
 
 

 
 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
 
 

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

 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 

  ۳۰/۰۱/۲۰۲۲         : بهادرا کومارسندهینو
 می: رسول رحمترجم

 

 محرمانه غرب با طالبان در اسلو یگفت وگوها جیبه نتا ینگاه
 کند یم یبا طالبان همکار غرب
  ۲۰۲۲ یجنور ۲۴ نیپنچ ال نی: اندمنبع

 

 
 

 پلوماتید یگروه اصل کیجهت تعامل  یجنور ۲۵تا ۲۳بسته سه روزه در اوسلو از  یعقب درها نشست
 االتیکند. غرب توسط ا یم یافغانستان نشان یاسیس تیرا در وضع یدیبا مقامات طالبان مرحله جد یغرب  یها

 .شد یم یندگیااروپا نم هیو همچنان اتحاد ایتالیآلمان، فرانسه و ا ا،یتانیبر کا،یامر متحد 
قطع نظر  یشده است. نارو گانهیاز خود ب یجناح ها یبرا یآشت گاهیجا یبه طور منحصر به فرد ینارو

مختلف  یدر صحنه ها شیبرا یگاهیجا یالملل نیب یپلوماسیاش در افغانستان، در د یقو یاطالعات ستمیس از 
 ا،یسومال انمار،یم ه،یها، سور ینیفلسط یو قلمرو ها لیاسرائ ن،یپیفل ا،یکولمب ال،یویونز ک،یمانند موزامب منازعه 

 .کرده است جادیا یو سودان جنوب  النکایسر
 ایتانیسازمان استخبارات بر ای« ۶ یام آ» و  کایمتحد امر االتیا یسازمان استخبارات مرکز ای «یا یآ یس» 
باشند  یم «یژینارو انیپناه جو یشورا»در افغانستان وابسته به معلومات  یفعال اطالعات ستگاهیا کینبود  در 
در طول سال ها  یژینارو انیپناه جو یباشد. شورا یم یمشتمل از هزاران کارمند ساحو یشبکه گسترده ا که 

 .اه را با طالبان حفظ کرده استدلخو یکار روابط 
از  دهیپوش یواقع بر فراز تپه ها «ایمور ایسور»بسته که در هوتل  یو عقب در ها یمذاکرات مخف نیا در
 یبرا یشگاهیهوتل قبالً آسا نیاز شهر اوسلو قرار دارد، ا رونیجنگل ها محصور بوده و در ب نیکه در ب برف 
 .حضور داشت یژینارو انیجو هپنا یکل شورا ریدب لندیاگ انیود. خسته ب یو بدن ها یزخم یها روان 

 ایرا در مورد آنچه بدهد که در هوتل محصور به برف سور نشیب نیبهتر دیبه رسانه ها شا لندیاگ اظهارات
کرده اند.  یسه روز را باهم در خلوت تام سپر یغرب یها پلوماتیطالبان و د اتیاتفاق افتاد که ه ییجا یعنی  ایمور

 :قاطعانه گفت  لندیاگ
ها  میتحر نی. امیها نجات بده میجان ها را بدون لغو تحر میتوان یدارد. ما نم یها ما را عقب نگاه م میتحر» 
  «کرده است نهیدفاع شان هز یها دالر را برا اردیلیرساند که ناتو تا ماه آگست م یم بیآس یمردم نیع به 
به کمک در  ازمندیرا در دست دارند که مردم ن ییکه کنترول آن کشورها میصحبت کن یبا آن کسان دیبا ما» 

 یم نیما نجات جان ها را ممکن گردانند، ما در همه جا چن یکه برا میصحبت کن یوجود دارند. ما با کسان آنجا 
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شود و  ینون ورشکسته مکه چه گونه اقتصاد اک نندیب یکشور اند. و آن ها م کیدر  یها مقامات واقع نیا . میکن
  «باشد یم یغرب یفراوان به آوردن کمک از کشورها  ازین

 یبشر تیمذاکرات وخامت وضع نیا زهیخواند. انگ« در جهت درست یگام  »گفت وگو را نیدعوت به ا لندیاگ
جت  یمایهواپ کیمجلل و فرستادن  یزبانیم نیچن نهم،یغرب به آن بود. با ا یافغانستان و پاسخ دستجمع در 

ً ی، مطم یکشور غرب کی تختیآوردن مقامات طالبان و تعامل با طالبان در پا یبه کابل برا  یشخص خشم و  نا
 .زدیانگ یبر م اعتراض را 

بود  نیا یعموم یصحبت ها یمدت یگفت وگوها رقم خورد. برا نیدر ا زیحقوق بشر ن تیوضع ن،یبنابرا
 ینشان دادن با خواست ها ی، طالبان جهت سازگار(ارچ ) اول حملم ۲۰همزمان با جشن نوروز در  که 

 . ندیصادر نما یا هیاعالم زگانیحقوق بشر در ارتباط با حقوق زنان و دوش فعاالن 
باشد که طالبان وعده آن را داده  یدر افغانستان م «ریحکومت فراگ» کیمساله آزار دهنده  بیترت نیهم به

 .داد بیترت« افغانستان  یجامعه مدن ندگانینما»  ینشست جداگانه را برا کی یژینارو زبانیم گریبار د بودن. 
 نیام ،یخرم، جعفر مهدو میهالل، عبدالکر نیهالل الد ،یالنیاسحاق گ دینفر منتخب عبارت بودند از س هفت
 یاز حکومت غن ییمجرب افغان وچهره ها استمدارانی. به طور خالصه سارملیغضنفر و خان آقا ز لیاسماع احمد، 

 . جانبدارانه از غرب دور زده شدند التیسود اشخاص با تما به 
و عبدهللا  نیشیجمهور پ سیرئ یحامد کرز یعنیمهم عقب صحنه در کابل  رندهیگ میاست که دو تصم جالب
 .، از مراسم اوسلو فاصله گرفتند نیشیحکومت پ هیاجرائ سیرئ عبدهللا 

 میو تصم یدواریکه در آن ام افتی انیپا یمشترک هیبا اعالم« هفت تن انتخاب شده»طالبان و  نیب املتع
 .ابراز شده است« در کشور یتیو امن یاقتصاد ،یاسیبهتر س جیبه نتا دنیرس یبرا یهمکار»  به 

رهبران شان  هیعل یغرب یها میبرطرف کردن تحر یعنیطالبان در تحقق اهداف دوگانه شان  تیاولو دیترد بدون
 استیطالبان به ر اتیقابل تصور است که ه نیحکومت شان نهفته است. ا یالملل نیشناختن ب تیبه رسم و 
 االتیخاص ا ندهینما ستیتوماس و ل)که شام یغرب یها پلوماتیخارجه سرپرست طالبان و د ریوز یمتق  رخانیام

ما  یبرا ینارو»نمود که:  یابراز خرسند یداشته اند. متق یارتباط تبادل نظر مشروح نیباشد( در ا یم کایامر متحد 
  « .میساخت کیما آن را با جهان شر رایباشد، ز یدستاورد م کیبه ذات خود  نیفرصت را فراهم ساخت و ا  نیا

 یاوسلو فرصت خوبدر  نجاینشست ا:» گفت عبارت بود از  یم ینارو رخارجهیوز لدیفیآنچه بانو هوت تمام
به  میخواه یخواهند واضح گردانند. هرگاه ما م یفراهم ساخت تا آنچه را از طالبان م یغرب یکشورها یبرا را 

 . »  مییمقامات بالفعل در کشور گفت وگو نما اب دیما با م،یریرا بگ یو جلو بدتر شدن بحران بشر مییکمک نما مردم 
فرق دارند.  اریما بس یها استیطالبان نسبت به ارزش ها و س یها استیارزش ها و س» گفت که  ریوز بانو

 . «نوع صحبت کردن با طالبان مهم است نیکه چن می. ما معتقدمیبا جهان چنان که هست کار بکن دیما با اما 
گفت وگوها به  یبرا یالتیتسه نیچنفراهم ساختن  مینما دیتاک دیاجازه بده:»نمود که  دیتاک لدیف یبانو هوت اما

که طالبان فعاالنه از  میدان ی... ما مستیدادن به مقامات بالفعل افغانستان ن تیاز مشروع یندگیصورت نما  چیه
و اکنون  میرا مطرح نمود یروشن یاند... ما خواست ها تیکسب مشروع یکنند... و در پ یخود شان دفاع م منافع 

  « .آن ها بدانچه گفته اند، وفادار هستند ایکه آ مینیو بب میانتظار بکش دیبا ما 
از  دیبا تیداده شد که مشروع یروشن امیمکان محفوظ به آن ها پ کیرو در رو، در  »لدیف یگفته هوت به

 جادیخود افغان ها و ا نیب یتر حکومت ... آشت ریشکل فراگ کیو  یمستلزم آشت نیخود افغان ها باشد و ا جانب 
از آنچه  شتریب اریبه اشخاص بس ابستهتعامل غرب با طالبان مستلزم زمان است و و شیافزا یچارچوب برا  کی
موج وار خواهد داشت ... آن ها نقاط  ریتاث کیگفت وگوها  نیاتاق جلسه در اسلو بود . اما ا نیباشد که در ا  یم

 . «کنند یم جادیا تماس 
آن » طالبان قرار داده اند.  یرا فرا رو «یملموس یتقاضا ها»  یربغ یها پلوماتیبه گزارش ها، د مطابق

  «طالبان بدان عمل کرده اند؟ ایکه آ نندیب یکنند و م یدنبال م را 
و  هیآن واشنگتن بنا به پسمنظر رقابت اش با روس ییمر اریسطح بس کیدر  ست؟یچ نجایبزرگ در ا ریتصو

 یها یو باز نییبا اوکرا نیو چ هیروس تی. مشغولدینما یتازه نسبت به افغانستان م تیاحساس فور کی  ُن،یچ
 .بود دیمراسم در اسلو مف نیا یزیبرنامه ر بیترت یبرا یزمستان  کیالمپ

 کیغرب فراهم ساخت تا در  یرا برا یپاکستان و افغانستان فرصت نیروابط ب ریواقع برهم خوردن اخ در
گفت وگوها به وجود آمد  نیدر ا یفارغ از مداخله پاکستان با طالبان داخل تعامل شود. وسرانجام فارمت محل 

 .منطقه را کامال دور زد یکشورها که 
اعمال نفوذ در حکومت طالبان  یبرا یمتهم نمود. آن ها دست آزاد دیمنطقه را با یبعدش تنها کشورها اما

منطقه  یکشورها یبه جا یغرب یبودند. به طور خلص قدرت ها یاما به غوغا ادامه دادند و فاقد هدف واحد داشتند، 
 .خال را اشغال نمودند  نیا

 یبروند. برا جنگیب ایخواهد طالبان به سمت مسکو  ینم کایمتحد امر االتیدارد. واضحا ا ییامدهایامر پ نیا
سازمان  یندگیو نما یبشر یکمک ها یگروه ها ،یغرب یدولت ریغ یسازمان ها قیخواهد از طر یمنظور م  نیا

 .در افغانستان داشته باشد یحضور موثر یالملل نیب  یها
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 استیفشارش بر طالبان از س ندهیقرار دارد، با کاهش فزا شرویکه در پ یاست در دوره ا دواریام واشنگتن
دارد تا  یالملل نیو ب یاقتصاد ،یاسیاستفاده از ابزار س یبرا یاستفاده بکند. واشنگتن اکنون دست باز  شیها

که کدام کشور منطقه بر افغانستان  ستین اشنگتنبه سود و نیامور سرپا نگه دارد. ا یاجرا یطالبان را برا حکومت 
 .گردد مسلط 
 ردیگ یمورد استفاده قرار م یابزار طور کی ثیتان به حبه افغانس یو بشر ی، کمک مال گریعبارت د به
آرزو  شهیبرود. البته طالبان هم گانشیکه به سمت همسا نیحکومت طالبان بتواند برسرقدرت بماند، بدون ا که 

 .باشد تیریمدبسازند و قابل  یعاد کایمتحد امر االتیتا روابط شان را با ا داشتند 
 استیگرداند. س یرا که چه بکنند دشوار تر م گانیهمسا یبرا یریگ میتصم یا یستراتژ نیواقع چن در

شناختن طالبان  تیبه رسم یهم آهنگ شده برا افتیراه کیخواهد بود که به  نیا گانیهمسا یمعقول برا  اریبس
 کی نی، امروز ا. اما چنان که نشست اوسلو نشان داد ابدیغلبه  رانیو ا هیتا بر روس دیکوش اریپاکستان بس برسند. 

 .است زیبحث انگ نکته 
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