
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 3تر 1 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

 2019 ریفبرو 20                                                            داکترسیدعبدهللا کاظم    

 

 ، در کنفرانس مونشن موفقیت اشرف غنیآیا 

 ؟گردیدخلیلزاد موجب تغییر روش 
انجام شده که پس از آخرین مورد طلبان گروه و مریکا انمایندگان بین  تمذاکراتاکنون چهار دوره 

اعالم کرد که نماینده خاص وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا در امور افغانستان خلیلزاد  زلمیآن، 
در هیچ یک از این نکته مهم اینست که  اند.با این گروه درباره "چارچوب کلی" صلح به توافق رسیده

دولت افغانستان حضور نداشت. با وجود درخواست مکرر دولت، گروه طالبان حاضر  نماینده جلسات
خلیلزاد  نیکه بیتوافقاتاین جلسات وخبرهایی از لذا نشد با نمایندگان دولت مذاکره مستقیم داشته باشد. 

رئیس جمهور رتبه دولت افغانستان را ناخشنود ساخت و یهای عال، مقامبود صورت گرفتهو طالبان 
گوهای صلح، غیرمستقیم ان در گفتکید بر مالکیت دولت افغانستأضمن ت خودسخنرانی  در چندغنی 

که در رسانه ها به حیث یک اختالف نظر بین اشرف غنی و  مطرح کردروش این در انتقاداتی را 
 .خلیلزاد انعکاس یافت

دیروز منابع خبری از داخل و خارج کشور بیک نکته که تاهنوز جزئیات آن معلوم نیست، و اما یک 
در خبرنامه ارگ »تحول مهم را در موقف خلیلزاد نشان میدهد، اشاره کرده اند. بی بی سی نوشت: 

جمهوری افغانستان آمده، که او و  دلو/بهمن( منتشر شده، به نقل از رئیس ۲۹که امروز )دوشنبه، 
آقای خلیلزاد روی یک شیوه کار جدید برای پیشبرد روند صلح به موافقت رسیدند که در چارچوب آن 
اقدام خواهد شد. در این اعالمیه همچنین به نقل از آقای خلیلزاد آمده که به اساس این شیوه کار جدید، 

 «د صلح را پیش خواهد برد.رون

تفاوت در دیدگاه »حین دیدار با اشرف غنی در ارگ یادآور شده است که: دو شب قبل خلیلزاد  ضمنا  
های ابتدایی مریکا و افغانستان در مورد صلح وجود ندارد، هر آنچه تاکنون صورت گرفته گاماو نظر 

« .های خوبی دست یابندانستان به پیشرفتاست و امیدوار است در هماهنگی با حکومت و مردم افغ
رفت نه، بلکه به دنبال صلح  مریکا در افغانستان به دنبال راهی برای بیرونا»عالوه کرد که: او

در مورد نشست مسکو  بعد از دو هفته سکوت او « ها حفظ شود.پایدار است که در آن تمام ارزش
تکرار »: ای با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز در کابل گفت کهدر مصاحبهو  خود را شکستاند

ای از دولت افغانستان را "به نفع روند صلح" نشست مسکو بدون حضور نماینده نشستی مثل
بر استحکام روابط بین افغانستان و امریکا با خلیلزاد در ارگ دیدار نیز در اشرف غنی  «داند.نمی

قابل مریکا و افغانستان به اساس منافع متااعتماد کامل و رابطه میان دولت »که:  گفت و اشاره کرد
  «تر شده و پابرجا خواهد ماند. نسبت به گذشته مستحکم

ا چند روز قبل تسیاست هم عجب دنیایی دارد و صحنه های آن گاهی شب در میان تغییر میکند. 
خلیلزاد اصرار داشت که طالبان نمیخواهند با دولت افغانستان در مورد صلح مذاکره کنند و اما حاضر 

ند چتا او  لذا اند با نمایندگان دولت به حیث یک گروپ سیاسی در جمع دیگر گروپ ها مذاکره نمایند. 
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عت دهد تا موقفش را در حد یک گروه تالش میکرد، اشرف غنی را به این موضوع قناروز قبل 
 سیاسی پایان آورد، ولی اشرف غنی جدا  با این نظر مخالف بود.

اکنون سؤال در اینجاست که چه عاملی موجب این تغییر کلی گردید و خلیلزاد مجبور شد به یک شیوه 
 جدید روی آورد و ارگ نیز از آن شیوه موافقت خود را ابراز کرد؟

کشورهای یشود اشرف غنی در کنفرانس مونشن با یک تعداد زیاد رجال مهم تاجائیکه معلوم م
دیدار و صحبت کرد و نیز در مورد اهمیت صلح و تالش دولت افغانستان عالقمند به مسایل افغانستان 

جهت مذاکره با طالبان توضیحات الزم ارائه نمود و در ضمن توانست حمایت آنها را مبنی براینکه 
رسمی مذاکرات با طالبان باشد، در غیر آن باید دولت افغانستان که یک دولت قانونی است، جانب 
  صلح پایدار که هدف جامعه جهانی است، بدست نمی آید. 

ایک پنس، معاون رئیس مبا  2019فبروری  17بتاریخ همین موضوع اشرف غنی در ارتباط با
دار کرد و معاون رئیس جمهور دیدر حاشیه کنفرانس امنیتی مونشن )آلمان(   مریکا اجمهوری 
مریکا اکه  وعده دادگفت که ارتباط کابل و واشنگتن براساس "منافع مشترک استوار است" و امریکا 

 ها" تبدیل شود.تا نگذارد افغانستان بار دیگر به النه امن برای "تروریستمتعهد است 

مرکل صدراعظم آلمان و تعداد دیگر از بزرگان سیاسی کشورهای اشتراک کننده انگیال خانم همچنان 
در آن کنفرانس که اشرف غنی با آنها بطور جداگانه مالقات کرد، نیز از موقف اشرف غنی حمایت 

مرکل تلویحا  گفت که موضوع صلح افغانستان اعمار یک آسمان خراش نیست و خانم حتی کردند و 
 پیاده و طالبان با توافقنامه یک رسیدن که ه ترامپ به قضیه بودجمقصد او در این تشبیه جلب تو

 کار سوابق به اشاره) خراش آسمان یک اعمار تا است آن از تر دشوار افغانستان در صلح کردن
 « ")مپاتر

پس از اجالس مونشن و موفقیت سیاسی که اشرف غنی در آن حاصل کرد و حمایت بسیار کشورهای 
شد و در روش کاری خود بزرگ  شچرخ را بدست آورد، امریکا و نماینده آن خلیلزاد ناگزیر به یک

این چرخش چیزی دیگری بوده نمیتوانست، جز آنکه وزنه خود را بطرف حمایت از نظر اشرف غنی 
اندازد یعنی طرف رسمی مذاکره با طالبان باید دولت افغانستان باشد و اما با این شرط که دولت 

کار کنند و این  افغانستان باید قبل از آن با دیگر گروپ های سیاسی افغان روی یک طرح مشترک
در  به تأسی از همین نظر دولت افغانستان روی میز مذاکره قرار دهد.نمایندگان طرح مشترک را 

در مورد صلح افغانستان باید اجماع موجود »است: غنی گفته هوررئیس جماعالمیه ارگ آمده که 
ه این اساس که ب «دی که اجماع نیست، به میان آیدراالمللی تقویت شود و در موای و بینملی، منطقه

الزم است تا فشار های الزم بر جناح های سیاسی که  خود مختار بدور حامد کرزی حلقه زده و در 
کردند، باید به نحوی آماده شوند تا با دولت نظر خود را شریک ساخته و مذاکرات با طالبان اشتراک 

این نظر مشترک را را ازطریق دولت افغانستان با طالبان در میان گذارند. درعین زمان خلیلزاد نیز 
بکوشد گروه طالبان را ازطریق فشار های دپلوماتیک وادار سازد تا با نمایندگان دولت افغانستان دور 

  نشسته و باهم به مذاکره بپردازند. یک میز

ما خواهان این هستیم که طالبان » که: کرد حتصریدیروز اشرف غنی پاکستان در ارتباط با نقش 
شان را با پاکستان و پاکستان مناسباتش را با طالبان واضح سازد که بر کدام اساس استوار  مناسبات

شان با اقتصاد جرمی و حرام نیز معلوم های تروریستی و ارتباطاست؟ و ارتباط طالبان با شبکه
هایی که با محمد بن در بحث نیوز گفت که  اش با طلوعصاحبهخلیلزاد در مدر همین حال  «؟.گردد
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هایش به پاکستان را مشروط به سلمان، ولیعهد عربستان سعودی داشته است به او گفته است "که کمک
   همکاری پاکستان برای حل سیاسی و ختم جنگ در افغانستان" کند.

فشار های وارده بر نمایندگان طالبان مبنی بر قبول این موضوع بعد از این تغییر جدی تر  امید است
شود و نیز پاکستان و عربستان تاحدی در موقف های شان تغییر وارد کرده و طالبان را مجبور بیک 

برخورد یک موتر مملو از مواد منفجره با  ثرروز پنجشنبه گذشته که درا حادثه اما  تفاهم سازند. نوع
 نفر  کشته شدند، 40یک سرویس حامل ماموران پولیس هندی در حواشی سرینگر تحت کنترول هند 

در روابط بین  همد این حادثآاینکه پی  .خواهد ساختبرو پس منظر این امیدواری را با مشکل تازه رو
زاهد نصرهللا، سفیر پاکستان در . اما چگونه به پیش خواهد رفت، تاهنوز معلوم نیست هند و پاکستان

اگر هند در واکنش به حمله هفته پیش در کشمیر علیه کشورش دست به »: کابل هشدار داده است که
دولت پاکستان . «مریکا و گروه طالبان تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفتاخشونت بزند، مذاکرات 

مریکا و گروه طالبان داشته و اگوهای صلح میان نمایندگان نقش عمده در تسهیل گفتکید دارد که أت
پاکستان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود.  فبروری 25بتاریخ  مذاکراتقرار است پنجمین دور این 

امریکا را مجبور سازد تا از حمایت هند در این قضیه دست بردارد و موضوع  با این تهدیدمیخواهد 
ه های تروریست این نشانه واضح حمایت پاکستان از گرو .مذاکرات با طالبان را وسیله می سازد

و نماینده خاص آن . امید است امریکا ن عطف توجه نمایدآوجنگنده های نیابتی است که جهان باید به 
کار نگیرد و به کمک عربستان سعودی که حاال مالیمت از با این شیوه های محیالنه پاکستان خلیلزاد 

یندگان دولت جهت مذاکره با نمارا طالبان   تا وارد کندبر پاکستان نفوذ بسیار دارد، بر پاکستان فشار 
 .آماده سازد افغانستان
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