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از خروج نیروهای آمریکایی تا تشکیل حکومت موقت  /صلح با طالبان چه مراحلی
خواهد داشت؟
چهارمین دور گفتگوهای میان نمایندگان گروه طالبان و نماینده
ویژه وزارت خارجه آمریکا در اموور افغانسوتان یکو دلوو آغواز و
شش دلو پایان یافت .حرف و حدیث های بسیاری از ک و کیف
و جزئیات این دور از گفتگوها که طوالنی تورین دور گفتگوهوای
میان طالبان و آمریکا شمرده می شود ،مطرح شد .با این حال توا
کنون منابع رسمی دو طورف هوی اشواره ای بوه جزئیوات ایون
گفتگوها نکردهاند و تنها بر ادامه مذاکرات تأکید نمودند.
با ایون حوال «زلموی خلیلوزاد» دربواره ایون دور از گفتگوهوا از
پیشوورفت قاب و مالحظووه در مووذاکرات بووا طالبووان خبوور داد و
گفتگوهای دوحه را نسبت به مذاکرات قبلی بسیار مثمور خوانود.
«ذبیح اهلل مجاهد» سخنگوی گروه طالبان نیز گفت کوه در ایون
مذاکرات روی برخی موارد پیشرفت صورت گرفته است؛ وی اموا
گزارشات مربوط به آتش بس و مذاکرات با حکومت افغانستان را
رد کرد .از سوی دیگر «محمد بن عبودالرحمن آل ثوانی» وزیور
امووور خارجووه قطوور بووه عنوووان میزبووان ایوون گفتگوهووا نیووز بووا

موفقیت آمیز خواندن دور نخست موذاکرات طالبوان و آمریکوا در
دوحه ،این موضوع را بیانگر جدی بودن دو طرف در گفت وگوها
خواند.
اظهارنظرهای کلی طرف های گفتگوو نشوان موی دهود کوه دور
چهارم مذاکرات طالبان و آمریکا با توافقاتی همراه بوده است؛ اما
نهایی شدن این توافقات و همچنین رسیدن به توافق کامو بور
سر همه جزئیات نیاز به مذاکرات بیشتری وجود دارد.
شواهد نشان می دهد کوه افغانسوتان در ایون دور از گفتگوهوای
صلح بسیار بیشتر از دورهای پیشین به صلح نزدیک شودهاسوت.
از سویی آمریکا و طالبان نشان داده اند کوه در گفتگوهوای خوود
جدی هستند و از سوی دیگر طرف های دیگور همچوون ایوران،
روسیه ،چین و پاکستان اعالم کرده اند که آماده کمک به پروسه
صلح هستند .در همین چارچوب نیز روسیه نشست مسوکو را بوا
حضور نمایندگان طالبوان برگوزار کورد ،پاکسوتان موال بورادر از
رهبران دربند طالبوان را آزاد نموود ،دولوت ایوران بوا دعووت از
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نمایندگان طالبان به تهران و گفتگو با آن ها برای برقراری صلح
زمینه سازی کرد و چین نیوز بوا فشوار بوه پاکسوتان و همچنوین
گفتگوی مستقی با طالبان در پیش برد روند صولح سوهی شود.
هرچند حکومت افغانستان به دلی اینکه از سوی طالبوان اجوازه
نیافته در مذاکرات حضور یابد احساس خوبی ندارد .با ایون حوال
شواهد و اظهارنظرها نشان میدهد که فراینود صولح در صوورت
ادامه گفتگوها چند مرحله خواهد داشت.
* توافق آمریکا و طالبان
در مرحله اول قرار است میان حکومت آمریکا و گروه طالبان بور
سر شروطی که دو طرف مطرح کرده اند ،توافق صوورت بگیورد.
اما این شروط چیست؟
مهمترین شرط طالبان برای صلح خروج نیروهوای آمریکوایی از
خاک افغانستان است .در این مورد گویا آمریکا موافقت خوود بوا
خروج نظامیانش از افغانستان را به طالبان اعالم کورده اسوت .در
همین رابطه روزنامه نوای وقت پاکسوتان نوشوته اسوت« :زموان
خروج نیروهای آمریکایی نیز مشخص شده است و به گفته منابع
نیروهای ناتو باید تا ژوئن سال  ۲۰۲۰میالدی از خاک افغانستان
خارج شوند ».شرط بعدی طالبان برای صولح خوروج شوماری از
فرماندهان و نیروهای طالبوان از لیسوت سویاه سوازمان ملو و
همچنین رهایی شماری از اعضای این گروه از زندان میباشد.
شرط آمریکاییها برای توافق با طالبان و خارج کردن نیروهایش
از افغانستان نیز تضمین طالبان برای خروج امون ایون نیروهوا و
همچنین در اختیار داشتن پایگواه بگورام اسوت .نووای وقوت در
همین رابطه می نویسد« :در حال حاضر خواسته های آمریکوا بوه
انحصار پایگاه هوایی بگرام کاهش یافته است که به نظر می رسد
این برای طالبان قاب قبول نیسوت ».ایون روزناموه موی افزایود:
«طالبان به هی عنوان حاضور نیسوت موضوع خوود را در موورد
پایگاه هوایی بگرام تغییر دهد».
با این حال طالبان به خلیلزاد گفتوه انود کوه «در صوورت امضوا
شدن معاهده صلح آمیز با آمریکا تا زمان خروج کام نیروهوای
ناتو ،هی گونه حمله ای را انجام نخواهد داد ،اما حاضر نیسوتند
سالحهای خود را کنار بگذارند».
شرط دیگر واشینگن در این مذاکرات «مورد تهدید قرار نگرفتن
آمریکا و همپیمانان این کشور» از سوی گروه های تروریسوتی از
خاک افغانستان است .این شرط نیوز موورد تأییود طالبوان قورار
گرفته است .در همین رابطه یکی از اعضای دفتر سیاسی طالبان
در دوحووه قطوور در پیووامی ویوودیویی کووه بووه آسوشوویتدپرس
فرستاده است می گوید «طالبان خواستار اصوالحات در پوولیس و
پولیس محلی می باشد ».وی بدون اشاره بوه جزئیوات بیشوتری
می افزاید که «طالبان با تشکی یک تی تخنیکوی مشوترک بوا
آمریکووا برنامووه خووروج نیروهووای خووارجی از افغانسووتان را مهیووا

می سازند و این تی اجازه نخواهد داد که ایون کشوور بوار دیگور
پناهگاه گروههای تروریستی همچون شبکه القاعده شود».
* خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان
پس از موافق آمریکا و طالبان بر سر شروط یکدیگر برای صلح،
مرحله بعدی یعنی خروج نظامیان آمریکوایی از افغانسوتان آغواز
می شوود .هنووز مشوخص نیسوت کوه طالبوان خواسوتار خوروج
نیروهای نظامی دیگر کشورها همچون نظامیان امارات و ترکیوه
از افغانستان نیز هستند یا تنها خواستار خروج نظامیان آمریکایی
می باشند .این ه مشخص نیست که شایعه جایگزینی نیروهای
نظامی عربستان سعودی و پاکستان به جای نیروهای آمریکوایی
که ظاهراً خواسته طالبان و پاکستان می باشد ،چقدر بوه واقعیوت
نزدیک است.
براساس برخوی گوزار هوا« :طالبوان موی خواهود کوه آمریکوا
سالح های نیروهای ناتو را به آن ها تحوی دهد ،یا تموامی ایون
سالح ها را همراه با نیروهایش از افغانستان خارج کنود کوه ایون
موضوع برای آمریکا بسیار هزینه خواهد داشت ،به هموین دلیو
جنرال ووت پیشنهاد فرو این اسلحه ها را بوه پاکسوتان ارائوه
کرده ولی اسالم آباد تمای چندانی به خرید این سالح هوا نودارد
بنابراین به نظر میرسد حج زیادی از این اسولحههوا در خواک
افغانستان نابود شوند».
* آغاز گفتگوهای طالبان با حکومت افغانستان
با خروج نیروهوای آمریکوایی گفتگوهوای طالبوان بوا حکوموت
افغانستان آغاز خواهد شد .حکوموت افغانسوتان بارهوا از طالبوان
خواسته است که گفتگوهای مسوتقی میوان دو طورف را هرچوه
زودتر آغاز کند با این حال طالبوان اعوالم کورده توا زموانی کوه
نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج نشوند حاضر به گفتگووی
مستقی با حکومت کاب نیستند .طالبان حکومت کاب را دسوت
نشانده آمریکا میداند و گفتگو با آن را بی فایده میخواند.
با این حوال بوه نظور موی رسود بوا خوروج نظامیوان آمریکوایی
گفتگوهای بین االفغانی برای صلح آغواز شوود .وحیود موژده در
همین رابطه می گوید« :طالبان گفته اند ،قضیه افغانستان دو بُعود
دارد .بُعد خارجی که بر می گردد به پایان حضور نیروهای خارجی
در افغانستان و بُعد داخلی [که بر موی گوردد بوه] پوس از خوروج
نیروهای خارجی [که طی آن] طالبان با دولت افغانستان به میوز
مذاکره خواهند نشست».
اما مسولله اصولی در ایون دور از گفتگوهوا تشوکی «حکوموت
موقت» خواهد بود .از آنجایی که طالبوان بوه هوی وجوه نظوام
کنونی و قانون اساسی افغانستان را قبول ندارد ،شرط آن ها برای
صلح با حکومت افغانستان تشکی یک حکومت انتقوالی خواهود
بود .وظیفه این حکومت انتقالی فراه کردن زمینه برای شوک
دهی به نظام آینده است .نظامی که مورد تأیید طالبان باشد.
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وحید مژده در مصاحبه ای در همین رابطه می گوید« :زمانی کوه
خلی زاد با طالبان در مورد حکومت موقت صوحبت کوردهاسوت،
طالبان در پاسخ گفته اند که ساختن حکوموت موقوت کوار خوود
افغان هاست که هی ارتبواطی بوه امریکوایی هوا نودارد و تأکیود
کرده اند ،شما فقط در بُعد خارجی که مسأله حضوورتان اسوت را
مشخص کنید ،بقیه مورد را ما بین خوود حو و فصو خوواهی
کرد» این مسلله نشان می دهود کوه طالبوان تنهوا بوا حکوموت
افغانستان بر سر حکومت موقت گفتگوو خواهود کورد و تموایلی
ندارد در این رابطه با آمریکایی ها گفتگو کنود؛ و از آنجوایی کوه
گفتگو با حکومت افغانستان منوط به خروج نیروهای آمریکوایی
است پس بحث بر سر حکومت موقت با حکومت افغانستان قطعاً
پس از خروج نیروهای آمریکایی آغاز خواهد شد.
همچنین در این دور از گفتگوها درباره خلع سالح نیروهای اردو
و پولیس ه مذاکره خواهد .طالبان در گفتگوهای خود با خلیلزاد
تأکید کردهاند که نیروهای امنیتی افغانستان مویبایسوت منحو
شده و تشکیالت امنیتی جدیدی تأسیس شود.
* تشکیل حکومت موقت و گفتگو برسر نظام آینده
پس از توافق گروه طالبان و حکومت افغانستان بر سر یک دوره
انتقالی« ،حکومت موقت» شک خواهد گرفوت .وحیود موژده در
مصاحبه ای میگوید« :اگر مذاکرات صلح میان ایالوت متحوده و
طالبان به نتیجه برسد ،برآیند آن یک حکومت موقت خواهد بود
که رئیس جهور غنی از همین حاال حضور خوود را در آن منتفوی
می داند؛ بنابراین آقای غنی به نحووی از نتیجوه گفوت وگوهوای
اخیر آمریکا با طالبان راضی به نظر نمیرسد».
همچنین به گفتوه «محمود اسول خوان» نویسونده و تحلیلگور
سیاسی پاکستانی «طالبان آمادگی خود بورای بخشویدن تموامی
ارکان دولت افغانستان را اعالم کرده است و عالوه بر آن طالبان
پذیرفته است که افراد مه دولت اشرف غنی نیوز بعود از خوروج
نیروهای ناتو در حکومت موقت سهی باشند».
وحید مژده درباره حکومت موقت در مصاحبه دیگری موی گویود:
«حکومت موقت توسط کسانی سواخته خواهود شود کوه طورف

نباشند و هدف ایجاد حکومت موقت از بین بردن بحوران اسوت.
کسانی در رأس قرار خواهند گرفت کوه هو بوا طالبوان رابطوه
خوبی داشته باشند و با سایر جهت ها .حکومت موقت ترکیبوی از
مجاهدان ،طالبانی که فعوالً در کابو هسوتند ،افوراد موذهبی و
تکنوکرات ها [موی باشود] و در اصو کسوانی در رأس حکوموت
موقت قرار خواهند گرفت که فعالً در قدرت نیستند و سهمی در
حکومت ندارند».
ایده «حکومت موقت» دقیقاً همان چیزی است که در روزهوای
اخیر موجب پریشان خاطری رئیسجمهوور غنوی شودهاسوت .در
همین رابطه «سرور دانش» ،معاون دوم رئیس جمهوور در هفتوه
جاری گفت که «دولت افغانستان طرفدار صلحی است که کشور
را به جلو هدایت کند نه این که به عقب برگرداند ».وی با اشاره
به توافق بن اول ،گفت که «اگر برخی هوا موی گوینود کوه ایون
توافق نامه ناقص بوده و باعث توداوم جنو شوده ،اکنوون نیوز
نگرانی از این وجود دارد که طرح بن دوم و اداره موقت و انتقالی
بار دیگر تکرار شود و افغانستان را به جن هوایی از نووع دیگور
بکشاند ».رئیس جمهور نیز ظاهراً درباره توافقنامه صلح با طالبان
گفته است «اگر کسی فکر می کند که می تواند با زور اشرف غنی
را مجبور به امضای یک معاهده گندمک دیگر بکند ،سوخت در
اشتباه است».
حکومت موقت تا به نتیجه رسیدن گفتگوها برسور نظوام آینوده
ادامه خواهد یافت .اما گفتگو بر سر نظوام آینوده میوان رهبوران
طالبان و همچنین علمای افغانستان صورت خواهد گرفت .وحید
مژده در این رابطه می گوید« :زمانی که مذاکرات [دربواره نظوام
آینده] صورت می گیرد ،بین علمای هر دو طرف بحث می شوود،
یعنی طالبان خواست های خود در مورد نظام اسوالمی را مطورح
می کنند و طرف مقاب هو نظوام اسوالمی را کوه خواسوتار آن
هستند ،مطرح می کنند .پس دراین جوا علموای اسوالم تصومی
می گیرند که نظام اسالمی چگونه باشد ،در غیر آن هی امکوان
ندارد که شما طالبان را وادار بسازید در نظام دموکراتیوک فعلوی
شریک شوند».
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رویترز :نیروهای آمریکایی طی  ۱۸ماه از افغانستان

پاکستتتان و امتیتتاز گیتتری در پروس ت صتت /روی

خارج میشوند

آتشبس و مذاکره مستقیم بتا دولت

خبرگزاری رویترز به نق از منابع آگاه عضو گروه طالبان خبر داد
که برمبنای پیش نویس توافق میان این گروه و دولوت آمریکوا،
نیروهای خارجی از جمله نظامیان آمریکایی ظرف  ۱۸مواه ایون
کشور را ترک خواهند کرد.
این پیش نویس که نسوخه ای از آن بوه دسوت رویتورز رسویده،
نتیجه شش روز مذاکرات میان طالبوان و هیلوت آمریکوایی بوه
سرپرستی «زلمی خلی زاد» نماینده ویژه این کشور در امور صلح
افغانستان در دوحه است.
«مایک پمپلو» وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه این موذاکرات
را موفقیت آمیز خواند و بدون ارائه جزئیات توافوق هوای صوورت
گرفته ،گفت که این کشور «عزموی جودی» بورای بازگردانودن
نیروهایش دارد.
خلی زاد نیز در توئیتی نوشت که برای گفت وگو بوا مقوام هوای
دولت افغانستان عازم کاب است و مذاکرات با طالبان پس از آن
از سرگرفته خواهد شد.
وی ادامه داد :تا زمانی که روی همه مسائ از جمله فرایند گفت
وگوهای داخلی و برقراری آتش بس جامع توافق صورت نگیورد،
روی هی موضوعی به تنهایی توافق نخواهد شد.
در بیانیه ای که طالبان در همین ارتباط منتشر کرده ،آموده اسوت
که پیشرفت هایی در ارتباط با موضوع خروج نیروهای آمریکوایی
از افغانسووتان صووورت گرفتووه ،امووا هنوووز اخووتالفهووایی بوواقی
ماندهاست.
به نوشته رویترز ،طالبان در ازای خروج آمریکایی ها پذیرفته است
که اجازه ندهد القاعده و داعش از خاک افغانستان برای حمله به
آمریکا و متحدانش در منطقه استفاده کنند.
پیش نویس توافق یاد شوده همچنوین دارای بنودی مربووط بوه
آتش بس میان دولت مرکزی و طالبان اسوت ،اموا هنووز برناموه
زمانی مشخصی برای آن در نظر گرفته نشدهاست.
به نوشته رویترز ،در پویش نوویس توافوق همچنوین موواردی از
جمله در ارتباط با کشورهای منطقه بوه ویوژه پاکسوتان ،هنود و
چین گنجانده شده است .از جمله این موارد ،جلوگیری از عملیات
شبه نظامیان جدایی طلب ایالوت بلوچسوتان پاکسوتان در خواک
افغانستان است.
دیگر بندهای پیش نویس شام تبادل زندانیان ،لغوو ممنوعیوت
سفر رهبران طالبان و تشکی دولتی موقت پس از برقراری صلح
است .این در شرایطی است که «محمد اشرف غنوی» بارهوا بوا
طرح تشکی دولت موقت مخالفت کرده است .به نوشته رویتورز،
انتظار می رود گفت وگوها در ماه فوریه (دلو  -حووت) در دوحوه
قطر پیگیری شود.

توافقی صورت نگرفت اس

کابت هنتوز

به گزار پیام آفتاب ،شاه محموود قریشوی روز یوک شونبه بوه
رسانه ها گفوت پاکسوتان در کشواندن طالبوان بوه میوز موذاکره
مستقی با امریکا نقش کلیدی ایفا کردهاست.
باید گفت مذاکرات مستقی نمایندگان طالبان با امریکا در دوحه
قطر که هفته گذشته برگزار شد ،برای دو روز برنامه ریزی شوده
بود اما در عم چندین روز ادامه یافت.
زلمی خلی زاد ،نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان ،ایون
نشست چند روزه را مفید توصیف نمود و از برخی توافقوات بوین
دو طرف خبر داد اما سخنگوی طالبان توافق با امریکوا در موورد
خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان را رد کرد.
شاه محمود قریش افزود« :پاکسوتان در آوردن طالبوان بوه میوز
مذاکره با امریکا یک نقش کلیدی ایفا نمود».
وی تأکید کرد آنچه پاکستان را نگران ساخته ،صولح در منطقوه
است نه پول! پاکستان تصمی گرفته به پیش بورد پروسوه صولح
افغانستان کمک کند و جهان نقش اساسی پاکستان در این روند
مه را پذیرفتهاست.
وزیر خارجه پاکستان گفت بدون گفت وگو صولح در منطقوه بوه
دست نمی آید و اسالم آباد در همکاری با دیگر کشورها و اعالم
آمادگی خوود بورای ایجواد منطقوه ای باثبوات ،یوک چهوارچوب
منطقهای را دنبال میکند.
این در حالی ست که مایک پمپلو ،وزیور خارجوه امریکوا ،نیوز در
تویتر خود به موفقیت خلی زاد در مذاکره با طالبان اشاره کورد و
آن را یک پیشرفت عمده خواند.
پمپلو نوشت« :خبرهای خو از سوی خلی زاد!»
وی افزود امریکا در پیش برد مذاکرات صلح ،جلوگیری از تبودی
شدن دوباره افغانستان به کانون تروریستان بین المللوی و خوروج
نیروهای نظامیا از افغانستان جدی است.
پمپلو تأکید کرد امریکا در همکاری با دولوت افغانسوتان و تموام
جناح های ذی دخ در افغانسوتان توال موی کنود حاکمیوت،
استقالل و توسعه و رفاه را در افغانستان توسعه دهد.
وزیر خارجه امریکا در عین حال افزود هی تفواهمی بوا طالبوان
نهایی نشده اما مذاکرات بیشتر به زودی انجام خواهد شد.
این در حالی ست که زلمی خلی زاد هو در توویتر خوود نوشوت
برای بحث در مورد مذاکرات صلح دوباره به افغانستان بواز موی
گردد.
خلی زاد گفت« :مذاکرات تازه با طالبان مفیدتر از دورههای قبلی
بود .روز موضوعات اساسی با طالبان بوه پیشورفت هوای مهموی
دست یافتی ».
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وی افزود چندین موضوع دیگر باقی مانده که باید موورد بحوث
قرار گیرد ،تا زمانیکه همه چیز مورد توافق صورت نگرفته ،هوی
تفاهمی صورت نمی گیرد و همه چیوز بایود بوه گفوت وگوهوای
بیناالفغانی و آتش بس همه جانبه خت گردد.
ذبیح اهلل مجاهد ،سخنگوی طالبان ،ه گفت موضوعات ماهیوت
حساس دارند و نیازمند گفت وگوی همه جانبه می باشوند و قورار
شد برای بحث بیشتر روی مسائ باقی مانده ،مذاکرههای مشابه
با امریکا در آینده ادامه یابد.
وی افزود بیشرفتهایی حاص شد اما آتشبس و گفوتوگوو بوا
دولت کاب ح نشده باقی ماند.
ارتش پاکستان :آمریکا باید از افغانستان خارج شود
جنرال «آصف غفور» در خصوص نقوش پاکسوتان در موذاکرات
صلح افغانستان گفت :در این روند و پروسه با آوردن طالبان پای
میز مذاکرات به وظیفه خود عم کردی .
وی با بیوان اینکوه دولوت افغانسوتان هنووز نیوز تووان نوابودی
پناهگاه های تروریسوت هوا را نودارد ،گفوت :طالبوان افغانسوتان،
پاکستان را از مذاکرات صلح به رهبری آمریکوا در دوحوه خوارج
نمیکند.
جنرال غفور با بیان اینکه پاکسوتان همچوون دیگور کشوورهای
مستق بر اساس منافع ملی خود تصمی گیری موی کنود ،افوزود:
آمریکا نیز باید به عنوان کشور مدعی دوست افغانسوتان از ایون
کشور خارج شود.
سخنگوی ارتش پاکستان اضافه کرد :اسالم آباد امیدوار است که
ایاالت متحده آمریکا به عنوان کشوور دوسوت و نوه بوه عنووان
شکست از افغانستان خارج شود.
چهووارمین دور گفووت وگوووی آمریکووا و طالبووان و دومووین دور
مذاکرات رو در رو از دوشنبه هفته گذشته در دوحه بین دو طرف
آغاز شد و تا پایان شنبه گذشته ادامه یافت که با گذشت سه روز
از مذاکرات روز پنجشنبه گذشوته رئویس دفتور سیاسوی طالبوان
تغییر کرد و «مال عبدالغنی برادر» جایگزین «عباس استانکزی»
شد و خوشبینی هایی را برای پیشرفت توافق صلح در افغانسوتان
برسر زبانها انداخت.
طوالنی ترین مذاکرات آمریکا و طالبوان روز شونبه (ششو دلوو)
پس از شش روز در دوحه پایان یافت و با وجوود خوشوبینی هوا،
توئیوتهووای «زلموی خلیلووزاد» و «ذبویحاهلل مجاهوود» از تووداوم
اختالفات برسر خروج نظامیان آمریکوایی از افغانسوتان حکایوت
دارد.

رئیس جمهور غنی :منتاف م تی افغانستتان اصت
غیرقاب سازش در گف وگوهای ص

میباشد

به گزار پیام آفتاب ،رئیس جمهور غنی در پیام خوود در موورد
صلح روز دوشنبه ۸دلو/بهمن در کاب به رسانهها گفوت «منوافع
ملی» اص غیرقاب ساز در مذاکرات صلح میباشد.
آقای غنی افزود روابط افغانستان با شورکای بوین المللوی ا بور
منافع ملی استوار است و نمی توان فداکاری های مردم افغانستان
در چه سال گذشته را به یکباره نادیده گرفت.
رئیس جمهور غنی گفت« :وحدت ملی ،حاکمیوت ملوی ،دولوت
مرکزی قوی و حقوق اساسی شوهروندان افغانسوتان» از جملوه
ارز های مهمی است که در مذاکرات صولح نموی تووان بوا آن
معامله کرد.
آقای غنی تأکید کرد شهروندان افغانستان از مبه بودن جزئیات
گفتوگوهای صلح امریکا با طالبان نگران است.
وی تأکید کرد تعهد دولت افغانستان به صلح یک تعهود بوی ریوا
است و دولوت افغانسوتان در کنوار توال هوایش بورای صولح،
برنامههای انکشافی خود را نیز تطبیق میکند تا آبادانی و رفاه را
برای مردم فراه کند.
رئیس جمهور غنی گفت با تطبیق صلح نقش نیروهای امنیتی و
دفاعی افغانستان در حفظ صلح افزایش مییابد.
آقای غنی تأکید نمود تنها یوک دولوت مرکوزی قووی تضومین
کننده عزت هر افغان است و افغان هوا در ایون موورد بوه یوک
اجماع ملی رسیدهاند.
باید گفت رئیس جمهور غنی در حالی از یک دولت مرکزی قوی
سخن می گوید که احتمال تشکی دولوت موقوت بورای فوراه
نمودن زمینه مشارکت طالبان در قدرت شنیده میشود.
اگرچه زلمی خلی زاد در گزار جزئیات گفت وگوهای اخیر چند
روزهی خود با طالبان در دوحه قطر به رئیس جمهور غنی تآکیود
نمووود کووه صووحبت در مووورد تشووکی دولووت موقووت فراتوور از
صالحیت های اوست و در این مورد صحبتی با طالبان نشده ،اما
برخی گزارشات تشکی دولت موقت را محتم میدانند.
براساس اعالم این رسانهها ،امریکا حاضر است غنی و دولتش را
فدای مذاکره با طالبان کند.
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وگتوی

عطا محمتد نتور :رئتیس جمهتور از برخوردهتای

در دیدار نور و خ ی زاد مطرح شد :گف

احساساتی پرهیز کند

مستقیم اجماع احزاب با طالبان در مورد ص

به گزار پیام آفتاب ،عطا محمد نور ،در مطلبی در فیس بووک
خود نوشت اکنون که افغانستان یک قدم به دست یابی به صولح
نزدیک شده و در شرایط مهمی از زندگی سیاسی خوود بوه سور
مویبوورد ،تقاضووای سیاسوویون و مووردم از رهبووران حکومووت بووه
خصووص رئوویس جمهوور ایوون اسوت تووا از عکوسالعمو هووای
احساساتی که اصال به نفع افغانستان نیست پرهیز کننود .آقوای
نور افزود نباید بگذاری تا عده اى بوه خواطر منوافع شخصو و
سیاس شان ،با سرنوشت مردم که صلح م خواهند ،بازى کنند.
والی پیشین بلخ تأکید کرد هر گونه عکوس العمو و تصومیم
باید با در نظرداشت عقالنیت و خرد سیاس و مهمتر از همه بوا
اص احترام به منافع مل کشور گرفته شود.
فرصت که فعال براى آوردن صلح مساعد شده اسوت نبایود بوه
خوواطر حفووظ قوودرت شووخص ریوویس جمهووور و چوووک هوواى
نزدیکانش از دست برود.
عطا محمد نور در ادامه مطلب خود نوشت« :صلح اص  ،اسواس
و قاعدۀ جاویدان و پایداری جهان و طبیعت اسوت .پوس از هور
تالش در آوردن صلح با رضایت و حضوور موردم ،حفوظ منوافع
مل کشور و حفظ دستاوردهاى  ۱۸ساله باید ستایش شوود و از

به گزار پیام آفتاب ،در دیدار چهارشونبه شوب(۱۰دلوو/بهمن)
عطا محمد نور با زلمی خلیو زاد کوه در کابو صوورت گرفوت،
شک گیری اجماع احزاب در کنار حکومت برای مذاکره با طالبان
مه قلمداد شد .عطامحمدنور ،رییس شوورای اجرایوی جمعیوت
اسالمی ،در این دیدار روی صلح فرا گیر و هموه شومول تاکیود
کرد .آقای نور صلح را نیاز جدی مردم افغانستان خواند و تصریح
کرد در این روند باید هموه ی طورف هوای سیاسوی بوه شومول
حکومت حضور داشته باشند .وی افزود در گفوتوگوهوای صولح
باید با کشورهای همسایه و منطقه مشورت صورت گیورد توا بوا
دخی شدن آنها در پروسه صلح منافع هی کس آسیب نبیند.
رییس شورای اجرایی جمعیت اسوالمی از حکوموت خواسوت در
روند موفقیت صلح ،طفره نرود و به صورت صریح از ایون رونود
حمایت کند .قاب ذکر است زلمی خلیو زاد در چهوارمین دور از
سفرهای زنجیره ای خود به منطقوه و افغانسوتان ،هفتوه گذشوته
یک گفتوگوی شش روزه را با نمایندگان طالبان در دوحه قطور
برگزار کرد و در ادامه برای ارائه گزار جزئیات ایون دیودار بوه
رهبران حکومت وحدت ملی به کاب بازگشت.
آقای خلی زاد پس از این دیدار در تویتر خود نوشت که توافقات

اندک ترین فرصت باید استفاده گردد».
عطووا محموود نووور در حووالی از رئوویس جمهووور موویخواهوود از
برخوردهای احساساتی پرهیز کند که چند روز پویش غنوی طوی
حکمی ،محمد محقق ،معاون دوم رئیس اجرایوی ،را از سومتش
برکنار نمود.
این حک رئیس جمهور با واکنش هوای منفوی زیوادی از سووی
مردم به ویژه حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان روبرو شد.
استاد محقق نیز به در واکنش به این حک رئیس جمهور ،گفوت
برکناری وی خارج از صالحیتهای غنی میباشد.

مهمی بوا طالبوان روی موضووعات اساسوی بوه شومول خوروج
نیروهای امریکایی از افغانستان و اطمینان طالبان از قطع ارتباط
بووا گووروههووای تروریسووتی همچووون القاعووده و داعووش حاصو
شده است .خلی زاد در عین حال تأکید کرد که هی توافقی هنوز
نهایی نشده و دو طرف روی طرح های خود برای بحث در دیدار
بعدی کار میکنند.
این همه درحالی ست که طالبان از مذاکره مستقی با دولت کاب
خودداری می کنود .در دور قبلوی دیودار خلیو زاد بوا نماینودگان
طالبان در ابوظبی امارات ،طالبان حاضر نشدند با هیوأت موذاکره
کننده حکومت افغانستان که به ابوظبی سوفر کورده بوود دیودار
کنند.
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نیویورک تایمز :آمریکا و طالبان چارچوب توافت
ص

را پیشنویس کردهاند

روزنامووه نیویووورک تووایمز گووزار داد کووه آمریکووا و طالبووان
پیش نویس توافقی را ارایه کردهانود کوه دو طورف را بوه سومت
پایان دو دهه جن در افغانستان سوق میدهد.
در گزار نیویورک تایمز آمده است ،این توافق شام تعهدی از
سوی طالبان است مبنی بر اینکه افغانستان میزبان تروریست هوا
یا شبکه های تروریستی نباشد و آمریکا نیز خروج نیروهای خوود
را در ازای مذاکرات آتی و آتشبس آغاز میکند.
زلمی خلی زاد ،نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکوا در اموور
افغانستان به نیویورک تایمز گفته است« :ما پیش نویس چارچوبی

را داری که پیش از آنکه به توافق بدل شود ،اطالعواتی دربواره
آن ارایه می دهد .طالبان متعهد شده اند که برای رضایت ما آنچه
را که الزم است انجام دهد تا افغانستان دیگر به جایگاهی برای
گروههای بینالمللی تروریستی یا تروریستها بدل نشود .موا بوه
قدر کفایت احساس اطمینان می کنی که این پیش نویس را ارایه
کردی و بر روی جزییات آن نیز باید کار شود».
یکی از مقام های آمریکایی نیز به خبرگزاری رویترز گفته بود که
واشینگتن متعهد شده تا نیروهای خارجی را از افغانستان پوس از
 ۱۷سال جن خارج کند.
مذاکرات بعدی دو طورف قورار اسوت در قطور و بوه تواریخ ۲۵
فبروری سال جاری میالدی برگزار شود.

امریکا ،غنی را به طالبان میفروشد!

زلمی خلی زاد ،نماینده ویوژه امریکوا در اموور صولح افغانسوتان،
درچهارمین سفر منطقه ای خود عالوه بر سفر به کشورهای چین
و پاکستان ،یک گفت وگوی چند روزه و طوالنی را با نماینودگان
طالبان در دوحه قطر برگزار نمود.
آقای خلی زاد در پایان نشست چند روزه خوود بوا طالبوان بورای
ارائه گزار جزئیات این دیدار به مقامات دولوت افغانسوتان روز
گذشته به کاب آمد.
خلی زاد در دیدار با غنی گفت هودف وی توال بورای فوراه
نمودن زمینه مذاکرات مستقی طالبان با دولت افغانستان است و
صحبت در مورد دولت موقت فراتر از صالحیتهای او میباشد.
به گفته خلی زاد علی رغ برخی پیشرفت هوا در موذاکرات چنود
روزه وی با طالبان در قطر ،هنوز هی توافقی نهایی نشده است و
قرار است دور بعدی مذاکرات مستقی امریکوا بوا طالبوان در ۲۵

فبروری(فوریه) در قطر برگزار شود و دو طرف طورح هوای خوود
برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در هجده ماه را ارائه
کنند.
جدای از دیگر اما واگرهای مربوط به مذاکره مستقی امریکوا بوا
طالبان ،آنچه رئیس جمهور غنی را بیش از پیش نگران سواخته
مبه بودن جزئیات این گفتوگوهاست.
رئیس جمهور غنی در پیامی در مورد صلح که امروز اعوالم شود
گفت شهروندان افغانستان از ابهام در جزئیوات موذاکره مسوتقی
امریکا با نمایندگان صلح نگران است.
آقای غنی بر حاکمیت ملی و تقویت دولت مرکزی تأکید کورد و
آن را ضامن عزت هر افغان دانست.
کارشناسان امر در تحلیو ایون سوخنان رئویس جمهوور غنوی،
می گویند که غنی از معامله پشت پرده ی امریکا با طالبان نگران
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است :رئیس جمهور غنی که سخت در توال اسوت انتخابوات
ریاست جمهوری را در زمان تعیین شده ا برگزار کند و در این
راستا کمیسیون مستق انتخابوات افغانسوتان ثبوت نوام نوامزدان
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را نیز به پایوان رسوانده ،از
این می هراسد که تشکی دولت موقوت تموام برناموه هوای وی
برای ماندن در ارگ را نقش برآب کند.
به اذعان آگاهوان اموور ،رئویس جمهوور غنوی از روی اجبوار در
موقعیتی قرار گرفته که باید به امریکوا و طالبوان اعتمواد کنود و
اینکه خلی زاد در هور دور از سوفرهایش پوس از گفوت وگوو بوا
طالبان ،به دیدار غنی می شتابد برخالف آنچه در رسانه ها اعوالم
میشود ،هدفش هرگز ارائوه گوزار گفوتوگووی خلیو زاد بوا
طالبان به رئیس جمهور غنی نیست بلکه نوعی اهورم فشوار بور
غنی ست تا دولت وی از هر آنچه مورد توافق امریکوا و طالبوان
قرار میگیرد ،حمایت کند.
این در حالی ست که غنی دیدگاهی متفاوت بوا امریکوایی هوا در
مورد صلح با طالبان دارد؛ غنی در تالشی متفاوت سعی می کنود
در گفت وگوهای صلح با طالبان همه چیز را به یک باره بوه آنهوا
واگذار نکند ،در برنامه غنی ،پروسه ی صلح نباید بسواط رسویدن
دوباره او به قدرت را جمع کند.
در چنین فضایی ،دونالد ترامپ برخالف نظر فرمانودهان نظوامی
امریکا ،خواستار خروج نیروهوای نظوامی امریکوا از افغانسوتان،
سوریه و عراق شده است؛ بوه بواور تراموپ ،امریکوا بوه تنهوایی
مسلول جنگیدن در افغانستان نیست و زمان آن رسیده که دیگر
کشورها در برقراری امنیت در افغانستان نقش بگیرنود .اخوتالف
نظر کاخ سفید با پنتواگون روی مسوأله خوروج یوا عودم خوروج
نیروهای امریکوایی از افغانسوتان سوبب شوده ،در حوال حاضور
امریکا به دولت غنی که به سفار خود امریکا در زمان اوباما و
با سفر جان کری ،وزیر امور خارجه وقت امریکوا ،بوه افغانسوتان
صورت گرفت ،توجهی ندارد.

از سوی دیگر ،تراموپ هموواره طالبوان را دسوت کو گرفتوه و
کسانی که طالبان را یک حریف توانمند برای امریکا می داننود را
مسخره کرده است ،در حالیکه به باور کارشناسان ،ایون اظهوارات
ترامپ هرگز نمی تواند درست باشد :امریکا بوا آن هموه شوکوه و
عظمتی که برای خود قائ است ،امروز برای خت جن خود در
افغانستان به پای یک گروه کوچکی چون طالبان افتادهاست.
نگاهی به موارد مورد توافق امریکا و طالبان در موذاکره ی چنود
روزه ی اخیر زلمی خلی زاد با طالبان در قطر اگرچه هنوز نهوایی
نشده ،نشان می دهد که امریکوا شورط طالبوان بورای خوروج از
افغانستان را پذیرفته است .اینکه امریکا ،مانودن یوا خوارج شودن
خود از افغانستان را به طالبوان سوپرده نشوان از ضوعف ایواالت
متحده در برابر طالبان است .امریکا در برابور قبوول ایون شورط
طالبان به یک تعهد بی ارز طالبان مبنی بر قطع همکواری بوا
گروههای تروریستی بینالمللوی بورای جلووگیری از حملوههوای
تروریستی احتمالی القاعده و داعش به امریکوا و متحودانش دل
خو کردهاست.
به هر صورت بی جا نیست اگور بگوویی امریکوایی هوا از هموان
ابتدای ورودشان به افغانستان به آنچه فکر نمی کردند ،افغانستان
و مردم افغانسوتان بوود؛ حضوور امریکوا در افغانسوتان براسواس
منفعت طلبی بود و اینک که مذاکره با طالبان را در پیش گرفتوه
نیز براساس منافع خود است نه توجه به افغانستان.
هدف امریکا از مذاکره بوا طالبوان کواهش هزینوه هوای حضوور
نظامی ا در افغانستان و خروج آبرومندانه است و در این حال و
هوا این افغانستان و مردم مظلوم آن است کوه ضورر موی کننود،
حمالت تهاجمی و انتحاری طالبان به طور شبانه روز از مردم ما
قربانی می گیرد و حساب دولت و دموکراسی هو کوه مشوخص
است :امریکایی ها حتی به دولت ساخت خود و مطیوع خوود نیوز
وفا نمیکنند.

ماموریتی رو به پایان؟
درحووالیکووه نشسووت قطوور میووان نماینوودگان طالووب و مقامووات
امریکایی پس از گذشت شش روز به پایان رسیده ،اکنون زلموی
خلی زاد ،نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان وارد کاب شده و
قرار است از چنود و چوون موذاکراتش بوا طالبوان بوه حکوموت
افغانستان گزار دهد .آقای خلی زاد در دیدار با محمود اشورف
غنی ،رییس جمهور افغانستان از پیشرفت مذاکرات صلح در قطر
ابراز خوشبینی کرده و تا حدودی نوید برقراری صلح داده اسوت.
خلیوو زاد همچنووان بووه آقووای غنووی اطمینووان داده کووه روی
موضوعات ساختار نظام آینده افغانستان و ایجاد حکومت موقوت
با طالبان هی گونه گپوگفتی نداشوته و صورف بور سور مسولله

آتش بس بحث داشته که هنووز پیراموون آن هو دو طورف بوه
توافق نرسیدهاند.
نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان در صحبت با آقای غنی با
اشاره به گفت وگوهایش با نماینودگان طالوب ،تاکیود کورده کوه
یگانه راه ح نهایی برای استقرار صلح در افغانستان «موذاکرات
بیناالفغانی» است.
این گفتههای آقای خلی زاد درحالی مطرح می شود که پویشتور
رییس جمهور غنی به گونه تلویحی از نقوش آقوای خلیو زاد در
مسیر مذاکرات صلح انتقاد کرده و وی را به مطرح کردن "طورح
حکومت موقت" مته کرده بود .آقای غنوی در یوک سوخنرانی
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به گونه تندی به پیشنهادکنندگان طرح حکومت موقوت تاخوت و
آن را "احمقانه" خواند .به نظور موی رسود گوزار دهوی آقوای
خلی زاد به حکومت و رد اتهامات مبنی تشکی حکومت موقوت
و نحوه ساختار نظام آینده کشور ،در واقع پاسخ به نگرانویهوایی
است که از مدتها بدینسو در محیط سیاسی و اجتماعی کشوور
جریان دارد و اخیراً وسیله ی خش و نارضوایتی ریویس دولوت را
نیز سبب شد.
کلید صلح افغانستان کجاست؟
زلمی خلی زاد در جریان سفر بوه کابو و دیودار بوا مقاموات
حکومتی همچنان گفته است که کلید صلح افغانسوتان در کابو
است و تنها مردم و حکومت افغانسوتان انود کوه در موورد صولح
تصمی نهایی را میگیرند.
در همین حال ،دیدگاه های دیگری در خصوص صلح افغانسوتان
مطرح است و برخی بدین باورند که کلید صلح افغانسوتان نوه در
کاب  ،بلکه در آن سوی مرزها و بویژه امریکا و پاکسوتان اسوت.
پیش از این ،بارها مقاموات سیاسوی و حکوومتی افغانسوتان نیوز
همواره تاکید کرده اند که کلید صلح افغانستان در پاکستان اسوت
و چنانچه اگر این کشور رفتار صادقانه در پروسوه صولح نداشوته
باشد ،امکان تامین صلح در افغانستان نمی رود؛ چه این که عناصر
طالبان تحت حمایت طالبان بوده و در آن کشور النوه و آشویانه

دارند .استخبارات پاکستان برای ایون گوروه در اموور افغانسوتان
برنامه و طرح می ریزد و به آن ها خط و نشوان تعیوین موی کنود.
بنابراین ،نماینده ویژه امریکا در قبوال صولح اگور تمایو و اراده
جدی برای تامین صلح در افغانستان دارد پیش از همه بایود بور
اسالم آباد اِعمال فشار کند تا از هرگونوه نقوش آفرینوی منفوی و
کارشکنی احتمالی پاکستان در امور افغانسوتان جلووگیری کورده
باشد.
صلح افغانستان و نگرانیهای مردم
اکنون که زمزمه های صلح در داخ و خارج کشور بلند است ،در
روحیه جمعی مردم افغانستان از این بابت نووعی نگرانوی دیوده
می شود .به باور آن ها ،ایاالت متحده بی آنکه به واقعیت های تلخ
گذشته کشور و نگرانی های فعلوی موردم توجوه کنود ،بوه گونوه
ابهامآمیز گفتوگوهای صلح را پیش میبرد و این برنامه در قطر
و پشت درهای بسته صورت می گیرد .گمانه زنیهایی وجود دارند
که این بار امریکا در فرجام کوار میودان جنو افغانسوتان را بوه
دشمنان مردم و حکومت واگوذار موی کنود و درنتیجوه ی پالنوی
تحت عنوان مذاکرات صلح ،شرایط تحقق ایون مهو را فوراه
میسازد.

سفر عبدالرب رسول سیاف به هند/آیا جبهه مقاومت ضد طالبان ایجاد می شود؟
به گزار پیام آفتاب ،عبدالرب رسول سیاف ،در سفر چنود روزه
و غیر مترقبه ی عصر روز سه شنبه ا به هند قصود دارد دربواره
احیای جبههی مقاومت ضد طالبان با هند به عنوان یوک متحود
منطقهای گفتوگو کند.
سفر سیاف به هند پس از جلسه اخیر شوورای حراسوت و ثبوات
افغانستان در کاب صورت میگیرد.
براساس برخی منابع از داخ ایون نشسوت ،شوورای حراسوت و
ثبات اطمینان حاص کرده که طالبان بوا دولوت وحودت ملوی و
مهرهی غربی چون اشرف غنی هرگز مذاکره نخواهد کرد.
به گفتهی این منابع ،طالبان قصد دارند با گروهها و افورادی کوه
مخالف طالبان میباشند مذاکره نمایند.
براساس اظهار نظر این منابع ،شورای حراست و ثبوات اطمینوان
یافته که انتخابوات ریاسوت جمهووری آینوده افغانسوتان برگوزار
نمی شود و به جای آن گزینه تشکی دولوت موقوت کوه زمینوه
حضور طالبان در قدرت را فراه موی کنود ،روی میوز موذاکرات
زلمی خلی زاد با طالبان قرار دارد.
این در حوالی سوت کوه بسویاری از رهبوران سیاسوی و نظوامی
افغانستان به شمول رهبران احزاب سیاسی و تشک های بوزرگ

به درخواست چندین باره ارگ در ماه های اخیور بورای بحوث در
مورد ایجاد اجماع ملی صلح جواب رد دادهاند.
به باور برخوی کارشناسوان ،وارد شودن هنود بوه پروسوه صولح
افغانستان به همان اندازه که می تواند راه گشوا باشود بوه هموان
میزان میتواند مشکالتی ایجاد کند.
هند و پاکستان به عنوان دو رقیوب دیرینوه ،افغانسوتان را بورای
اقدام علیه یکدیگر انتخاب کردهاند.
حامد کرزی ،رئیس جمهور پیشین افغانسوتان ،چنودی پویش در
سوفری بووه هنوود از دهلوینووو خواسووته بوود در مووذاکرات صوولح
افغانستان خنثی نباشد و با طالبان ارتباط بگیرد چراکه براسواس
پیش بینی ها طالبان در قدرت آینده افغانستان سهی خواهند شد
و هند برای ادامه فعالیت های خود در افغانستان به همکواری بوا
طالبان نیاز خواهد داشت.
این گفته ی کرزی در ادامه از زبان برخی مقامات سیاسوی هنود
نیز تکرار شد.
این در حالی ست که هند ،طالبان را آلت دسوت پاکسوتان بورای
پیشبرد جن نیابتی این کشور در افغانستان میداند.
این همه درحالی ست که براساس برخی شواهد موجود رابطوه ی
امریکا با غنی بر سر مذاکرات صلح با طالبان شکرآب شده است:
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غنی بر حفظ دولت مرکزی و ارزشها و دستاوردهای هجده سال
اخیر در مذاکره با طالبان تأکیود موی کنود در حالیکوه امریکوا در
تال برای شریک ساختن طالبان در قدرت از طریق تشوکی
دولت موقت میباشد.
به گفته ی برخی مقامات سیاسی امریکا از غنی انتظار دارد بدون
چون وچرا از هر فیصله ای که امریکا با طالبان انجوام موی دهود
حمایت کند در حالیکه غنی حاضر نیست بدون قیدوشرط مذاکره
با طالبان برگزار شود.
محمد حنیف اتمر ،مشاور پیشین امنیت ملی افغانسوتان ،نیوز در
تویتی به اختالف نظر امریکا با رئیس جمهور غنی اشواره کورده
میگوید در اصول طرفدار نقش رهبوری حکوموت افغانسوتان در
مذاکرات صلح است اما حکومت زمانی میتواند چنوین نقشوی را

ایفا کند که از کنج انزوا و تن نظری بیرون شود ،ملوت را زیور
چتر اجماع ملی جمع کند و آماده قربانی قدرت بوه خواطر صولح
باشد.
اتمر می افزاید برخورد گن  ،ناشیانه و تن نظرانه حکوموت بوا
پیشرفت های به دست آمده در مذاکرات صلح امریکا بوا طالبوان
مایه نگرانی عمیق است و حکومت به جای رهبری این پروسوه
مه و ایجاد امیدواری در بین مردم در پی تخریب پروسه صولح
و ایجاد ناامیدی در بین شهروندان میباشد.
در چنین حال و هوایی ،اهداف سفر سیاف به عنوان یک چهوره
ضد طالبانی و رئیس جمهور غنی به هند برای بسویاری ممکون
است گن باشد.

محمد اشرف غنی :صلح پشت درهای بسته به نتیجه نمیرسد
محمد اشرف غنی ،رئیس جمهور ،در «کنفرانس ملوی جوانوان و
صلح» با اشاره به گفتگوی نمایندگان آمریکا و طالبوان در قطور
گفت که «صلح پشت درهای بسته و توسط یک اقلیت به نتیجه
نموویرسوود ».غنووی در ایوون کنفوورانس کووه روز چهارشوونبه۱۰ ،
دلو/بهمن در خیمه لویه جرگه برگزار شده بود ،گفت که «صولح
باید در روز روشن و به اراده ملت انجوام شوود ».رئویس جمهوور
افزود که «هدف ملی ما صلح پایدار است ،اما حقیقت تلوخ ایون
اسووت کووه تجووارب بووینالمللووی نشووان داده کووه پنجوواه درصوود
پیمان های صلح ،به جن شدیدتر مبدل شده و دلی آن عجلوه
در صوولح بووودهاسووت ».او گفووت کووه در ایوون مرحلووه حسوواس،
نمایندگی کردن از منافع ملی «تدبیر و حوصوله» موی خواهود و
هشدار داد که «هی فرد مسلول حق نودارد کوه بواالی انتحوار
جمعی افغانستان صحه بگذارد ».رئیس جمهور در این سوخنرانی
با تأکید بر صلح پایدار در افغانستان ،به صورت تلویحی مذاکرات
کنونی صلح را گوذرا خوانود و ویژگوی هوای صولح گوذرا را نیوز
برشمرد .وی گفت که «صلح گذرا ،اقلیت محور است و اکثریوت
بزرگ را نادیده می گیرد .در این نوع صلح نهادهای ملی تقسوی
می شوند و باعث بروز ملوک الطوایفی می شود .صلح گذرا اقتصاد
جرمی را تقویت می کند و به جای حاکمیت قانون ،افوراد حواک
میشود .همچنین این نوع صلح ،اقتدار ملی را تضعیف میکند».
وی افزود که «ضرورت اسوت کوه میوان صولح گوذارا و پایودار
تفکیک صورت گیرد ،زیرا در صولح پایودار اقتودار ملوی تقویوت
میشود و تصمی گیرنده ،نظام دموکراسی و مردم میباشند».
گروه طالبان تا کنون حاضور بوه موذاکره مسوتقی بوا حکوموت
افغانستان نشده و حکومت افغانسوتان را دسوت نشوانده آمریکوا

و

می داند و رهبران این گروه می گویند کوه بورای پایوان جنو
صلح در افغانستان ،فقط با امریکاییها مذاکره میکنند.
رئیس جمهور در سخنرانی دیروز خود به ایون اسوتدالل طالبوان
پاسخ داد و گفت «اگر حکوموت مشوروع نیسوت ،پوس طالبوان
مشروعیت شان را از کجا به دست آورده اند ،درحالی کوه علموای
جید اسالم در مکه و اندونیزیا گفتند کوه انتحوار و کشوتار افوراد
ملکی مشروعیت ندارد ،پس منبع مشروعیت طالبان کجاست؟»
آقای غنی افزود که «صالحیت و مسولولیت رئویس جمهوور بوه
دسوت موردم افغانسوتان بووده و آنورا قوانون اساسوی مشوخص
کرده است .من از طالبان می پرس که آیا نقشه مذاکرات را خوود
شما آماده ساخته اید یا دیگران ،و آیا اختیارتان به دست خودتوان
است یا بیگانگان؟» رئیس جمهور خطاب به طالبان گفت که «ما
باه افغانستان را ساخته می توانی » و افزود که مذاکرات صلح با
این گروه بدون قید و شرط است ،اما «صلح ما شورایط دارد ».او
به طالبان گفت که «ما به دیده احترام به شما می نگوری  ،شوما
ه به اراده مردم افغانستان احترام بگذارید».
رئیس جمهور غنی در سخنرانی دیروز خود یکبار دیگر گفت کوه
جن افغانستان از بیرون کشور مدیریت می شوود و بوه صوورت
مستقی به پاکستان اشواره کورد .او گفوت کوه «کلیود صولح در
افغانستان است ،چون طرح ،برنامه و نقشه راه برای صلح داری ،
اما کلید جن در اسالمآباد ،کویته و راولپندی میباشد».
مقامات افغانستان و آمریکا بارها پاکستان را مته به مداخلوه در
امور افغانستان و حمایت و پناه دادن بوه طالبوان کورده انود ،اموا
پاکستان این موضوع را رد کرده و حتی شماری از مقامات ارتش
این کشور ادعا کرده اند که آنهوا طالبوان را بوه میوز موذاکره بوا
آمریکا حاضر کردهاست.
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طالبان با سهیم شدن مقامات دولت غنی در حکومت موقت موافقت کردهاست
روزنامه اردو زبان «نوای وقت» پاکسوتان در مقالوه ای بوه قلو
«محمد اسل خان» نوشت :آمریکا در افغانستان شکست خوورده
و در حال دست و پا زدن برای رهایی از دام افغانستان است.
در این مقاله آمده است :آمریکا که چند هفته پیش بوه پاکسوتان
چش غره می رفت اکنون منتظر کمک و دست یواری پاکسوتان
است و این روزها جاه و جالل آمریکوا در افغانسوتان بوه خواک
کشیده شده است ،چرا که آمریکا پس از  ۱۸سال جنو خوونین
در افغانستان مجبور بوه خوارج کوردن نیروهوایش از افغانسوتان
شدهاست.
بر اساس نگواه ایون روزناموه ،نیروهوای نواتو و آمریکوا نیوز در
افغانستان به سرنوشت نیروهای اتحاد جمواهیر شووروی سوابق
گرفتار شدهاند.
در ادامه این مقاله آمده است :تراموپ در گذشوته گفتوه بوود کوه
جن در افغانستان دلی اصلی انحالل اتحاد جماهیر شووروی و
تشکی روسیه بود ،در حال حاضور آمریکوا نیوز پوس از صورف
هزینه های هنگفت در افغانستان در رسیدن به اهداف خود ناکام
است و پیامدهای ناشی از جن طوالنی در دو دهوه گذشوته در
سراسر خاک افغانستان در حال رونمایی است.
این مقاله می افزاید :آمریکا نیز مانند اتحاد جماهیر شوروی پوس
از طوالنی ترین جن در تاریخ این کشور ،مجبور به موذاکره بوا
طالبان شده و برای این امر نیازمند کمک پاکستان است.
«محمد اسل خان» در ادامه این مقاله گفته است :در حال حاضر
«مال عبدالغنی برادر» زنودانی دیوروز آمریکوا ،بورای آمریکوا در
مذاکرات با طالبان شرط و ضابطه تعیین موی کنود و ایون نشوان
دهنده خفت و شکست آمریکا است و اگر چوه شکسوت آمریکوا
بهطور رسمی اعالم نشدهاست ،رسانههای غربوی و شوبکههوای
اجتماعی خبر از معاهده ای برای خوروج نیروهوای آمریکوایی از
افغانستان و تشکی یک دولت موقت در افغانستان می دهند کوه
به دین وسیله فرمول جدیدی برای تقسی قودرت در افغانسوتان
آماده خواهد شد.
بور اسوواس ایون مقالووه ،خوروج نیروهووای نواتو از افغانسووتان راه
پیشرفت و ثبات افغانستان را هموار میکند ،به هموین دلیو بوه
نظر میرسد جزئیات اصلی مذاکرات بسیار جالب باشد.
مقاله نویس پاکستانی در ادامه در روزنامه نوای وقت موی افزایود:
«زلمی خلی زاد» نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امور صولح
افغانستان و طرف مذاکره با طالبان همراه تی خوود بوا رهبوران
این گروه در حال مذاکره است و جالب است که وی برای جلوب
رضایت نمایندگان طالبان با آنها به زبوان فارسوی دری صوحبت
می کند و عالوه بر آن همراه آنها نماز جماعت نیوز موی خوانود و

اینگونه که از روند مذاکرات مشخص است شاید با پایوان رونود
مذاکرات شاهد دست بیعت زلمی خلیو زاد بوا هیبوت اهلل رهبور
طالبان باشی .
بر اساس نگاه این مقاله نویس ،یکی از اعضای هیلت آمریکوا در
مذاکرات به شرط پنهان ماندن هویتش به روزنامه نگاران گفوت
که موضع طالبان در برخی موارد مشخص نیست ،اما در مجموع
گفت و گوی خوبی با آنها صوورت گرفتوه اسوت و برخوی مووارد
معین شده در مذاکرات شام «فراه کردن امنیت کام بورای
نیروهای ناتو در زمان خروج از افغانستان» است.
در ادامه این مقاله آموده اسوت :طالبوان موی خواهود کوه آمریکوا
اسلحه های نیروهای ناتو را به آنها تحوی دهد یوا تموامی ایون
اسلحه ها را همراه با نیروهایش از افغانستان خارج کند کوه ایون
موضوع برای آمریکا بسیار هزینه بردار خواهود بوود ،بوه هموین
دلی ژنرال ووت پیشنهاد فرو این اسلحه هوا را بوه پاکسوتان
ارائه کرده ولی اسالم آباد تمای چندانی به خرید ایون سوالح هوا
ندارد بنابراین به نظر می رسد حج زیادی از ایون اسولحه هوا در
خاک افغانستان نابود شوند.
به گفته این منبع ،طالبان آمادگی خوود بورای بخشویدن تموامی
ارکان دولت افغانستان را اعالم کرده است و عالوه بر آن طالبان
پذیرفته است که افراد مه دولت اشرف غنی نیوز بعود از خوروج
نیروهای ناتو در حکومت موقت سهی باشند.
طالبان همچنین از فساد مالی در حکومت فعلی افغانسوتان ابوراز
نگرانی کرده و عالوه بر آن زمان خروج نیروهای آمریکایی نیوز
مشخص شده است و به گفته منابع نیروهای ناتو بایود توا ژوئون
سال  ۲۰۲۰میالدی از خواک افغانسوتان خوارج شووند ،در حوال
حاضر خواسته های آمریکا به انحصار پایگاه هوایی بگرام کاهش
یافتهاست که به نظر میرسد این برای طالبان قاب قبول نیست.
در فرازهای آخر مقاله روزنامه نوای وقت پاکسوتان آموده اسوت:
طالبان به هی عنوان حاضر نیست موضع خود را در مورد پایگاه
هوایی بگرام تغییر دهود و موی گویود در صوورت امضوا شودن
معاهده صلح آمیز با آمریکا تا زمان خروج کام نیروهوای نواتو،
هی گونه حملوه ای را انجوام نخواهود داد ،اموا حاضور نیسوتند
سالحهای خود را کنار بگذارند.
طالبان درباره نیروهای امنیتی افغانستان میگوید در صورتی کوه
آنها خود را خلع سالح کنند از سوی طالبان در امان خواهند بود،
در غیر این صورت طالبان حموالت خوود بوه نیروهوای امنیتوی
افغانستان را ادامه خواهد داد؛ و در مجموع بور اسواس خبرهوای
رسیده از مذاکرات تنها موضوعی کوه در حوال حاضور بوه نظور
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می رسد صحت داشته باشود امضوای معاهوده ای بورای خوروج
نیروهای ناتو از افغانستان در  ۱۸ماه آینده است.
در بخش پایانی این مقاله آمده است :سفر چند روزه خلی زاد بوه
پاکستان سپس قطر و افغانستان ،سرعت بخشی روند موذاکرات
صلح آمیز افغانستان را نشان میدهد.
پس از حادثه  ۱۱سپتامبر در آمریکا ،حمله به افغانستان از سووی
آمریکا و دیگر کشورهای حوامی آنهوا بوه عنووان تنهوا راه حو
برقراری صلح جهانی انجام شد و آن زمان طالبان در افغانسوتان
حکومت میکرد

که در پی حمالت ناگهانی از سوی گروهکهای تروریستی علیه
پاکستان مذاکراتی جهت برقراری صلح آغاز شد ،اموا بوه دنبوال
خبرهای حاکی از ناموفق بودن مذاکرات این آمریکایی ها بودنود
که به افغانستان حمله کردند و این شوروع مشوکالت بزرگتوری
برای پاکستان بود ،چرا که دولت ژنورال پرویوز مشورف تموامی
شرایط آمریکا را قبول کرده بود و حاضر به حمایت از آنهوا شود.
حمایتی که خاطرات خونین زیادی را در حافظه موردم پاکسوتان
به جای گذاشت.

رئیس جمهور غنی :هرگز معاهده گندمک دیگری را امضا نمیکنم

به گزار پیام آفتاب ،شاه حسین مرتضوی ،معواون سوخنگوی
رئیس جمهور غنی ،به نق از غنی موی گویود اگور کسوی فکور
می کند که می تواند با زور اشرف غنی را مجبور به امضای یوک
معاهدهی گندمک دیگر بکند ،سخت در اشتباه است.
به گفتهی مرتضوی ،رئویس جمهوور غنوی اموروز پونجشونبه در
بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرده که افغانستان به «شاه
شجاع» و «امیر محمد یعقووب خوان» کوه معاهوده گنودمک را
امضا کرد نیاز ندارد ،افغانستان محتاج امان اهلل خان ،احمدشواه و
محمود غزنوی است.
این اظهارات رئیس جمهور غنی در حالی مطورح موی شوود کوه
مذاکرات صلح ماراتونی امریکا با طالبان به پیشرفتهایی نزدیک
شدهاست و براساس شنیدههای تأییود نشوده قورار اسوت دولوت
موقت تشکی شود تا طالبان بتوانند در قدرت سه بگیرند.
رئیس جمهور غنی در ادامه سخنان امروز خود گفت« :حتی اگور
خون مرا بریزید ،چنین عمو تووهین آمیوز و تحقیرکننوده ای را
انجام نخواه داد».

براساس اعالم زلمی خلی زاد ،خروج نیروهای امریکایی در یوک
جدول زمانی هجده ماهه ،اطمینان طالبوان بوه امریکوا در قطوع
ارتباط با گروه های تروریستی بین المللوی بوه شومول القاعوده و
جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان توسط تروریسوتان بورای
تهدید امریکا و متحدانش از جملوه توافقوات شوفاهی امریکوا و
نمایندگان طالبان در مذاکرات اخیر آنان در دوحه قطر بودهاست.
اگرچه زلمی خلی زاد در دیدار تازه خود با غنوی گفتوهاسوت کوه
صحبت در مورد تشکی دولت موقت از صالحیت های او خوارج
است اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آنچوه موجبوات
خش غنی را فراه کرده به تعویق انوداختن انتخابوات ریاسوت
جمهوووری و احتمووال تشووکی دولووت موقووت از سوووی امریکووا
میباشد.
این همه درحالی ست که براساس شواهد موجوود ،غنوی و حلقوه
اطراف وی در ارگ قب از هرچیز انتخابوات ریاسوت جمهووری
سال آینده افغانستان را به نفع خود مهندسی کورده انود و اینکوه
غنی از اصالحات اساسی در کمیسیون های مستق انتخابوات و
شکایات انتخاباتی سخن میگوید شعاری بیش نیست.
بووه بوواور شووهروندان افغانسووتان رد پووای حکومووت در انتخابووات
پارلمانی اخیر نیز پر رن دیوده شوده اسوت :تهیوه لیسوت هوای
ساختگی از رأی دهندگان ،نصب استیکر بر تذکره های جعلوی و
نرساندن اوراق رأی دهی بوه برخوی از مراکوز رأی دهوی در روز
انتخابات پارلمانی اخیر که هنوز پرونده آن بسته نشده ،بخشی از
دستکاری های حکومت در انتخابات قلمداد میشود.
رئیس جمهور غنی که در بیشتر از چهارسالی که از عمر حکومت
وحدت ملی می گذرد هموواره بوه انحصوارگرایی و قووم پرسوتی
مته بوده است و به باور کارشناسان و مردم اینک که با امریکوا
به اختالف خورده ژست ملی گرایانه به خود گرفتهاست.

هفته نامه پیام آفتاب13/

آخرین اخبار از انتخابات افغانستان
نتایج نهایی انتخابات در شش والیت

دیگتر اعتم

شد

نامزدان معترض در کاب خواستار محاکم اعضای
کمیسیون انتخابات شدند
انتخابات مجلس نمایندگان در  ۲۸و  ۲۹میزان در  ۳۲والیوت و
در پوونج عقوورب سووال روان در والیووت قنوودهار برگووزار شوود.
کمیسیون انتخابات نیوز بوا سوه مواه توأخیر نتوایج ابتودایی ایون
انتخابات را اعالم کرد که اعتراضات گستردهای را برانگیخت.
شماری از نامزدان و صدها تن از هواداران آن ها کوه نسوبت بوه
این نتایج اعتراض داشتند روز گذشته (شنبه  ۶دلو) با تجموع در
هوت خلیج کاب  ،کمیشونران و رئویس داراالنشوای کمیسویون
انتخابات را به فساد مته کردند.

کمیسیون مستق انتخابات ،نتایج نهایی انتخابات ولسوی جرگوه
در والیت های بدخشان ،فاریاب ،خوست ،فراه ،کنر و نورستان را
اعالم کرد.
بر اساس اعالم کمیسیون مستق انتخابات ،همایون شهید زاده،
عبدالستار حسینی ،عبدالنصیر فراهی ،عبدالغفار ارموان و بلقویس
روشن از والیت فراه به مجلس نمایندگان راه یافتهاند.
همینطور حشمت اهلل ارمان ،محمد رسول فاریابی ،سونجرکارگر،
محمد هاش خان ،سید بابر جمال ،محمد شاکر کریمی ،رنگینوه
کارگر ،شفیقه سخا یولچی و الحاج فوزیه روفی از والیت فاریاب
به ولسی جرگه راه پیدا کردهاند.

حوا عل نورستانی یک تن از این نامزدان گفت« :درسوت اسوت
که همه ما کامیاب نمی شوی ؛ اما هدف دادخواهی ما مبوارزه بوا
فسواد و توأمین شووفافیت در انتخابوات اسووت و بایود کمیسوویون
انتخابات برای مردم پاسخگو شود».
او خواستار ابطال آرای انتخابات مجلوس نماینودگان در والیوت
کاب شد و گفت که در ایون انتخابوات ،عودالت توأمین نشوده و
حقوق مردم زیر پا شدهاست.

از والیت بدخشان ،عبدالروف انعامی ،عبدالشکور واقف حکیموی،
حجتاهلل خردمند ،عبدالولی نیازی ،مولوی ذبیحاهلل عتیق ،فضو
عظی زلمی مجددی ،داکتر احمد ضیا یفتلی ،نیلوفر ابراهیمی و
صادقه ادیب به پارلمان راه یافتهاند.
همچنین کمال ناصر اصولی ،انجنیر هلمند هلمند ،داکتر محمود
موسی خاورین ،غفار خان و ساهره شریف از والیت خوسوت بوه
فهرست نهایی نتایج انتخابات پارلمانی راه یافتهاند.
از والیت کنر جاوید ساپی ،استاد نعمت اهلل کریاب ،ضویا الرحمن
کشمیر خان و وږمه ساپی و از والیت نورستان اسماعی اتیکان
و داکتر قمر بانو اکبری نورستانی نیز شام کسانی هستند که به
مجلس نمایندگان راه یافتهاند.
انتخابات ولسوی جرگوه در  ۲۸و  ۲۹میوزان در  ۳۲والیوت و ۵
عقرب در قندهار برگزار گردید.

معصومه توسلی یک تن دیگر از نامزدان معتورض نیوز از فسواد
گسترده در انتخابات کاب سخن زد و گفت« :در مالقاتی که بوا
رهبری کمیسیون داشوتی آنهوا تأییود کردنود کوه رای خریود و
فرو شده است ،رئیس دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات کابو
نیز به دلی فساد گسترده ،خواستار ابطال انتخابات کاب شوده و
باید کمیسیون شکایات انتخاباتی به آنچه گفته به آن عم کند،
 ۸۰درصد نامزدان کاب با استفاده از زر کامیاب شدهاند».
ماه گذشته و در پی شدت یافتن اعتراض ها نسوبت بوه سوالمت
انتخابات ،کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای حوزه کاب را باط
اعالم کرد؛ اما این تصمی عملی نشود و آرای کابو بازشوماری
گردید.

هفته نامه پیام آفتاب14/

سید علی اکبر کاظمی نامزد معترض و نماینده فعلی مردم کابو
در مجلس نمایندگان نیز در نشست دیروز گفت که در انتخابوات
کاب  ،عالوه بر فساد مالی ،فساد تخنیکی نیز صورت گرفته است
و باید کسانی که عام این فسادها بودند ،شناسوایی و محاکموه
شوند.

ترشتوال افزود که بحث انتخابات از موضوعات مربوط به ایجواد
شورای حراست و ثبات افغانستان بود ،ولوی اهوداف ایجواد ایون
شورا تقویت وحدت ملی ،بحث رسیدن بوه یوک اجمواع کوالن
پیرامون مصالحه ملی و آوردن اصالحات بنیادین و ساختاری در
مدیریت همهجانبه کشور در تمام سطوح بود.

او افزود که نامزدان معترض در صحبتی که با مقام های حکومت
به خصوص رئیس جمهور داشته اند ،امیدوار هستند که تا چند روز
آینده انتخابات کاب باط اعالم شود.
محمد داوود کلکانی نماینده مردم کاب در نمایندگان و یک تون
دیگر از نامزدان معترض نیز اظهوار امیوداوری کورد توا صودای
معترضین شنیده شود و انتخابات کاب باط اعالم شود.
وی افزود« :هدف ما عدالت خواهی است ،هدف موا رفوتن چنود
چهره محدود بوه مجلوس نماینودگان نیسوت ،کسوانی کوه بوه
افغانسووتان و افغووانهووا متعهوود نیسووتند و آرای مووردم را بوواالی
قاچاقبران و مافیا به فرو رسانده است؛ اگر دیروز ما حوق خوود
را از آنها نگیری و صدای خود را بلند نکنی  ،فردا یوک مافیوا در
انتخابات ریاست جمهووری نیوز کامیواب خواهود شود و بور موا
حکومت خواهد کرد».
به نق از پژواک ،عرفان اهلل عرفان نماینده فعلی مردم کابو در
مجلس نماینودگان و یوک تون از نوامزدان معتورض دیگور نیوز
رهبری کمیسیون را به خیانت ملوی موته کورد و گفوت« :اگور
حکومت به خواست ما توجه نکند ،تظاهرات گسترده اداموه پیودا
خواهد کرد و مسلولیت [اقودامات] بعودی بوه دو حکوموت و
کمیسیون میباشد».
شورای حراس

و ثبات مصمم اس

انتخابات ریاس جمهوری را مدیری

پسلرزههتای
کند

به گزار پیام آفتاب« ،مسعود ترشتوال» ،سوخنگوی «شوورای
حراست و ثبات افغانستان» روز یک شنبه  ۷دلو اعالم کورد کوه
این شورا از ه نپاشیده است و مصم اسوت توا پوسلورزه هوای
انتخابات ریاستجمهوری سال آینده در کشور را مدیریت کند.
وی در یک نشست خبری در کاب گفت با وجود حضور اعضای
این شورا در تکت های مختلف انتخابواتی ،صودای شوان واحود و
یکسان است.

وی در این نشست خبری گفت« :رفتن اعضوای ایون شوورا بوه
تکت های انتخاباتی به معنوی انصوراف و بیورون رفوتن از جموع
شورای حراست و ثبات افغانستان نیست ،مگر اینکه کدام یکوی
از اعضا خودشان در کدام جایی به خواست خودشان این مسولله
را اعالم کنند».
ترشتوال با ناسال خواندن انتخابات پارلموانی گفوت کوه شوورای
حراست و ثبات افغانستان خواستار آوردن اصوالحات بنیوادین در
مدیریت انتخابات در مطابقت با قوانین کشور میباشد.
به گفته وی ،انتخابات گذشوته نتوانسوته اسوت بوه «حوداقلی از
تقاضاهای مردم افغانستان» در انتخابات پارلمانی پاسوخ دهود و
قناعت کاندیدا و شهروندان کشور را بگیرد.
این در حالی است که «محمدعمر داودزی» ،از اعضای رهبوری
این شورا به عنوان نماینده رئیس جمهور در امور منطقه ای بورای
اجماع صولح و رئویس دبیرخانوه شوورای عوالی صولح از سووی
محمداشرف غنی ،که در کاروزار انتخاباتی سوال آینوده شورکت
کردهاند ،مقرر شد.
همچنان از اعضای رهبری این شورا «محمدصوادق مودبر» بوه
تی انتخاباتی غنی و «محمدیونس قانونی» نیز به عنوان معاون
اول در تکت انتخابواتی «محمودحنیف اتمور» پیوسوت« .زلموی
رسول» ،از دیگر اعضای رهبری این شورا نیز با شک دهی یک
تکت انتخاباتی مستق وارد کارزار انتخاباتی شد.

هفته نامه پیام آفتاب15/

آیا جمع اضداد در تیم اتمر ممکن است؟

حنیف اتمر ،یکوی از سیاسوتمداران مطورح و مرمووز سیاسوی و
استخباراتی کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده یکی
از نامزدان است .وی پیش از این در دوران حکوموت داری آقوای
کرزی در سمتهای مه حکوومتی از وزارت معوارف گرفتوه توا
وزارت امور داخله کوار کورده و در دوران حکوموت آقوای غنوی
مشاور امنیت ملی کشور بوده است .دوران کاری وی در حکومت
آقای غنی اما بیش تر پرمسلله به نظر می رسد .آقای اتمر با روی
کار آمدن غنی در کرسی ریاست جمهوری از جمله اعضای اتاق
فکر ارگ بود که نام وی در محاف سیاسی کشوور هور شوب و
روزی به خوبی یا بدی یاد می شد .طرفداران او کوه اغلوب دار و
دسته ی آقای غنی بودند از کار و کارویژه های اتمر راضی بودنود
و او را یک فرد "دلسوز به نظوام" موی دانسوتند؛ در ایون سووی
دیگر ،مخالفان وی اما وی را عنصر نامطلوب سیاست و حکومت
می دانستند که در هر بلووایی دسوتی دارد و طوراح برناموه هوای
گوناگون است .از معاون اول ریاست جمهووری(جنورال دوسوت )
گرفته تا سیاسیون دیگری همچون محمد محقق ،عطامحمد نور
و ...در این دوره هر از گاهی به گونه مستقی و غیرمستقی  ،اتمور
را مووورد انتقوواد قوورار داده و وی را جووزو "حلقووهی خوواص"
می دانستند که در صدد حوذف و قلموع و قموع شورکای قودرت
حکومتی هستند.
دشمن دیروز دوست امروز!
پس از آن که آقای اتمر از سمت مشاوریت امنیت ملی کنار رفت
و وارد کووارزار انتخابوواتی شوود اکنووون امووا وضووعیتی دیگووری در
پیرامون وی دیده میشود .معاون اول وی یونس قانونی(تاجیک)

و محمد محقق(هزاره) است .دیگر مهره هوای درشوت قوومی و
سیاسی نیز اطراف آقای اتمر را گرفته و گفته هایی وجود دارد که
میان برخی از این چهره ها در ظاهر توافقاتی نیز صوورت گرفتوه
است .براین اساس ،یکی از افرادی کوه آقوای اتمور در صوورت
پیروزی به آن وعده داده ،عطامحمد نور ،ریویس اجرائیوه حوزب
جمعیت اسالمی -جریان سیاسی که در معادالت قدرت از حووزه
تاجیک ها نمایند گی می کند -است .هرچند گزارشاتی دیگری نیز
هست که آقای اتمر سمت صدارت عظموا را بوه حامود کورزی،
رییس جمهور پیشین کشور وعده داده است.
آنچه تی اتمر را شباهت به تی آقای غنی در انتخابوات گذشوته
داده ،چینش و گزینش هایی در سواختار ایون توی اسوت .در دور
قبلی آقای غنی نیز تکت انتخاباتی جالبی داشت که در آن از هر
تیپ و فرم قومی ،حزبی و سیاسی شورکت داشوت؛ اموا پوس از
پیروزی آقای غنوی در قبوال بسویاری از همراهوان تاثیرگوذار و
قدرتمند خلف وعده کرد و نهتنها که به آنها امتیازی نداد که
برخی حامیانش را با تاکتیک های جالب به حاشویه رانود و یوا از
صحنه به در کرد .از جنرال دوسوت معواونش گرفتوه توا داکتور
عبداهلل رییس اجرائیه و بسا وزرا و سیاسیون دیگر ،همه و هموه
بهنحوی تعهدشکنیهای غنی را به یاد دارند.
برخی سیاسیون بدین باورند که با توجه به اشتراکاتی کوه میوان
آقای غنی و اتمر برقرار بوده و هست ،هی تضمینی وجود ندارد
که آقای اتمر این بار ه به اسواس یوک ماموریوت وارد کوارزار
انتخاباتی نشده باشد و در فرجام این اطرافیان وی باشند که بوار
دیگر تاوان یک دوئ سیاسی میپردازند.

هفته نامه پیام آفتاب16/

گزیده مهمترین اخبار هفته
وزیر ارتباطات ایران :مرد ایران و افغانستان باید از ارتباطات ارزانقیمتی برخوردار شوند
وی افزود :درهرحال ایوران و افغانسوتان دارای زبوان مشوترکی
هستند ،مردمانی دارند که به لحاظ فرهنگی بسویار بوه یکودیگر
نزدیکند و از مرزی برخورداری که سالیان سال واسوطه دوسوتی
بین ما بوده است و فضایی ارتباطی داری که مدیریت آن دسوت
ما بوده و میتواند دوستی بین دو کشور را زیاد کند.

به گزار پیام آفتاب« ،شهزاد گو آریووبی» وزیور مخوابرات و
تکنولوژی معلوماتی چهارشنبه شب در دیدار با وزیر ارتباطوات و
فنوواوری اطالعووات ایووران ضوومن قوودردانی از پووذیرایی گوورم و
صمیمانه وی گفت :ما در این سفر کوتاه برنامه ها و مالقات های
بسیار خوبی داشتی  .شرکت های خصوصی زیادی به موا معرفوی
شدند که همگی از ظرفیت های بسیار خوبی بورای همکواری بوا
کشور ما برخوردار هستند.
وی در پایان سفر دو روزه خود به ایران در ادامه این دیدار افزود:
بازدیدی از شرکت زیرساخت داشت که آن ها هو از ظرفیوت و
تجربه بسیار خوبی ه از بعد نیروی انسانی و ه از بعد سرمایه
مالی برخوردار بود .خوشحالی که این امکان فراه شد توا ایون
مالقاتها را داشته باشی .
شهزاد گ آریوبی بابیان اینکه ما باید روابوط خوود را بوا دولوت
جمهوری اسالمی ایران در تمام حوزهها توسعه دهی گفت :ایون
عالقه مندی از جانب دولوت موا وجوود دارد کوه در زمینوه هوای
مختلف بهویژه در حوزههوای تکنولووژی ،مخوابرات و ارتباطوات
روابطمان را توسعه دهی .
ایران و افغانستان دارای زبان مشترک هستند
«محمدجواد آذری جهرمی» نیز در این دیدار گفت :خوشحال در
سفر کوتاه خود به تهران ارزیابی مثبتی از مذاکرات و دیودارهای
خود داشتید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بابیان اینکوه تعوداد زیوادی از
مهاجرین ایران را مردم خوب افغانستان تشکی می دهند گفوت:
این مهاجرین در کشور ما اقامت دارند ،کار و تجارت می کننود و
اثرگذار هستند .آن ها نیازمندند کوه بوا خوانواده خوود در ارتبواط
باشند .این ارتباط می تواند مالی ،اینترنتی یوا تلفنوی باشود و موا
میتوانی این شرایط را برای آنها تسهی کنی .
آذری جهرمی بابیوان اینکوه بایود بوهصوورت ویوژه روی بهبوود
ارتباطات میان ایران و افغانستان کار کرد توا موردم دو کشوور از
ارتباطات باکیفیت و البته ارزان قیمت برخوردار شوند گفت :ایران
با سرمایه گذاری خود فیبور نووری را توا مورز افغانسوتان جهوت
بهره برداری و دریافت اینترنت کشیده است ولی به دلیو برخوی
مشکالت داخلی در افغانستان اپراتورها اینترنوت ایوران را نوه از
طریق فیبر بلکه از طریق رادیو دریافت میکنند.
وی افزود :ارتباط رادیوویی هو گوران تور اسوت و هو کیفیوت
پایینتری دارد و وقتی ه که قطع مویشوود توا اتصوال مجودد
زمان زیادی صرف می شود .هزینه گران بوودن اینترنوت و عودم
کیفیت را ه مردم افغانستان می دهند که ضروری است نسوبت
به رفع مشک هر چه زودتر اقداماتی انجام شود.
آذری جهرمی در خاتمه تأکید کرد :زمینه همکاری زیوادی بوین
دو کشور وجود دارد و میتوانی بهتودریج آن را گسوتر دهوی
که در جریان سفری که بوه افغانسوتان خوواهی داشوت توال
میکنی تا تفاهمات فیمابین را اجرایی کنی .
وزیر مخابرات در پایان این دیدار به طور رسمی محمدجواد آذری
جهرمی را برای سفر به افغانستان دعوت و ابراز امیودواری کورد
که در جریان این سفر روند رو به رشد همکاری های و توافقوات
تسریع پیدا کند.

هفته نامه پیام آفتاب17/

وزارت دفتتاع اردوی مح تتی و منطقتت ای ایجتتاد
میکند
مراسومی نظوامی بورای فراغووت بویش از  ۸۱۱نفور از سووربازان
نیروهای ارتش ملی در پایگاه نظامی قوول اردوی  ۲۰۹شواهین
در شمال کشور راه اندازی شد.
این نیروها که به تازگی از یوک دوره آموزشوی فوار شوده انود،
آموز های سخت و نفس گیر نظوامی خوود را نیوز بوه نموایش
گذاشتند.
این سربازان پس از ایون دوره آموزشوی بورای توأمین امنیوت و
مبارزه با تروریستها به بخشهایی از والیتهای شمالی کشوور
اعزام میشوند.
شش تولی اردوی محلی و منطقه ای در شمال ایجاد
شدهاست
ولی محمد احمدزی فرمانده قول اردوی  ۲۰۹شاهین در شومال
کشور که در حاشیه این همایش با خبرنگاران صحبت میکرد ،از
ایجاد نیروهای اردوی محلی و منطقه ای سخن زد.
وی با بیان اینکه وزارت دفاع ملی در یک پالن مشخص اردوی
محلی و منطقه ای را ایجاد می کند ،افزود« :شوش توولی اردوی
محلی و منطقه ای در شمال و شمال شرق ایجاد شدهاست».
به گفته آقای احمدزی ایون نیروهوا از خوود منطقوه و ولسووالی
استخدام می شوند و پس از فراگیری آموز های نظامی پس در
همان محالت دوباره به وظیفه امنیتی گماشته میشوند.
نامبرده تصریح کرد« :هی نیوروی اردوی محلوی و منطقوه ای
نمی تواند که از یک ولسوالی بوه ولسووالی دیگور برونود و تنهوا
وظیفه آنان در همان منطقه و مح میباشد».
فرمانده قول اردوی  ۲۰۹شاهین نقش این نیروهوا را در توأمین
امنیت ساحات و محالت اثر گذار دانسته و تأکید می کند که این
نیروها میتوانند امنیت را بوجود بیاورند.
قووول اردو  ۲۰۹مسووتقر در ولسوووالی دهوودادی والیووت بلووخ از
بزرگترین پایگاه نظامی افغانستان است که مسولولیت امنیتوی ۹
والیت را در شمال و شمال شرق کشور به عهد دارد.
عم یات نظامی در شنیدند با کشت و زخمی شتدن
 ۱۹طالب پایان یاف
مسلولین در فرماندهی پوولیس هورات موی گوینود کوه عملیوات
مشترک نیروهوای امنیتوی در ولسووالی شونیدند والیوت هورات
موفقیت آمیز خاتمه یافت که در این عملیات  ۱۹تن از مخالفین
دولت کشته و زخمی شدند.
به گزار خبرگزاری پیام آفتواب« ،فورزاد فوروتن» ،سرپرسوت
مطبوعاتی فرماندهی پولیس هرات گفت که در این عملیات سه
قرارگاه ثابت طالبان تخریب شده و دست ک یازده تن از طالبان

مسلح به شمول سه فرمانده کلیدی این گروه کشته و هشت تن
دیگر زخمی شدند.
او در ادامه اظهار داشوت کوه شوب گذشوته در نتیجوه عملیوات
کماندوها در ساحه بر مکان و امارت ولسوالی شیندند ،دو قرارگاه
ثابت دشمن که مح فرماندهی حمالت تروریسوتی بوود ،نوابود
گردید و در آن مقدار قاب توجه مهمات ه از بین برده شدهاند.
به گفته وی ،در جریان این عملیات صدها حلقه ب و ماین هوای
دست ساز ،مقدار قاب توجه مهمات و مواد انفجاری کوه در ایون
قرارگاه مخفی ساخته شده بود ،انفجار داده شد.
از سویی ه « ،عبدالقیوم رحیمی» ،والی والیت هرات در دیودار
با «امین اهلل امرخی » ،فرمانده پولیس هرات ،رشوادت نیروهوای
امنیتی را تحسین نمود و موفقیت های اخیر نیروهوای امنیتوی را
تبریک گفت.
همچنین فرمانده پولیس هرات به مردم هرات اطمنیوان داد کوه
نیروهای امنیتی از همه توان خود بخاطر مهار جرای و سورکوب
هراسافگنان استفاده مینمایند.
این درحالی است که عملیات نیروهای امنیتی در ولسووالی هوای
شرقی هرات نیز نتایج مثبت و قاب قبولی را در پیداشتهاست.
عضتتو شتتورای والیتتتی ستترپ  :طالبتتان از میتتان
کودکان سربازگیری میکنند
مقامات محلی در والیت سورپ موی گوینود کوه گوروه طالبوان
ولسووالی کوهسووتانات ایوون والیوت را بووه مرکووز سووربازگیری و
آموز افراد انتحاری خود در این والیت بدل کورده اسوت .ایون
ولسوالی ماه میزان سال  ۱۳۹۴به دسوت گوروه طالبوان سوقوط
کرده بود.
«ذبیح اهلل امانی» ،سخنگوی والی سرپ می گوید کوه نیروهوای
دولتی تاکنون برای پسگرفتن این ولسوالی اقدامی نکردهاند.
به گفته امانی ،گروه طالبان در جریان سه سال گذشته دست بوه
ایجاد تأسیسات بزرگ نظامی در این ولسوالی زده است و اکنوون
کوهستانات یکی از بوزرگ تورین مرکوز سوربازگیری و آمووز
جن جویان طالبان به ویژه افراد انتحاری ایون گوروه در سوطح
کشور است.
وی گفت که افراد گروه طالبان دو سال پیش  ۶۰نفر را در یوک
مرکز آموزشی انتحواری در کوهسوتانات آمووز داده و پوس از
فراغت برای آنها جشن نیز برپا کرده بودند.
به گفته وی ،تا کنوون دو فورد انتحواری کوه در ایون ولسووالی
آموز دیده بودند ،از سوی نیروهای امنیتی سورپ بازداشوت و
دو فرد دیگر آنها از بین برده شدهاند.
دامنه ناامنی ها در سررلل در بهرار آینرده گسرتر
خواهد یافت
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سخنگوی والی سرپ از جانب دیگر هشدار می دهد کوه اگور در
جریان زمستان امسال برای پاک سازی ولسووالی کوهسوتانات از
وجود طالبان اقدامی نشود ،دامنه ناامنیها در سرپ در بهار آینده
گستر بیشتری خواهد یافت.
به گفته ذبیح اهلل امانی ،کوهستانات برای گروه طالبان از موقعیت
استراتژیک برخوردار است و این گروه با استفاده از این ولسووالی
بارها بر ولسوالیها و والیات ه جوار آن حمله کردهاست.
بامیان ،غور و فاریاب از والیاتی اند که بوا ولسووالی کوهسوتانات
مرز مشترک دارنود .امنیوت ولسووالی هوای صویاد ،سوانچارک و
بلخاب در همسایه گی کوهستانات ،در جریان سه سال گذشته از
طریق این ولسوالی به شدت آسیب دیدهاست.
امانی می گوید که توا زموانی کوه کوهسوتانات از وجوود طالبوان
پاکسازی نشود ،در این ولسوالیها نیز امنیت برقرار نخواهد شد.
مقامهای محلی سرپ ه چنان میگویند که گروه طالبان بعضی
از خانوادهها در ولسوالی کوهستانات این والیت را به تورک ایون
ولسوالی مجبور کرده اند .به گفته ذبویح اهلل اموانی ،در جریوان دو
هفته گذشته دست ک  ۲۸خوانواده از ولسووالی کوهسوتانات بوه
شهر سرپ کوچ کرده اند .امانی می گوید که گروه طالبان از ایون
خانواده ها خواسته بود تا نزدیکان شان را از کار با دولت منع کنند
و اگر این کار را نکردند ،نابود خواهند شد.
وی افزود که این خانواده ها برای آن که از سووی گوروه طالبوان
آسیب نبینند و نیز اعضای شان در ادارات دولتی به کارهای شوان
ادامه بدهند ،ناگزیر شدند خانههایشان در کوهستانات را ترک و
به شهر سرپ کوچ کنند.
طالبان از میان کودکان سربازگیری میکنند
در همین حال« ،ملکه علوی زاده» ،یوک عضوو شوورای والیتوی
سرپ  ،نیز می گوید که ولسوالی کوهستانات به مرکز تولید افوراد
انتحاری در این والیت بدل شدهاست.
به گفته او ،گروه طالبان از میان کودکان سربازگیری می کننود و
آنها را برای انجام حمالت انتحاری آموز میدهند.
او گفت که در پی استقرار گروه طالبان در کوهستانات و ناامیدی
مردم از اجرای عملیات برای پاک سازی این ولسوالی ،حودود دو
هزار خانواده تنها امسال از کوهستانات بیرون رفتهاند.
خان علی زاده هشدار داد در صوورتی کوه کوهسوتانات از چنو
طالبان بیرون نشود ،خانوادههای بیشتری این ولسوالی را تورک
خواهند کرد.
این عضو شورای والیتی سرپ می گوید که افراد گوروه طالبوان
در حال حاضر در بخش هایی از ولسوالی های صیاد و سوانچارک
والیت سرپ نیز فعالیت دارند.
خان علیزاده افزود که بسیاری از حمالت گروه طالبان بوه ایون
ولسوالیها از طریق ولسوالی کوهستان اجرا میشود.

هیچ عملیاتی در کوهستانات اجرا نشدهاست
«عنایت اهلل معل » ،عضو دیگر شورای والیتی سرپ  ،موی گویود
که گروه طالبان ،افرادی را برای حمالت انتحاری خود استخدام
میکند که زیر سن  ۱۸سال قرار دارند.
به گفته او ،این افراد پس از آموز های انتحواری بورای انجوام
حمالت به شهر سرپ یا والیات ه جوار آن فرستاده میشوند.
معل تأکید دارد که به رغ درخواستهای مکرر آنهوا از دولوت
برای اجرای عملیات در این ولسووالی ،هنووز هوی عملیواتی در
کوهستانات اجرا نشدهاست.
سرپ در شمال کشور در جریوان سوال هوای اخیور بوه یکوی از
والیات ناامن افغانستان تبدی شدهاست.
جن و جویووان گووروه طالبووان در اوای و موواه گذشووته حم والت
گسترده ای را از چند جناح بوه شوهر سورپ بوه هودف تصورف
چاههای نفت در این والیت انجام دادند.
این حمالت هرچند از سوی نیروهای دولتی عقب زده شود ،اموا
برای این نیروها تلفات سنگین به همراه داشت.
مقامات محلی سرپ می گویند که تهدیدات در برابور چواه هوای
نفت در این والیت ،کماکان وجوود دارد و بوی آن موی رود کوه
جن جویان طالبان در بهار پیش رو حمالتشان به این چاهها را
از سر بگیرند.
ایتالیا نظامیان خود را از افغانستان خارج میکند
منابع دفاعی ایتالیا اعالم کردند که «الیزابتوا ترنتوا» وزیور دفواع
ایتالیا به فرماندهی عملیاتی نیروهای مسلح ایون کشوور دسوتور
آغاز برنامه ریزی برای خروج از افغانستان را تا یوک سوال آینوده
صادر کردهاست.
در روزهای اخیر سخن از توافق میوان آمریکوا و طالبوان بورای
صلح در افغانستان به میان آمده است ،تووافقی کوه بوه نظور در
ماه های اخیر آغاز و سپس در دوحه در طی دیودار میوان هیلوت
آمریکایی و نمایندگان طالبان به امضا رسیدهاست.
طالبان متعهد به مذاکره برای توقف درگیری ،برای یوافتن یوک
توافق با دولت کاب شد و در پیش نویس توافوق نیوز سوخن از
ضمانت این گروه برای انجوام نودادن عملیوات علیوه نیروهوای
غربی در ازای عقبنشینی این نیروها شدهاست.
وزارت دفاع ایتالیا مدت ها است که برنامه ای برای تغییور وضوع
نیروهای خود در خاورمیانه و افغانستان برای انتقال به آفریقوا در
دستور کار دارد.
روزنامه کوریره دالسرا نیز از کاهش احتمالی نیروهای ایتالیوایی
در عراق ،بویژه در منطقه سد موصوول و تعهود بیشوتر رم در دو
جبهه دا مبارزه با قاچاق انسان در لیبی و نیجر خبر دادهاست.
ایتالیا با بیش از  ۶هزار نظامی در  ۳۲مأموریت بینالمللی ،در ۲۲
کشور جهان حضور دارد.

