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 08/07/2019         محمد عارف عباسی

 هـــــرات دوحـــــذاکــــــم
 
 

 رســـع: اسوشیتت پـبـمن

 : محمد عارف عباسیمترجم

از دوحه به  ه ایگزارش نام (Associated Press" )پرس اسوشیئتت" از (Kathy Gannon) "کتی کانون"
ۀ خاص امریکا برای دنمطبوعاتی آقای زلمی خلیل زاد نمای بۀجوالی تهیه نموده که محتوی مصاح ماه ۶تأریخ 

 .صلح و تحلیل شخص خبر نگار است

جوالی گفت که برای اولین بار از یک پیشرفت بنیادی  ۶، زاد قاصد صلح امریکا به روز شنبهآقای زلمی خلیل
. وی افزود که مذاکراتش سال جنگ خبر می دهد 17روی چهار موضوع کلیدی صلح بعد از  دوحهدر مذاکرات 

 . "نهایت مثمر بوده" با طالبانتاحال در این دور مذاکرات 

مذاکرات روی دو موضوع تمرکز یافته بود. یکی شرائط خروج قوای خارجی و دیگری  که تا حال خلیلزاد گفت
که مذاکرات ما توسعه پیدا  ،شنبه اظهار داشت روز از فعالیت های تروریستی. اما در تعهد طالبان در جلوگیری

 از ارائۀ تفصیالت لیو .آتش بس را هم احتوا نمود وقت برای مذاکرات بین االفغانی وتعیین  اتنموده موضوع
 ادامه می یابد.نهم جوالی  به روز سه شنبه بین طرفین به هر حال مذاکرات مزید در زمینه اباء ورزید. 

خلیلزاد گفت اخیراالمر مربوط افغان ها است که مش یا آجندای چگونگی مذاکرات و شرائط آتش بس را تعیین  
 نمایند.

قیم با نمایندگان حکومت فعلی اباء ورزید و این حکومت را دست نشاندۀ طالبان تا حال مصرانه از مذاکرۀ مست
در  هم و نمایندۀ حکومتکه حاضر به مذاکره با هر افغان اند  دان می گوینبدانند. در عین حال طال امریکا می

 حکومت. گی ازنمایند به جلسه به حیث یک افغان عادی شرکت کرده می تواند نه

 شده اند.قوی تر   2001سال  بعد از اکتوبر و به مراتبداشته طالبان بیش از نصف مملکت را در تصرف 

هبر ر نفر سپاه امریکا در افغانستان بعد از تجاوز قوای ائتالف در افغانستان و دستگیری و کشته شدن 2۴00
 جان باختند. 2001سپتمبر  11 حملۀ  اسامه بن الدن بعد از القاعده 

روز یکشنبه در  )بین االفغانی( زاد در کنفرانس مطبوعاتی در دوحه گفت او امیدوار است که مذاکراتخلیل 
 چهارچوب آیندۀ افغانستان بعد از جنگ ساختار و بنیان گزاریمنجر به  مذاکرات و تفاهماتی باشد که آستانۀدوحه 

طرح ریزی  را کشور رهکرد سیاسی عدیب مذاکرات و ( خواند،داد و گرفت و شود که وی آنرا )معاملۀ چنه زنی
 .کند

 .تکمیل گردد سال جاری آرزومندی واشنگتن این است که ساختار این رهکرد و چهار چوب در اول سپتمبر
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رچوب آیندۀ افغانستان به مثابۀ یک نقشۀ امگر اظهار داشت توافق روی چه ت طفره رفت.اخلیلزاد از ارائۀ جزئی
  :شامل، که ترسیم گردیده جانبین نزد مورد اختالف است که در آن نکات مهم

  .تعدیل قانون اساسی 

 یا انتخابی حکومت مؤقت و. 

 سرنوشت ملیشه ها تعیین.  

  آتش بس 

 حتی نام مملکت که جمهوریت اسالمی افغانستان باشد و یا امارات اسالمی افغانستان. و  
ازه به مساعی صلح روح ت ستانافغان کابل پایتختبه وزیر خارجۀ امریکا  سفر اخیر ماه گذشتۀ "مایک پامپوی"

 .نموداشتغال دوامدار امریکا در جنگ تعیین بخشیده  و تأریخ اول سپتمبر را به حیث ضرب االجل ختم 

توظیف خلیل زاد به حیث نمایندۀ خاص امریکا برای صلح در ماه سپتمبر سال گذشته تسریع مساعی ختم جنگ 
 رات بود.افغانستان از طریق مذاک

مچنان ه از افغانستان و طالبان و بدین ملحوظ خلیل زاد مذاکرات متعددی را در کابل با حکومت افغانستان و خارج
 . همسایگان افغانستان به شمول پاکستان، که متهم به حمایت از طالبان است به راه انداخت

ور نسبی به ط قبلیخلیلزاد گفت فضای مذاکرات اخیر تا حال دلخواه و بهترین بوده چه جانبین بر خالف مذاکرات 
صدا بلند کردن ها و ترک جلسه  به زمانی منازعات وگهی به  پیشین چه آن مذاکرات ،مشترک دارندوجوه 

  انجامیده. 

االفغانی روانۀ دوحه شدند. این  نرات پر از توقع بیمهم افغانستان امروز قبل از مذاک های از شخصیتعده ای 
به شمول طالبان تنظیم  مشترک طوره ب مذاکرات که به روز یک شنبه منعقد می گردد توسط قطر و جرمنی

 گردیده.

اشتراک کنندگان به بن بست انجامید. حکومت  ه در تعداد االفغانی ماه اپریل در اثر عدم موافقن مذاکرات بی
 ولی طالبان آنرا محفل عروسی پنداشتند.نفری را پیشنهاد نمود  2۵0ست یل افغانستان یک

 نفر اشتراک می نمایند. ۶0حاال طالبان می گویند 

 نفر دور میز خواهند نشست. ۶۴هللا رحمن سلیم معاون شورای عالی صلح می گوید که  عطاء

علیه شوروی رزمیدند. مأمورین اسبق  80ست شامل اعضای ارشد حکومت، مجاهدین اسبق که در دهۀ یاین ل
به اساس اظهارات مقامات قطری و   حکومت، سفرای سابق، نمایندگان جامعۀ مدنی و تعداد قلیل زنان است.

ۀ نمایند به حیث سویه دارند" نهلاشتراک کنندگان دور میز "موقف علی ا جرمنی، تدویر کنندگان این جلسه
 حکومت،.

رابر مذاکرات بین االفغانی خموشی اختیار نموده روی مذاکرات مستقیم طالبان اشرف غنی که به وضاحت در ب
 با حکومت افغانستان اصرار می ورزد.

 تبصرۀ مترجم:

o 1 - ست که وی به مؤفقیت مأموریت توظیف شده اش نزدیک انات قاصد صلح امریکا چنین پیدااز بی
برای طالبان موقف قوی تر سیاسی بخشیده   شده و مرام اصلی امریکا را در حال حاصل کردن است.

ر طالبان گران ت« گرفت»طور یقین پلۀ ترازوی ه به نام داد و گرفت گفته بشده و آن چه را خلیل زاد 
 است.

o 2 -   موضوعاتی که توقع می رفت به ارتباط صلح افغانستان از یک موقف قوی سیاسی توسط خلیل
به نحوی به افغان ها محول گردیده و به اصطالح  طور قاطع فیصله می شده زاد و هیأت امریکایی ب

تشکل بازی گران با توان مندی و صالحیت توپ حل مسائل مهم و اساسی به میدان افغان ها در عدم 
 های قانونی اجرائیوی لوالنده شده.
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o 3 -   سؤال پیدا می شود که با تجارب دو جلسۀ ماسکو دیدار شصت نفر در دوحه با طالبان چگونه
ه تشریفاتی و تعارفی جکه این جلسه ودر حالی  ؟رهکشای مذاکرات جدی و تصمیم گیرنده خواهد شد

 داشته صرف به ایراد بیانات و تبارز نظریات انفرادی خالصه می گردد.
o 4 - ت شصت نفری قبل از رفتن به دوحه غرض اتخاذ یک موقف نسبی اب نمی کرد که این هیأآیا ایج

 طالبان مطرح داشتند و تصمیم می گرفتند که کدام موضوعات را با هیأتمشترک بین خود جلسۀ می 
ه ک ت کله و بل خیال()شس ت نفر با افکار و نظریات متفاوت شرکت نموده اندکنند، در حالی که شس

 چیزی دیگر نبوده. دیدار دوستانهنمی توان نام مذاکره را به آن اطالق کرد و این یک 
o 5 - ت، ادغام جنگجویان طالب در جامعهاساسی، حکومت انتخابی یا مؤق تعدیل قانون پنج موضوع ،

خلیل زاد در مذاکرات بین االفغانی گنجانیده از لحاظ قانونی ایجاب مذاکرۀ  که آتش بس و نام مملکت را
 یک هیأت با صالحیت قانونی را با طالبان می نماید که اختیارات قانونی اجرائیوی داشته باشد.

مملکت هم حتی ام نظیک یا چند مادۀ مندرج قانون اساسی را لویه جرگه دارد و تغییر نام مثالً تعدیل 
 از 

 صالحیت حکومت و پارلمان باال تر است.    

آتش بس یکی میان طالب و امریکا است و آتش بس واقعی و ختم جنگ را باید حکومت که قوماندانی     
 قوای

 نظامی و امنیتی را عهده دار است موافقه کند.  

o 6 - پرده بود که مذاکرۀ مستقیم طالبان با نمایندگان حکومت یکی از شرائط اساسی زاد تعهد س خلیل
 افقتنامۀ نهایی خواهد بود.وم

در آئینۀ کوچک جیب خلیل زاد تا حال مردم افغانستان امیدواری ها، توقعات و انتظارات خود را برای یک صلح 
 پایدار، عادالنه و مطمئن نمی یابند.

فعالً کل منظر این صلح پالی مبهم، بغرنج و راه گم است. ولی برای ارمغان ختم این مذاکرات و توافق نهایی میان 
 امریکا و طالبان انتظار کشید. 

 

 
 

 
 

 

 تذکر: 
 

هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می توانند با 
 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند "کلیکی" بر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مذاکرات دوحه
A_abasi_28_mozaakeraat_dooha.pdf 


