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 اسرار مذاکرات صلح با طالبان
 

 مذاکرات کدام اند؟ یها یدهگز
 یها فیتعر کلمه نیو طالبان از ا یاست، اما حکومت وحدت مل دلنشین کلمه کی یاالفغاننیمذاکرات ب 1

کنند  شنهادیو ممکن پ شود یمنحصر به حکومت نم یاالفغاننیکه مذاکرات ب ندیگویدارند. طالبان م خود را یشخص
مذاکره خواهند کرد، نه طالب « با ملت البط»حکومت در قالب  یاشخاص متنفذ و رهبر ،یاسیس یها ندهیکه با نما

 .با حکومت
 نیتا اکنون ا نکهیا وجود طالبان حاضر خواهند شد که با حکومت مذاکره کنند. با شتریدر صورت فشار ب 2

 یدارد. سؤال اساس شتریب یبه فشارها ازیممکن است و تنها ن بانتخا نیاما چن دهند یرا ناممکن جلوه م انتخاب
حکومت و طالبان موافق خواهند بود  انیو مردم با مذاکره م یمدن یها حرکت ،یاسیملت، احزاب س ایکه آ نجاستیا
نموده اعتماد ملت را شکست و تا هنوز حکومت نتوانسته که  نییکه حکومت در گذشته تع یها اتیچون ه ر؟یخ ای

 .اعتماد بزرگ را از ملت کسب کند نیچن
 نکهیا وجود بحث است. با موضوع قابل کی دهد، یم لیات را تشکمذاکر نیقت که اصل تمام احکومت مؤ  3

 یها قت در صحبتمؤ  ادارهٔ  جادیحکومت دفاع خواهد کرد، اما ا نیا دیبا تمام قدرتش از تداوم و تمد یحکومت کنون
 .خواهد داشت شتریامکان ب یاالفغاننیب

طالبان مذاکرات  نکهیوجودا با طالبان ادامه خواهد داد. با شیها در هر حالت به صحبت امریکا متحده االتیا 4
 .روند است نیا تیحکومت با طالبان بحث مشروع انیمذاکرات م اند، اما با حکومت را رد کرده میمستق

 

 خواهد شد؟ یچ امریکاروابط افغانستان و  سرنوشت
 یامانهیبماند، اما با پ یر افغانستان باقد زیدر صورت توافق صلح با طالبان ن یکه حت خواهدیم امریکا 1

ود. کشور در کابل خواهد ب نیبگرام و سفارت ا ینظام گاهیفقط منحصر به پا امریکاکوچک و نقش متفاوت. حضور 
صورت به نفع افغانستان است،  هر در امریکا متحده االتیا یروهاین یکیزیباور هستم که حضور ف نیشخصاً به ا

ممد و مؤثر واقع  ریدرگ یهاکه به تمام جناح تواندیم امریکاتوافق صلح حضور  قیو تطبنظارت  یبالخصوص برا
  .گردد

 ینظام ،یانکشاف ،یاقتصاد یها تداوم کمک یبرا ینیتضم چیمجبور به ترک افغانستان شود، ه امریکااگر  2
 اردیلیم یها کفا نشده و به کمک افغانستان وجود نه خواهد داشت. افغانستان تا هنوز خود یکشور برا نیا یو مال
ها وجود  کمک نیا یبرا یلیبد چیه گرید یادهه مین تادارد و هد اقل  ازین یمتماد یها سال یبرا متحده االتیا یدالر

 .ندارد
 امریکا متحدهٔ  االتیا ستراتیژیکو توافقنامه مشارکت  یتیتوافقنامه دوجانبه امن یتا هنوز رو نکهیا وجود با 3

 ئیدمردم افغانستان تأ یها ندهیها توسط حکومت و نما توافقنامه نیو افغانستان بحث صورت نه گرفته است، اما ا
سرنوشت  تا ردیصورت گ دیدو توافقنامه تأک نیحفظ ا یاست، لذا بهتر خواهد بود که در توافقنامه صلح برا دهیگرد
 .و افغانستان واضح گردد امریکابط روا

 

 خواهند بود؟ هایدر روند مصالحه ک دیجد گرانیباز
ل سازمان مل یاالفغاننیمذاکرات ب انیو طالبان و در جر امریکا متحدهاالتیا انیشدن مذاکرات م ییبعد از نها 1

حنه خواهد شد. سازمان ملل متحد نمودن توافقنامه وارد ص یینها یبرا یانجیو م طرفیسازمان ب کی تیمتحد منح
صلح و ثبات در کشور گردد، اما  نیتضم تواندیکه درگذشته بارها در حل منازعات افغانستان ناکام بوده است نم

 .شودیپنداشته م یعرف و امر الزم کیروندها  نیسازمان در چن نیحضور ا
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 یقت، همکارحکومت مؤ  جادیا یسازمان ملل متحد در صورت امکان رو یاسیس یهاتیفعال گریدر کنار د 2
چون پاکستان، امارات متحده وعربستان  یخواهد کرد. کشورها یجرگه و انتخابات همکار هیلو یبرگزار یبرا

  .روند صلح خواهند بود گرانیمختلف از جمله باز یهادر نقش زین یسعود
لح ص یهاحفظ و انفاذ توافقنامه یحافظ صلح خود را برا یروهایمتحد نفغانستان، مللامشابه  یایدر قضا 3

 نیتضم گاهچیحافظ صلح ملل متحد در افغانستان ه یروهاین گرید یاما برخالف کشورها سازد،یوارد کشورها م
 یکشورها تی. پس افغانستان برخالف اکثرداردبه پول هنگفت ضرورت  تیمأمور نیکند و چن تواند یکار را نم نیچن
 .نخواهند بود روهاین نیچن زبانیم ایدن
 

  واقع خواهد شد؟ یصورت مخالفت حکومت افغانستان با روند صلح چ در
ارد فشار و امریکا متحدهاالتیا یتداوم قدرت مبارزه کند و باال یاگر حکومت افغانستان با روند صلح برا 1

  :است یآت نهیو امکانات سه گز دهدیاز دست مخود را  تیو حما تیحکومت محبوب تیوضع نیکند در چن
 استی. انتخابات ررسدیم انیپابه 1۳۹۸ یدر اول جوزا یحکومت وحدت مل خیتار ینظر به قانون اساس 2

و  رسد یم انیپا رسماٌ به یصورت مدت حکومت وحدت مل نیافتاده است. در ا قیتا هنوز سه ماه به تعو جمهور
را  متحده االتیباز دهد و ا دست بانبه طال تواند یموضوع م نی. اشود یبرداشته م انیحکومت منتخب از م زیتم

 .وارد توافق شوند یقانون یبدون تخط شانیوادار سازند که با ا
 نیا یهم اتمام دور حکومت وحدت مل ایبا طالبان توافق دو جانبه نموده و قبل از انتخابات و  امریکا متحدهاالتیا

  .خود را از افغانستان آغاز خواهد کرد یروهاینموده و خروج ن یینامه را نهاتوافق
ومت حک انینامه صلح مموقع را آماده نموده و توافقانتخابات به نهیزم یتیمثل توافقنامه دوجانبه امن امریکا 3

 .خواهد نمود ییو طالبان را نها دیجد
 

مسوده صلح  نی. چون نخستیسیلو پا ستراتیژیبحث است، نه کدام قابل یها گزیدهمذکور فقط احتماالت و  موارد
است  دهیگرد ییصلح افغانستان نها یبرا ،امریکاوزارت خارجه  خاص ندهیزاد، نما لیخل یطالبان و داکتر زلم انیم

بر تمام اساسات حقوق  یاحتماالت نوشتم. مبن نیده است لذا در مورد اش نه کیمسوده با ملت شر نیو تا هنوز ا
 دیو اصول مذاکرات حل منازعات مردم افغانستان با امریکا متحدهاالتینافذه ا نیافغانستان، قوان یقانون اساس ،یبشر

 رمسوده د نیسازند. ا کیخود را شر اتینظر یاتیح میتصم نیمسوده آگاه بوده و در مورد ا نیا اتیکه از تمام محتو
مقام  چیشخص، ه چی. هونیاسیاست، نه در مورد چند تن س یلیتحم یها جنگ یربانو ق دهیملت رنج نیمورد ا
 .ملت بزرگ أفغانستان، ندارند ینوع معامله را در عدم آگاه چیو اجازه ه تیصالح یکشور چیو ه یحکومت

 

ور با نی. شخصاٌ به استیصلح ن یاست، اما تنها توافق با طالبان به معن لیبدیکرد که صلح ب دیتاک دیبا ت،ینها در
نظارت  یدر کشور برا امریکاوقت به افغانستان بر خواهد گشت که توافق صلح با طالبان با حضور هستم که صلح آن

 .ردیتوافق صورت گ نیو حراست از ا
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