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 زادلیو خل یغن یها اختالف

جنگ  انیپا یمتحده که برا االتیا یهاپلوماتیاز د یو گروه یمحمداشرف غن یها که اختالف دیآینظر م به

مشهود نبود، اما حال تفاوت نظر دو طرف  ادیها زاختالف نیاز ا شیاست. پ یجد اریبس کنند،یافغانستان کار م

 یمذاکره برا یمتصد ییکایامر یهاپلوماتیبا د جمهور سییر یآشکار شده است. اختالف نظر محمداشرف غن

به وضوح  اریبس یغنجمهور سییبود. ر افتهیبازتاب  یغن جمهورسییر روزید یختم جنگ افغانستان در سخنران

داد و  فاجعه رخ یول رسد،یم انیداده بود که جنگ به پا نیتضم بیداکتر نج یگفت که سازمان ملل متحد برا

 زیجنگ ن انیپا یبرا یپلوماسیعجله در د یبه جا ریبر تدب یاشرف غن دی. تاکافتیادامه  گرینحو د کیجنگ به 

 .با ارگ است کایامر ۀمتحد االتیا یجد یهااختالف ۀدهند نشان

 ۀمذاکر یلزوماً به معنا یاالفغان نیب الوگیدارد. د دیتاک یاالفغان نیب الوگیمتحده بر د االتیاست که ا نیا تیواقع

مذاکره  زیم یکه طالبان با دولت افغانستان رو خواهد یم کایامر ۀمتحد االتی. استیطالبان با دولت افغانستان ن

وگو کنند.  با حکومت افغانستان گفت خواهندیبرسند. اما طالبان نم توافقافغانستان به  یاسیس ۀندیآ یو رو ندیبنش

افغانستان هستند.  یاسیس ۀندیافغانستان در مورد آ یاسیس یروهایکه خواستار مذاکره با ن ندیگویطالبان در لفظ م

 یموفق ۀتجرب یکه امارت طالب کنندیگروه درک م نیکه رهبران ا ندیگو یطالبان هم م یرسم ریغ انیسخنگو

 یاسینظم س کی یها به شمول گروه طالبان نقش داشته باشند و روافغانستان همه گروه یاسیس ۀندیدر آ دینبود و با

 ۀندیدر مورد آ خواهندیطالبان در نشست مسکو هم به وضوح گفتند که م گانندیبه توافق برسند. نما دیجد یقانون و

پگواش هم گفته بودند که  یهاوگو کنند. طالبان در نشست گفت یاسیس یروهایافغانستان با احزاب و ن یاسیس

دشان سهم ها به شمول خوگروه ۀکه در آن، هم دیایب یانتقال ۀادار کیهستند که بر اساس آن  یدار طرحطرف

متحده  االتیکه ا ییجارا فراهم سازد. از آن یاسیس دیگذار افغانستان به نظم جد ۀنیاداره زم نیداشته باشند و بعد، ا

است که  لیمتحده ظاهراً ما االتی. استیبا طرح طالبان مخالف ن ادیز جنگ افغانستان عجله دارد، انیپا یبرا

وگوها  گفت نیحتا اگر حکومت در ا وگو کنند، افغانستان به شمول حکومت گفت یاسیس یروهایطالبان با تمام ن

از  شهیاز هم زادلیخل یمتحده و داکتر زلم االتیاست که ا لیدل نید به همیکند. شا لیگروه تنز کیدر نقش 

 .کنندیاستفاده م یاالفغاننیب الوگیاصطالح د

و حکومت هم همراه  ردیشکل بگ یاالفغاننیب الوگید خواهدیکه او نم دیآیبرم یسخنان محمداشرف غن از اما

 سییاز جمله ر یگروه در مذاکره شرکت کند. رهبران حکومت وحدت مل کیبه عنوان  یاسیس یهاگروه گریبا د

دولت مذاکره  کیبه عنوان  افغانستانبا حکومت  یاسیس یروین کیکه طالبان به عنوان  خواهندیم یغن جمهور

طالبان  تواند یباشد که نم دهیرس جهینت نیبه ا دیمتحده هم شا االتیو ا خواهند یاست که طالبان نم یزیچ نیکند. ا
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 لیم یب دیجنگ افغانستان عجله دارد، شا انیپا یمتحده برا االتیکه ا ییوادار سازد. از آن جا یزیچ نیرا به چن

 استیبه عنوان نامزد ر اش یسینو در روز نام یشود. اشرف غن یعمل یاالفغان نیب الوگید یالگو نیشد که همنبا

که  کنندیاعالم م وستهی. طالبان هم پردیپذ یهم نم گریموقت را حتا تا صد سال د ۀاعالم کرد که ادار یجمهور

 کینزد گریدکه مواضع دوطرف را به هم خواهندیم ییکایامر یهاپلوماتی. دکنندیبا دولت افغانستان مذاکره نم

به  ییکایامر یهاپلوماتیارگ و د یهاکه هنوز اختالف دیآیبرم یمحمداشرف غن ریکنند. اما از سخنان اخ

 قیکرد، اگر تطب شکشیپ ویدر نشست ژن یغن مهورجسییکه ر یراه ۀحل نشده است. نقش زادلیخل یزلم یرهبر

 یعمل ۀحوصل هاکه آن شودیمعلوم م ییکایامر یها و از مواضع مقام ردیگ یم رشود در واقع پنج سال را در ب

 یدر پ کنند، یجنگ افغانستان مذاکره م انیپا یکه برا ییکایامر یها پلوماتیراه را ندارند. د ۀنقش نیشدن ا

ک یافغانستان  جمهورسییبه عنوان ر یکه محمداشرف غن ستین یدیترد نیبدهد. در ا جهیکه زود نت اند یطرح

سازمان ملل متحد در زمان  یاسیس یهاتالش ۀدر مورد کشور دارد. او گفت تجرب یجد یهاینگران یسر

به  ییکایامر یها پلوماتید دیتکرار شود. شا تیکه آن وضع خواهد یرا مدنظر دارد و نم بیحکومت داکتر نج

 یجهان ۀو جامع کایتن بدهد امر یاالفغاننیب الوگیگفته باشند که اگر به طرح د جمهور سییر یمحمداشرف غن

 یاسینظم س کی یو مذاکره رو یاالفغاننیب الوگید کی. تن دادن به کنندیم نیصلح را تضم نیجنگ و تام انیپا

 استیر یغن یشود، آقا یعمل یزیچ نیاست. اگر چن یانتقال /یحکومت عبور کی یریگ کلمستلزم ش د،یجد

 استیانتخابات ر یباور باشد که در صورت برگزار نیبه ا دیشا یغن ی. آقادهدیرا از دست م اشیجمهور

نقش  شود، یعمل شود،یخوانده م یاالفغاننیب الوگیچه که داما اگر آن است، ادیاحتمال برنده شدنش ز یجمهور

 .دهدیافغانستان از دست م استیخود را در س

ً یتقر هیهم، قض بیزمان حکومت داکتر نج در قدرت  دیبا بیملل متحد، نج ۀبرنام یبود. بر مبنا یطور نیهم با

نو را  یاسینظم س کیگذار افغانستان به  ۀنیتا آن اداره، زم سپرد، یدار م جانب ریغ یانتقال ۀادار کیرا به 

الگو،  نیا قیوعده داده بود که حتماً با تطب بیداکتر نج به. در آن زمان ظاهراً سازمان ملل متحد ساختیفراهم م

 بیکار نه داکتر نج انیکرده بود، اما در پا نیرا هم تضم بی. سازمان ملل متحد جان نجشودیم نیصلح تام

متحده  االتیسازمان ملل متحد را ا ی. در حال حاضر جادیرس انیرا ترک کند و نه جنگ به پاتوانست افغانستان 

 یکه اشرف غن رسدیاما به نظر ماز سازمان ملل متحد است،  تر یمتحده قو االتیاست. روشن است که ا هگرفت

 الوگیه طرح دک ستین نیاو هنوز مطم دیدارد. شا گرید یهایهم نگران قدرت خودش است و هم نگران

 .بدهد جهینت یاالفغاننیب

ارگ با انتشار  یمل تیامن نیشیاتمر مشاور پ فیحن شیپ ی. چندستندین یکابل با اشرف غن یاسیکل صنف س اما

 زادلیخل یزلم یهاآورده بود که حکومت از تالش اش هیاز مواضع ارگ انتقاد کرد. اتمر در اعالم یا هیاعالم

اتمر است هم  یامور خارجه که حاال با آقا رتوزا نیشیپ نیمع نیلود دی. جاوکندیاستقبال نم دیکه با یآن طور

که متحدان  رسدیبه نظر ماستقبال کرده بود،  یاالفغان نیب الوگیواصل د زادلیخل یآقا یها از تالش ترشییدر تو

داکتر عبدهللا  یاسینداشته باشند. مواضع س یمشکل یاالفغاننیب الوگیاتمر هم با طرح د یپشتون آقا ریغ یاسیس

با طرح  دیهم شا یربان نیالداز متحدان او از جمله صالح یواضح نشده است. برخ یعبدهللا تا هنوز به درست

موضع خود،  یکه ارگ نتوانسته است رو دهدینشان م هانینداشته باشند. ا یمخالفت جد یاالفغاننیب الوگید

 .ندک جادیا یاسیاجماع س
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. روشن است انددهیجنگ به توافق نرس انیپا یاز جمله در مورد الگو یمورد چیکابل تا هنوز در ه یاسیس صنف

 .ستیکابل به سود افغانستان ن یاسیصنف س انیکه نبود اجماع در م

 

Aao_ekhtelafhay_ghani_khalilzad.pdf 

  

 
 


