
 
 

 

 2تر 1 له :شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 3/2019-/26         فردوس

 

 خلیلزادغنی در تقابل با کرزی و 
 

گوید که  ی واشنگتن برای پایان جنگ افغانستان میویژه ۀنمایند خلیلزاد ارگ با نادیده گرفتن هشدارهای زلمی
اشرف غنی اجازه نداد که در  کند. محمد های سیاسی شرکت نمی ن با احزاب و گروهدر نشست ماه اپریل طالبا

رف اش گان حکومت شرکت کنند. حامد کرزی قبل از نشست مسکو از محمد ماه فبروری مسکو هم، نماینده جلسۀ
های  اشرف غنی، شماری از مقام خواست که آقای محمد غنی تقاضای مالقات کرده بود. کرزی ظاهراً می

معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی را  مشاور امنیت ملی ارگ و محمد ومتی از جمله حمدهللا محبحک
گی  اشرف غنی نه حامد کرزی را به حضور پذیرفت و نه کسی را به نماینده به نشست مسکو بفرستد. اما محمد

 از خودش به نشست ماه فبروری مسکو فرستاد.
گان  گان طالبان با نماینده گوی نماینده و ا به دوش دارد که هدف از آن گفتهایی ر کرزی در واقع رهبری تالش

گان  های درشت سیاسی و نماینده های سیاسی است. کرزی در زمان حکومتش هم، تمام چهره احزاب و چهره
ن آنان را در شورای عالی صلح جمع کرده بود تا اگر روزی مذاکره با طالبان تحقق یابد، همین شورا با آنا

نمایاند که در آن  کرد هویت غیر حکومتی به شورای عالی صلح بدهد و چنان می مذاکره کند. کرزی سعی می
توانند با آنان  اند و طالبان می نفوذ جمع شده حتا رهبران پرگان تمام احزاب و نیروهای سیاسی،  شورا نماینده

گان طالبان در قطر  و خودش هم با نمایندهرود. ا صحبت کنند. کرزی همان راه را این بار به شکل دیگر می
ی کرزی با هیأت  نفوذ در کابل. نشست و برخاست صمیمانه در تماس است و هم با احزاب و رهبران سیاسی پر

 دار میان او و دفتر طالبان در دوحه وجود دارد. طالبان در مسکو نشان داد که تماس دوام
گان احزاب  نامه فرستاده است و ایشان با نماینده رزی دعوترسد که کدام مرجع قطری به حامد ک به نظر می

مداران را به دوحه ببرد و آنان را دور  کالنی از سیاست نفوذ در تماس است تا جمع مداران پر سیاسی و سیاست
 اریگان احزاب سیاسی و شم گان طالبان بنشاند. قرار است که در اواسط ماه اپریل نمایندهمیز مذاکره با نماینده

ی نشست مسکو نفوذ در دوحه با هیأت طالبان مذاکره کنند. نشست ماه اپریل قطر ادامه مداران پر از سیاست
ست گانش را به نش آید که داکتر عبدهللا هم احتماالً نماینده می های کرزی با رییس اجرایی هم بر است و از تماس

ی مدنی کابل هم در نشست دوحه شرکت ن جامعهفرستد. برخی از فعاالن حقوق زن و شماری از فعاال قطر می
ی روند تا از مواضع حوزه اند که به نشست دوحه می ی مدنی به صراحت اعالم کردهکنند. فعاالن جامعه می

 گی کنند. خواه افغانستان نماینده دموکراسی
د که او یرش به کابل گفته بوی امریکا برای پایان جنگ افغانستان در سفر اخی ویژهنماینده خلیلزادداکتر زلمی 

ر ی مشورتی کابل ماه ثوکننده، قبل از تشکیل جرگه از ارگ خواسته است تا با تشکیل یک هیات ملی مذاکره
ی کننده را قبل از برگزاری جرگه هشدار داده بود که اگر ارگ تشکیل یک هیات ملی مذاکره خلیلزادموافقت کند. 

ی شود. معنای سخن او این بود که نشست قطر که ادامه سکو تکرار میمشورتی کابل نهایی نکند، نشست م
گان خود را به آن بفرستد. اشرف غنی هم نماینده برگزار شدنی است و بهتر است که محمدنشست مسکو است، 

خواهد که حکومت به عنوان یک گروه در نشست قطر شرکت کند. او به همین دلیل  اشرف غنی نمی اما محمد
داند نه رهبر یک  گانش را نفرستاد. اشرف غنی خودش را رییس دولت افغانستان می مسکو هم نماینده به نشست

ی به پیمانه 201۴گروه. اشرف غنی همیشه تالش کرده است این تصور را به دست بدهد که در انتخابات سال 
 ها بود. زیاد تقلب نشده بود و پیروزی او محصول بیداری پشتون

داند، به این باور است که نه کرزی  که خودش را رییس دولت افغانستان می عالوه بر ایناشرف غنی  محمد
خواهد طالبان با  مداران دیگر. به همین دلیل است که او می گی کند و نه سیاست ها نماینده تواند از پشتون می

گوهای  و د که او با گفترس محور باشد. او به نظر می گو کنند و مذاکره با گروه طالبان دولت و حکومت گفت
 کند. محمد همکاری میکمترآن است،  زماندهیسهای سیاسی که حامد کرزی در تالش  طالبان با احزاب و گروه
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گان احزاب سیاسی برای سفر به قطر و شرکت در نشست  مداران و نماینده اشرف غنی شاید مانع پرواز سیاست
دش گی از خو های آن نشست را بپذیرد یا کسی به نماینده لهرسد که خودش فیص دوحه نشود، ولی به نظر نمی

 جا بفرستد. به آن
 خلیلزادخواند. آقای  آن را ماموریت خودش می خلیلزادگیری تقابل آشکار با چیزی است که  این نوع موضع

است که  ها است. منظور او همین گوهای طالبان با دیگر افغان و بارها گفته است که مأموریت او تسهیل گفت
گو کنند و روی یک  و ی سیاسی افغانستان گفتنفوذ در مورد آینده مداران پر طالبان با احزاب سیاسی و سیاست

وت صلح اش در انستیت در سخنرانی خلیلزادی راه برای ادغام طالبان در سیاست افغانستان به توافق برسند. نقشه
اما اگر ترتیبی داده شود که از جانب کنند،  گو نمی و فتایاالت متحده گفت که طالبان با حکومت افغانستان گ

گان حکومت هم در آن حضور داشته باشند، ذ حزبی و چندفرهنگی بیاید و نماینده افغانستان یک هیأت چند
 ت و گوگفاین ذگو بنشینند. روشن است که در و احتمال آن زیاد است که طالبان با چنین هیاتی روی میز گفت

گان  گان حکومت به عنوان افراد و نماینده بلکه نمایندهحضور نخواهد داشت، کومت ها حکومت به عنوان ح
ن دانند. تصور آنا یک گروه تلقی خواهند شد. طالبان حکومت افغانستان را به دالیل ایدیولوژیک مشروع نمی

 درون شان را نقض هم کنند و با حکومت مذاکره کنند، انسجام این است که اگر باورهای ایدیولوژیک
ریشه در  خلیلزادی عجله دارد. عجله خلیلزادرود. مشکل دیگر این است که آقای  شان از بین می سازمانی
 های انتخاباتی و سیاسی حکومت ترمپ دارد. ضرورت

تا هرچه زودتر با های دیپلماتیکش استفاده کند،  های و توانایی هم بخواهد که از تمام ظرفیت خلیلزادشاید آقای 
های سیاسی دیگر بنشاند. روشن  گان آنان را دور میز مذاکره با احزاب و گروه لبان به توافق برسد و نمایندهطا

خواهد به دست بیاید، اعتبار  ی ترمپ میچه که اداره است که اگر مذاکره با طالبان به زودی به نتیجه برسد و آن
در روابط قدرت  خلیلزادش هم شاهد صعود آقای شود. در دوران بو می بیشتردر واشنگتن  خلیلزادسیاسی 

امریکا بودیم. او در کتاب خاطراتش نوشته است که بوش باری او را از کابل به واشنگتن خواست و در حضور 
های امریکایی دیگر به او گفت که کارش در افغانستان موفق بود و بهتر است که از این به بعد در عراق  مقام

از  خلیلزادخواستند که  دار امریکا در عراق می مداران ُکرد طرف ه اجرا کند. حتا سیاستبه عنوان سفیر وظیف
ی دایمی امریکا در سازمان ملل متحد اجرای بعداً به عنوان نماینده خلیلزادگی کند.  این ابرقدرت در بغداد نماینده

 ، در روابط قدرت امریکا یکموفق شوددر مأموریت افغانستان  خلیلزادوظیفه کرد. هیچ تردیدی نیست که اگر 
 پیچیده ساخته است. بیشترها و تضاد منافع وضعیت اوضاع افغانستان را  پله باالتر صعود کند. این اختالف
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