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 مذاکرات دوحه یدشوار

مبارزه با ترور و  نیتضم خلیلزاده که چآن یو طالبان در دوحه ادامه دارد. دو طرف رو خلیلزادداکتر  ۀمذاکر

که طالبان خروج خودشان را  خواهدیم کایخواهند کرد. امر مذاکره خواند،یناتو م یروهایخروج ن یجدول زمان

آن واشنگتن تعهدات  یاالت متحده توافق کنند که برمبنایبا ا یزمیمکان یبزنند و رو دیکل یجهان سمیاز صف جهاد

ها را افراد و گروه یها از نام یبه طالبان فهرست هاییکایکه امر ستین دیرا نظارت کند. بع کایامر یمل تیبه امن

به  حدهمت االتیبا ا یزمیمکان ینان روچخارج کند و هم شان ۀسلط ریرا از قلمرو ز آنهاگروه  نیداده باشند تا ا

ها دوباره  نظارت بر قلمرو طالبان را داشته باشد تا آن افراد  و گروه تیقابل کایتوافق برسد که براساس آن امر

 لیما ادیز کنند، یکار م کیاز نزد یطالبان که با افراد مسلح خارج یها از سردسته یشمار دیبرنگردند. شا

و طالبان در قطر  کایامر ۀاست که مذاکر لیدل نیو به هم کنند رونیب شان ۀسلط ریرا از مناطق ز آنهانباشد که 

 .ستیآسان ن ادیز

به جدول  دنیرس یکه طالبان برا آمدیدر طلوع برم زاده یهللا نجفدر مصاحبه با لطف خلیلزاد یها صحبت از

خروج  یبندجدول زمان کی کایجانب امر خواهندی. طالبان مکنندیمذاکره م ییکایامر یروهایخروج ن یبندزمان

 اکیرا که امر ییها که گروه طالبان افراد و دسته واهدخیمتحده م االتیناتو را اعالم کند. در مقابل آن ا یروهاین

هم است  یزمیدنبال مکان کایگروه خارج کنند. امر  نیا ۀسلط ریاز قلمرو ز ،دانندیشان م و متحدانش آن را دشمن

متحده به  االتیضد ا ستیجهاد یها سراسر افغانستان نظارت کند تا گروه دیطالبان و شا ۀرسلطیکه از قلمرو ز

 که طالبان به آتش دیبا طالبان به توافق نخواهد رس یتا زماناست که  نیآن قلمرو برنگردند. اما موضع واشنگتن ا

 .آغاز نشود یافغان انیم یگوها و تن ندهند و گفت یسراسر بس

تن  یبس سراسر که به آتش ستندیمرحله آماده ن نیحداقل در ا آنهاکه  دهدیطالبان نشان م ریاخ یریگموضع اما

 نیگروه دوام جنگ در ا نیاما ا بس کنند، وجود داشت تا گروه طالبان در ماه رمضان آتش یجد یهادهند. تالش

طالبان و حکومت آن است که موضع واشنگتن،  ۀددهن امر نشان نیکرد. ا یو اعتقاد کیولوژیدیا هیماه را توج

دارد که  دیتأک یا ر مذاکرهنشده است. حکومت افغانستان هم ب کینزد د،یکه با یافغانستان هنوز به هم آن طور

که در آن نقش حکومت افغانستان  اجالسیشرکت در  یدر آن نقش دولت برجسته باشد، اما طالبان تا حال برا

 .اند نکرده یگآماد ماعال پررنگ باشد،

و  ینفغاا انیم مذاکراتاما در مورد  کنند،یو خروج مذاکره م سمیموضوع ترور یو طالبان رو کایکه امرآن با

 .هم صورت نگرفته است یاندک شرفتیبس تا هنوز پ آتش
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 میها تصم طالب ینظام یها آن است که دسته ۀهنددبغالن هم نشان سیپول قوماندانیطالبان بر  یها یانتحار ۀحمل

نداشته باشند،  یها توافق کاهش خشونت ایبس  طالبان به آتش یتمام به جنگ ادامه بدهند. وقت یدارند با سرسخت

. ماندینم یخروج باق یبرا یجدول زمان کیاعالم  یمحکم برا یاسیس لیمتحده دل االتیا یروشن است که برا

 نیاعالم ا یکابل هم مطرح شد؛ ول یمشورت ۀاست که در جرگ یناتو، موضوع یروهایخروج ن یجدول زمان

بس تن دهد.  شود که گروه طالبان به آتش یتلق کیپلماتیآورد ددست کی تواندیم یمتحده وقت االتیا یجدول برا

بس توافق نکند، اعالم جدول  نشست مسکو برگزار شود و طالبان بازهم به آتش هیشب ینافغاانیم مذاکراتحتا اگر 

بس  آتش ازیامت افتیمتحده بدون در االتیآورد باشد. اگر ا دست کیمتحده  االتیا یبرا تواندیخروج نم یزمان

خواهد شد،  ریبه طالبان تفس دانیم یرواگذا یامر به معنا نیخروج تن دهد، ا یبرا یجدول زمان کیبه اعالم 

 .کایامر یبرا کیپلماتیآورد ددست کینه 

صلح و  یبلکه برقرار ست،ین یاصل ۀنفس خروج مسال آنها یهم گفت که برا رشیاخ ۀدر مصاحب خلیلزاد یآقا

 انیم یجد ۀو آغاز مذاکر یبس سراسر است. روشن است که بدون آتش آنها یثبات در افغانستان هدف محور

 ییکایامر یروهایخروج ن یجدول زمانافغانستان،  یاسیس ۀندیدر مورد آ یاسیس یروهایطالبان، حکومت و ن

 مذاکراتبس و  آتش ابیدر غ یخارج یروهایخروج ن یجنگ کمک کند. اگر جدول زمان انیبه پا تواندینم

خود را به مذاکره  ۀه طالبان باور و عالقگرو افغانستان اعالم شود، یاسیس یروهایحکومت و ن معنادار طالبان،

 ینظام یدر افغانستان هم به فکر بقا گرید یها. در آن صورت جهتکندیجنگ فکر م مو به دوا دهدیاز دست م

 .خواهد زد دیاز جنگ را کل یدیجد ۀامر مرحل نیخود خواهند افتاد و ا

حکومت داکتر  تیوقت از حما ی. در سپتامبر همان سال شورومیهم دار 1991را در سال  تیوضع نیا ۀتجرب

جنگ  یاسیحل س یروند جامع برا کی. مسکو در آن زمان اعالم کرد که به هدف راه افتادن دیدست کش بینج

سبب خلق  موضع مسکو  نیا ماا کشد؛ یدست م کایدر تفاهم با امر بیداکتر نج ینظام تیافغانستان، از حما

اضطراب  نیخلق در پاسخ به ا کیحزب دموکرات یاسیو س یابهام و دلهره در کابل شد. رهبران نظام اضطراب،

ها را معامله نیاساس ا ،یو قوم یسمت ،یشاوندیدست به اتحاد زدند. روابط خو ها میو دلهره، با فرماندهان تنظ

 یاسیشود و حل س هیتجز یبه سرعت در خطوط قوم بیحکومت داکتر نج هامر سبب شد ک نی. ادادیم لیتشک

 .ابدیتحقق ن

 نیبه چن دنیتوافق جامع حل منازعه نباشد و قبل از رس کیاز  یاگر بخش یخارج یروهایخروج ن یزمان جدول

 پلماتید از هر ترشینود افغانستان را ب ۀده خیتار خلیلزاد ی. آقارساندینم انیجنگ را به پا اعالم شود، یتوافق

 .داندیناتو را م یروهایخروج ن یوقت جدول زمان زو حتماً اضرار اعالم قبل ا فهمد یخوب م ییکایامر گرید

 

 

 


