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 ۰۳/۱۱/۲۰۱۸          جلیل غنی هروی
 

 زمینه سازی برای مذاکرات صلح با طالبان
 

بعد از حمالت دهشت افگنانه و ویرانگر القاعده بر ایاالت متحدۀ  2001که در سال از آغاز جنگ با طالبان 
امریکا و کشته شدن در حدود سه هزار نفر تنها در آسمان خراش های مرکز تجارت جهانی در نیویارک، هفده 

درین  در حدود یک تریلیون دالر برای ایاالت متحده مصرف برداشته است. سال گذشت واین جنگ تا کنون
جنگ چهل و دو کشور عضو پیمان ناتو و بعضی کشور های دیگر هم پیمان ایاالت متحده نیز تحت رهبری 
ایاالت متحدۀ امریکا اشتراک دارند و سر بازانی از چند صد نفر تا چندین هزار نفر زیر نام حمایت قاطع برای 

الت متحده، چه جمهوریخواه بوده و چه مبارزه با دهشت افگنی به افغانستان فرستاده اند. هر حکومت ایا
دموکرات، طی همین مدت خاتمه دادن به این جنگ و بر گشتاندن فرزندان امریکائی ها را به خانه های شان، 

به  یکی از اهداف دورۀ کاری خود اعالم کرده ولی تا همین اکنون که حکومت آقای ترمپ هم از یک سال
و جنوبی را برای پایان دادن به این جنگ و حفظ منافع این کشور اینطرف ستراتیژی جدید آسیای مرکزی 

درین منطقه و شکست دادن دهشت افگنان اعالم نمود، تالش ها برای پایان دادن به این جنگ همچنان با بن 
بود که زلمی خلیلزاد امریکائی افغان تبار و یک  دو ماه قبل مواجه است. حکومت ترمپ در حدود بست

کار کشته و وارد به اوضاع منطقه، سفیر سابق امریکا به عراق، افغانستان و ملل متحد را برای  سیاستمدار
با طالبان گماشت و او سفر های به افغانستان، پاکستان،  پیشبرد فعالیت های دیپلوماتیک و مذاکرات صلح

طالبان نیز مذاکره کرده  عربستان سعودی، قطر و اتحادیۀ امارات عربی داشته و یا حکومت ها و نمایندگان
 است. 

هدف عمدۀ این مذاکرات توسط آقای خلیلزاد، به خصوص با پاکستان، فشار آوردن بر پاکستان بوده تا زمینه را 
برای آغاز مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت افغانستان فراهم سازد. اما طالبان از همان آغاز نظام جدید 

، مذاکره با حکومت افغانستان را 2001ون ساختن حکومت طالبان در سال سیاسی در افغانستان پس از سر نگ
رد نموده و آنرا حکومت دست نشاندۀ غرب در افغانستان می دانند. درین میان کشور های دیگری هم دست و 

 می توان از روسیه و آستین بر زده اند تا مذاکرات صلح را با جناح های در گیر ترتیب دهند که از آن جمله
 چین یاد آوری نمود.

معضلۀ افغانستان به پیمانه دخالت کشور های خورد بزرگی که از هفده سال به اینطرف یا سرباز در افغانستان 
دارند و یا در همسایگی دور و نزدیک افغانستان موقعیت دارند از قبیل پاکستان، ایران، چین، ترکمنستان، 

سعودی و شیخ نشینان عرب، تمویل کنندگان طالبان، پیچیده و  ازبکستان، تاجکستان، روسیه، هند، عربستان
مشکلزا شده است تا چه رسد به ایاالت متحدۀ امریکا و تعدادی از کشور های اروپائی. هر یک از این کشور 

که تفکیک چنین منافع و نگرانی ها  و نا مشروعی در افغانستان دارند ها نگرانی های مشروع و منافع مشروع
کی دیگر از مشکالتی است که مزید بر علت می شود. به خصوص که در افغانستان حکومتی است که نیز ی

چگونگی تشکیل و صالحیت آن و هرج و مرج و بی اتفاقی و نا همگونی ها و اختالفات آن مبرهن و 
 ضرورتی به تکرار آن نیست. 

آغاز شده  لبان از چند ماه به این طرفاما زمینه سازی ها برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طا
 است. 

روز جمعه دوم نومبر خبر کشته شدن موالنا سمیع الحق معروف به پدر معنوی طالبان و گردانندۀ مدرسۀ 
نشر گردید. وی یکی از مهره های عمده ای تشکیل گروه طالبان بود که اکثریت آنها  در شهر راولپندی حقانیه،

رهبر پیشین طالبان و تعداد زیادی از طالبان، در همین مدرسه درس خوانده و تربیه  به شمول مال محمد عمر
 و یکی از قدرتمند ترین رهبران مذهبی و رئیس جمعیت العلمای شده اند. او سر سخت ترین حامی طالبان

سیکل نخست پاکستان بود. در یک گزارش گفته شده که او در اثر گلوله باری افراد نا شناس سوار بر موتر 
موالنا حمید هللا حقانی گفته شده که  زخم بر داشت و بعد جان سپرد. اما در گزارش دیگری از قول پسرش

پدرش در بستر خواب به ضرب کارد کشته شده و زمانی که رانندۀ او، که برای اجرای کاری بیرون رفته بود 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/herawi_j_zamina_sazi_mozakerat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/herawi_j_zamina_sazi_mozakerat.pdf


  

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ت و جان داده است. هر چه باشد و این که و برگشت، دید که موالنا سمیع الحق در بستر خواب غرق خون اس
سوالی است که بعد ها روشن خواهد شد ولی  کدام یک از این گزارش ها از نحوۀ کشته شدن او درست است؟

کشته شدن او درین مرحلۀ که پاکستان تحت فشار قرار دارد تا زمینه را برای کشانیدن طالبان به میز مذاکره 
چنین تالش ها نیست. گر چه گفته شده که بعد از آنکه نظامیان پاکستان را در  مساعد بسازد، بی ارتباط به

مظاهره ای به مناسبت برائت گرفتن یک خانم مسیحی به نام آسیه بی بی از محاکم، محکوم نمود در بازگشت 
 از اسالم آباد کشته شده است. 

که در کنر پایگاه داشت و پاکستان بر تسلیم در ماه جوزای امسال بود که مال فضل هللا رهبر طالبان پاکستان 
با مامورین افغانستان تاکید داشت، در یک حملۀ طیاره های بدون پیلوت امریکا در  دادن او در هر نشست

ً تائید گردید. او با تعدادی از  حاشیه ای سرحد کشته شد و خبر کشته شدن او در بیست و پنجم جوزا رسما
ایاالت متحده و افغانستان  د کرزی، درین منطقه جا داده شده بود. حکومت هایپیروانش در زمان حکومت حام

هم همیشه بر از بین بردن پایگاه های رهبران طالبان در پاکستان تاکید دارند ولی پاکستان آنرا انکار میکند، 
 ایگاه دارند.در حالیکه رهبران طالبان در کویته و از شبکۀ حقانی در وزیرستان شمالی تا همین اکنون پ

در مذاکرات، رهائی مال عبدالغنی برادر، یکی از  اشتراک طالبان نشانۀ دیگری از زمینه سازی ها برای
رهبران طالبان که هشت سال قبل در پاکستان زندانی شد، همراه با صمد ثانی یکی دیگر از اعضای رهبری 

ه های شان در کراچی پیوسته اند. گفته می شود که طالبان در دو هفته قبل در پاکستان بود که اکنون به خانواد
آزاد گردیده اند.  آنها در اثر فشار زلمی خلیلزاد بر پاکستان و فراهم نمودن تسهیالت برای آغاز مذاکرات

ریاست جمهوری افغانستان را  طالبان سالهاست که آزادی مال برادر را تقاضا دارند. در زمانی که حامد کرزی
هم همیشه بر آزادی مال برادر تاکید داشت ولی هیچگاهی به این آرزو در جریان زمامداری اش  به عهده داشت

نرسید. گر چه بعضی از تحلیل گران آزادی مال برادر را در مؤفق ساختن مذاکرات صلح دارای تاثیر تعیین 
ر از احترام خاصی در بین کننده نمی دانند اما آزادی او یکی از خواسته های طالبان بوده و هم شخص مال براد

  طالبان بر خور دار است.
از زندان گوانتانامو در بدل رهایی یک نظامی  ۲۰۱۴پنج عضو گروه طالبان که در سال  دیگری انکشاف در

امریکای آزاد شدند، به حیث اعضای دفترطالبان در قطر گماشته شده و وارد این کشور شده اند. حامد کرزی 
  خوانده و می گوید باید در گفت« های خوب انسان»در مصاحبه ای با اسوشیئتید پریس آنها را رئیس جمهور پیشین 

 وگوهای صلح سهم بگیرند.
 پیچیده زمان درعین و گیر زمان روند یک افغانستان در صلح برای جدی مذاکرات گونه هر از قبل موانع برداشتن

 مسیر این راه سر از را موانع تمام تواند نمی، زندانی چند نساخت آزاد یا و محدود مهرۀ چند شدن کشته تنها است.
 و پاکستان و ایران خصوص به افغانستان همسایۀ های کشور موقف و نقش دارد. بر العبور صعب و پیچ و خم پر

 داشت نظر در با که است های پیچیدگی از نباشد اگر موانع از دیگر یکی نیز چین و روسیه و هند تر دور اندکی
 موقعیت و امریکا و روسیه امریکا، و ایران و پاکستان و هند مثل یکدیگر، با منطقه ارتباطات منطقه، وضاعا

 جهانی و منطقوی دیگر های ستد و داد و ها کشور این مشروع های نگرانی و منافع و افغانستان ستراتیژیک
 وهمه همه مذاکرات، درین دخیل یها جناح بین احتمالی توافق شدن اجرائی و صلح و ثبات تضمین وهمچنان

 است. دخیل افغانستان صلح روند در تالش گونه هر در انحا از نحوی به که است مسایلی

 در پاکستان، با چین و دارد ایران با روسیه که نزدیکی مناسبات با میان درین دارند کوشش هم چین و روسیه
 خصوص به و روسیه با امریکا متحدۀ ایاالت مناسبات موضوع ولی باشند داشته نقشی صلح مذاکرات سازی زمینه

 به متحده ایاالت با که نزدیکی با هم افغانستان حکومت بلکه است کشانده کندی به تنها نه را روند این ایران با
 اشتراک به کنون تا و ندارد کامل استقالل هایش گیر تصمیم در نیز دارد اقتصادی و سیاسی حامی بزرگترین حیث

 این بر افغانستان حکومت . دارد مالحظاتی و نگرفته تصمیم شود دایر ماسکو در است قرار که مذاکراتی در
 رهبری به و افغانها توسط باید افغانستان در صلح با رابطه در مذاکره گونه هر که دارد تاکید خود حق بر موقف
 با مشوره با خلیلزاد زلمی اخیر مالقاتهای که شده گفته ظاهر در چه گر که است دلیل همین روی و باشد افغانها

 استقبال مذاکره میز به طالبان کشاندن برای متحده ایاالت تشبث از که حالی در ولی است بوده افغانستان حکومت
 از افغانستان دولت که شد معلوم کابل به او بازگشت از پس قطر در طالبان با خلیلزاد مذاکرات و مالقات از میکند

 نداد معلومات افغانستان جمهور رئیس به مالقات این مورد در هم خلیلزاد و نداشت اطالعی هیچگونه القاتم این
 گذاشت. جواب بی را او سوال و

 با را مذاگراتی چنین متحد ملل نظر تحت تواند می شانگهای کنفرانس که اینست هست مطرح که نظریاتی از یکی
 ایران و افغنستان و دارند عضویت هم پاکستان و هند چین، روسیه، نفرانسک درین نماید. دایر گیر در های جناح

 درین دایمی عضویت خواهان ایران و افغانستان دارند. اشتراک ها کفنرانس همه در و هستند ناظر حیث به
 منطقه به مربوط سیاسی مسایل دارد تاکید منطقه اقتصادی های همکاری بر که شانگهای کنفرانس هستند. کنفرانس

  دهد. می قرار ارزیابی و بحث مورد نیز را
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 تامین راستای در صادقانه همکاری برای امریکا متحدۀ ایاالت خصوص به غرب فشار تحت پاکستان که گفتیم
 کمک اعظم قسمت و است نظامی و اقتصادی هم و سیاسی هم ها فشار این دارد. قرار افغانستان در ثبات و صلح
 دارد پاکستان که دیگری گزینۀ است. یافته کاهش بسیار هم یا و شده قطع یا پاکستان به متحده ایاالت اقتصادی های
 عمدۀ متحد این خواهد نمی ایاالت که آنچه است. اقتصادی های کمک آوردن بدست برای دیگر منابع به آوردن رو
 عمده; را پاکستان که باشد مانۀپی به ها فشار خواهد نمی حال عین در و بدهد دست از را منطقه درین کشور آن

 متحده ایاالت آنکه با بکشد بیرون کشور این نفوذ حلقۀ از است، منطقه این در امریکا متحدۀ ایاالت متحد ترین
 جدید صدراعظم خان عمران جمعه روز است. نکرده امضا پاکستان با را ستراتیژیک های همکاری پیمان هنوز

 در دالر ملیارد پنج و چهل اکنون همین چین رفت. چین به اقتصادی ایه کمک آوردن بدست برای پاکستان
  میکند. باز بلوچستان در گوادر بندر به را راهش ها کمک این از بخشی که کرده گزاری مایه سر پاکستان

 مخالف آغاز همان از اینکه از عالوه ایران است. ایران حکومت افغانستان، در صلح آوردن راه سر دیگر مشکل 
 موافقتنامۀ از امریکا خروج است. شده خصمانه و تر شدید مخالفت این حاال بوده، افغانستان در امریکا حضور
 را خصومت این بود، شده رفع که های تحریم و تعزیرها مجدد احیای و جدید های تحریم وضع ایران، با هستوی
 آوردن به توافق گونه هر ازای در خواهد می و است مواجه آب کمبود با همچنان ایران است. زده دامن بیشتر
 از استفاده مورد در تازه چنانچه بگیرد افغانستان آبهای از رایگان استفادۀ برای امتیازاتی افغانستان، در صلح
 نظر در با ایران توافق به تنگاتنگ رابطۀ روسیه توافق حصول است. کرده شکایت متحد ملل به افغانستان آبهای
 به حتمی افغانستان در ثبات و صلح تأمین در کشور دو این توافق کسب دارد. کشور دو زدیکن مناسبات داشت
 و امریکا ضد تبلیغات با افغانستان در را عامه افکار توانستند گذشته سال هفده در کشور دو این رسد. می نظر
 در ایران طرفدار های رسانه و ایرانی های رسانه در چه امریکائی قوای به آن انتساب و جعلی گزارشهای نشر

 سنتی جامعۀ در را امریکائی ضد احساسات و اند بوده بسیارمؤفق اجتماعی های شبکه در چه و افغانستان
 اند. انگیخته بر افغانستان

 گزافی مصارف جنگ هر شود خشکانده آنها مالی منابع که یابد پایان تواند می زمانی افغانستان در طالبان جنگ
 و ها گروه از گروه این که است های کمک کند می تمویل را جنگ این که مالی منابع از یکی و میکند بایجا را

 دیگر منبع آورند. می بدست افغانستان، همسایگان خصوص به منطقه، و خلیج حوزۀ در مذهبی رو تند سازمانهای
 اقتصادی های کمک رسی باز هادن سیگر طرف نومبراز دوم جمعه روز که ارقامی طبق که است مخدر مواد آن

 با مبارزه برای دالررا هزار پنجصد و ملیون یک روز امریکا متحدۀ ایاالت گردید، نشر افغانستان به متحده ایاالت
 88 اعشاریه هشت ونکن تا خورشیدی هجری 1381 سال از امریکا متحدۀ ایاالت میکند. مصرف مخدر مواد

 بیشتر یابد کاهش اینکه بجای افغانستان در تریاک تولید ولی است کرده کمک رمخد مواد با مبارزه در دالر ملیارد
   است. شده
 جامعۀ و دارد افغانستان در ثبات و صلح عملیۀ که های باریکی و ها پیچیدگی و نظریات همه این بندی جمع در

 هزار ها ده و داده دست از ار خود دختر و جوان صد دو هزارو دو از بیش امریکا متحدۀ ایاالت رأس در جهانی
 درین که های کشور هستند. خود المللی بین حیثیت و منافع حفظ با صلح آوردن پی در اند، شده معیوب دیگر نفر

 هم دارند، سرباز افغانستان در ناتو غیر متحدین چه و ناتو چارچوب در چه افغانستان، در افگنی دهشت با مبارزه
 چه تا که بدهند را شان اتباع جواب باالخره باید ها کشور دیگر و جرمنی و فرانسه و یهبرتان و متحده ایاالت مانند

 فرسایشی جنگ این کشور این دهندگان مالیه باید زمانی چه تا و شوند کشته افغانستان در شان فرزندان باید زمانی
 می پاکستان نظامی استخبارات خصوص به منطقه استخبارات رهنمائی به طالبان آغاز همان از کنند. تمویل را

 رأس در افغانستان متحدین که دهند ادامه زمانی تا باید را جنگ این و نخواهند پیروز نبرد میدان در که دانستند
 اند. شده نایل خود هدف این به ظاهراً  که بسازند خسته جنگ این از را متحده ایاالت
 سال تا آن از بعد و تا 1992 های سال جانکاه تجربۀ گشت رب هراس افغانستان از قوتها این ای همه شدن خارج
 بار که سازد می زنده اند، داده جان شان فرزندان گذشته سال هفده در که آنانی همه اذهان در را 1996 2001
 بلکه منطقه تنها نه باز و نگردد مبدل افگنی دهشت النۀ به آن پی در و دیگر داخلی جنگ یک به افغانستان دیگر
 نسوزاند. را جهان

 چیست؟ افغانستان در ثبات و صلح تأمین و حل راه پس

 عضو پنج و افغانستان همسایگان و ذیدخل های کشور شمول به متحد ملل نظر تحت کنفرانسی تدویر 
 متحد، ملل امنیت شورای دایمی

 بس، آتش یک به آغاز در خارجی و داخلی ذیدخل جوانب توافق حصول 

 ثبات، و صلح تأمین برای جامع ستراتیژی طرح 

 کنفرانس، کنندگان اشتراک توسط حاصله توافقات اجرائی تضمین 

  افغانستان. در بهتر آیندۀ ساختن برای تخنیکی و مالی مساعدتهای و اقتصادی های زیرساخت در کمک 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 پایان

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

