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 14/03/2019          ارجمند دیحم

  ت؛یامن یافغانستان در شورا
 ؟یغن یب ای یصلح با غن

  

 گانندیحکومت موقت را در چارچوب مذاکرات نما لیموضوع تشک ،یمل تیحمدهللا محب، مشاور امن کهنیا با

 هایاند. آلمان انداز به شدت نگران چشم نیاز ا مشیو ت یاشرف غن یمتحده و طالبان رد کرده است، ول االتیا

نشانگر آن است  ها یآلمان یشگامیپ نیهستند. ا ومکنفرانس بن س یزبانیم ۀاند که آمادکرده شنهادیپ یبه اشرف غن

به  یکه منته یهستند به شرط ،یغن یب ای یبا غن رموقت،یغ ایحکومت موقت و  رشیپذ ۀآماد ها یکه غرب

 .توافقات صلح با طالبان شود

بردارد. فورمول ارگ واضح  یو خارج یداخل یها قدرت زیم یرا از رو انتخاب نیآن است که ا یدر پ ارگ

 کیا رفت و ب تیامن یحمدهللا محب به شورا یراستا، آقا نی. در ایاست: مذاکرات طالبان با حکومت اشرف غن

 ت،یامن ی. رفتن به شوراروشدشورا بف نیا یتالش کرد که فورمول ارگ را به اعضا زیبرانگ وسوسه یسخنران

 ایو  تیحما صوصخجا حضور دارند. به در آن ییایو آس یغرب یهاقدرت گانندیبود چون نما یانتخاب درست

 یمثبت راتیصلح، تاث َرِوش ۀندیصلح و آ شارگ از رو تیبا روا هاینیها و چروس ها،ییکایامر یکم همدلدست

 .داشت واهدبه همراه خ مشیو ت یغن یآقا یبرا

 انیارگ به دست داد. او م یاسیبر اهداف س یمند مبتنمنسجم و هدف تیروا اش یسخنران محب در یآقا

محصول  یاز نظر وکه  یحکومت فعل یها«آورددست»که غرب در آن نقش دارد، « گذشته یهارفتشیپ»

برقرار کرد. در  وندیافغانستان پ ۀندیاز ثبات آ نانیانتخابات و حصول اطم یاست، برگزار یاشرف غن تیریمد

از حکومت  تیدر واقع، حما ست،ین زمیگروه از ترور نیا تیعدم حما یصلح با طالبان به معنا ت،یروا نیا

از خاک افغانستان  گریگروه د چیضمانت را به غرب و منطقه بدهد که نه طالبان و نه ه نیا تواندیافغانستان م

افغانستان با توجه به  یتیامن یروهایخاطر گفت که ن نانیبا اطم یاستفاده نکنند. و یستیترور یها تیفعال یبرا

 گر،یاند. به عبارت د نبرد داشته دانیدر م یجد یها رفتشیمسلح کشور پ یقوا یاصالحات گسترده در رهبر

 .ندیآیمسلح افغانستان از پس طالبان بر م یقوا

در  یگرفته شد. و دهیطالبان در قطر ناد اتیو ه ادزلیخل یآقا یها محب به طور واضح تالش یآقا یسخنران در

صلح را به  یگوها و شدن گفت ینکرد بلکه در عوض، جد ییکایامر اتیاز ه یا یقدردان چیه یسخنران نیا

 .ارتباط داد دیبس در روز ع ابتکارات ارگ از جمله اعالم آتش

ها  تالش نیاست که ا امیپ نیا یجمهور، حاو سییبه ر کیفرد نزد یاز سو زادلیخل یآقا یها گرفتن تالش دهیناد

غاز کنند، ارگ برخالف آ یاشرف غن میخود را با ت یگوها و دارد که طالبان گفت تیارگ اهم یبرا یزمان
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مأموران  أتیقرار است که با ه یاست و هنوز هم اشرف غن اوردهیصلح را به وجود ن یمل أتیه ،یقبل ۀوعد

 .به سراغ طالبان برود یدولت ۀرتب انیم

صلح  یبرا شان یها و متحدان غربافغان اقیقابل درک است. گروه طالبان با سوء استفاده از اشت یریگموضع نیا

 دارد،یکه بر م یخود متمرکز ساخته و از هر گام یصلح را بر محور آجندا یگوها و که کل گفت کوشدیم

مردم جا بزند. به احتمال  یواقعۀ ندیو نما دیتبعدولت در  کیرا ببرد و خود را به عنوان  یغاتیتبل ۀبهر نیترشیب

پاسخ الزم را خواهد داد. از جمله،  ،یغاتیتبل -یاسیس یآشکار و نهان خود به رفتارها یهاارگ با مخالفت ادیز

طرح  ایگروه را برندارد. آ نیرهبران ا اهیس ستیبر طالبان و ل ها میخواست که تحر تیامن یمحب از شورا یآقا

ها آن ینشان دهد که طرف اصل خواهدیارگ به طالبان م ایاعمال فشار بر طالبان است؟ آ یبه معنا اتمطالب نیا

 هستند؟ یچه کسان

برخودار  یا العادهفوق تیمذاکرات از اهم تیموفق یها برا در تمام طرف ینیبعبرد که واق ادیاز  دینکته را نبا نیا

طرف مذاکره،  کیبه عنوان  شان رشیکه پذ اند یستیترور یشورش گروه کیها که آن رندیبپذ دیاست. طالبان با

افغانستان  ازی. نابدیممکن خاتمه  متیبه هر ق دیبا کهاست  یبرانداز تلخ جنگ مدهش و خانمان تیاز واقع یناش

 .باشند زین طانیدار مذاکره با شها حتا طرفبه صلح باعث شده است که افغان

 ریناپذ برگشت تیواقع کیها دولت افغانستان را به عنوان آن ایرا درک خواهند کرد؟ آ تیواقع نیطالبان ا ایآ

 یها خواهند کرد تا از تالش مضر اعتماد ریغ ۀیهمسا کیارگ به عنوان  یرو ها یپاکستان ایآ رفت؟یخواهند پذ

 را داشته باشند؟ شان یینها تیصلح، حما

 یدر آن وجود ندارد؛ ول یباشد، در اصول مشکل یغرب یروهایطالبان اگر معطوف به خروج ن یکنون کردیرو

 یبست م حاال به بن نیباشد، مذاکرات از هم ییکایامر یروهایجنگ پس از خروج ن ۀادام شان ییاگر هدف غا

 .ندخروج قمار زده باش یحکومت ترمپ برا ۀعجل یها روآن کهنیمگر ا خوَرد،

حافظ قول  ییاجرا یها زمیکانیها و م افغان، اگر ضمانت یاسیس یها انیجر ریحکومت و سا ت،یموقع نیا در

کنند.  تیحما زادلیفقات طالبان و خلکه از توا ستیوجه به صالح ن چیبه ه نندیرا نب ییو قرارها در توافقات نها

 .ندارد یکنون تیبا وضع یفرق چیست، چون هین گرید یجنگ داخل کیدادن به طالبان و آغاز  ازیهدف صلح امت

مهم  یلیخ َرِوش نیدر ا یو تی. شفافبَرد یم شیرا پ یا یچه باز یغن یمتوجه بود که آقا دیحال با نیع در

مذاکرات با  یعنیکه مذاکرات با حکومت  دادیبه صراحت نشان م تیامن یحمدهللا محب در شورا یاست. سخنران

 یطور یهم، و یی. از سوداردوجود ن ینهاد حکومت و شخص اشرف غن انیم یزیتما چیه ای. گویاشرف غن

که ارگ در  ۀو برنام یو حکومت بر اساس استراتژ برد یم زیانتخابات دوم را ن یغن یکه آقا کردیصحبت م

 .خواهد برد شیصلح را به پ َرِوشکابل مطرح کرد، با طالبان مذاکره کرده و  ۀپروس

دور دوم انتخابات آماده  یبا تمام توان برا یغن یکند که آقا جادیا تواندیم زیشبهه را ن نیرفتار حکومت، ا نیا

 شیانتخابات آزما یبرگزار رد،یبس شش ماهه توافق صورت گ آتش ینتخابات روا یاست. اگر قبل از برگزار

 .خواهد بود یغن یآقا یبرا یمهم

 به کشور صادر خواهدیکه گاه افغانستان را م یپرواز همه بلند نیبا ا یاشرف غن ایاست که آ جانیاما سوال ا 

و  یقدرت را حفظ نخواهد کرد؟ اشرف غن «یمتیق»برق بدل کند و گاه قطب تجارت و صادرات، به هر  ۀکنند
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انتخابات  یویسنار گریکه بار د ستیاز خود نشان بدهند. چون قرار ن یترش یب تیارتباط شفاف نیدر ا دیبا مشیت

 .سرنوشت انتخابات را به لجن بکشد گرید لیامرخ کیتکرار شود و  یالدیم 201۴

 شیپ ینامعلوم تیدهد، وضع تیقرار کند و قدرتش را اولو توافقات صلح و قدرتش ارتباط بر انیم یغن یآقا اگر

بکشد،  جانیارگ به ا یدر برابر توافقات صلح به حساب خواهند آورد. اگر باز یرا مانع یخواهد آمد که همه و

 یبه رهبر یداخل یها انیرها و ج طالب ها، ییکایبا امر دیحالت با نیمنتظره نخواهد بود. در ا ریغ شیانزوا

 .و عواقب شکست مذاکرات را به دوش بکشد تیبار مسوول ییشده و به تنها ریگ در یحامد کرز

گروه در دولت  نیاعتراف کرد که مذاکرات طالبان با حکومت و ادغام ا دیباال، با یها تمام انتقادها و شبهه با

 .وجود دارد یفاحش ۀو آرزوها، فاصل ها تیواقع انیم یاست؛ اما گاه آلدهیا ۀجینت کی

 دیبدهند و حاال با رییافغانستان را نتوانستند تغ یتیامن تیواقع هاییگو با تمام ادعاها و گزافه مشیو ت یغن اشرف

 .خواهد بود یآن چ حاصلکه  ستیپنجه نرم کنند و معلوم ن و شده دست لیتلخ تحم یها تیبا واقع

 

 

 

 


