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 دخالت کشورها در امور صلح، برخاسته 
 از ضعف حکومت است

 

در  میمستقای کشور منطقه و جهان به گونه  10از  شیب صلح، یگوها و گفت یها برا با آغاز تالش زمانمه

 ند،یگویم «انهیجو صلح یهادخالت»به  عکس العملاما در  یاسیاند. آگاهان س شده لیصلح افغانستان دخش و  ر  

 .کند یباز نقش پروسه نیجداگانه در ا یا به گونه یحکومت سبب شده است که هر کشور یناتوان

منطقه  یکشورها یها تعارضات و رقابت یاصل لیافغانستان را دل کیوپولتیژ تیموقع یاسیچند آگاهان س هر

 تیریها را مد رقابت نینتوانسته ا کایمتحده امر االتیا یحکومت افغانستان با همکار ندیگویاما م کنند،یعنوان م

در  یجد ودوم ستیب روز شنبه، افغانستان کیمطالعات استراتژ توتیپژوهشگر ارشد انست کنند. عمر صدر،

 تیریسته منافع متعارض کشورها را در کشور مدحکومت افغانستان نتوان»صبح، گفت: ۸صحبت با روزنامه 

عرصه کنند و بدون  نیمختلف به گونه جداگانه خودشان را وارد ا یامر سبب شده است که کشورها نیکند و ا

حکومت  صدر افزود، یآقا« وگو کنند.طالبان و مخالفان نظام کشور، گفت اگذاشتن دولت افغانستان ب انیدر جر

و منافع متعارض  هادگاهیدارند د تیطرف منازعه مسوول کیبه عنوان  کایمتحده امر االتیافغانستان و ا

 .در کشور حاکم شود یدر روند صلح را منسجم بسازند تا صلح واقع لیدخ یکشورها

در  واحد است، دگاهید کیمنطقه به  یتوافق کشورها ازمندین زیآمصلح مسالمت ند،یگویچنان مهم یاسیس آگاهان

 حال، نی. در همدیآ انیمنطقه در افغانستان به م یکشورها یابتیجنگ ن یبرا یاسیحل س ستیآن ممکن ن ریغ

 االتیا خاص ندهینما زاد،لیخل یزلم یهاالشصلح اما، ت شرو کننده تیریصلح به عنوان مرجع مد یعال یشورا

 یجمهور غن سییر خاص ۀندینما ،یمحمدعمر داوودز یا قهمنط یصلح افغانستان و سفرها یبرا کایمتحده امر

 .دانند یصلح کشور م یواحد برا دگاهیصلح را به خاطر جلب د یبرا یا در امور منطقه

هند،  ن،یرا به چ شیدور سفرها نیصلح افغانستان هفته گذشته چهارم یبرا کایامر خاص ۀندینما زاد،لیخل یزلم

 ینگاشته است که آقا کایمتحده امر االتیا ۀوزارت خارج یافغانستان و پاکستان آغاز کرده است. دفتر مطبوعات

 .است ویان جنگ در افغانستان اجماع منطقیاست که تنها راه حل پا افتهیخود در ریدر سفر اخ زادلیخل

 ،یعربستان سعود پاکستان، ازبکستان، ران،یا ند،ه ن،یچ ه،یروس کا،یمتحده امر االتیاست که ا یدر حال نیا

 انیبه هدف پا»را  شان انهیجو صلح یهاتالش گر،ید یاز کشورها یو شمار هیامارات متحده عرب، قطر، ترک

روند  نیناکام ساختن ا ایصلح و  یبرا هاکه آن ستیاند. هرچند روشن نآغاز کرده« دادن به جنگ افغانستان

 یایو آس ایجنوب آس ا،یکشور در تقاطع غرب آس ییایجغراف تیاما به باور آگاهان موقع اند،ها را آغاز کردهتالش
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 2از 2

از  ایبزرگ دن یهاقدرت یهاهند با پاکستان و رقابت ،یبا عربستان سعود رانیا انیسبب تعارضات م یمرکز

 .آورده است را به بار نیو چ کایمتحده امر االتیا ه،یجمله روس

منطقه و جهان را در امر افغانستان  یکشورها انهیجو صلح یهاتالش یاسیآگاهان س گرید یهم، شمار ییسو از

کشورها در روند صلح نقش داده  نیا یکه برا یدر صورت ندیگویو م دانندیم هاآن یهاییجو ازیاز امت یناش

 رونیاز کشورها در ب یشمار»: دیگویم یاسیآگاه س ،یصاف ریخواهند شد. ود شرو نیگر ااخالل هاآن نشود،

صلح  هیکه در قض دانندیشان را مستحق م داشتند و اکنون خود یاز افغانستان همکار هیروس یروهاین دنیکش

شان  کشورها معتقد اند نقش نیا ،یصاف یآقاۀ به گفت« .رندیان را از آن بگش افغانستان نقش داشته باشند و سهم

 .اورندیسهم خود را به دست ب خواهندیو حاال م اندردهها ادا کرا در گذشته

در تضاد با هم  یهاو خواست هادگاهیاز د یا دامنه گسترده تیریحکومت افغانستان را در مد ،یاسیآگاه س نیا

 یرو یالمللنیب یبا شرکا دیبا کایمتحده امر االتیا"صلح ناتوان دانسته، گفت:  یهادر تالش لیدخ یکشورها

 یهامنطقه و قدرت یکشورها انیقوا م زنکه توافق و توا یتوافق برسد و تا زمان کیمسأله صلح کشور به 

 ."برسد انیبه پا یجنگ کنون ستیممکن ن د،یاین انیبزرگ جهان در مسأله صلح افغانستان به م

در  هااند. آنصلح ابراز کرده یوگوها از آغاز روند گفت شانینگران زینولسی جرگه  گانندیحال، نما نیا با

با طالبان  کایمنطقه از جمله امر یکشورها گانندینما یدارهایکردند که د دی( تاکیجد22نشست روز شنبه مجلس )

با گذشت هر روز  گان،ندهینما نیسازد. به باور ایحکومت افغانستان از طالبان قهرمان م گانندهیبدون حضور نما

  . شودیبدل م یدیصلح، به ناام یبرا دهایام

منطقه  یکه کشورها نیافغانستان با اشاره به ا یابیو ارز قینهاد واحد تحق سییحال، اورزال نعمت، ر نیهم در

گفت:  اند،آوردن صلح در افغانستان شده یها برا وادار به تالش شان کیاهداف استراتژ نیو جهان به منظور تام

 ۀبرنام قیتطب یبرا یعمل یا برنامه چیه و ردیگیها در مورد بحث صلح صورت مدر حال حاضر تنها بحث»

در صلح افغانستان را با حفظ  لیدخ یاهداف کشورها تیریو مد ییخانم نعمت شناسا« .شودیصلح محسوس نم

ها را  تالش خواهدیو از حکومت م داندیحکومت افغانستان م یاساس یهاتیکشور از مسوول کیمنافع استراتژ

 .دهد شیافزا صلحروند  تیریکنترل و مد یبرا

 روند گفت لیمنطقه و جهان را به منظور تسه یکشورها انهیجوصلح یهاصلح اما تالش یعال یشورا مسووالن

 نیا یگنصلح از چگو یعال یحکومت و شورا ند،یگویحکومت و گروه طالبان مهم دانسته م انیصلح م یوگوها

د، ینم شیمذاکرات صلح را پ یکشور چیه"گفت: شورا  نیا یسخنگو ،یهللا طاهرها آگاه است. احسان تالش  بر 

به منظور صلح  یر کشورکه توسط ه یدارند. هر گام تیفعال یساز و اعتماد یساز نهیبلکه به منظور زم

 ."صلح بوده است یعال یبا حکومت و شورا یآهنگدر هم افغانستان برداشته شده،

 پایان

 

  

 
 


