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رسیزه

ال راحیل رشیف سفر د خربونو  ي وزیر نوازرشیف او د پوځ مرش، ج تېره اوون کابل ته د پاکستا لوم

ل دی چې  ی  کی و. دا لوم ي او ملکي چارواکي په يوه سفر کېرس پوړي پو ي. د پاکستان ج کابل ته را

او د افغانستان هیلې په نهیل بدلې شوې دي.  ي چې له پاکستانه د سولې په ت دا سفر داسې مهال تررسه کې

د وياولسمرش غني ته سپارلې وه چېرشيفچې راحېل،همرسبېره پر دې، د سولې خربو د پیل هغه ژمنه

ي، له وخته تې یو کې به د سولې خربې پیلې ره ده. مارچ په لوم

تنې ي؟ کابل له اسالم په دغسې رشایطو کې به د نوازرشیف سفر وکوالی يش د کابل رضایت ت؛و پو رالسه ک

ه کابل ته ورکوالی يش، چې کابل یې اباد ه غواړي؟ ایا اسالم اباد هغه  لري؟هه 

ې او روغې جوړې د له بلې خوا، د سولې  . ولسمرش خربو په تاوده شور کې، ولسمرش غني د ج شعار ورک

ه  . په افغانستان کې په تاریخي لحاظ هر » تحمیيل«روانه ج ې ورک واب یې په ج ې  وبلله او د دې ج

ه  ه» تحمیيل«اړخ له خپل حریف رسه ج ومره سولې ته غاړه کییبللې ده. دغسې ج دي؟ز ذهنیت به  ې

نوییزو ژيکو او سیمهېاترت د س ې دي.مرکز د دې اوون په تحلیل کې ې پر همدې موضوعاتو شننې ک
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پالن"B"اوباوريپاک اړیکي؛ زیاتېدونکې بې-افغان

ي وزیر نوازرشیف لهد پاکستانکابل ته د پاکستا چارواکو په وروستي سفر کې  ال رسهلوم د پوځ مرش، ج

ي وزیر  ال رضوان اخرت، په امنیتي او بهر سیاست کې د لوم رې ادارې مرش، ج ار راحیل رشیف، د 

ینوزیر، اسحاقېماليمشاور رستاج عزیز، د ي وزیر ملتیا کوله. ېډار او  نورو پاکستا چارواکو د لوم

ل دی چې افغانستان ته سفر کوي؛ خو په ۲۰۱۳نوازرشیف، په  م کال کې واک ته له رسېدو وروسته دویم 

ي. وحدت دکابل کې د ميل  ل دی چې کابل ته را ی  حکومت له تشکیل وروسته لوم

ي، چې له یوېد رشیف سفر داس ال راحیل رشیف له خوا ولسمرش غني ته د هغې خواې مهال تررسه کې د ج

یو کې د غني له حکومت رسه نېغ په نېغه خربې  واکې طالبان به د مارچ په لوم ژمنې تاریخ هم تېر شوی چې 

د هېواد تو له اعالن وروسته عملیاپه نوم"عزم"له خوا دپيلوي او له بلې خوا د پرسيل په رارسېدو رسه د طالبانو

ي، چې تېره اوونامنيتي وضعيت خورا زيات خراب شوی  د افغان طالبانو . رشیف داسې مهال کابل ته را

نپه یو هم استازو  هغیر رسمي ه دوه ور خربې قطر کې کې د افغان حکومت له غیررسمي استازو رسه په غون

ې. اترې وک
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ایا د سولې خربې پیل شوې؟

"افغان ډیالوګ" تر رسلیک الندې په تېره  واش په نامه د کاناډايي بنس له خوا د  اوون په قطر کې د پ

ن  ه جوړهافغانستان کې د سولې او ثبات په اړه دوه ور واش په غون هشوه. د پ کې د طالبانو استازو، د غون

و او یو شمېر خپ ینو غ و، د حکمتیار د حزب اسالمي  ی و. سولې عايل شورا غ ون ک لواکو شخصیتونو 

ال راحیل رشیف د هغې ژمنې په اساس تررسه  واش ناسته په کابل کې د ج تنه دا ده، چې ایا د پ اوس پو

یو کېشوه چې ولسمرش غني ته یې ویيل و چ ون کوي؟ د ، په ې طالبان به د مارچ په لوم مخامخ خربو کې 

ی هې افغان رسمي ا واش په ناسته کې لوم ه کې هې پ ون نه درلود. دویم، په دغې غون ستازي 

و ته په پام  پاکستا استازي اشرتاک نه درلود. رسبېره پر دې، په قطر کې طالب استازو تېرو دیپلوماتیکو ه

ي. که چېرته پاکستا واش په ناسته کې د پاکستان دخالت یا ابتکار تر ډېره لرې برې ن کوالی شوای رسه، د پ

ه ، کابل یا هم اسالم اباد کې په خپلچې دا غون ابتکار راوغواړي، بیا به، د فربورۍ د ژمنې له مخې، په دوب

تررسه کېده. 

:پراخېدونکې ناامن

ل. د عزم عملیاتو په بې ساري ډول د مه۲۲طالبانو د اپرېل په  د عزم په نامه خپل پرسلني عملیات اعالن ک

خه ش نو بسرت  ې ملن له سنتي ج وله. د دې عملیاتو په پایله کې طالبانو د کندز مهم ج ل ته وغ

ورتېپه ونیوله، د بادغیس جو  . رسبېره پر دې، طالبانو  و پرمخت وک ن ند ولسوال بندري والیت د مرکز تر 

واکونو ولسوالهونیول شوه او د غز ناو  تر هم چې د وروستيو راپورونو له مخې، له لسو کلو وروسته د افغان 

رول الندې راغلې وه، بېرته طالبانو نيولې ده. کن

ې د شدت عوامل: د ج

ی: په افغانستان کې په دې موسم خوانوي عملیات اعالنوي. له یوېخپلطالبانمعموالًپه پرسيل کې لوم

یالو ته نوې روحیه ورکوي؛ ي، له بلې خوا دغه ډله خپلو جن ه کې ه ج کې 
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ینو امریکايي رسنیو په د طالبانو سدویم: عملیات د نورو کلونو په پرتله ډېر شدید دي. س کال 

ای ډلې افغانستان کې د داعش  واکې د طالبانو  ه چې  ینو داسې وړاندوینه وک ه،  د شتون خربه مطرح ک

ايي طالبانډلېداعش ي و وونیو.  واک د ثبوت لپاره هم دغسې عملیات پیل ک . يد خپل 

تېرو دوو میاشتو راهیسې، په تېره له هغې راهیسې چې په جنورۍ او فربورۍ کې د پاکستان لوی لهدرېیم:

ې. دغو ژمنو داسې هیلې  ل او د خربو اترو ژمنې يې وک و سفرونه وک ال راحیل رشیف کابل ته  درستیز، ج

واکې پاکستان به طالبان د سولې  وکولې چې  ايي د خربو مېز ته کېنويراو طالبان وغواړي د دغو ؛ اوس 

ي.  عملیاتو له الرې خپله خپلواکي ثابته ک

ه کوي، لورم:  . طالبان اوس ه ون السلیک ک افغانستان په تېر ژمني کې له امریکا رسه النجمن امنیتي ت

ون له السلیک رسه رسه خپل فعال حضور يچې د امنیتي ت ون بېثابت ک يياو ت . اغېزې و

:باوريبېزياتېدونکيان پاکست- د افغانستان

او د افغان  ي د پاکستان په ت په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې ډېری افغا مطبوعات او د پارملان غ

و چې له مخې یې افغان حکومت، پاکستان ته یو شمېر امتیازات  ي سیاست او پر هغو پرېک حکومت خارج

ل، تر نیوکو الندې نیيس. ورک

ن په خ او اختالفات د دې تر ي، چې د دشتهپله د حکومت دننه هم د افغانستان د خارجي سیاست په ت

ند شول.  ر خه د مالت له کبله هم را ، ارشف غني او عبدهللا عبدهللا دغه رازیمن په قضیه کې له سعودي 

او یو شمېر اختالفات لري، له همدې کبله ده چې د پاکستان په  الرې په ت اړه د افغانستان د هم، د پاکستان ت

یانو هم له موږ رسه پخې محمد محقق وویلاجرائیوي رئیس دویم مرستیال اون ، موږ پر سولې باور درلود، 

ې؛ خو موږ غافله ش خه د بې باورۍ خرب دېو او په هېواد کې د مخالفینو بریدونه زیات شول. له و ژمنې وک ې 

ي او د پاکستان د  ه معلومی نده تو ر الرې ته د یو "ن"کچه په  ي.هت ه کتل کې ي چال په سرت جن

و په اند د پاکستا چارواکو دغه سفرونه یو  ه همداسې د ميل شورا د یو شمېر غ ازې یو اړخیز او د دوی په 

ایيش اوجد پاکستا .دي د پاکستان سیاست دوه مخی بويل. ،د افغانستان په اړهپوړو چارواکو سفرونه 
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ي، الملونه یې دا چې په افغانستان کې د پاکستان پرخالف دا ډول تاریخي او تر ډېرهبې باورۍ ولې زې

ه کوو، چې له  دو او سیده هغه الملونه په ن و تجربوي دي. دلته موږ تجربوي او تاریخي الملونه پرې تېرو شپ

ه اخیستې ده:ېیسې یې د دغمیاشتو راه ولو کې ون بې باورۍ په زی

ی؛ د کابل زیاتې هیلې: ي افغان حکلوم یې پاکستان په همدې تکلاو لومت طالبان د پاکستان السپو

لهمامتیازاتته ډېر ل له افغان دولت رسه ه چې شاید پاکستهیله یې درلوداو ورک تينې ان به دا  مرستې ر

ي. طالبان  هکېنويبه له افغان حکومت رسه د خربو اترو مېز ته وک په افغانستان کې باالخره به او په دې تو

ه يش؛سوله  و میاشتو له تېرېدو رسهين په افغانستان کې ېهې هم ونه شول، بلکې ورځ تر بلخو د شپ

ي.  لېاکستان رسه یې دا ډول هچې له پد افغان حکومت تېروتنه دا وه،ناامن زیاتی البته که په دې .یلې وت

له یوې خوا یې له طالبانو ؛ریالیتوب چانسونه به یې زیات وایاړه یې دوه محوره پالیيس چلولې وای، شاید د ب

ې و رسه له  خه خربې اترې پيل ک ای  ې وې او ایهغه  اکنو پرمهال په قطر کې پرې ای ، چې ارشف غني د 

پالیيس په تدریجي ډول چلولې وای.  له بلې خوا یې له پاکستان رسه روانه 

ي: انونه خپلواک  و دویم؛ طالبان  واش کنفرانس د  ، چې یو یې د ارشف غني تره قولهن کوونکو له د پ

قیوم کوچی هم و، د افغان حکومت دغه چلند طالبان سخت پارويل دي. طالبان اوس له یوې خوا افغانانو ته 

ي يي، چې دوی نه د چا السپو که خو یې خپل دي او د نه چاداسې  لني عملیات په رس پتر اغېزو الندې. 

له زور او زوږ رسه  ه کوياو پيل ک ي.  په ه خه پاکې ک ، چې خپلې بهرن چارې د پاکستان له اغېزو 

او د ق و نيول کېدلطر دفرت پرانېستل، همدې ت په او ، د مال برادر نظربنديپه پاکستان کې د طيب اغا د ورو

انونه خپلواک ود دغکېدلب مرشانو وژلطالينې مهمود پاکستان کې  ې دي، چې طالبان خپل  و بېل ه

ینې پاکستانیان اوس  يي. البته په دې اړه پاکستان او  خه لرې  او خپلې بهرن چارې د پاکستان له نفوذ 

ندالی يش؛ خو دغه اغ ېزې بیا دومره هم نه دي، چې دوی هم پر طالبانو یو ډول اغېزه لري او هم پرې اغېزه 

ي.  په زوره سولې ته اړ ک

ن د پاکستان د لوی درستیز پخې ژمنې هم، د دغې بې باورۍ په درېیم؛ د پاکستان پخې ژمنې: د دې تر

ې،  ولو کې خپله لویه برخه لري. پاکستانیانو له افغان حکومت رسه ډېرې پخې ژمنې وک ه زی ان مشخصه نې

ه، چې ه ک ي. خو دا دی د مارچ يې په ن د مارچ په من کې به طالبان له حکومت رسه خربو اترو ته چمتو ک

تپه لته دېافغان طالبان همې خو پاکستان ال میاشت دوه میاشتې نورې هم واو ، چې له چمتو نه شوای ک

ني. ېافغان حکومت رسه خربو اترو ته ک
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ې پراخېدل هغه نور و زیاتوالی:لورم؛ د ناامنی ل پر لور د روانې ج په هېواد کې د ناامنیو زیاتوالی او د ش

ي دي. په دغو ناامنیو کې د کابل په ډېری افغانان يېعوامل دي، چې  د پاکستان د نیت په اړه شکمن ک

وپالزمینه او نورو سیمو کې چاودنې، دي.  شاملپرسلني عملیاتبریدونه او د طالبانو مر

م؛ هندي ال او د ميل وحدت حکومت اختالفات: دا د افغانستان یوه بدمرغي ده، چې یو شمېر پن

ې په پام کې نه  چارواکي یې یا په هندي ال کې وي او یا پاکستا ال کې؛ یو هم د افغانستان ميل 

کوي، چې د کابل اړیکې له دغو دوو هېوادونو زورنیيس، بلکې دغو نوموړو هېوادونو ته کار کوي. دواړه البیانې 

ایه له کله ي. له همدې  ي او د بل اغېزې پرې راکمې ک هنه چې له پاکستان رسه اړیکې د رسه یو محوره ک

دې کېدونکوراغله او د دغکېدو پر لور والړې نو هندي ال هم په حرکت  ندونې او ن ر و اړیکو پرخالف یې 

ې. که تبرصې یو دې المل هم و خ،بې باورۍ تر شا ډېری پورتني عوامل ديېه هم اوسمهال د دپيل ک

.رول لوبولیمرستندوی

:د افغان حکومت هیلې او د پاکستان لوبې

ي پاکستا طالبانو برید وک او له سلو ۱۶کله چې د تېر کال ډسمرب پر  وون ور کې د پوځ پر یوه  مه په پې

.ډېر زده کوونکي يې ووژل، د  ال راحیل رشیف کابل ته سفر وک ې په سبا د پاکستان لوی درستیز، ج په پې

واکې پاکستان نور د غني له حکومت رسه په تکراري سفرونونوموړيکابل کې د  ، چې  داسې باور رامن ته ک

ی دی. دا باور له هغې وروسته ال پوخ شو، چې  لسمرش رشیف له و راحيل ه د طالبانو پر ضد موقف خپل ک

یو کې مخامخ خربو کې برخه اخيل ه چې طالبان به د مارچ په لوم ژمنې کابل ډېر او دېغني رسه ژمنه وک

ی و.  هیله من ک

ی، چې پاکستان  تي و لهویل کې خه غو ي؛ خو طالبانو په و،ینو طالب مرشانو  چې له کابل رسه خربې وک

ې وه. ي او دویم پاکستان یا نه غواړي چې د افغکلکه رد ک انستان د سولې په بهیر کې الزمه مرسته وک

ل دا دی چې پاکستان د سولې په بهیر کې پر طالبانو دومره اغېز نه لري چې کابل  ینو فکر کوي.يې احت د 

ي. ل قوي برې خربو اترو ته د طالبانو د حارضولو په اړه ، کله چې که نوکاره شواهد پر بنس دویم احت

او د  واکې د ج ت ل چې  ال راحیل رشیف د ژمنې وخت راورسېد، پاکستا رسنیو داسې راپورونه خپاره ک

غه  يي، ه سته و سولې خربې به ډېرې ژر پیل يش. افغان رسنیو، د دې لپاره چې د پاکستان رول برج
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نې راپورونه چې هې رس  ې په مارچ نرشول. حتا د پاکستان ایکسپریس ورچینې نه تاییدول په پراخې پی پا

ی، قاري دین محمد پاکستان ته تللی، له پاکستانیانو  کې داسې راپور هم نرش ک چې د طالبانو د قطر دفرت غ

ي او بېرته قطر ته ورسېد!يېرسه مذاکرات ک

ي. په پاکستا چارواک واکې سوله را وکويل چې  ي، کابل کې يې هیلې را و چې کله کابل ته سفرونه ک

ینمقابل کې،  ه پورته کولو رسه  ي، چې پاکستان له خپلو قوي رسنیو په  پل خې داسې راپورونه خپاره ک

و  ېلی. دکاذب رول یې حقیقت ته نژدې  . افغان حکومت الهم د پاکستان دا لوبه نه ده درک ک

واش په ک ې وه چې د اصيلله بلې خوا طالبانو د پ یله دا ک خه یوه  رسچینو نفرانس کې له افغان حکومت 

ايي همدا المل به و چې طالبانو په  خه د سولې په برخه کې مرسته غواړي.  یو هېوادونو  اون ینو  ای  پر 

ه  کاره ک واش کې د طالبانو وینام  ی و. په پ واش ناسته کې د پاکستانیانو له شتون رسه مخالفت ک پ

ي.  ان لرې ک ه کوي، د پاکستان له اغېزو  چې ه

ای يش؟پB"آیا  ه بدل ک الن" به هر 

له ډېرهد پخوا ولسمرش، حامد کرزي د دیارلس کلنې واکمن پر مهال د افغانستان او پاکستان اړیکي تر

واکې دا پاکستان دی چې په افغانستان کې د  لوړو ژورو رسه مخ وې. د کرزي حکومت پر دې باور و چې 

ې کیيل په الس کې لري. دا خربه و  واکې سولې او ج ه چې  لسمرش کرزي په خپله وروست وینا کې هم وک

ه.  دا واک له پاکستان رسه دی او پاکستان د ده له حکومت رسه مرسته ونه ک

ه کوي چې په سیمه  په افغانستان کې د ميل یووايل د حکومت له تشکیل راهیسې، ولسمرش ارشف غني ه

ي. پر دې معنا، چې له - کې اړیکي اقتصاد که اقتصاد محوره ک ي؛  یتوب ورک یانو رسه اقتصاد ته لوم اون

و دواړو اړخونو ت ه دی. له بلې خوا، غني  ،مان کوي چې د سیمې د اقتصادي پيوستون له الرېه په 

ي. له همدې امله، د بهرنیو چارو وزارت د سرتاتیژيکو افغانستان کوالی يش د اسیا د پُل حیثیت راخپل ک

نا په وینادکتورمرشد مطالعاتو مرکز  کوالی يش، انستان کې شته اقتصادي ظرفیتونه په افغ«اوس فرامرز 

خه اقتصادي فاز ته ورت  افغانستان د اړیکو پاکستان رسه دله چې د دې اړیکو بنس يش. له امنیتي فاز 

. »نوی سیاست دی
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رسولو. افغانان اوس سولې ته اړتیا لري او د پالن موږ په تېرو دیارلسو کلونو کې خپلو موخو ته ونه A«نا وايي: 

ه د پاکستان په الس کې دهسول ».ې غو

ومان کوي له دې الرې به د پاکستاBافغانستان " که رامخې ته کوي، چې  ي. پالن"  ن مرستې راخپلې ک

او هغه دا . افغان حکومت یوه تکراري تېروتنه کوي»اقتصادي کول د همدې هدف لپاره ديد اړیکو «نا وايي: 

خه  ی  ي. پاکستان په تېرو دیارلسو کلونو کې له دې کری ه د پاکستان په الس" کې  چې د سولې "غو

ه. اوس هم افغان حکومت د پاکستان پر هرې ژمنې ډېر هیله ه پورته ک ي. اعظمي  من کې

ي او د ل ې مشخصې نه ک ه وړلو لپاره یې افغان حکومت تر هغې چې په هېواد کې د ناامن اصيل ری ه من

ي، د نورو هېوا ې ونه ک ه کېدل بیا هم پر نهیله ي. د غني حکومت له یوې خوا سولې ضد دونو په  امې

ه کوي. د سولې الرې یوازې خه د سولې  نې کوي له بلې خوا به پاکستان  اباد له الرې نه دي د اسالمک

تینې الرې شته چې افغان حکومېتلل ي چې تر اوسه ترې هپه ډېر ت . د سولې ر ه پورته ک اسان رسه ترې 

استفاده نه ده شوې.  

پایله

ي، چې د پاکستانیانو له خوا د سولې  د نوازرشیف او راحیل رشیف وروستی سفر کابل ته داسې مهال تررسه کې

ای چې کاب او یوه شوې ژمنه ناکامه وختله. په نوې ناسته کې د دې پر  ل په مارچ کې د خربو د خربو اترو په ت

. د غني او نوازرشیف خربي ناسته کې تر  تلی وای، له پاکستانه یې خپلو هيلو ته دوام ورک نه پیلېدا المل پو

ډېره همداسې خربې وشوې. 

و خربې پاموړ دي:

ی: ې ده چې هغومرهلوم خه دومره توقع ک ؛ وتوان د پاکستان په وس پوره نهافغانستان تل له پاکستان 

واکې کوالی دویم: ی چې دغه هېواد  ند یې ک ی او داسې پروپا پاکستان هم د افغانستان باور الپیاوړی ک

ي ه پورته يش د افغانستان په سوله او ثبات کې مرسته وک خه پاکستان ډېره دیپلوماتیکه  . له دغسې حالت 

ې ده ؛ک
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ی، اوس د همدې رول له مخې چپاکستان ته چې د سولې په برخه کې کوم رول افدرېیم: ې غان حکومت ورک

تنې مني؛واکې مرسته به کوي، پر افغ ان خپلې غو

وري، لورم: افغانستان بې له دې چې د پاکستان کومه ملموسه مرسته وویني، یا یې کوم عميل اقدام و

پاکستان ته امتیازونه ورکوي؛

م نو او سیايس دفرت ته نظر وک :پن ه کې ده چې تر خپلې که د طالبانو ک کاري چې دا ډله په دې ه و، 

ي؛ ان خالص ک وسې د پاکستان له اغېزو 

م غه الر درومي، چې تېر دیارلس کلونه پرې وال :شپ ړ؛ خو کومې پایلې ته ونه افغان حکومت ال هم پر ه

رسېد. 
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توان به صلح دست یافت؟آیا از راه جنگ می

هاي اخیر در افغانستان که با عملیات عزم از جانب طالبان رئیس جمهور اشرف غنی اخیرا در عکس العمل به ناامنی
دهیم، اما به آغاز شده است، گفت که افغانستان درگیر جنگ تحمیلی شده است و ما این جنگ را با جنگ پاسخ می

نیز ادامه خواهیم داد.پروسۀ صلح 

این سخن رئیس جمهور غنی تازگی ندارد، زیرا در طول تاریخ بهانۀ هر جنگی صلح بوده است. هر کشور یا گروهی 
گوید که این جنگ براي رسیدن به صلح است. جنگم بلکه میگوید که من تا ابد میکند نمیکه جنگی را آغاز می

یابد.الم است که باید نابود شود و با نابودي طرف مقابل، صلح تحقق میدر هر جنگی طرف مقابل بدترین موجود ع
هاي منطقوي و دو جنگ جهانی، همه به بهانۀ تامین صلح در جهان به راه هاي داخلی گرفته تا جنگاز جنگ
افتادند. 

میلیون 200ش از جنگ به وقوع پیوست و بی220به بهانۀ جنگ به منظور تامین صلح، تنها در قرن بیستم بیش از 

تلفات انسانی از خود بر جا نهاد.
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"جنگ تحمیلی"

سازند، بنابراین واژة هاي درگیر طرف مقابل را به تحمیل جنگ بر خود متهم میدر جریان جنگ معموال طرف
نمایانگر نوعی ناگزیري از ادامۀ آن براي هردو جانب است. "جنگ تحمیلی"

هاي درگیر، طرف مقابل را عامل تحمیل جنگ د بودیم که همیشه طرفسالۀ افغانستان ما شاه36در جنگ 

هاي امریکایی تحمیل جنگ دانستند و این سلسله تا امروز ادامه دارد. حتی حملۀ امریکا بر افغانستان را نیز رسانهمی
دانستند.ها بر ایاالت متحدة امریکا میاز جانب تروریست

تعقد به تحمیلی بودن جنگ در افغانستان است بلکه مخالفین مسلح نیز این تنها رئیس جمهور غنی نیست که م
دانند.دلیل دوام این جنگ را ناشی از تحمیلی بودن آن می

دانند!می"تحمیلی"طالبان نیز جنگ فعلی را 

ست و طالبان به این باور اند که تجاوز امریکا بر افغانستان و اشغال این کشور موجب تحمیل جنگ بر آنان شده ا
ناگزیر اند تا خروج کامل نیروهاي خارجی از افغانستان، به آن ادامه دهند. طالبان در بیانیۀ شان در نشست قطر 

گفتند که: 

اند، در اینجا هزاران تن را به شهادت تجاوز نظامی کرده"افغانستان"آمریکا و دوستانش بر یک کشور مستقل «
هایشان را ها و زمینها، باغاند، خانهحرمتی کردهمقدسات دینی ملت توهین و بیاند، به اند، زندانی کردهرسانده

ویران ساخته اند، پس باید مادر تمام این مصائب که اشغال است، در قدم نخست پایان یابد تا زمینۀ صلح و تفاهم 
در افغانستان حساسیت هاي خارجی ها مساعد گردد، از سوي دیگر کشورهاي منطقه نیز با حضور قوتبین افغان

دارند، بناء دوام اشغال به معناي ادامۀ جنگ است.

هاي خارجی، ساختن حکومت مستقل در افغانستان ممکن این نیز یک حقیقت است که در صورت موجودیت قوت
ه که بگردد و نه هم راهکاري مبتنی بر مصالح اسالمی و ملی. نتیجتاً همانگونهنیست، نه استقالل کشور تکمیل می

خروج عساکر خارجی ان شاءاهللا شروع صلح در ، جنگ شروع گردیده استما ها در کشور عزیز دلیل تجاوز خارجی
ها خواهد بود، براي افغانها فرصت مساعد خواهد شد که در بین خود با توجه به مشترکات شان جمع بین افغان

»گردند و یک نظام اسالمی افغان شمول را ایجاد نمایند.
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بودن جنگ از نظر حزب اسالمی:"حمیلیت"

تنها طالبان به این نظر نیستند بلکه حزب اسالمی حکمتیار که نقش مهمی نیز در جنگ ندارد، موقفی مشابه با 
طالبان دارد. در بیانیۀ حزب اسالمی در نشست قطر در مورد آیندة جنگ و صلح در افغانستان چنین آمده است:

ت افغان خواهان پایان جنگ اند، اما ختم جنگ و به میان آمدن تفاهم به صورت کامل ما خواهان صلح هستیم، مل«
اند و آنها موجب دوام این جنگ اند. امریکا تصمیم دارد تا در در دست امریکاست. جنگ را آنها بر ما تحمیل کرده

رول شده در افغانستان دارد این منطقه حضور دایمی داشته باشد و براي دوام حضور نیروهایش نیاز به یک جنگ کنت
دهد که گامی تا مردم خود را قانع بسازد و هم مخالفین جنگ را خاموش نماید. نه به حکومت کابل این اختیار را می

سازد تا بگذارد که افغانها مشکالت خود را خودشان بسوي صلح بردارد و نه قواي خود را از افغانستان بیرون می
گوید کلید جنگ و صلح در افغانستان در دست رف کرزي کامال درست است که میمیان خود حل کنند. این ح

امریکاست... امریکا به مقامات دولت در کابل هیچ اختیاري در رابطه با صلح با مخالفین نداده است.

خواست که براي رسیدن به صلح کار کند و در این رابطه چندین نامه به امیر حزب اسالمی... اشرف غنی می
»هاي وي مخالفت کردند...ها با این تالشافغانستان فرستاد، اما امریکایی

رسیدن به صلح از راه جنگ:

در جریان کمپاین انتخاباتی، اشرف غنی احمدزي بر این نکته تاکید داشت که تالش در جهت رسیدن به صلح در 
. در جریان انتخابات، شایعاتی در جریان افغانستان نخستین اولویت کاري وي در صورت رسیدن به قدرت خواهد بود

گیري نشدند، بلکه به نفع هاي رايبود که گویا طالبان در بعضی از والیات نه تنها مانع مردم براي رفتن به صندوق
اشرف غنی نیز کمپاین نمودند. 

ه بودند به این امید بار را به دوش کشیدمردم افغانستان نیز که در طول چندین دهه، بار یک جنگ خونین و مصیبت
بودند که حکومت جدید بتواند در مسیر صلح و ثبات در کشور گام بردارد. رئیس جمهور غنی نیز بارها به این نکته 

اي به منظور پیشرفت در این کشور قرین موفقیت تاکید نموده بود که بدون صلح و امنیت در افغانستان، هیچ برنامه
نخواهد بود.

ا این حد به اهمیت صلح در پیشرفت کشور به سوي آیندة بهتر معتقد بود، پس چرا پیمان وقتی رئیس جمهور ت
امنیتی با امریکا را بدون چون و چرا امضا کرد؟ 
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جواب این سوال شاید این باشد که او معتقد به رسیدن به صلح از راه جنگ است. همانگونه که در آغاز گفتیم در 
ه و امروز هم دولت جدید، به این امید قرارداد امنیتی را با امریکا امضا کرد که طول تاریخ بهانۀ هرجنگی صلح بود

نیروهاي افغان از حمایت امریکا در جنگ علیه طالبان برخوردار باشند و به این ترتیب همانگونه که طرفداران امریکا 
هیم گردد که آنها با ادامۀ جنگ چیزي در افغانستان قبال هم تاکید داشتند، به طالبان باید از راه جنگ این حقیقت تف

گوید که ما آورند و باید سالح بر زمین بگذارند و راه صلح را در پیش گیرند. اینکه اشرف غنی میبه دست نمی
دهیم، اما از مذاکرات صلح نیز غافل نیستیم، به این معنی است که نخست باید طالبان از راه فشار جنگ را ادامه می
دند و بعد با آنها مذاکرات صلح آغاز گردد.نظامی تضعیف گر

نتیجه:

ها اند که شود. این انسانها تحمیل میها آغاز گردد، بر ذهنیتها با شلیک گلولهجنگ قبل ازاینکه در سنگر
توانند با درك درست از جریانات، مانع تحمیل خشونت بر ذهن خویش گردند و دست بردن به اسلحه را به می

ها بگشاید، راه تحمیل گزینه براي رسیدن به هدف نپندارند. وقتی تمایل به خشونت، راه به ذهنیتعنوان یگانه 
شود.جنگ از خارج نیز هموار می

بنابراین اگر ملتی خواهان صلح است باید قبل از اندیشیدن به جنگ وخشونت، به عواقب آن بیاندیشد. به خصوص 

تواند کافی باشد. این مدت میر نهاده ایم، تجربۀ این جنگ طوالنیسال جنگ را پشت س36براي ما افغانها که 

هاي زمان نیز نتوانست به صلح در این کشور سال گذشته، حتی جنگ ابرقدرت36آموزد که در طول تجربه به ما می

گ هاي این کشور حذف نشد بلکه دوام جنهاي خونین، هیچ گروهی از صحنۀ ناامنیکمک کند. در طول این جنگ
گراتر گردید.هاي خشونتساز به میان آمدن گروهزمینه

پایان

ارتباط با ما:

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:ایمیل

.www.csrskabul.com-netwww.csrskabulوب سایت:

رۀ  +)93(784089590اس: ش
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