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 ۵۲/۲۵/۵۲۵۲        جلیل غنی هروی 
 

 رسیدن به صلحمنشآ بن بست دردوحه  ءهمموافقتنا
 

طرح دولت مشترک با طالبان در واقع جزئی از تطبیق توافقنامۀ دوحه میان طالبان و امریکا است که از آن در 
شود. زلمی خلیلزاد  شمارۀ سوم بخش سوم آن موافقت نامه، از "حکومت اسالمی جدید پساتوافق" نام برده می

طرحی را در مورد آن حکومت جدید پسا توافق به شماری از چهره های فعال سیاسی داده است تا آمادۀ تایید و 
د. گفته شده است که یک نسخۀ این طرح بدست میر رحمن شو ،قبل از خروج قوای امریکا و ناتو ،حمایت آن

نسخه ای از این طرح توسط سرپرست  های اخیرروز ردرحمانی رئیس مجلس نمایندگان نیز گذاشته شده و 
 .سفارت امریکا در اختیار اشرف غنی و ارگ قرار گرفته است

یکی از مواد این موافقتنامه کاهش خشونت نیز هست ولی دیده شد که با امضای این موافقتنامه خشونت ها 
علیه مردم افغانستان، عالوه بر شدت گرفت و همین اکنون در بیش از بیست والیت افغانستان جنگ طالبان 

نه تنتها کم نشده که به طور بی سابقه ای زیاد شده  ،حمالت انتحاری و دهشت افگنانۀ دیگر، و قتل های هدفمند
فقتنامه و خواسته های طالبان  به شمول رهائی ره بر تطبیق این موااکومت دونالد ترمپ هموحخلیلزاد در  است

 فشار می آورد. ،طالبان از جانب حکومت افغاستان هفت هزار  دیکر از زندانیان
که طالبان  میدهد یکی از دیگر از مواد مندرج در موافقتنامهء دوحه کاهش خشونت است. این فقره چنان نشان 

بعد از امضای این موافقتنامه  هیچ سر باز   ،با ختم کشتار سر بازان امریکائی که به اظهار آقای خلیلزاد
هء جنگ در افغانستان کشته نشده، سربازان و سایر منسوبین  افغانستان را بکشند ولی کمتر. هامریکائی در جب

خشونت یکی از تبعات  و اجزای ال ینفک هر جنگ است و کاهش  خشونت در حقیقت به معنی  کشتار کمتر  
افغانستان که با  و از حکومت خلیلزاد به طالبان قایل شده است ولی دوام جنگ است که این صالحیت و حق را

امریکا معاهده  امنیتی امضا کرده و به موجب آن حکومت امریکا مکلف است در صورت تهدید علیه امنیت 
افغانستان از آن دفاع نماید، می خواهد که این معاهده را با تناقضاتی که با معاهدهء امنیتی بین افغانستان و 

 امریکا دارد، امضا نماید.
 ابطه به نکات آتی اشاره شود:الزم می افتد درین ر

  افغانستان نه طرف مذاکره در موافقتنامۀ بین ایاالت متحده امریکا و طالبان بوده و نه هم یکی از امنضا
 کنندگان و تضمین کنندۀ تطبیق این توافق.

  حکومت افغانستان به حیث حکومت مشروع و برسمیت شناخته شده در جامعۀ بین المللی و عضو ملل
نمایندگی از این کشور، نخستین گام ها را در راه ایجاد یک جامعۀ قانونمند مطابق یه احکام قانون  متحد به

اساسی و سایر قوانین حاکم بر جامعه بر می دارد. انتظار مردم  افغانستان از مردم وحکومت ایاالت متحدۀ 
ه سلسلۀ سایر مساعدتها در تقویۀ امریکا به حیث یک ابر قدرت و یک جامعۀ دموکرات و قانونمند، اینست که ب

یک نظام  قانونمند نیز دولت نو بنیاد افغانستان را کمک نمایند نه اینکه آزادی قاتلین مر دم افغانستان را بدون 
 تعقیب راه های قانونی بخواهند.

 مت مردم افغانستان در حالیکه مرهون احسان دولت و مردم ایاالت متحده هستند، انتظار ندارند که حکو
امریکا تطبیق توافق خود با یکی از گروه های مسلح مخالف مردم افغانستان را، بدون اشتراک و تعهد دولت 

 افغانستان به حیث نمایندۀ مردم این کشور، با تهدید و دیکته به قبوالند.
و به در حالی که نه تنها این خشونت ها بیشتر گردیده بلکه به موجب گزارش تازهء ملل در سال گذشته  

 نت ها افزایش یافته استوربع اخیر سال گذشته خش خصوص در
 افزایش از ،شد نشر حوت ۲ ،فبروری ۵۲ گذشته شنبه سه روز که تازه گزارش یک در متحد لمل سازمان

 و افغانستان اسالمی جمهوری های تاهی میان صلح مذاکرات جریان در انافغانست جنگ در غیرنظامیان تلفات
 .است کرده نگرانی ابراز طالبان،

ها در افغانستان جان باختند و  غیرنظامی در حمله ۲۲هزار و ۲میالدی،  ۵۲۵۲بر بنیاد این گزارش، در سال 
 .اند  تن دیگر، زخم برداشته ۵۸۲هزار و  ۲
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های هدفمند کشته و ز خمی  تن در حمله ۵۲۲میالدی یک هزار و  ۵۲۵۲این گزارش می گوید، در سال 
  .دهد را تشکیل می ۵۲۵۲درصد کل تلفات در ۵۲اند که  شده

طرح دولت مشترک را امریکایی ها در هماهنگی با پاکستانی ها ساخته اند که بر مبنای این طرح، پنجاه در 
به طالبان تعلق می گیرد.  ،صد قدرت در تمام سطوح دولت به شمول هر دو مجلس پارلمان یا شواری ملی

سال تعیین شده است که در این سه سال یک نفر ریاست دولت مشترک را  زمان ادامۀ دولت مشترک برای سه
 :به عهده می گیرد. برای دولت مشترک در این طرح یکی از این دو گزینه عملی می شود

 ریس دولت با سه یا چهار معاون 
 رئیس دولت و صدر اعظم با معاونان شان 

منابعی گفته اند که سفر اخیر طالبان به . یکی از بحث ها در مورد این طرح، ریاست دولت مشترک است
مسکو و تهران برای جلب موافقت آن ها به این طرح بوده است. البته طالبان در روسیه به صراحت از 
حکومت اسالمی آینده بر مبنای توافق دوحه سخن زدند و خواستار کنار رفتن رئیس جمهور غنی از ریاست 

 .دولت شدند
 چیست؟نقش پاکستان در این طرح 

گفته شده است که پاکستان شریک اصلی امریکایی ها در این طرح است. زیرا بدون همکاری پاکستان که 
وزیرخارجه اش نیز بارها بی پرده گفته که تسهیل کنندۀ اصلی مذاکرات صلح طالبان و امریکا بوده است، 

 .شده نمی تواند توافق بدست نمی آمد و در آینده نیز بدون نقش پاکستان هیچ توافقی عملی
پرسش مهم این است که آیا پاکستانی ها بقای دولت مشترک و تحقق روند بعدی آنرا در واقع از سوی طالبان 

 تضمین می کنند؟
به نظر می رسد که پاکستانی ها، هم برای امریکایی ها و هم برای گروه های سیاسی و قومی مخالف طالبان 

البان به دولت مشترک و توافقاتی که انجام می شود متعهد می مانند و یا در افغانستان اطمینان داده اند که ط
 .مجبور ساخته می شوند تا پابند باقی بمانند

 در جامعه در دست داشته باشند و دوم را چرا طالبان باید مناصفهء قدرت سوال مهم تر این است کهدو اما 
 تضمین می کند؟ یاطمینان پاکستان را، ک تضمین و

 قوم شریف  د و این حقیقت را هموارهبه هیچ صورت نمایندهء تمام اقوام پشتون در افغانستان نیستن طالبان
داخل افغانستان صریحاْ گفته اند و روش و پالیسی های طالبان را نکو.هش کرده اند. اگر قرار باشد   ون پشت

که حکومت مشترک ملی قبل از رویکار شدن  مکانیزم جدیدی پس از توافق به آتش بس و تشکیل حکومت 
شریک باشند که تعادل و  انتقالی حاصل شود دران باید تمام گروه های مطرح سیاسی و سابقه دار در افغانستان

معهء افغانی رعایت شده باشد و درانصورت شاید ابق به ترکیب اجتماعی  و فرهنگی جتوازن و عدالت مطا
نجاه در صد و بقیه اتباع و اقوام و پن در حکومت  شریک شده بتوانند نهو یا کمتر از آن  ۲۲طالبان در حدود ٪

هم داشته باشند که کاری است خالف تمام  موازین اجتکاعی س ۲۲جریان های سیاسی دیگر همه دسته جمعی ٪
هرگونه توافق به چنان  .یی سی و شش ملیونی افغانستان بافت اجتماعی در جامعه واقیعیت های  و فرهنگی و

 تسلیمی به قدرت طلبی طالب خواهد بود.و خیانت در حق سایر اقوام و مردم افغانستان  درخواستی
متحد سابق مخالف طالبان می گویند که هر چند پاکستانی ها به رهبران و کالن های این منابعی در میان جبهۀ 

اطمینان داده اند، اما آنها  از تضمین چنان توافقی جبهه که در گذشته طرف اصلی جنگ با طالبان بوده اند
ندارند. گفته شده که آنها به پاکستانی ها بی پرده گفته اند در  را اعتماد صد در صد به این اطمینان و تضمین

که دران صورت پاکستانی ها را مسئول اصلی آن می دانند،  گونه نقض توافق از سوی طالبان، صورت هر
عاجز خواهد ماند. در چنان  آن ن پرداختپاکستان درگیر جنگ پرهزینه ای در افغانستان خواهد شد که از توا

 .لی تا مسکو و تهران کشانده خواهد شدتمام بازیگران رقیب و مخالف پاکستان از ده پای جنگی
 آیا واقعاً طرح دولت مشترک عملی است؟
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