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 منطقىی و ژیکیاضرتات مطالعات مزکش

 مزکش څېړنى ییشو ضیمه او ضرتاتېژیکى د

 

  (هـ ش ۴۶۱۸  ثىر ۵۴الی  ۴۷س ا) ۶۳۳  :شامره

اضت که به  یوار  هفتهو اجتامعی اقتصادی  امنیتی، جمىعۀ تحليل رويدادهای مهم ضياضی،ين نرشيه ما

، تا گزدد کش مطالعات اضرتاتژيک و منطقىی تهيه و نرش میليطی و عزبی، تىضط مز انگهای پشتى، دری،  سبان

 ن اضتفاده منايند.آ اس ضاس  و پاليطی گذار نهادهای ضياضت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :خىانید آنچه در این شامره می

 

 صلح ی ندهیآ و بزکىنرتپارت طالبان ی حمله

 ۵ ..................................................................... «پارت کىنرت» بز حمله چزا

 ۶ .................................................. صلح مذاکزات در بزتز مىقف بخاطز جنگ

 ۷ ..................................................... یانجیم جهت ی دوباره لیتشک رضورت
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 حمله ی طالبان بزکىنرتپارت و آینده ی صلح

هار تن مهاجم ةىزنس ةز اثز حمله گزوهی گزوه طالتان که غامل یک مىتز مبث و چ ( زر۸۹۳۱ماه ثىر ) ۸۱ةه تاریر 

 غؼتن ةه غمىل  ۳واكع غهزنى کاةل، ةعس اس غؼ ضاعت زرگیزی و اس پا زر آمسن مهاجامن، «  نرتپارتى ک»مؤضطه 

 .تن زیگز که همه را افزاز ملکی تػکیل میسهس سدمی غسه انس ۴۲رسةاس کػته و 

غیز نظامیان آضیث زیسه انس اس ضىی رئیظ جمهىر غنی، عتسهللا عتس هللا رئیظ اجزائی کػىر،  که ةیػرتزر این حمله 

جان ةظ ضفیز ایاالت متحسۀ امزیکا و زفرت مناینسگی ضاسمان ملل متحس زر افغانطتان)یىناما( محکىم غسه و ارگ 

تأکیس منىزه که گزوه طالتان ةایس ةه دىاضت ریاضت جمهىری نیش طی اعالمیه ای، این عمل را یک " جنایت" گفته، و 

 صلح جىیانه مززم افغانطتان پاضر مثتت ةسهنس، زر غیز آن اس ضىی نیزوهای امنیتی و زفاعی رسکىب می غىنس.

این حمله زر حالی اس ضىی گزوه طالتان انجام غس که همشمان ةا این حمله، زور غػم مذاکزات صلح ةین طالتان و سملی 

تازۀ ویژه ایاالت متحسه زر امىر صلح افغانطتان زر غهز زوحه کػىر كطز جزیان زارز. همچنان، این حمله دلیلشاز فزض

سمانی صىرت می گیزز که ةه تاسگی جزگه ی مػىرتی صلح زرکاةل پایان یافته اضت. نػطت ةشرگی که ةیؼ اس ضه هشار 

زاز تا زرمىرز دامته ی جنگ و تحکیم صلح ةا طالتان تن اس افغانها را ةزای پنج روس سیز ضلف تاالر لىیه جزگه كزار 

تن اس سنسانیان گزوه طالتان اس ةنس زولت ةه عنىان  ۸۷۱صحتت مناینس. زر ادیز جزگه، رئیظ جمهىر غنی ةه رهائی 

 عالمه ی حطن نیت زر ةزاةز طالتان وعسه زازه و دىاضتار آتؼ ةظ مرشوط زر ماه متارک رمضان گززیس.

 «ىنرت پارتک»چزا حمله بز 

( متىیل می غىز. این USAIDىنرت پارت یک مؤضطه دارجی می ةاغس که اس طزف ازارۀ انکػافی ةین املللی امزیکا)ک

میالزی ةه این طزف زر افغانطتان فعالیت زاغته  زر ةذؼ های تىامننس ضاسی سنان، آمىسع ۴۰۰۱نهاز اس ضال 
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کارمنس زر زفرت مزکشی  ۴۰۰تان فعالیت زاغته اضت.  زر حسوز والیت افغانط ۹۲دربنگاران و تلىیت جامعه مسنی زر 

این مؤضطه مرصوف کار ةىزه انس. اما زر دربنامه گزوه طالتان، علت حمله ةه این نهاز  را فعالیت های اغغال گزایانۀ 

ه یک آنها می مؤضطات دارجی اس اهساف زرج ضال جنگ حمله ةز ۸۳اضرتاتیژی طالتان زر  التته زراین نهاز گفته انس. 

 ۸۹۳۷ةاغس و همىاره اس مززمان ملکی دىاضته انس که اس  مؤضطات دارجی ةه زور ةاغنس. پیؼ اسین نیش زر اوادز ضال 

کمپ گزین ولیج را که یک کمپ نظامی دارجی ها زر مزةىطات حىسه نهم امنیتی غهز کاةل می ةاغس، مىرز حمله كزار 

 زازه ةىزنس.

پارت را یک نهاز غیز نظامی گفته این حمله را  ىنرتحسۀ امزیکا زر افغانطتان مؤضطه کمت هزچنس جان ةظ ضفیز ایاالت

یک دػىنت ةی زلیل دىانسه اضت، اما گزوه طالتان تفاوت چنسانی میان اهساف نظامی و ملکی دارجی كائل نیطتنس، 

ةه اتهام ارتکاب فعالیت های ةه چنانچه چنسی پیؼ فعالیت های صلیث رسخ را که یک نهاز ةین املللی می ةاغس نیش 

 تعتیز آنها " مػکىک" متىكف ضادتنس.

 

 مذاکزات صلح در جنگ بخاطز مىقف بزتز

اس آغاس ضال که حکىمت افغانطتان آغاس عملیات " دالس " را اعالن منىز وةه تعلیث آن طالتان اس رشوع عملیات " 

دامت ةیػرت وضعیت جنگی زرکػىر را طی ضال جاری پیؼ الفتح" دربزازنس، تحلیلگزان امىر اةزاس نگزانی منىزه، و 

ةینی می منىزنس. اما عامه ی مززم، ةا وصف اعالن های جنگی زوطزف، امیس های سیازی را ةه تحلم صلح ةطته 

ةىزنس. مذاکزات مطتلیم امزیکا طالتان زر كطز اسیک طزف و مذاکزات طالتان ةا مناینسگان جزیان های ضیاضی و 

انطتان زر ماضکى اس طزف زیگز، و ةاآلدزه تسویز لىیه جزگه ی مػىرتی ةه زعىت رئیظ جمهىر زر پایتذت اجتامعی افغ

ایجاز دىغتینی نطتت ةه صلح نشزیک، نلؼ زاغتنس. اما تػسیس حمالت حکىمت ةاالی کػىر، همه مىارزی ةىزنس که زر 

طالتان اسیک طزف و ةه راه انسادنت حمالت علیه اهساف ملکی تىضط طالتان که آدزین منىنه ی آن حمله ةالی 

ت. متأضفانه هزیک اس مؤضطه کىنرتپارت زر غهزنى کاةل ةىز، نػان زاز که راه صلح زر کػىرهنىس هم طىالنی و زراس اض

اطزاف؛ هم حکىمت ارشف غنی و هم حزکت طالتان زر صسز آننس تا رسنىغت صلح را زر میسان جنگ ركم ةشننس، نه 

روی میش مذاکزه. زرحالیکه تجارب تاریذی ةزعکظ ایرنا نػان می زهس وكطعنامه صلح نیش ترصیح زاغت که "جنگ 

یم سور آسمایی و دػىنت، ةلکه اس طزیم اسدىز گذری و كزةانی و كتىل طزف ةزنسه، وصلح ةاسنسه نسارز". صلح، نه اس طز

 ملاةل، صىرت گزفته می تىانس و ةظ.

جزگه ی مػىرتی صلح، که فلط یک هفته اس تسویز آن می گذرز، نه تنها ضتث تلىیت رونس جاری مذاکزات صلح 

ىز آورز. غایس گززاننسگان جزگه، كتل اس نگززیس، ةلکه نىعی ةن ةطت جسیسی را زر راضتای کىغػهای صلح ةه وج

تحکیم صلح عاجل، ةه فکز ةلای حکىمت فعلی و زوام آن ةىزنس، ورنه زر حضىر چنان جمع محرتمی، نتایس این ةن 

، این غکىک را تلىیت می 11و  11ةطت ةه وجىز می آمس.  متأضفانه، ةعضی مىاز كطعنامه ی جزگه اس جمله؛ ةنىز 

اس زدىل زرمذاکزات اس آزرص واحس وافغانطتان غمىل صحتت گززیسه و تلىیحاً حم انتذاب  11 ةذػس. چنانچه زر ةنس

تیم نیش ةه حکىمت افغانطتان زازه غسه اضت. این مازه پیامی جش ةطنت راه ةز کىغػهای مطتلل صلح نسارز که كتالَ 
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ر ضاةم، تا حس سیازی مؤفلانه ةه مسنی و رجال مهم کػىر ةه غمىل حامس کزسی؛ رئیظ جمهى  -تىضط جزیانات ضیاضی

كطعنامه ةه رعایت محىریت حکىمت افغانطتان زر هزنىع کىغػها واةتکاراتی 11پیؼ ةززه می غس. همچنان، زر مازه 

که ةذاطزصلح ةزاه انسادته می غىز، تأکیس صىرت گزفته اضت. تأکیس ةزین محىریت نیش معنی زیگزی جش تطلیمی 

ائط حکىمت را افازه منی کنس. اگز كتىل چنین محىریتی ةزای مذالفین مطلح ممکن طزف ملاةل و كتىل یک طزفه رش 

می ةىز، پظ این همه جنگ ةزای چه؟ غایس ضالها كتل؛ زر سمان رئیظ جمهىر اضتم کػىر، صلحی صىرت می گزفت 

 و جنگ جاری این كسر زوامسار و پیچیسه منی غس.

ىرتی صلح تحت رعایت حکىمت وحست ملی زر راضتای تحکیم صلح متأضفانه، ةارضنگین ةن ةطتی را که جزگه ی مػ

ةه وجىز آورزه، مززم کػىر تحمل می مناینس و ملت مجتىر اضت ةذاطز ةلای یک حکىمت ناکام جىانان ةیػرتی را 

كزةانی زهس. هز ةاریکه رونس صلح ةه ةن ةطت رضیسه، هززو طزف ) هم حکىمت و هم طالتان( کىغیسه انس، تا مىكف 

ن زر رونس صلح را اس راه جنگ تثتیت مناینس که واكعه ی حمله ةزمؤضطه کىنرتپارت نیش زر همین ضیاق كاةل تفطیزمی غا

 ةاغس.

 رضورت تشکیل دوباره ی جهت میانجی

یکی اس اةجسیات تحکیم صلح زر افغانطتان، فعال غسن یک مزجع ثالث و ةی طزف زر میان طزفین متذاصم اضت که 

و طزف سةان مػرتک زاغته و ةا آنها ةسون حجاب صحتت منىزه ةتىانس. این مزجع ةایس تىامننسی آنزا ةه نحىی ةا هز ز

زاغته ةاغس تا ةه حیث یک جهت میانجی، اس راه گفتگى و مذاکزه ی زوامسار ةا طزفین ةاالدزه آنها را ةه میش مذاکزه رو 

ه را فزاهم ضاسز. این مزجع تا جایی، كتل و ةعس اس زر رو نػانسه سمینه ی مناكػه و حل نهایی متام كضایای مطزوح

کنفزانظ صلح مطکى تکىین یافت و اگز ةه گزوپ زوصسو پنجاه نفزی ةا آن تزکیث نا متجانظ، تتسیل نػسه ةىز، ةسون 

 غک تا حاال كىت ةیػرتی کطث منىزه ةىز.

كزار زارز و حمالت حکىمت علیه حاال هم رسوكت اضت، كتل اس آنکه حمالت طالتان علیه آنچه سیز چرت حکىمت 

طالتان، تػسیس ةیػرت یافته و جىانان ةیػرتی را اسما كزةانی ةگیزز، حکىمت وحست ملی ةایس کىغػهای مطتلل صلح را 

ماننس ضاةم، اساز گذاغته زر تػکیل گزوپ مطتلل وةا صالحیت مذاکزات صلح ةا طالتان، همکاری منایس. زرغیزآن، ةار 

 ةز غانه های دىز حمل دىاهس منىز. ةیػرت زوام جنگ را

 ةه امیس دامته ی جنگ و تحکیم صلح عاجل زرکػىر.

 

 

 ارتباط با ما:

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

  www.csrskabul.com  -- www.csrskabul.netضایت:  بیو

 +(29) 080282422  -  +(29) 020460202 :دفرت شامرۀ متاص

  ahmadshahr786@gmail.com           +(29)  800020080                        احمدشاه راشد محقق و مطؤول تحليل هفته:
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