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 19/02/2019          دویچی ویلی

 را در کنفرانس  یافغانستان توجه اندک ۀمسئل
 مونشن جلب کرد

 

 رفتیاز افغانستان و مذاکرات صلح واشنگتن با طالبان، انتظار م ییکایامر یروهایتوجه به احتمال خروج ن با

وله از  چهینشد. شامل شمس خبرنگار دو نیافگند، اما چن هیکه بحران درازمدت افغانستان بر کنفرانس مونشن سا

 .دهدیمونشن گزارش م

افزون بر  اجالس نیاقرار نگرفتند. در  یمونشن"، مورد توجه چندان یتیافغانستان در "کنفرانس امن ندگانینما

 سیرئ ،یمتحده و محمد اشرف غن االتیا یجمهور استیپنس معاون ر کیانگال مرکل صدر اعظم آلمان، ما

 .بود زیچ ها هم نا با رسانه یتعامل غن یحضور داشتند. حت زیکشور جهان ن یجمهور افغانستان رهبران حدود س

افغانستان را در محراق توجه  یریخود موضوع درگ یداکنفرانس، در آجن نیسازمان دهندگان ا نکهیآور ا تعجب

را در  یتوجه اندک ،یموضوع عمده جهان کیمانده است که چرا  یقرار نداده بودند. به عنوان عالمت سؤال باق

 به خود جلب کرد؟ یتیمهم امن اجالس نیا انیجر

 شد یم یتلق ندگانیو نما یجمهور غن سیرئ یها برا ونیبیتر نیاز عمده تر یکیمونشن  یتیامن اجالسواقع،  در

که  کندیبسازند. کابل احساس م دایطالبان هو ۀبا گرو ۀمتحد االتیتا موقف خود را در خصوص مذاکرات صلح ا

گفتگوها  نیحکومت افغانستان شامل ا رایقرار گرفته است ز هیدر حاش ندهیمذاکرات به طور فزا نیا انیدر جر

 .نبوده است

. کندیحکومت افغانستان صحبت نم یها کرده است که با مقام دیبان همواره بر موقف خود تأکطال یشورش گروه

در تماس  یو جهان یمنطقو گرانیحکومت افغانستان و باز ونیاپوزس یهاگروه با جناح نیا ندگانیآن، نما یبه جا

 .هستند

با  یزنیو را یگر یالب یمقامات افغان برا یفرصت بزرگ برا کی توانست یمونشن امسال م یتیامن کنفرانس

 یرا متقاعد سازد که در گفتگوها گرانید توانستیباشد. کابل همچنان م گرید یکشورها یتیامن استگذارانیس

 .کندیم یرا باز یدیصلح نقش کل

 جمهور افغانستان سیرئ ،یاشرف غن محمد

 "میمستق ری"غ یگفتگوها

شدن حکومت افغانستان  دهیکشان هیبر به حاش یمبن ییادعاها یجمهور غن  سیرئ یسخنگو ،یچخانسور هارون

مونشن در  اجالس انیدر جر ی. چخانسورکندیمتحده و گروه طالبان را رد م االتیا انیدر مذاکرات صلح م
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حکومت را از  تواند ینم یکس چیاست. ه لیدخ ریحکومت افغانستان در هر مس»وله گفته است:  چهیگفتگو با دو

در افغانستان برقرار  یمیگونه صلح دا چیکابل و طالبان، ه انیم میمستق یصلح جدا بسازد. بدون گفتگو شرو

 «.نخواهد شد

طالبان روشن بسازم که  یبرا خواهم یمن همچنان م»نان اظهار کرد: افغانستان همچ یجمهور استیر یسخنگو

کابل و  انیم میمستق یگفتگو یبرگزار دیما با هیهمسا یشوند. کشورها روزیپ توانند ینم ینظام ریاز مس هاآن

 «.کنند تیطالبان را حما

حکومت افغانستان را کنار گذاشت. پاکستان که در تالش است نقش  ه،یمذاکرات در قطر و روس ریدور اخ اما

گفتگوها را روز دوشنبه  یکند، در نظر دارد که دور بعد یاسالمگرا باز انیواشنگتن و شورش انیرا م یانجیم

ل مذاکرات هم حکومت افغانستان شام مرحله نیها، در اگزارش ادیکند. بر بن یده در اسالم آباد، سازمان ندهیآ

 .نخواهد بود

از  تشیبا اسالم آباد به خاطر حما شیهابه رغم مخالفت کایمتحده امر االتیگران معتقدند كه ا از تحلیل یبرخ

 یوی، سنارهااز آن یاری. بسدهدیدولت افغانستان دست باال م یهااسالمگرایان در منطقه، پاكستان را در سیاست

از  19۸0 ریسابق در اخ یشورو یروهایشدن ن رونیمتحده از افغانستان را همسان با ب االتیخروج ا ریاخ

 .دیکشور گرد نیدر ا یجنگ داخل یریکه منجر به اوج گ شیرو دانند؛یافغانستان م

 خواهد شد؟ رونیمتحده ب االتیا ایآ

متحده از  االتیا یروهایمذاکرات صلح، خروج کامل ن شبردیگروه طالبان در پ یاساس یها از خواست یکی

از سربازانش را از  یاواخر گفته بود بخش نیمتحده در ا االتیجمهور ا سیمپ، رئ. دونالد ترباشدیافغانستان م

)ناتو(  یشمال کیاتالنت مانیسازمان پ نیشیپ یعموم یمنش فر،یهوپ ش ید اپیکشور فرا خواهد خواند. اما  نیا

خروج شتاب زده باشد،  ۀکه برنام نیمن در مورد ا»: دهدیهشدار م نیاقدام چن نیا هیوله، عل چهیدر گفتگو با دو

ها خواهد بود. مردم افغان یبرا دیجد یدیتراژ کیهدف را دنبال کند،  نیمتحده ا االتینگران هستم. اگر ا

 «.رندیقرار بگ تیاکه به گونه دراز مدت مورد حم ددارن ازیافغانستان ن

در افغانستان  ینظام یمیکس عالقمند حضور دا چیکه روشن بسازم، ه دیاما اجازه ده»همچنان اظهار کرد:  فریش

 «.موضوع را بدانند نیا دیها با. افغانافتدیاتفاق م یروز کی]خروج[  نیا ست،ین

 یبخش تواند یمتحده از افغانستان م االتیا یروهایبر خروج ن یطالبان مبن یکه تقاضا کند یعالوه م یچخانسور

 .شود یکه به عنوان شرط تلق تواندیصلح باشد، اما نم یاز گفتگوها

دونالد  یباورمند است که برا نتونیبل کل یجمهور استیمتحده در زمان ر االتیا نیشیدفاع پ ریکوهن، وز امیلیو

 سیما رئ»وله گفت:  چهیستان آسان نخواهد بود. کوهن به خبرنگار دوسربازان از افغان دنیکش رونیمپ، بتر

مپ اگر تر یاست. حت ینیب شیقابل پ ریغ. او یگرید زیو فردا چ دیگو یم زیچ کیکه امروز  میدار یجمهور

در حال  لیهمه مسا لیدل نیدارد. به ا ازیمتحده ن االتیکنگره ا دیرا دنبال کند، او به تائ روهایخروج ن ۀبرنام

 «.حاضر نامشخص اند
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 .افغان در مسکو ونیاسیاز س یگروه طالبان با شمار ندگانینما اجالس

 یغناشرف  یانزوا

 یخصوص ونیزیمصاحبه با تلو کی انیدر جر یماه جار لیافغانستان در اواجمهور  سیرئ ،یاشرف غن محمد

کرد.  انیبودند، ب لیمخالفش دخ ونیاسیخود را در خصوص مذاکرات مسکو که در آن س یتی" نارضاوزی"طلوع ن

 .کنند یرا عمل میتصام کهندارند  ییگونه قدرت اجرا چیه اجالس نیاظهار کرد که شرکت کنندگان در ا یغن

که حکومت، پارلمان و  یرا برگزار کنند، اما تا زمان ینیچن نیکه صدها مالقات ا توانندیم هاآن»گفته بود:  یغن

 .«باشدیکاغذها م یقرار ندهد، فقط توافقات رو دیافغانستان آن را مورد تائ یقانون ینهادها

افغانستان،  ندهیآ یرو یریگ میرا با هدف تصم یجرگه ا هیدر نظر دارد که لو یکه محمد اشرف غن شودیم گفته

 هیعل یریگ میتصم رایطرح خطرناک است ز کی نیا ندیگو یدر ماه مارچ سال روان برگزار کند. کارشناسان م

 .کند فیجمهور با تضع سینقش او را به عنوان رئ تواند یم یغن

از  یجرگه تنها بخش هیلو نیافغانستان اذعان کرد که ا یجمهور استیر یسخنگو ،یهارون چخانسور یول

مذاکرات صلح خواهد بود.  شها در رو همه افغان یساز لیبا هدف دخ یجمهور غن سیرئ یابتکارات مشورت

گفتگو با طالبان  شبردیپ یرهنمود برا کیحکومت افغانستان  یبرا ،یبزرگ مل اجالس نیا حاصل ،یو دیاز د

 .خواهد بود

در  یالملل نیمشاوره ب یفرصت برا کیامسال مونشن، ممکن است که به عنوان  تیهمه، کنفرانس امن نیا با

حکومت  یممکن است انجام شود اما صدا یگر یو الب منظور، مذاکرات پشت پرده نینظر گرفته شود. به ا

 .شود ینم دهیشن یمنتخب افغانستان به درست

 شمس/ امان هللا جواد شامل

 

 
 


