
 

 

 

 

 

 

 فــــرید ســــیاووش

ن  صلح قطع ق و شمال از جنوب طلوع نخواهد کرد چنانچه از غرب  نخورشید خونی  مگر ما  ، قامت برافرازد انست و نت ،شر

ن وشنوشت خویش گردیم. ،  را دریابیمخود   :" با توجه به تاری    خ معارص افغانستان، خییل  فرمودند   شنیدم که  صاحب شزمی 

ن بود و سناریوی احتمایلتوان  ساده م  های منطقه  کشور شوند،  نیم  ها متحد افغان در افغانستان است،    جنگ طوالنن   ،بدبی 

ن دلیل ناآرام و تروریسم ادامه خواهد یافت."نیم  همکاری سید      کنند و به همی  خالق بحران و جنگ در    ها کیاما کیس نپر

وم آور دوزخ جنگ    یها ک؟  و استند   بودند   افغانستان  ن ن پنهان دار تا هنوز اند هپ  که حتی یک گروپ    ند ؟ چه رازی در آستی 

 دوم سنگیتن میکند.  ؟!  د ستند؟ یا نخوانبردار  خویشداز ش راه نانست و را نت  ن شامتواری و پاشان تروریستی به گفته خود 

"اجماع میل!" به میان بیاید و در خارج هم از اجماع جهانن و منطقوی فرار و بازی با متقارن های    ند اشت ذدر داخل هم نگ 

دی  شد.  و  پیچیده    ،صلح مانند جنگد.  نمتفاوت و حتی متخاصم را پیشه کرد ،  (استانبولاجالس  )،  (اجالس دوحه)راهپر

( 
 
برای حمایت از    -   ( ایاالت متحده، اوزبیکستان، افغانستان و پاکستان  پلتفروم دیپلماتیک چهار جانبه ) ،  (رمت ماسکوف

ن ، پاکستان و روسیه)   ،روند صلح پس از جنگ در افغانستان ک چی  ک انگلیس، پاکستان و  ،  (تالشهای مشپی ) برنامه مشپی

ک ایران، هند و روسیه)عربستان(، ) کار های پشت پرده انگلیس با پاکستان(،  )،  (کار مشپی
 
ن پاکستان و روسیهمت  ر ف ،  (چی 

ن و روسیه  حلقه) امریکا، ترکیه، پاکستان و قطر(، )چهار ضلیع عربستان، پاکستان، امارات و    پلتفرم)،  (پاکستان با ایران چی 

، آمریکا و پاکستان) امریکا(،   ن ش یافته شامل روسیه، چی  ازبکستان،    هند،  تالشهای،  فعال شدن شانگهای  ( تروئیکای گسپی

    و   دسته بندیهمه    ....آیا میشود با این ترکمنستان و  
ی

ن چند دستگ تصور آن    ! متقارن های متفاوت به صلح رسید؟  با چنی 

شده است؛  بازی ها پیچیده تر و رقابت ها شدید تر واحد وجود ندارد،  برنامه  اجندای مشخص و  به دلیل اینکه  دشوار است.  

  برخاسته اند رقابت    بهخال ژئوپولیتیگ بمیان آمده و دیگران برای پر کردن آن با هم    ، انافغانست  از   با خروج امریکا و ناتو   زیرا  

 دست و پا کرده اند. های در داخل افغانستان  و کشوری های هم از گذشته های دور برای خودپایگاه 

الیا   قبل  یچند دی اسپی ( خاطرنشان کرد که خروج آمریکا از افغانستان از نگاه دوست و دشمن    ASPI) موسسه سیاست راهپر

شکستی همانند جنگ ویتنام به شمار م رود، هرچند مخاطرات موجود در افغانستان باال است و مساله فراتر از نر آبرو  

قطتر نقش بر آب  تک   شدن آمریکا است. این امر در مقطیع اتفاق افتاد که آرزوهای آمریکا در خصوص ایجاد یک دنیای

حضور نظام  دراز مدت و ویرانگر در افغانستان به اقتدار آمریکا و    با حمله به افغانستان  عراق و سوریه   و  شده بودند  

ن  ال لطمه زده بود. المللپروژه بی   گرانی لیپر

ایط    ن و روسیه   مانور    یبراشر دو کشور در بوجود آوردن این  آن  گردیده است.   مساعد ژئوپولیتیگ  ء  پر کردن آن خال   در چی 

ایط نر نقش   ن و روسیهنبوده  شر   مخالف    جمع ایران    اند. چی 
ی

ن نظام امریکا  در منطقه و در همسایگ کشور  حضور سنگی 

و ی از آنجا   . شود زمینگپ   پهن کرده گرفتار و خودش     که  تالش داشتند تا  امریکا در دام  های شان بوده؛ میل در میدان    ییکه نپ 

مثبت فرسخ ها فاصله      و با صلح    گر ن همس؛ ما با جنگ  ند قوت الزم برخوردار نیست  تشکل و   افغانستان از   جنگ و صلح

 . کجاست قامت قیام؟! درها بسته و شها شکسته؛  با تاسف عقالنیت در کشور ما به خواب کهف رفته است.  . داریم

 


