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 بیعنوان "داستان سقوط داکتر نج ریز یمفصل حاتیهشت صبح توض ۀاز راپورتران روزنام یکی کشنبهیروز 

کاوش نمود  شتریدر مورد ب دینما یم جابیبنده ا ۀدیشود" داده و در همان روزنامه نشر شده که به عق یتکرار م

 انجام داد. یمطالعات قا  یعم هیو در اطراف قض

در  کایجنگ امر دنیگردان یدر مورد خصوص نطرفیبه ا یبه خاطر خواهند داشت که از مدت یگرام خوانندگان

درجنگ فغانستان،  کایامر ونیاست که خوشبختانه از طرف کابل و همچنان ائتالف انیافغانستان صحبت در م

 مخالت نموده اند. کاینظر امر نیناتو با ا مانیپ کیشر یاعضا یاعن

ار  کایامر یقوا دنیکش رونیخود از ب یداشت که دونالد ترمپ در مبارزات انتخابات دیهم به خاطر خواه باز

و مصارف ان به  نهیجنگ را در برابر هز نیو مفاد ا دیتاجر عا کی دینمود وهر بار از د یافغانستان صحبت م

 . دیکش یخود م نیمخالف یرو

 :ابدی یگزارش م فردوس از نظر خوانندگان یراپور آقا نکیا

 شود؟ یتکرار م بیسقوط داکتر نج داستان

جنگ  انیپا یبرا کایامر ۀژیو ۀندینما زادلیخل یزلم ۀروز جمع داریدر د ییکایامر یهاگزارش رسانه  به

از افغانستان را مطرح کرده  یالمللنیب یروهایطالبان موضوع خروج ن طالبان در قطر، ندگانیافغانستان با نما

 لیخل یهم در مذاکره با آقا یپاکستان یها که مقام ستین دیبع چیبه پاکستان هم سفر کرده بود. ه زادلیخل یاند. آقا

در افغانستان و  یالمللنیب یروهایها حضور ن طالب یموضوع را مورد بحث قرارداده باشند. برا نیزاد هم

طالبان  کیولوژیدیاز اهداف ا یکیاز افغانستان  یالمللنیب یروهایدارد. خروج ن کیژولویدیا ۀخروج آنان جنب

شان  یمل تیاست که آن را به امن یاز افغانستان موضوع ییکایامر یروهایخروج ن هایپاکستان یبرا ااست. ام

 دهند. یربط م

 ینظام یروهایاست که ن دهیشن یجنرال پاکستان کیگفت که از  یبار ییکایشناس امرافغانستان  نیروب بارنت

از  یپاکستان دارند. برخ یاهسته  ساتیدر تأس یکارخراب  یبرا یپنهان ۀبرنام کیدر افغانستان،  کایامر

خواهند با استفاده از حضور  یم هاییکایمرکنند که ا یم غیتوهم را تبل نیا یعلن اریهم بس یجنراالن پاکستان

از کارشناسان  یاریها و بس ییکایپاکستان ضربه بزنند. از نظر امر یاافغانستان، به توان هسته  شان در ینظام

است که  نیکه روشن است ا یزیاما چ ست،ین شیب یتوهم ند،یگویم یپاکستان یها چه که جنرالآن  ،یتیامن

 است که طالب لیدل نیگره خورده است. به هم پاکستان، یمل تیاز اهداف امن یکیطالبان با  کیولوژیدیآرمان ا
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از افغانستان  یالمللنیب یروهایخروج ن یآهنگ، در راستا اند و به صورت هم گرید ها و پاکستان متحدان هم

 .کنندیتالش م

خروج کامل  یبرا یخیتار نییاند که تع ها بارها عنوان کردهبه طالب  کینزد یپاکستان یها از چهره یشمار

 یکه برا یروند خواست طالبان تن دهند، نیها به ا ییکایکه امر یطالبان است و زمان ۀمطالب یالمللنیب یروهاین

و  یالمللنیب یروهایخروج ن یبرا خیتار نییتع ا. امردیگیسرعت م جنگ افغانستان شکل گرفته است، انیپا

 یبقا ،یالمللنیب یروهایحساس است. حضور هر چند محدود ن یلیخ یها موضوع ،یتیامن مانیمثل لغو پ یلیمسا

و  کایامر یو دفاع یتیامن ۀنامکرده است. موافقت  نیتضم یو نظام یدولت در قلمرو افغانستان را به لحاظ مال

افغانستان فراهم آورده است. در نبود  یتیامن یروهایاز ن یبردراه  تیحما یبرا یحقوق یمبنا مافغانستان ه

دولت در  یاصل بقا یالمللنیب یروهایاز وقت ن شیو خروج پ کایافغانستان و امر انیم یتیامن ۀنام موافقت

کابل  یو دفاع یتیامن ۀنام موافقتجنگ  قیکه نتوانستند از طر ییها. جهترودیسوال م ریافغانستان ز یایجغراف

 چانه قیاند تا از طر، حال حتما  در تالش را مجبور به خروج سازند یالمللنیب یروهایند و نو واشنگتن را لغو کن

 هدف برسند. نیبه ا یاسیس یهایزن

 کا،یافغانستان و امر یو دفاع یتیامن مانیبحث در مورد لغو پ ای یالمللنیب یروهایخروج کامل ن یبرا خیتار نییتع

طالب  ینظام یروزیصرف پ نامه، کامل آن موافقت قیجنگ و تطب انیپا ینامه جامع برا موافقت کی ابیدر غ

 یالمللنیب یروهایکه ن ردیشکل بگ یتیخواهند وضع ی. اهداف طالبان روشن است. آنان مکندیم لیها را تسه

 یاسیس یروهاینستان همراه با نافغانستان مضمحل گردند و حکومت افغا یتیامن یروهاین مجبور به خروج شوند،

 ینظام یروزیپ یتیوضع نیشوند. در چن هیتجز یتیشان را از دست بدهند و در خطوط هو  مشترکات یوطن

که در  دیآیبه وجود م یوقت تیوضع نیخواهد بود. ا ریپذگروه امکان  نیطالبان و اشغال مجدد افغانستان توسط ا

 مانیشود و پ نییتع یالمللنیب یروهایخروج ن خیتار نامه، توافق نیا قیجنگ و تطب انیجامع پا ۀنام توافق ابیغ

و  یآمد حتم یو نشان دادن پ لیمسا نیا یاب ۀشیبماند. روشن است که ر قیاز تطب کایافغانستان و امر یتیامن

مشابه قابل فهم است.  یهانمونه  یو بررس خیمراجعه به تار قیصرف از طر ،یاسیس میاز تصام یبرخ یاحتمال

. فهم دیآن را بفهم یو حتم یاحتمال یهاآمد یو پ دیببر شگاهیآزما کیرا به  یاسیس میتصم کی دیتوان یشما نم

 ممکن است. خیمشابه و مراجعه به تار یهانمونه  یبا بررس یاسیس میتصم کی یها آمدیپ

که  بیمشابه امروز داشت. در آن زمان حکومت داکتر نج تیوضع با  یافغانستان تقر ،یالدینود م ۀشروع ده در

 لیتشک یۀکه داع یمخالف مسلح یهادر برابر گروه یاتحاد شورو تیبه حما روانه دارد، شیپ یۀداع کردیادعا م

و ارتش آن پس از خروج کامل  بینج اکترکه حکومت د شدی. ابتدا تصور مدیجنگیم داشتند، یحکومت شرع

 چیه 1۹8۹بود که تا اگست سال  نیپاشد. تصور عموم ا یاز هم م 1۹8۹سال  یدر فبرور یوشور یروهاین

 تیظرف یشورو یو مال ینظام یهاحکومت نشان داد که با تداوم کمک نی. اما اماندینم بیاز حکومت نج یاثر

 یشورو تیحما درک کرده بودند که در صورت توقف بیداکتر نج حکومت یو خارج یبقا دارد. مخالفان داخل

در  یو قوم یجناح یها گسست شیدر درون حزب وطن و افزا یتیو هو یاسیس یها اختالف دیاز کابل، تشد

 یهاشکاف  ب،ینج هیعل یتن یخواهد بود. کودتا یحکومت حتم نیا کیسقوط استراتژ مسلح وقت، یروهاین

 حکومت وقت را آشکار کرده بود. یدرون
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وقت سازمان ملل متحد با  یجنگ آن زمان شدت گرفت. سرمنش انیپا یبرا یاسیس یهاتالش 1۹۹1سال  در

آمده بود که  هیجنگ افغانستان از راه مذاکره شد. در آن اعالم انیخواستار پا یاپنج ماده یۀاعالم کیصدور 

 لیانتخابات و تشک ۀنیاداره زم نیو ا وددار کنار بر رجانبیغ یانتقال ۀادار کیبه سود  دیبا بیحکومت داکتر نج

چنان آمده وقت سازمان ملل متحد هم  یسرمنش یا پنج ماده یۀرا فراهم کند. در اعالم عیوس ۀحکومت با قاعد کی

 نینیدهند. در آن زمان ب انیاز هر دو طرف جنگ پا تیبه حما دیافغانستان با یۀدر قض ریدرگ یهابود که دولت

 یبرا ین ملل متحد در امور افغانستان بود و ظاهرا  تالش داشت تا راهوقت سازما رکلیدب ۀژیو ۀندینما وانیس

 یگورباچف در شورو ۀادار گر،ید کیپلوماتید یهایزن یها و رأتالش نیهم ۀشود. به سلسل دایجنگ پ انیپا

 یهااز طرف یت نظامیدو قدرت به حما نیمتحده امضا کند که بر اساس آن ا االتیرا با ا یحاضر شد سند

و  دیکشیرا م شیها نفس نیخود آخر یدهند. ناگفته نماند که در آن زمان شورو انیدر جنگ افغانستان پا ریدرگ

از رهبران  یاتیسند، ه نیا یپس از امضا یکند. مدت تیحکومت دوست در کابل حما کیتوانست از  ینم گرید

 کردند. داریاز مسکو د بیمخالف نج یها میتنظ

 لیحکومت را تسه نیا یصرف سقوط قهر ب،یاز حکومت داکتر نج ینظام تیحما انیبه پا یشورو یرسم تعهد

از حکومت  ینظام تیتوقف حما یبرا یشورو یبرد. با تعهد رسم نیرا از ب یاسیحل س کرد و فرصت راه

 یحزب حاکم وقت برا تلفمخ یهاها و چهره ونیشد و فراکس دیآن حکومت تشد یدرون یهاشکاف ب،یداکتر نج

زدند.  بیبا فرماندهان و رهبران مخالفان حکومت داکتر نج تالفیدست به ا اش،یاسیو س یکیفز یبقا نیتضم

موتلفانش  د،یرسیفرا م یکس یهر گاه زوال پادشاه ایجغراف نیسابقه نبود. در ا یافغانستان ب خیدر تار یزیچ نیچن

و  یشورو ینظام تی. توقف حماکردندیم تالفیا شانیبقا نیتضم یبرا کمبه اشکال گوناگون با مخالفان حا

 .گرفتیرا در برنم بیپاکستان از مخالفان نج تیجنگ، توقف حما ریدرگ یهااز طرف  کایامر

در  کایبا امر یتیامن ۀناملغو موافقت  ایو  نانهیب واقع ریبه صورت غ یالمللنیب یروهایخروج ن خیتار نییتع با

دوران اوباما هم نشان داد که  ۀتکرار خواهد شد. تجرب بیهمان داستان سقوط حکومت داکتر نج ،یکنون طیشرا

امر احتمال  نیخلق خواهد کرد. ا یو ترس عموم ربامرگ  کیخروج، پان یبرا نانهیبواقع  ریغ خیتار نییتع

خواهد ساخت و  شتریومرج در درون حکومت را بو هرج  یاسیس یروهایتشتت در نمسلح،  یروهاین یفروپاش

 یبرا یاسیس ۀناماز توافق  یخبر چیکند. آن زمان ه لیطالبان را تسه ینظام یروزیکه پ دیخواهد آفر یتیوضع

نامه،  توافق نیا قیجنگ و تطب انیپا یبرا یاسیس ۀنامتوافق  کیجنگ نخواهد بود. قبل از به دست آمدن  انیپا

در صورت به دست  ن،یاز افغانستان مطرح نباشد. عالوه بر ا ینظام تیحما انیاز خروج و پا یخبر چیه دیبا

 راه دینامه، باآن توافق  قیپس از تطب یالمللنیب یروهایجنگ و خروج ن انیپا یبرا یاسیس ینامه اآمدن توافق 

افغانستان در نظر گرفته شود. از گذشته  یایدولت در جغراف یبقا یبرا یو تعهدات مشخص مال یتیامن لیبد یها

 انی. پامیریجدا  درس بگ دیبا

 

 

 

 

 


