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 18/08/2017         خلیل هللا هاشمیان سید

اشرف غنی جناب داکتره برادرانه ب یک مسودۀ  

افغانستان رئیس جمهور  
هاشمیان. خ. مترجم: س -نویسنده: فاروق اعظم   

 

 یخی(رحوادث تا )شاهدان تکرار احسان مایار قناعت بخش آقای انجنیر مستند، مدلل و بسیار آنکه مقالۀ از بعدیادداشت مترجم: 

 یاناپورتال وزین آر ، درافغانستان پیرامون ضرورت ختم جنگ در "ترامپ نالددو"آقای  ذهنیت دولت امریکا و تغییر بارۀ در را

فاروق اعظم نیز  آوردم که جناب داکتر خاطره ب همین ذهنیت را منعکس ساخته است، میدیای جهانی نیز ، وخواندم افغانستان

ین رگذشته د هفتۀ که متن پشتوی آن در تقدیم کرده بودکابل  اشرف غنی در پریل به آقای داکتراماه  در گزارش مشابهی را

 زیرا ،های افغانستان ترجمه کنم دری زبان برای مطالعۀ نیز فاروق اعظم را پورتال نشر شده است. الزم دانستم مشاهدات داکتر

 ز وعبرت انگی و سودمند جالب، نکات بسیار گزارش او در ده وداخل افغانستان تحت بررسی قرار دا از را این موسپید قضایا

 هاشمیان .خوانید ذیل می در اینک متن ترجمه را - دندار جودوال برانگیز ؤس هم حیرت انگیز و

 

آقای اشرف  ما ن رئیس جمهورآ بر مشخص ندارد، بناپالیسی  مورد افغانستان یک رئیس جمهور امریکا در "ترامپ ددونال"

 دارد:  راه وجود دو ینجاا در – تواند بازی کرده می یک رول عمده را "دونالد ترامپ"زمینۀ تثبیت پالیسی  غنی در

o شد خواهد قدرت هاهای خونین نیابتی  میدان جنگ آسیا دهه های آینده در مسیر یا افغانستان در  

o ین مدرک اشرف ا از و ردد،گ رونما می ین کشورا امنیت در صلح وکار رئیس جمهور اشرف غنی  دورۀ یا در و

 .کند ریخی کمایی میأغنی یک نام ت

 هم برای خودش حد ی افغانستان واآن باید هم بر ریخی است که ازأرف غنی یک فرصت تاش رئیس جمهوراین فرصت برای 

 استفاده نماید. یاعل

 ،طریق تهدید از پاکستان را س نماید.سیأرا ت جهانی افغانستان اجماع منطقوی و مورد توانست که در 2001سال  امریکا در

های ورکش وروسیه  چین، - دادن امتیازات سیاسی با نیز را ،هندوستان ایران و مانند، جلب کرد، دیگران خوده برشوت  تطمیع و

به این ترتیب  شهرت بخشی راضی ساخت و یابزرگواری، امتیازات مالی  و بدل اعطای القاب خانی در آسیای مرکزی را

 سازد.  همنوا نوعی بهم ممزوج وه ب جهانی را افغانستان منافع منطقوی و در موقف رهبری خود توانست که در کاامری

رئیس  .کند می این اجماع کار به ضدی طور مخفه ب طرف به این ها سال ایران از - ندهنما یباقسابق  اکنون آن اوضاع اما

آن آهسته  از بعد و ندتحت اشغال خوا هش افغانستان را1388سال  در بلکاه ب خود سفر نژاد در احمدی ایران محمود جمهور
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ق طالبان ساب رهبر منصور اختر و ستل اایران فعا طالبان در  دفاتر همین اکنون - تسلیح طالبان شروع کرد و آهسته به تجهیز

 زا سرحدات ایران الری های مملو در که ندگفته ا تکراره هلمند ب و نیمروز فراه، والیان هرات، - بود اوقات در ایران می اکثر

  میلتک به را که ایران آنها یشه شکایت دارندی همژانر آب ورت وزا و نیمروز  والیت - ضبط کرده اند کشف و طالبان را ۀاسلح

لت دو اماتقمکه  کند بیت میرت نوازش و را دولتش طالبانکه  گوید می تصراحه ایران ب سفیر – کمال خان نمی گذارد بند

تان افغانس که به درد دهد لت افغانستان نمیبه دو طبعی است که ایران آن نوع معلومات را - دارند ین معامله خبرافغانستان از

تماس  هاآن با ل اینکه مایدل باشند و شما می و گویند که طالبان دشمن مشترک ما ها به ریاست امنیت ملی می ایرانی بخورد، مثلا 

سازیم  شریک می شما با آن معلومات را و یموحرکت شان آگاه ش مسیر اهداف و ل داخلی آنها،مسای از تاست نزدیک داریم این

ا  اما – باشد ولت مید دو هر که این نوع همکاری به نفع با دولت افغانستان شریک  را اخله اهداف مخفی خودعقب این مد در یقینا

 عمرگ، یک موضو نجات والی والیت از قندهار و در رب متحدماتان عپلویقتل د 2017جنوری  10ریخ أته ب – دنمی سازن

 وه روسی مخفی با طوره بو  سطح باال درایران  اما – هم به نعل و زند به میخ می یب ایران همتبه این تر - باشد می قابل غور

 باشند. می امریکا رقیب چونکه آنها ،ین اشتراک مساعی داردچ

 نام جنگ با تروریزم، منطقۀه ب می خواهد که امریکا کند می فکر و باشد تماس می طالبان در منظم با طوره دولت چین ب

 ، محبت چین بیشتر شده است. چینباشند طالبان که دشمن داعش می با آن بر بناآشوب سازد،  آرام و پُر نا مسلمان نشین چین را

 می تحت تهدید قرار امنیت چین را درین منطقه نه تنها امنی نا زیرا باشد، نمی پاکستان خواهان جنگ بیشتر نستان وافغا در

 رساند. صدمه می افغانستان نیز بلکه به منافع اقتصادی چین در دهد،

 ضد امریکا بر ارزۀشمارد، به مب می خود ساحۀ تحت نفوذ را هم آنها سیه هنوزجمهوریت های آسیای مرکزی که رو وه روسی

 دخو ضرر به  دوام جنگ را نظامی امریکا و افغانستان حضور در گرچین دی روسیه مانند - طور جدی شک دارندبه  تروریزم

ین ا - کندمی و طالبان کمک هم کرده با اساس شواهد دقیق  و بهطالبان بیشتر ساخته با خود را های  تماس نآ بر داند، بنا می

به طالبان بدهندکه  گرروسیه وچین چنان راکت هاییا -تعامل مقدمۀ مداخلت خطرناک بعدی است که عواقب وخیم درپی دارد

 ،رودمی  از بینانتحاری ضرورت استخدام برای حمله های  در آن صورتبدهند، قرار هدف را یا کوه صافی کابل ازریشخور

ان به طالب هوایی اسلحۀ ضد هکذا اگر توانند. می دادهقرار هدف  بدون تلفات جانی، که بخواهندرا  جا رقلب کابل هدر   چونکه

کل به المسیر جنگ با و گیردقرار می چلنج در باشد، آنوقت می ناتو  دست دولت وبه  اتنه ل که اکنونباکفضای  داده شود، و

 اه اپورسد. بعضی ررمی  نظربه حتمی  ن این نوع سناریوآمد رویکار جنگ دوام کند، آگر – کرد خواهد دولت تغییر ضرر

اس کرده بود، اکنون تم تجهیز ایجاد وافغانستان  هنگام تجاوز بررا به  افغان که آنها چپ گرای عناصر با ها که روس رساندمی 

 ها وراین راپ - یردگافغانستان بدر  امریکا ازرا انتقام ناکامی خود طالبان، با  طریق همکار ساختن چپی ها از نموده تاقرار بر 

محصول این نوع همکاری های  شاهین را 209قول اردوی  ه برهمچنان حمل شریف و مزاردر جرمنی  قنسلگری حمله بر

 دانند.می خطرناک  پرپیچ و

الخره اب ایران است و یه وغیر آن هندوستان دوست روسدر اکستان می بیند، پبا  تناظردر افغانستان با خود را هندوستان روابط 

اندازه ای نزدیک  نون تاکا هند امریکا و هچرگا - بودندرفته  نعنوی اواندیوال ع آن دو که کرد خواهد  تعقیبرا همان راهی 

مقابل نظم جهانی امریکا به ارتباط هندوستان، به در روسیه  - ساخته است از روسیه دوررا  شده اند، ولی این نزدیکی هند

تاریخ طول در همین سبب است که هندوستان  و بههندوستان است  کمک چین ضرورت دارد، این وضع به ضرر دوستی و

ا خ به ارتباط امنیت منطقه و پاکستان ه ویروس چین،چندی قبل  –باشد می که اکنون  منزوی نشده بوددر پیدایش خود آنق  صوصا

ران ن است اکنون ایایران که دوست نزدیک هندوستا - دعوت نکرده بودندرا هندوستان  داشتند، اما ماسکودر مجلسی افغانستان 

  پاکستان می بیند. –چین  - سکمپ رودر را هم منفعت خود 
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مخالف پاکستان و دوست هندوستان  روسیه که قبلا  .است تلش طرح یک پالیسی جدیددر پاکستان به ارتباط مسئلۀ افغانستان 

ماه در ی حت و پاکستان رفع ساخت بر راخود فروش اسلحۀ  تروسیه قیودا - باشدمی تلش دوستی با پاکستان در  بود، اکنون

 .ظامی انجام دادند که یک اقدام بی سابقه بودن گذشته تمرینات مشترک سپتامبر

 نکمک پاکستاه نظامی روسی ب افسران ها شایع کردند که راپور و ،بُرد به وزیرستانرا ت نظامی روسیه أپاکستان یک هی

ستان هندو و ایران باالی ان دیگرموضوع  افغانستدر ن روسیه اکنو - مشاهده کردند افغانستان داخله برا نظامی طالبان  مراکز

 بود(، گوفانش قبلا  چین کهبا )مناسبات پاکستان  انکشاف باشد و بهر روسیهبا که مناسبات پاکستان در ق هر – باشدمی متکی ن

 .شد امریکا طالب امتیازات خواهد حداقل از یا و تقلیل می یابد پاکستان به امریکا اتکاءدر همانق

 یزن اناکنون به دامان پاکست ساخته، افغانستان شعله وردر  یکاکه امررا روسیه گفته اند که این آتشی  و به چین پاکستانی ها

ورهای کش ما ساختند، ن بیائید این آتش را که دیگران درین منطقه شعله ورآبر بنا ،شد روان خواهد شماوی سه ب فردا ورسیده 

مین هه و ب دارند،را چین آرزوی شنیدن آن سیه واین چیزی است که رو و ؛خاموش سازیمرا مشترک آن طوره ب ماخود منطقه 

 .سیس کرده اندأکستان تبا پارا مشترک جدیدی   است که کمپ ورظنم

 هیوس شده، بأم اروپا اتحادیۀ خود در تشمولی ازهم که  ترکیه شاید و کمپ است شمول درین همین اکنون خواستار ایران نیز

ک ی ن نه تنهاآبر ثبات نمی باشد، بنا افغانستان خواستار صلح ودر  یکاگویند که امرمی  آنها – دن کمپ جلب گردطرف همی

یشتر برا کنونی  به افغانستان آتش سوزی بیشتر اعزام عساکربا  خواهدمی بلکه  اجندای مشخص برای صلح ندارد، پلن و

 .منتقل سازد طرف منطقه نیز چهار بهرا آن مشتعل ساخته و

به  یشترب عسکر د، بایدافغانستان جلوگیری کندر داعش  ذنفو از خواهدمی  که اگر گویدمی  پاکستان به امریکا ب دیگرجان زا

در  اامریک اگر لهذا آیند، به افغانستان می آنها شود، زیاد عراق باالی داعش فشار و سوریهدر  گرارا د، زیافغانستان اعزام کن

 .ام بماندداعش ناکبا مقابله در افغانستان 

شاف کنا عافغانستان مداخلۀ نظامی کنند، که این نودر داعش با قابله م که به بهانۀ شوندمی حق قایل خود ی چین برا و روسیه

روسیه  همسایگی در افغانستان هک طوری همان ،کندمی ان خوش آیند نخواهد بود. پاکستان استدالل امریکا چند ستان ونافغا برای

 شد خواهد تمام گران بسیار یکاامر برای گاین جن افغانستان، همسایۀ دو آنبا صورت تقابل امریکا در  لهذادارد، قرار چین  و

 .سازد دچار شوروی اتحاد مانند به سرنوشتیرا  مریکاا و شاید

اک پاکستان خ زا این عساکرتکمیل  هیز وتج طریق و کند، راهاعزام به افغانستان  بیشتر عساکر امریکا که اگر داندمی پاکستان 

ستان پاک با همکاری محتاج کمک و امریکاهمان اندازه ه ب شود، ن بیشترافغانستا در امریکا تعداد عساکر کهدر ق هر و گذردمی 

، یهروسبا خود دیکی نزبا  برد، بلکهمی سلمت ه امریکا جان ب فشار زاکستان اپ این بازی دوجانبه نه تنهادر  - بود خواهد

 یع تروس و بیشتر هم  هنوررا خود باط افغانستان ساحۀ نفوذ به این ترتیب پاکستان به ارت - م منزوی ساخته استهندوستان راه

 .رودمی  ساخته

 موردر دآنکه اکنون  علوه بر شد.خواهد  نفع پاکستان تمامبه  این هم بیشتر بماند، گیرجنگ  در شمالی کوریایبا  امریکا اگر

ل ح یک جزءرا اکنون طالبان  حد،ملل مت و شمول امریکاه همه کشورهای ذیدخل، بی باقی نمانده است، افغانستان آن اجماع قبل

 .دانندمی افغانستان  قضیۀ

ش که طالبان هم با داع طرف تخریب داعش است،ه ب امریکا بیشتر بلکه توجۀ داند،می نخود  دیگر دشمنرا امریکا نیز طالبان 

 اشندب امریکا نمی دشمن "جوبایدن" و" اوباما"قول ه ب دیگر این ترتیب طالبان؛ به دوست خوانند دشمن را دشمن   سازش ندارند و
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غانستان اف نظام آیندۀ باید جزءماه گذشته به شورای امنیت گفت که طالبان در افغانستان در  نمایندۀ خاص ملل متحد "یماماتو" –

 .طالبان چیزهایی گفته استبا ه مذاکر بارۀ در نیز امریکا خارجۀ جدید وزیر و باشند،

 عدامریکا ب - آن باشند لبان جزءکنند که طامی  ان یک نظام فکرافغانستان در بارۀ احداث چندر نون تمام دوستان خارجی ما کا

نه  وارند درا این ترتیب همه دوستان دولت افغانستان نه آن تعهدات قبلی  و به کرد اعش تمرکز خواهدبردن د از بینازین به 

 .اردد دیگر اجماعی به نفع دولت افغانستان وجود

حکومت  کامل مردم و داشت که تائید ینجاا در عسکر هزار 150این اواخر  افغانستان تادر  امریکا تحت رهبریدر  ناتو

اقل  دح یا و مین کندأافغانستان تدر را ست یک امنیت قابل اطمینان نتواننظامی اما این قدرت  ،نیز حاصل کرده بودرا افغانستان 

نون اک گردیده. بیشتر نیز خلت همسایگان مامدا و شده تر خراب روز تا امنیت روز - مداخلت همسایگان را جلوگیری بتواند

  :ال اینستؤس - کرده اندرا  عسکر بیشتر 5000تا  3000تقاضای اعزام  افغانستان در جنراالن امریکایی

o  ؟ تواندمی  مین شدهأمحدودی امنیت ت تعدادبا  نگردید، آیاقرار بر امنیت عسکر هزار 150موجودیت با حالیکه در

تزئید گذاشته، این ادعا ازلحاظ نظامی چه معنی  و بهکه حملت مخالفین مسلح رکنیم   قبولرا  این واقعیت ما اگر

 دارد؟ 

o باشیم؟ می طریق فتح روان در  ما آیا 

o عقب نشینی تکتیکی صورت گرفت؛  فلن جا شود: "ازمی وقت گفته  هر که داردرا  ت ماآیا این ادعا معنی موفقی

 تدهیم..." برای دولمی اجازه نرا های بزرگ شهر و کابل  سقوط هرگز خنثی کردیم؛ مارا  فلن شهر سقوط دسیسۀ

 .درین باره یک فکر جدی بکار است

باشد، چشمان رئیس جمهور برای می نستان مصروف ساختن پالیسی جدید برای افغا "ترامپ"آقای  امریکا جدید رئیس جمهور

 است: طرف سه جناح بازه مشوره ب

ه هم جنراالن شوروی ب افغانستان ودر ع واشنگتن: جنراالن امریکایی افدارت زو و بهافغانستان در ( به جنراالن امریکایی 1)

همیشه تقاضای  و اغ نگه دارندد دالیل مختلف گرم وه برا که جنگ  کردندمی شان کوشش خود  های مدال ترفیعات و خاطر

 قاضات این نوع آنها ؛دخیل بود آنهاخود فوجی مسایل پیشرفت وظیفوی  وتحرکات نظامی در را ، زیکردندمی را  بیشتر عسکر

می اگرچه  ؛چنان منوال استه وضع ب افغانستان نیزدر اکنون  دادند.می ادامه خود  قطعۀ  قطعۀ شکست سرحد حتی تا ار ها

منافع علیای  خاطره برا ریخی است که شما باید آنأاین یک واقعیت ت آمد، اما من چندان خوش جنراالن نخواهد ۀنوشتدانم این 

به  رعسک هزار صد دیگر بار ناتو نه و آن اینست که نه امریکا بکلی واضح است و یک چیز - یریدگب نظر در افغانستان

 می ردهجنگ دوام ک البته اما ،تواندمی فتح شده  خوبترسپاه  معدود تعداد ازدیادبا  نه این جنگ و تواند،می افغانستان فرستاده ن

ه احتمال قوی روسی و به می آیند وجوده ما بکنار  و دوردر  جدیدیف های لائت گفتم، صورت دوام جنگ چنانکه قبلا در  - تواند

 اسلحۀ ضد و ها راکت دادن شهرهاقرار برای هدف ن مخالفی اگر داد؛ خواهند ثرؤم چین به مخالفین دولت اسلحۀ پیشرفته و و

شود، این وضع  جنگ دوامدار اگر – بود خواهد ازفاجعه اف یاربس افغانستان جنگ برای دولت مسیر دست آورند،ه هوایی ب

 شد. حتمی رونما خواهد

   

ا  جنرال امریکا: خارجۀ وزارت (2)  وزارت اما کنندمی را  بیشتر کرتقاضای اعزام عس "ترامپ"آقای  از های امریکایی حتما

یدن رس منظوره ازین سبب است که ب - دانندمی افغانستان  راه حل قضیۀ یک جزءرا  طالبان آنها دارد، دیگر نظر امریکا خارجۀ

لیست سازمان  ازرا سال طالبان  هر مریکاا خارجۀ وزارت برای نیل به آن، گذاشتن دروازه ها باز یک راه حل سیاسی وه ب
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یک پالیسی خود اول ریاست جمهوری  دورۀدر  رئیس جمهور سابق امریکا "بارک اوباما" – سازندمی تروریستی برون  های

 ربیشت اعزام عسکر های او جنرال – دادمی پنتاگون گوش  افغانستان ودر خود های  بیانات جنرال و بهمنطقی را طرح کرد، ا

تا یک  راجنگ  شرط گذاشت که اگر و اضافه کرددر قاین اما ت،پذیرفرا  آنها یتقاضا" اوباما"کردند،  افغانستان تقاضابه را 

سال که  چند از ه بعداآنگ - گذارممی دوام یک جنگ بیهوده ن رطخاه ب ارخود  عساکر در آن صورتد، یمعین برنده نشو موعد

دی محدو تعداد اظت سفارت امریکارای حفابل بکدر  تنها و کندمی  راحضارا خود  عساکرتواند، می برده نرا این جنگ  فهیمد

 "ترامپ" .تیله شود "اوباما"راه ناکام در  نیز "ترامپ" شاید و استمطرح ال ؤن سهما نیز "ترامپ" زدندر اکنون  - گذاردمی را 

 ترامپ اینکار اما به افغانستان اعزام کند،را  ناتو عسکر هزار 150توانست  "بامااو" دارد، تریشبمشکلت  "مابااو"به تناسب 

 شاید درین مقطع .گرفته استقرار راهی  دو یکدر امریکا  س جمهوررئی "ترامپ"به این ترتیب آقای  - تواندمی کرده نرا 

خوب  یاریک موقع بسدر را  امریکا دست رئیس جمهور بتواند و شود یصله کن ثابتحتی ف و ثرؤم ردولت افغانستان بسیا نظر

فغانستان ا موقع اقدام کند، شاید ت وقت ویماه حساسیت و نظرداشتدر با افغانستان  دولت گرا – ان نشودبه راه ناکام پوی ات بگیرد

 ها،افغان  ظرندر  صورت است که دولت افغانستان ینادر  - ل پیشبینی جلوگیری نمایندبی قاهیک تبا از بتوانند دو هر امریکا و

آقای با همکاری  منظوره نوشته بکند. این می کمایی  را ف قابل احترامیک موقخود ی اجهان بر های منطقه و امریکا، قدرت

    نی رقم شده است.غاشرف 

 و بها که استفاده کندخود  کشور مفاده ب "ترامپ"آن جملۀ بیانات آقای  زا اشرف غنی باید ( دولت افغانستان: رئیس جمهور3)

  که: وعده داده بود مردم امریکاه هنگام کامپین خود ب

  صدمه نمی رسانیم."خود  عساکر و حفاظت کشورهای دیگر به اقتصاد خاطره ازین ب بعد ما"

 نظامی های اقتصادی و مککمناسبت ه مردم امریکا ب و "ترامپ"قای آ از اشرف غنی باید به ارتباط این شعار، رئیس جمهور

 - سندقتل بره تان بافغانسدر  بیشتر امریکا ساکرهیم عنمی خوا بگوید که ما "ترامپ" و به تنان نمایدام و تشکر شان اظهار

مین أت تصوردر که  رسانده شود "ترامپ"ۀ آقای ستراتیژیکی به توج آن منافع مشترک اقتصادی، سیاسی و درعین زمان باید

 .تانافغانسفیایی موقعیت جغرا نی افغانستان ومعد ذخایر مثلا  گردند؛می  آن بهره مند از ،دو هر ها افغان امریکایی ها  و صلح،

 که یزیچشهرت نیک مطرح سازد،  به مفهوم دریافت یک نام و "ترامپ"برای آقای را مین صلح أآقای اشرف غنی باید ت

 ۀرداا اشرف غنی باید آن نکات مثبت کار رئیس جمهور –دست آورده نتوانست ه بدریافت جایزۀ صلح نوبل با حتی " اوباما"

بیانات آقای  همه، از مهمترآنجمله  از– نمایدحمایت  و یدتائآن  از شده و یادآور تکراربه  شده، ال مشاهدهح تاکه را  "ترامپ"

ن یم بیمذاکرات مستق ازین طریق از صلح افغانستان و پروسۀ از "ما ل گفته بود:بچندی قاست که  امریکا ۀخارج وزیر "تلرسن"

 "ترامپ"پهلوی حمایت ازین ستراتیژی، برای تحقق آن نیز با آقای  در بایداشرف غنی  رئیس جمهور ."کنیممی حمایت  ها افغان

 کمک نماید.

 دهد:قرار  مدنظررا نکته  چند نیز کشوردر اوضاع جاری  وخود حکومت  بارۀدر  آقای اشرف غنی باید اما

 رود.می روز خرابتر شده  افغانستان نه تنها قناعت بخش نیست، بلکه روز تادر یت نوضع ام

 به دالیل مختلف  یک دولت قوی نیست. خود ترکیب در فغانستان دولت ا -

 باشند.می مخلصانه دوست ما ن دل و ه  همسایگان ما از ت -

 توانند.  می را برای کمک به دولت افغانستان دوباره پیشکش نخود  عسکر هزار ها صد دوستان خارجی ما -

آن  نتیجۀ که کندمی  راختیارا ونی شکل بسیار خطرناک بحران کن در آن صورتکنونی بیشتر دوام کند،  گجن اگر -

 باشد.می امریکا  دولت افغانستان و قطع به ضرر طوره ب
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 تواند:می قرار بوده  ینا از  "ترامپ"دولت افغانستان به آقای  دوستانۀ مشورۀفوق الذکر،  تنکا نظرداشت مسایل ودر با 

 

بی  داا هدف آن قص یا حماقت است و بیشتر به افغانستان یا اعزام عسکر صلح، طرح یک ستراتیژی معقول برای ایجاد از غیر -

 .باشدمی ثبات ساختن این منطقه 

حال در  ابد افغانستان تا اما – نداردای برنامه  صلح هیچ پلن و برنامه دارد، اما برای ایجاد گ پول ونامریکابرای دوام ج -

 تواند.می جنگ نگاه داشته شده ن

 یش ماپ و کشورهای دور اینکه مخالفین مسلح و تا عسکر به افغانستان بفرستد بیشتر داندمی خودش الزم در ق ره امریکا -

ش نمی انرایگان بدست دشمن مفت ورا )دولت افغانستان( خود  یکا دوست، وهم امرافغانستان ناکام نماندهدر  که  امریکا دبفهمن

 سپارد، اما

 

 و دارد،را آرزوی دوام جنگ  بیشتر با اعزام عسکر که امریکا دیگران نگویند چین و روسیه،اینکه همسایگان ما،  خاطره ب -

 و "رامپت"که  نگویند ها خاطر اینکه افغانه ب نیز شود، ومی مانع ایجاد صلح  امریکابا همنوایی با اینکه دولت افغانستان  یا

در ا ر خواهند این کشورمی بلکه  ندارند،را جنگ  آرزوی خاتمۀ ،"اوباما"حکومت  تجربۀ ناکام دورۀ تکراربا دولت افغانستان 

 افغانستان اعلم کند: مورددر را پالیسی ذیل  است که امریکاقرار  ینا آن مشورۀ ما از بر حال بحران نگاه دارند، بنا
 

 دارد؛می اضافی اعزام  ).....( عسکر نستان)الف( امریکا به افغا
 

می این حکومت نیز به پایان  همین سال دورۀدر ) کندمی یرون ب نافغانستا از 2019لسا اترا خود  تمام عساکر امریکا)ب( 

 رسد(.
 

حکومت برحال افغانستان  تا گیردمی های صادقانه صورت  حل صلح آمیز بحران افغانستان تلش منظوره رین مدت ب)ج( د

ده سیس شأصلح ت تلش برای ایجاد نتیجۀدر که  پاردبس مسالمت آمیز طوره را به آن حکومت جدیدی بخود قدرت  صلحیت و

 باشد.
 

مقابل در  دولت افغانستان سازد.می مطمئن را نزدیک ما و هم همه همسایگان دور وملت افغان  این نوع اعلن دولت امریکا

 کند:می  ذیل را اتخاذ تدابیر امریکا فوق الذکراعلن 

 1 - :کرات صلح به آدرس دولت باید نگه داشته شود.منظور مذاه این شورا ب شورای عالی صلح 

 2- یت . درین ارتباط مسئولبگیردخود دست ه اشرف غنی ب رئیس جمهور بایدرا ابتکار صلح   :میانجیگری

ه باشد. این بمی دست حکومت ه است و توپ بازی  ب تر زیادن بسیار مقابل طالباه حکومت افغانستان ب

حمایت  و خارج دارددر ها  باشد، سفارتمی ملت  ابات، نمایندۀست که حکومت به اساس انتخا خاطری

سیاست با نمایندگان ناتو، با توانند، می طرف مسافرت  هره اعضای حکومت ب - داردخود با جهانی را 

در توانند، می  وادیدو  دید بحث و آزاد طوره کشور های مختلف ب مداران منطقه، با اعضای ملل متحد و

صلح  کارابت به درستی استفاده کند وخود ازین امتیازات  زین امتیازات محروم اند. دولت بایدحالیکه طالبان ا

 ایدآنگاه دولت ب - دست مخالفین مسلح بگیرد ازرا  دولت است که ابتکار بدست خود بگیرد. این وظیفۀرا 

 کند: یکی ازین دو راه را پسند
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مالکیت  ها و ات شورای عالی صلح، برای مذاکرات صلح به ابتکار افغانچوک خارج ازدر همه اینست که  از )الف( راه بهتر

تمام منسوبین بحران جانب ه ب اخلص داشته باشد و و که به صلح باور باید موقع داده شود به چنان یک گروه میانجیگر آنها

 ها افغانخود سازمان اسلمی با اری طریق همک ازرا خود مکلفیت های  و این گروه، کار - تماس گرفته بتواند آزادانه رفته و

طالبان، به اساس  وبین شورای عالی صلح در دولت  صورت مذاکرات به نمایندگی از ینا در –سسه ملل متحد انجام بدهد ؤم و

شورای عالی  ،روش و ف)این نوع موق یک صلح شرافت مندانه انجام می یابد ایجاد منظوره ب ،مشخص یک میکانیزم معقول و

  تان تقدیم خواهم کرد. ورضحه ب نیزرا طرح میکانیزم صلح  ،ی شماضاصورت تقادر  - سازد(می نیز فعال ا رصلح 
 

 انجیگری داده نشود،و می ابتکار نوآوری وموقع  ها فرصت و ، به افغانافغانستان حل قضیۀ منظوره بخدای ناکرده  )ب( اگر

انستان شخص خودش  میانجیگری کند.بحران افغ حل منظوره ب که شود تقاضا سسه ملل متحدؤسرمنشی م از در آن صورت  

 3- چنان یک حکومت واجد منظور ایجاده ریاست جمهوری موجوده، ب ختم دورۀ قبل از میکانیزم صلح تا 

 سایر همسایگان و گرفته وقرار ملت  اعتماد و باور که مورد باز سازدرا امکانات  ابعاد وسیع، راه ها و

 د.نهمکاری بتوان آنبا  زرها نیکشو

 4-  می شود، جای حکومت موجوده را می  مذاکرات صلح ایجاد نتیجۀدر افغانستان که  آن حکومت جدید

 گیرد.

 5- برای دوباره آبادانی  شود، اینهامی رسمیت شناخته ه کشورها ب سایر توسط همسایگان و حکومت جدید

ند؛ شومی افغانستان برون  خارجی از مه عساکره کرد؛ بازگشت مهاجرین افغان، کمک خواهند افغانستان، و

 کند.می ملل متحد بیطرفی افغانستان را تضمین 
 

افغانستان آرام در حیث په هم ب و ریخ ماأحیث یک قهرمان ته اشرف غنی بدون شک ب اگر طرح فوق عملی شود، رئیس جمهور

باشیم. با می  نوع همکاری حاضر ن آرمان ملی برای هرتحقق ای منظوره بشد. ما  نامیده خواهد صلح آمیز و مرفه شناخته و و

 .مااحتر

  2017 ماه اپریل 13کابل ،  –فاروق اعظم 

 

 
 

 

 

 


