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 ۹۱/۳۰/۰۳۰۹        جلیل غنی هروی

 کنفرانس ماسکو  تازه های از
 

روز پنجشنبه  نرویکا گسترده یاد می شود،ه کنفرانس ماسکو در مورد افغانستان  که بکنفرانس یک روزه یی 
اشتراک نمایندگان روسیه، ایاالت متحدهء امریکا، چین و پاکستان و هیاتهای از افغانستان و طالبان دایر  با

کرات قطر بین نمایندگان ت. هدف این کنفرانس تقویه یی مذاپایان یاف ماده یی ۹۳ گردید با صدور اعالمیه یی
ن اعالمیه بر می آید  تغییرات بنیادی نه تنها حکومت افغانستان و طالبان گفته شده ولی طوری که از محتوای ای

بلکه طرح ها و موقف گیری های جدیدی چه از  ،به جز از طالبان در موقف  اشتراک کنندکان کنفرانس،
، چین و همچنان پاکستان بلکه  از ملل متحد و جرمنی قدرتهای بزرگ مثل روسیه، امریکا جانب طالبان و چه

 ید.نیز درین کنفرانس هویدا گرد
مهمترین نکته یی تغیر به خصوص در رابطه با نحوهء میکانیزم سیاسی آنیده یی افغانستان و دولتی که در 

اضح قدرتهای بزرگ و همسایه یی پایان این جنگ بیست ساله قرار است در افغانستان رویکار شود، مخالفت و
ء پایانی کنفرانس صراحت دارد  و آب است که در اعالمیه« بر گشت امارت اسالمی»غانستان، پاکستان به اف

ن امریکا، روسیه و حامی آنها پاگستان ریخت. نمایندهء پاکستان همراه با نمایندگاسردی بر دستان طالبان و 
 ه کردند. ین اعالمیه را به خبر نگاران ارائچین مشترکاْ ا

دن یک ورد کرد که با دایر نمبر طالبان وا هوش کننده و خالف انتظار این موقف قدرتهای بزرگ ضربه بی
از داشتند. درین کنفرانس مطبوعات آناْ بجای یک نفر سه نفر  مخالفت خود را با تصامیم این کنتفرانس ابر

یک نظام اسالمی جدید به وجود بیاید و »خیرهللا خیرخواه، عضو دفتر سیاسی گروه طالبان گفت:  مالکنفرانس 
 «.بس بعد از حل سیاسی باید بیاید سلمان افغانستان از آن مستفید شوند، آتشما بیبینم در افغانستان و ملت م

این موضوعات آینده است که در این رابطه تیم »گوی دفتر سیاسی گروه طالبان نیز افزود:  دمحم نعیم، سخن
نیز از عواقب   سهیل شاهین «شدگیرد که در آینده چگونه نظام با مذاکراتی و مردم افغانستان تصمیم را می

 .بوعاتی هشدار دادطچنین تصامیم درین کفرانس م
 از این تصمیم استقبال کردند.  الی مصالحه ملیدهللا عبدهللا رییس شورای عاما دولت افغانستان و داکتر عب

 :موقف طالبان حاوی چهار نکته یی عمده بود
قوام و طالبان باشد. یعنی طالبان یس جمهور افغانستان باید بر کنار شود  و مذاکرات بین ارئاشرف غنی   – ۹

هم با حکومت ه بر همان موقف قبلی و اولی شان که نه حکومت افغانستان را به رسیمت می شناسند و ن
 افغانستان مذاکره میکنند، پا فشاری دارند. 

آنها ن نمایندگی نمی کند و طالبان نماینده یی قوم پشتون است و از منافع وداکتر اشرف غنی از قوم پشت – ۰
دفاع میکند. نکتهء دیگر از خالل این موقف طالبان اینست که آنها  به یک جامعه ی قبیلوی باور دارند و  می 

مملکت داری پیش برده شود نه بر مبنای اصل تساوی همه مردم در  واهند که بر مبنای قومیت همه امورخ
ا که انتخابات ممثل چنین نظامی خواهد بود. برابر قوانین و اشتراک همه اقوام و مردم افغانستان در حکومت ه

نهای وطن تون تصور میکنند در حالی که  پشتوو نکته یی دیگر اینکه آنها خود را نماینده یی قوم شریف پش
قرار  ،که تصور وحشت ناکی از این این قوم ایجاد کرده ب،در صف مبارزه با طالحاال پرست افغانستان همین 

بازی  ی برایدیگر محلایط کنونی اوضاع اجتماعی و فرهنگی افغانستان دارد.در بافت فعلی اجتماعی و شر
که باشد گذشته و در قرن بیست و یکم و بعد از گذشت صد  قومیت قومیت از هر جانب و مرجع و دن کارنمو

و توامیت های که بین اقوام مختلف ساکن در افغانستان از ها سال از موجودیت خطه یی به نام افغانستان 
و اختالط های  ابت های خانوادگی، توامیت های اقتصادی و فرهنگی و سایر همبستگی هاتعامالت قر

انی و سلکه یی ننگی بر کباشد استفاده از کارت قومیت تحت هر اسم و رسمی که  ،وندی به وجود آمدهشهر
ز دارد، ثبت تاریخ خواهد مدیگر پذیر نیاقومی خواهد بود که درین شرایط که افغانستان به یک ملت متحد و ه

 شد.
از تشکیل دولت جدید به  بعد آتش بس بهطالبان همچنان با آتش بس هم بار دیگر مخالفت نموده و می گویند  -۰

 .موافقه خواهند کرد« اسالمی»تعبیر آنها 
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شدیداْ «  مامارت اسالمی حمایت نمی کنی باز گشت از»طالبان با تصمیم کنفرانس که صر یحاْ اعالم میدارد -۴
 هشدراد دادند.واقب آن مخالفت نموده  و از ع

اشتراک د. اکید نموددر گفت و گوی های صلح افغانستان هم تٔ کنفرانس ماسکو  به افزایش نقش ملل متحد 
را ممد مذاکرات دوحه و همچنان کنفرانس آینده در مورد روند صلح افغانستان در ترکیه  این کنفرانس ،کنندگان

د هستند.  ملل متحد نیز اخیراْ جان آرنو یک میدانند  همچنان خواهان مدیریت آن کنفرانس  از طرف ملل متح
خاص خود برای افغانستان تعیین کرد. وی قباْل نیز در افغانستان کار  نماینده حیث و.مات کار کشته را بهدیپل

 کرده است و شناسائی  دقیقی از افغانستان دارد. 
در  ،لح ملل متحد  برای افغانستان، طرحی هم برای تشکیل  یک اردوی محافظین صابه موجب گزارشه

زیر بحث است و در کنفرانس ماسکو طور   ،پیمانان آن در پیمان انتو صورت خروج قوای ایاالت متحده و هم
جدی تحت غور گرفته شده است. پاکستان برای اعزام قوا  جهت خدمت در نیرو های محافظین صلح از جانب 

 ،متحد اتخاذ گردد احتمااْل در کنفرانس ترکیه تحت نظر مللملل متحد در صورتی که تصمیم نهائی روی آن 
ترکیه نیز از طرح  ابراز آمادگی کرده است. همچنان جرمنی نیز آماده است عساکری به این قوا بفرستد.

 تشکیل چنین قوای طرفداری کرده است.
کرده است  و اگر   انتشار چنین طرحی و تشکیل قوای حافظ صلح از جانب ملل متحد تازه به رسانه ها درز

این تصمیم اتخاذ گردد و تحقق یابد یکی از راه های بیرون رفت از بن بستی در رابطه با خروج قوای ایاالت 
قبل از اعالم آتش بس و توافق به صلح را میسر می سازد.و عالوه   ،متحدهء امریکا و متحدین آن از افغانستان

 یو کشمکش و یک جنک داخلی دیگر و تکر ار رویداد ها بر آن خطر  سقوط افغانستان به یک هرج و مرج
 را رفع خواهد کرد. دویرانگر و وحشت بار سالهای نو

ایاالت متحده در حال بر رسی موافقتنامه یی ایاالت متحده با طالبان معروف به موافقتنامهء دوحه است و جو 
ج قوا از افغانستان در اول ماه می بایدن ریس جمهور ایاالت متحده گفته که  بزودی تصمیمی در باره خرو

ی شش ماه دیگر بعد از مطابق به این توافق نامه و یا احتمال تمدید خدمت قوای ایاالت متحده در افغانستان برا
کل قوای ی، خواهد گرفت. فکر می شود تعطیل در تصمیم درین زمینه ارتباط مستقیم با طرح تشاول ماه می

به خصوص در فصل تابستان  ،ین امنیت و حمایت از قوای امنیتی افغانستانحافظ صلح دارد تا خالی در تام
 نیاید.ا را شدت خواهند بخشید، به وجود که به احتمال زیاد طاللبان برای اخذ امتیاز جنگ ه

با ارگ  ،افغانستان و هایت مذاکره کننده یی افغانستان ختالف نظری که بین شورای عالیمصالحهء ملیاما ا
می شود، دورنمای رسیدن به یک توافق را اندکی مکدر می سازد. در حالی که داکتر  ریاست جمهوری دیده

و رئیس هیات افغانستان در کنفرانس ماسکو ازدوام مذاکرات  ای عالی مصالحهء ملیرئیس شور عبدهللا عدهللا
دم مطابق به خواست مر کنفرانس ماسکو استقبال نموده وآنرا بانی میکند و همچنان از تصمیمصلح پشتی

جامعهء مدنی و آزادی بیان میداند،   ،یشرفتها و حقوق زنان و اقلیت های قومیافغانستان و حفظ ارزش ها و پ
بر انتخبات قبل از وقت تٔکید دارد و  میگوید اگر طالبان حاضر باشند حاضر است روی  غنی داکتر اشرف

 بات صحبت کند. اتدویر انتخ
چه در زمان حامد کرزی  ی و پارلمانیخابات های ریاست جمهورفراموش نباید کرد که مردم افغانستان از انت

ه تلج و نتیجه ناگواری  جربت د،هللا دران کادید بودنء که داکتر اشرف غنی و داکتر عبدهللا عبدو چه در دو. دوره
ن نتایج و تجارب  نه تنها کشور های گسترده در انتخابات و دست بازی های آشکار دارند. ای از تلخ و تقلب

بلکه بر اصل استفاده از حق مردم و رای  ،بی باور ساخت در افغانستان ساالررا به یک نظام مردم  جهان
و  اعتبار و باور به انتخاباتمردم و صداقت به اصول مردم ساالری ضربه های وارد نمود که برای اعادهء 

 باید به پیماید. را تان راه های طوالنیافغانس نظام مردم ساالری،
قبل از وقت در افغانستانت تحت نظر داکتر  اشرف غنی پاکستان  با دایر نمودن انتخابات  در  رابطه به این

لویه جرگه یی اضطراری را بجای انتخابات  مناسب دانسته است  یر نمودنوجود  مخالفت نموده  و داشرایط م
جرگه انتخاب کند  که این هم یکی دیگر از طرح های جدیدی است که شنیده  لویه که دولت موقت را نیز همین

 می شود.
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