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 ونیاسیبا س زادلیاروپا با ارگ، خل
 

از حکومت خواسته  رونیب مداراناستیو س یبه کابل، از رهبران حکومت وحدت مل رشیدر سفر اخ زادلیخل ریسف
 یکننده که از جانب جمهورمذاکره أتیه کی یکنند و رو دیتوحجنگ دارند،  یاسیحل س یرا که برا ییها است طرح

از  یاحزاب و برخ ،یجمهور استیبرسند. در حال حاضر ر جهیبه نتمذاکره با طالبان باشد،  افغانستان آمادهٔ  یاسالم
ت که از همه خواسته اس زادلیجنگ دارند. خل یاسیمذاکره با طالبان و حل س یجداگانه برا یهاطرح مداراناستیس
 یهستند و آقا شانیهاطرح دیاز حکومت هم سخت مصروف توح رونیب مداراناستیکنند. س دیها را توحطرح نیا

او  یها وگواست. حتماً در گفت مداراناستیوگو با سدولت در امور صلح، هم مشغول گفت ریوز ،یمیرح سالمعبدال
 کننده که همهٔ مذاکره أتیه کی لیها و تشک طرح دی. اما توحردیگیها مورد بحث قرار مطرح دیهم موضوع توح

 .با مشکل برخورده است یاتبست انتخاببن لیآن توافق داشته باشند، به دل یرو مداراناستیس
 

طرح  کی یاست که عبدهللا و کرز ادیآهنگ است. احتمال آن زهم یعبدهللا در حال حاضر با حامد کرز داکتر
 رهٔ است که هنوز مذاک یئها روز هیشب تیبدهند. وضع رونیوگو با طالبان بگفتجنگ و  یاسیحل س یمشترک برا

کرده بود. آن  یئو طالبان را نها کایامر هٔ ناممتن موافقت زادلیها خل و طالبان متوقف نشده بود. در آن روز کایامر
 دیوید گان طالب به کمپکننده سفر مذاکره یبرا هایگ. آمادهدیرسیم کایجمهور امر سیئر به مالحظهٔ  دیمتن با

 نکنند. در آن زما ءشان را امضاجنگ انیپا هٔ نامکه واشنگتن و طالبان موافقت رفتیواشنگتن گرفته شد و انتظار م
ا وگو بباور بودند که گفت نیمطرح در کابل به ا مداراناستیو س یجمهور استیاز نامزدان انتخابات ر یاریبس

بر  یغن . در آن زمان صرف اشرفیجمهور استینه انتخابات ر دهد، یم ریکشور را مس یاسیس ندهٔ یطالبان آ
وگو به طالبان. پس از انفجار چهارراه عبدالحق و بر گفت هیداشت و بق دیتأک یجمهور استیانتخابات ر یبرگزار

 .و طالبان، انتخابات در دستور کار همه قرار گرفت کایامر توقف مذاکرهٔ 
 

داکتر  یاست، ول یجمهور استیانتخابات ر یینها جیدار اعالم نتاطرف یغن ر هم محمداشرفحال حاض در
ان با طالب یوگوو آغاز گفت زادلیطالبان با خل یوگوهاگفت رفتشیبه پ ونیاسیس گریو د یحامد کرزعبدهللا، 
 یو طالبان به زود کایکه امر کنندیحاضر فکر م لدر حا مداراناستیس نیاند. ابستهدل افغانستان،  یاسالم یجمهور

 نیجنگ ب انیپا نامهٔ توافق یبالفاصله پس از امضا دیباور اند که با نیبه ا ییکایامر یهاپلماتی. درسندیبه توافق م
 یافغانانیم یوگوهااز آن به گفت یافغانستان و طالبان که شمار یاسالم یجمهور یوگومتحده و طالبان، گفت االتیا

طالبان و  یهاوگوباور اند که با آغاز گفت نیبه ا نینشکابل مداراناستیاز س یآغاز شود. برخ کنند،یم ریتعب
 دهد،ینم ریکشور را مس یاسیس هٔ ندیآ یانتخابات یهاونیسیکم صلهٔ یانتخابات و ف گریافغانستان، د یاسالم یجمهور

تالش  اند،یغن یبه برانداز لیکه ما یمداراناستیخواهد شد. س نییتع اوگوهکشور در آن گفت یاسیبلکه سرنوشت س
 رطششیافغانستان آغاز شود. داکتر عبدهللا حتا از پ یاسالم یطالبان و جمهور یوگوهادارند که هرچه زودتر گفت

در  مداراناستیس گری. او و دکندیافغانستان و طالبان انتقاد م یاسالم یجمهور یوگوهاآغاز گفت یبس براآتش
اند که نکند با هم نگران یغن یداران آقااز طرف یکنند. برخ یبه صلح معرف عالقهیرا فرد ب یغن یاند که آقاتالش

ز ا یغن یبرود. آقا شانیاز دست ا یجمهور استیر یافغانستان، کرس یاسالم یطالبان و جمهور یوگوهاآغاز گفت
وزارت از طرف  نیکنند. ا یآهنگوگو با طالبان با وزارت صلح همگفت وضوعکه در م خواهدیم مداراناستیس هٔ هم
 یاسالم یواحد از جانب جمهور أتیکند و ه دیصلح را توح یهاگرفته است تا طرح فهیوظ یجمهور کنون سییر

 .وگو با طالبان شکل دهدگفت یافغانستان برا
 

بروند. تصور  شیوزارت صلح پ قیکه از طر خواهندینم یاز جمله داکتر عبدهللا و کرز گرید مداراناستیس اما
 اریرا اخت یریبا طالبان مس یاحتمال هٔ که مذاکر دهدیدر قدرت است و اجازه نم یغن است که محمداشرف نیآنان ا

اگر  است که نیا یاز جمله حامد کرز نینشکابل مداراناستیاو از قدرت شود. تصور س یریگکند که منجر به کناره
منجر  یتیمذاکره به وضع نیباشد، ا ادیز یغن افغانستان، نفوذ محمداشرف یاسالم یجمهور هٔ مذاکر أتیه بیدر ترک
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مشکل دارند، مذاکره با گروه  یغن یکه با آقا یمداراناستیباشد. س یغن یشخص آقا یکه حاصل آن برکنار شودینم
 تیصالح یاز حکومت رو رونیب مداراناستیرا کنار بزنند. س یاز آن غن که با استفاده نندیبیم یرا فرصت طالبان

افغانستان  یاسالم یجمهور أتیدارد که ه دیتأک یغن کننده هم اختالف دارند. محمداشرف مذاکره أتیه یاحتمال یها
 دیجنگ با طالبان را با انیپا هٔ نامموافقت ییوگو دارد و متن نهاگفت تیدر مذاکره با گروه طالبان، صرف صالح

 أتیاز حکومت خواستار آن اند که مثل نشست بن ه رونیب مداراناستیکند؛ اما س بیافغانستان تصو یمل یشورا
 .نباشد یمل یشورا بیتصو ازمندیتوافق، ن یآنان پا یعام داشته باشد و امضا تیکننده صالحمذاکره

 

یم تیاروپا از موضع ارگ حما هٔ یکه اتحاد رسدیبه نظر م .ستیدر کابل محدود ن ونیاسیصرف به س ها اختالف
 شرطشیاست که از پ لیدل نیاست و به هم یکه نگاهش به جنگ و صلح افغانستان، ارزش دیگویاروپا م هٔ ی. اتحادکند

باور  نیدر قطر به ا ییکایامر هٔ کنندمذاکره أتیاما ه کند؛یم تیحکومت افغانستان حما یها خواست گریبس و دآتش
 ایکاهش خشونت  یاول رو لیدل نیو به هم ستیممکن ن یگباره کیبه  یبس سراسربه آتش افتنیاست که دست 

بس جامع افغانستان و طالبان، آتش یاسالم یجمهور هٔ مذاکر انیتا بعد در جر شودیبس در نقاط مشخص توافق مآتش
 کننده، طرحمذاکره أتیهمذاکره با طالبان،  یافغانستان رو یاسیس که صنف یطور. هماندیایبه دست ب یاسرسر
است.  یعضو ناتو هم جد یتفاوت نظر کشورها مذاکره اختالف دارند، یها شرطشیجنگ و پ یاسیحل س یها

با  ونیاسیکه در حال حاضر س رسدیم. به نظر کندیم دایتفاوت نظرها چگونه مخرج مشترک پ نیکه ا ستیروشن ن
 اروپا با ارگ. هٔ یسو هستند و اتحادهم ترشیب زادلیخل
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