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 ها حل خواهد شد؟ آیا اختالف
 

آید و با می امریکا برای پایان جنگ افغانستان، به کابل  ویژه ، نمایندهخلیلزادداکتر  )شنبه(حتمال زیاد امروزبه ا
کند. او انتظار دارد که رهبران حکومت وحدت ملی به او فهرست می اجرایی مذاکره  جمهور و رییسرییس 

گان  ل از رهبران حکومت وحدت ملی و نمایندهدر سفر آخرش به کاب خلیلزادکننده را بسپارند.  هیأت ملی مذاکره
فرهنگی برای مذاکره با طالبان درست کنند  حزبی و چند احزاب سیاسی خواسته بود که یک هیأت مشترک چند

و نشست مسک ۀنشست اواسط اپریل در قطر، ادامتا در اواسط اپریل سال جاری با طالبان در قطر مذاکره کنند. 
 حزبی و چند خواهند که در آن نشست، یک هیأت چندمی زیگران داخلی و خارجی است. طالبان و دیگر با

زنی کنند. حکومت در نشست  سیاسی افغانستان رأی ۀگان طالب روی آیند کننده فرهنگی از افغانستان با مذاکره
سیاسی های کلیدی  گان احزاب سیاسی و شماری از چهره ماه فبروری مسکو شرکت نکرد. در آن نشست نماینده

 اشتراک کرده بودند.کابل، 
محور باشد و به هیچ وجه باید  غنی و مؤتلفانش این است که مذاکره با طالبان باید حکومت اشرف موضع محمد

خواهند با می حکومت که نهاد مشروع جمهوری است، در مذاکره در حد یک گروه سقوط نکند. اما طالبان ن
کند. احزاب سیاسی و می الیل ایدیولوژیک مذاکره با حکومت را رد حکومت مذاکره کنند. گروه طالبان به د

غنی  اشرف اند که حکومت وحدت ملی که در رأس آن محمد نفوذ کابل هم به این باور های پر از چهره شماری
اند که حکومت وحدت ملی به  های غربی مقیم کابل هم به این باور کند. دیپلماتمی گی ن از آنان نماینده است،

غنی تا قبل از ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، اشرف  وسیع سیاسی ندارد. محمد ۀدر کافی قاعدق
مام غنی نتوانست ت پشتون نداشت. تازه امرهللا صالح به او پیوسته است. اشرف غیر ۀشد متحد سیاسی شناخته

 خودش بسیج کند. ۀی سیاسی را پشت داعینیروها
از رهبران حکومت وحدت ملی خواهد بس، سفیر امریکا در کابل،  هم مثل جان خلیلزاداکتر به احتمال زیاد د

خواست که به نشست اواسط ماه اپریل قطر نماینده بفرستند. حامد کرزی در ماه فبروری هم از آقای غنی خواسته 
جمهور اما رییس بفرستد،  گی از خودش به نشست مسکو بود که حمدهللا محب و معصوم استانکزی را به نماینده

خواهند که می ها با جدیت از آقای غنی  برحال از پذیرش این درخواست امتناع کرده بود. حاال امریکایی
 الدی به قطر بفرستد.میگانش را به نشست اواسط ماه جاری  نماینده

اند. حامد  ص کردهشان را برای نشست قطر مشخ گان نفوذ، نماینده های کلیدی و پر احزاب سیاسی و چهره
برگزاری نشست مسکو هم خیلی فعال بود. تا  ۀدهد. کرزی در آستانمی های الزم را انجام  آهنگی کرزی هم

روز شنبه اشرف  }غنی در مورد نشست قطر صورت نگرفته است، اشرف حال مالقاتی بین کرزی و محمد
که  ای دال بر این اما نشانه دانش در ارگ جلسه نمود{ ، سرورهللاغنی با حامد کرزی، استاد سیاف، داکتر عبد

محور تأکید  دولت ۀغنی بر مذاکر اشرف وجود ندارد. محمدگانش را به قطر بفرستد، نیز  غنی نمایندهآقای 
محور صورت خواهد  دولت ۀوی موضوع مذاکرر خلیلزادداغی بین غنی و  کند. به احتمال زیاد امروز بحثمی 

ا محور ر دولت مذاکرۀ حتماً به آقای غنی خواهد گفت که طالبان و شماری از بازیگران دیگر  خلیلزادگرفت. 
 ل ندارند.قبو

ها در حد گروه  کننده شرکت ۀنشست بن خواهد بود که در آن همدیگر چیزی شبیه به  ها با هم گروه مذاکرۀ 
گیرند می هم صحبت کنند، فرض را بر این  ها با هستند و هیچ گروهی حکومت نیست. روشن است که وقتی گروه
که در چنین نشستی، روی  احتمال آن زیاد استکه حکومت مورد قبول برای همه تا هنوز شکل نگرفته است. 

بحث ، تآقای غنی نیس سیاسی کشور و پایان جنگ بحث شود. چیزی که مورد قبول ۀراه برای آیند ۀیک نقش
کند ی مبینی شود. آقای غنی پیوسته تأکید  موقت پیش ۀدر آن انتقال قدرت به یک ادار راهی است که ۀروی نقش

نیروهای سیاسی در محور حکومت  ۀانون اساسی را ندارد و باید همهیچ گروه دیگر صالحیت لغو قکه نه او و نه 
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آن را با حکومت سازی قدرت دارند،  حرکت کنند و طالبان هم اگر طرحی برای تعدیل قانون اساسی یا شریک
و باألخره خودکفایی  ناتو و امریکا می ان بگذارند. غنی به این باور است که برای کاهش حضور نظامی در 
می تواند آن را با حکومت امریکا و نیروهای سیاسی داخلی در می هایی دارد که  افغانستان هم برنامه می نظا

جامع برای کاهش مصارف نیروهای  ۀک برنامکه برای ایاالت متحده یان بگذارد. آقای غنی باری ادعا کرد 
 ناتو در افغانستان ارایه کرده است.

های  بازیگران داخلی و خارجی دیگر نیز بسیار سفت و سخت است. دیپلمات رسد که موضعمی ر اما به نظ
عیار  خواهند که تقابل تماممی کنند. آنان نمی ها صحبت  و با زبان دیپلماتیک در رسانه می امریکایی به نر

طالبان و نیروهای اشنگتن، و دیپلماتیک بین کابل و واشنگتن شکل بگیرد. اما واقعیت این است که موضع کابل،
د. زمانی کنمی جویانه در مورد طالبان صحبت  با لحن بسیار آشتی خلیلزادسیاسی دیگر بسیار متفاوت است. 

خواند که باید می مطلوب و شرور  نا می عبدالغنی برادر را آد های رادیویی مال بود که ارتش امریکا در پیام
دوم  سی مال عبدالغنی برادر، فرد شماره بی در مصاحبه با بی خلیلزادی بازداشت و محاکمه شود، اما امروز آقا

 کند.می توصیف « دوست شخص وطن»طالبان را 
باور برخی بر این است که مشکل امریکا با طالبان به وساطت پاکستان و قطر حل خواهد شد. حتماً رهبران 

که گروه طالبان از صف جهادیسم جهانی خارج اند  ن ساختهمیآنان واشنگتن را مط می طالبان و کشورهای حا
اش تالش  دهد. در بدل آن امریکا و متحدان اروپاییمی شود و دیگر دشمنان امریکا را متحد خودش قرار نمی 
خان از انتخابات صحبت  گی ادغام شوند. امروز هم عمران کنند تا گروه طالبان هم در یک دموکراسی نمایندهمی 
شان  گان و هم در سطح سخنگویان کننده طالبان در کابل. طالبان هم در سطح مذاکرهان می کند و هم حامی 

اند که با انتخابات مشکلی ندارند. ولی سوال مهم این است که چگونه طالبان در یک دموکراسی  اعالم کرده
اید با حکومت برای این کار وجود دارد؟ به باور آقای غنی، طالبان ب می گی ادغام شوند؟ چه مکانیز نماینده

 تدول مذاکرۀ سازی قدرت و تعدیل قانون اساسی را در یک  شریکمذاکره کنند و طرح اشتراک در انتخابات، 
 پذیرد.می ز بگذارند، اما گروه طالبان چنین چیزی را نمی محور روی 

رسند می ن به توافق مذاکره با طالبا ۀغنی در مورد نحو اشرف و محمد خلیلزادروشن نیست که در این سفر آقای 
 گان دولت امریکا در مورد افغانستان هم صحبت پایه بلند ۀپس از سفر اخیرش به قطر در جلس خلیلزادیا نه. آقای 

داند می ان خواهد گذاشت. اما هیچ کسی نمی کرد و حتماً نتایج آن جلسه را با رهبران حکومت وحدت ملی در 
حل خواهد شد  خلیلزادازیگران داخلی و خارجی دیگر در این سفر آقای غنی و ب های آقای اشرف که آیا اختالف

 یا ادامه خواهد یافت.
 

 با تشکر از روزنامۀ هشت صبح
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

