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 با طالبان برای مذاکرات صلح کح مشترردولت و لزوم یک ط

 

که دو  وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا در امور افغانستان خاصی نماینده لزادکتر خلیاسخنرانی د
تفاوت نظر جدی بین آن بود که  نمایانگر  ،ایراد کرد در انستیتوت صلح امریکا در واشنگتنهفته قبل 

گروه  مشکل جدی در دیپلوماسی او این است که» :گفت خلیلزاد  اشرف غنی وجود دارد. داکتر او و 
ها حاکی است که این گروه مایل است با حکومت در نشستی اما نشانهکند، طالبان با کابل مذاکره نمی

این گفته او  از «ها و احزاب سیاسی نیز وجود داشته باشد.گان دیگر گروه گو کند که در آن نمایندهگفت
ها روی میز مذاکره احزاب سیاسی و گروههای پرنفوذ، با چهرهکه طالبان حاضر اند، آید بر می 

بنشینند و اگر دولت هم به عنوان یک گروه، نه به عنوان یک دولت، در مذاکره شرکت کند، مورد 
گیرد. این امر مستلزم آن است که حکومت خودش را در مذاکره تا سطح ها قرار نمیاعتراض طالب

 روه تقلیل بدهد.یک گ

، قانونی و عملی پنداشته میشود، یتا کدام حد منطقکه فوق الذکر خلیلزاد در ارتباط با سخنرانی 
که  مخود نوشتدر صفحه فیسبوک  روز قبل 9دهم فبروری سال جاری یعنی  خریبتاتبصره ذیل را 

 :یدارمعیناً آنرا در اینجا اقتباس م

 کی ثیرا مجبور سازد تا مقام خود را از راس دولت افغانستان به ح یاشرف غن کوشدیم لزادیخل
طالبان برود و با  یافغانستان به پابوس یاسینام نهاد س یدهد و با جمله گروه ها لیتنز یاسیگروه س

 استیر نتخاباتمعلوم شود، ا یپا بوس نیا جیآنها به مفاهمه و مذاکره بپردازد و تا آنوقت که نتا
در  یو وارد کردن فشار بر اشرف غن لزادینظر خل نیا ایکه آ دانمینم، گذاشته شود یملتو یجمهور

 یسؤال نم ریرا ز  یالملل نیو شناخت ب یقانون اساس یدولت مستقل و دارا کی تیقع  موجودوا
مباهات  نستانخود در افغا یسال گذشته از دست آوردها 17ها که در طول  یکائیامر ایآبرد؟ 

مردم خود چه جواب  یبرا کایحکومت امر کنند؟یضرب صفر نم یکبارگیهمه را به  کردند،یم
را چرا به  یکائیجوان امر 2500از  شیدالر و خون ب اردهایمصرف مل جهیخواهد گفت که نت

 فیسال در رد 17 نیطالبان که در ا یاز خاطر گل رو دیچرا با  ؟دهندیبه هدر م یکبارگی
 ینیچه تضم کایسازند؟ امر کایپر بار امر خیرا درج صفحات تار  یناکام نیستان جا داشتند، ایترور

 را در افغانستان بوجود آورد؟  داریصلح  پا تواندیافغانستان با اشتراک طالب ها م هندیدارد که نظام آ

 یها یبدست چپ رانیپند نگرفته است که از ترس افتادن ا رانیاز تجربه دردناک خود در ا کایامر ایآ
خود شاهد عقب  یبرند و اما پس از انقالب اسالمرا به آن کشور ب ینیموافقه کردند تا خم ،یتوده ا

نبودند که تا امروز  کایامر بیو رجوع شان به مسکو  ـ رق کایگرد  و روگرداندن آخوندها  از  امر
 ادامه دارد؟  کایآنها با امر یدشمن

انجام دادند. گروه  رانیاها در مورد  یکائیاشتباه است که امر مانه نیآوردن طالب در افغانستان ع
دهل طالبان در  زیربزرگ اکنون  یمدار یمخالف نظام موجود در افغانستان که به سرکردگ یها
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خود را در نظام کشور داخل  یپا گرید کباریطالب  یداشته باشند که وقت نیقی دیبا دند،یمسکو رقص
را مثل  هیبار تصف نید و انجام دادنابه بعد  1994 یکرد  که در سالها درا خواهن یکرد، همان کار

خواهند  رانیمؤتلف خود آغاز خواهند نمود و اوضاع افغانستان را بدتر از ا یگروه ها نیاز هم رانیا
خود به  یشرکا هیبعد از تصف یام طالبظناما  کرد،یمستقل حرکت م رانیا یساخت. نظام آخوند

 نیزود منتج به ع ای رید کایامر یو طالب خواه لزادیخل نکاریا جهیو نت کندیپاکستان عمل م تیهدا
 در افغانستان خواهد شد.  وست،یبوقوع پ رانیز آن که در اابدتر  اریو بس دادهایرو

و نگذارد  ردیکار گ ینگر ندهیاز دقت و آ یاداره جار ریخط یها یباز نیبا ا دیبا کایکانگرس امر
بچرخد و افغانستان و مردم آنرا که با خون  گریتعداد د کیلزاد و قومانده یهمه چرخها در دست خل

 نینگ ریاز نظر انداخته و ز گریجنگ سرد را بار آورد،  بار د یلقب قهرمان کایامر یخود برا
 !یمانیکه باز آورد پش یپاکستان قرار دهد. عاقل نکند کار یعنیطماع آن  هیهمسا

در جمع چند گروه سیاسی دور میز مذاکره با خلیلزاد بجای آنکه بر اشرف غنی فشار بیاورد تا 
طالبان بنشیند و حیثیت ریاست دولت را زیر پا بگذارد، باید گروه های سیاسی داخل کشور را تحت 

یک طرح مشترک را باهم تدارک  وپرداخته مذاکره به فشار قرار میداد تا با دولت افغانستان 
ه در این حال هم نظر گروه های ک میگردیدو بعد آن طرح ازطریق دولت با طالبان مطرح  میکردند

سیاسی در جهت آوردن صلح رعایت میشد و هم موقف قانونی دولت افغانستان به حیث یکطرف 
مذاکره برجا می ماند. خلیلزاد باید سعی میکرد از رفتن یک گروپ غیرمتجانس به مسکو جلوگیری 

ابراز میکرد. خلیلزاد برعکس میکرد و یا حد اقل مخالفت خود را در سفر شان و مذاکره با طالبان 
در اینکار خاموشی اختیار کرد و گمان میکرد که بدینوسیله میتواند اشرف غنی را زیر فشار بیشتر 

  قرار دهد و یک نوع ائتالف را بین طالبان و این گروه های نام نهاد سیاسی به وجود آورد.

را بگذارد به این اقدام این احتمال نیز وجود دارد که خلیلزاد با خاموشی خواست کرزی درعین زمان 
متوسل شود تا بدانوسیله حیثیت باقی مانده کرزی را نزد مردم ضرب صفر کند و چنانچه مردم 
افغانستان از این نقش کرزی جداً متأثر معلوم میشوند و درعین زمان با دیگر کسانیکه با همراه او 

تماد برآنها نزد مردم به شدت گردد تا اعمیشدند، نیز همین قضاوت در نزد مردم پیدا شده و موجب 
ً سفر مسکو برای مبارزات انتخاباتی اشخاصیکه کاندید ریاست جمهوری میباشند  کاسته شود. یقیینا

)پایان تبصره اینجانب در  یک نقطه بسیار ضعیف بوده و موجب تقلیل اعتماد مردم بر آنها خواهد شد.
 فیسبوک(

زیر ستون "زنگ اول" این عنوان انداختم، نظر امروز وقتی به روزنامه وزین هشت صبح 
، خوشحال م"ضرورت تشکیل یک تیم همه شمول" توجه  مرا جلب کردم و وقتی این نوشته را خواند

قبل ضمن تبصره خود در فیسبوک نوشته بودم، در محتوای این مقاله با شرح روز  9شدم که آنچه را 
اینک برای  به همان شیوه ابراز نظر کرده است.ه روزنامه هشت صبح نیز ک بیشتر دریافتم و بسط

 تال ملی میدارم:تقدیم عالقمندان این پورعیناً اقتباس و دراینجا مزید معلومات مقاله مذکور را 

 شمولضرورت تشکیل یک تیم همه
 [2019فبروری  19]   ۱۳۹۷دلو  ۳۰سه شنبه،  - هشت صبح 

ی امریکا برای پایان جنگ افغانستان در مصاحبه با تلویزیون ی ویژهزاد نمایندهخلیل داکتر زلمی
گان شمول بسازد که در آن نمایندهی همهکنندهطلوع گفته است که حکومت باید یک هیات مذاکره
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گی شود که از پراکندهسی حضور داشته باشند. او گفته است که این امر سبب میی نیروهای سیاهمه
گوید در واقع خواست افکار عمومی زاد میوگو با طالبان جلوگیری کند. آنچه آقای خلیلدر گفت

های انتخاباتی برای کشور هم است. در حال حاضر فضای سیاسی کابل متاثر از انتخابات است. دسته
های سیاسی هم از جو انتخاباتی گیریگیرند و تصمیمگی میانتخابات ریاست جمهوری آمادهرقابت در 

های شرکت کرده بودند که قرار است با اشرف غنی در تر دستهمتاثر است. در نشست مسکو بیش
انتخابات ریاست جمهوری رقابت کنند. ولی بحث مذاکره با طالبان و پایان جنگ باید به دور از 

  های سیاسی دنبال شود.رقابت

اند. نظم سیاسی پس از بن مبتنی بر سال گذشته با نظم سیاسی پس از بن جنگیده ۱۷طالبان در 
سیاست رقابتی و حکومت مشارکتی بود. سیاست رقابتی و حکومت مشارکتی هم در چتر یک 

ت در زیر سقف جمهوری مدرن تحقق یافت که قانون اساسی کشور آن را نهادینه کرده است. انتخابا
شود. طالبان نیرویی است که زیر این سقف نیست. بنا بر جمهوری مبتنی بر قانون اساسی برگزار می

اند و در هفده سال گذشته در آمدهاین تمام کسانی که زیر سقف جمهوری مبتنی بر قانون اساسی گرد
  گروه طالبان مذاکره کنند. آن حضور داشتند، منافع و افکار مشترک دارند و باید با صدای واحد با

های انتخاباتی هم باید به ارگ باید با موضوع مذاکره با طالبان برخورد انتخاباتی نکند. دیگر دسته
ی نیروهای سیاسی باید با طالبان را ابزار قرار ندهند. همه وگوهدف ضربه زدن به نامزد ارگ، گفت

وگو با طالبان تشکیل ی همه شمول را برای گفتکنندهزیر چتر حکومت جمع شوند و یک تیم مذاکره
گروه طالبان هم ناگزیر خواهد دهند. اگر تمام نیروهای سیاسی موضع و صدای واحد داشته باشند، 

اند که با یک آدرس به نام جمهوری افغانستان وگو کند. طالبان هنوز احساس نکردهبود که با آن گفت
دانند. جمهوری مبتنی بر قانون اساسی ودشان را به آن متعلق میی نیروهای سیاسی خاند و همهمواجه

  هیچ ربطی به شخصی به نام اشرف غنی ندارد و این امر باید جدا مدنظر گرفته شود.

محمداشرف غنی هم باید درک کند که مذاکره با گروه طالبان امری است که به همه نیروهای سیاسی، 
ن به نحوی ربط دارد. وقتی مذاکره با نیروی شورشی صورت ی مدنی، فعاالن حقوق زفعاالن جامعه

تر گی بیشکند و این امر روی زندهرسد، کل سیاست و روابط قدرت تغییر میگیرد و به نتیجه میمی
گذارد. به همین دلیل الزم جمعیت کشور و روی موقف نیروهای سیاسی در روابط قدرت تاثیر می

 ی حکومت را غنی بسازد.کنندهجداً مشورت کنند و تیم مذاکره است که ایشان با نیروهای سیاسی

وگو با آنان هیچ کمکی به تقویت های تحقیرآمیز به نشانی نیروهای سیاسی و امتناع از گفتگفتن حرف
ی نیروهای سیاسی باید در ترکیب تیم کند. همهموقف افغانستان در امر مذاکره با طالبان نمی

حضور داشته باشند تا از یک افغانستان رنگارنگ، چند فرهنگی و به لحاظ  ی حکومتکنندهمذاکره
های وگودار گفتگی کنند. برخی از کشورها از جمله روسیه طرفگرا نمایندهسیاسی کثرت

ها با هم ببینند، بحث ای برگزار شود که گروهخواهند مذاکره باید به گونهاند. آنان می *افغانستانیمیان
وگویی این است که افغانستان در حال حاضر فرض چنین گفتی آینده به توافق برسند. پیشکنند و رو

ی نیروهای سیاسی ندارد. اما در همین نشست مسکو هم واضح شد که حکومت مورد قبول همه
دانند. بنا بر این نیروهای سیاسی افغانستان خودشان را متعلق به جمهوری مبتنی بر قانون اساسی می

شمول متشکل از همه نیروهای سیاسی و ی همهکنندهاهی نیست غیر از این که یک تیم مذاکرههیچ ر
وگو با طالبان باشد. کابل باید با متحدان جهانی ی گفتگان حکومت تشکیل شود و آمادهنماینده

روابط تر بسازد. هیچ نوع اختالف نظر و سلیقه باید منجر به تخریب ها را بیشآهنگیافغانستان هم
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)پایان مقاله ـ  های شخصی باید به سود منافع افغانستان کنار گذاشته شود.کابل با متحدانش نشود. سلیقه
  صبح(8روزنامه وزین با تشکر از 

آنرا صبح 8روزنامه  از نویسندگان محترم بعضی که در این اواخر  "اصطالح جدید "میان افغانستانیمقصد از* ]

 .["بین االفغانی" استاصطالح معمول  همانا ، می برندبکار 
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