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 ا در دوهه، نمایندگان طالبان مذاکرات خود را با هیأت امریکجنوری 8دیو آزاد افغانستان مؤرخ به قول خبری از را

 و گفتند بعد از مشوره با مقامات ذیصالح خود در بارۀ دوام مذاکرات تصمیم خواهند گرفت. هقطع نمود

و اعالن آتش بس  ،فیه عبارت از اصرار ورزی طالبان در مذاکره نکردن با حکومت افغانستانموضوعات متنازع 

 و معاوضۀ محبوسین است.

امریکا، آقای زلمی خلیل زاد سفر های خود را به « آشتی انداز» جلسۀ ریاض هم با ناکامی انجامید و نمایندۀ صلح

 لک منطقه از سر گرفت.امم

غرض مذاکره با مقامات پاکستان روانۀ اسالم  اشرف غنی اور ارشد رئیس جمهورهمچنان آقای عمر داوودزی مش

 آباد گردید.

یک کشوری با یک جریان مخالف مخصوصاً  یا تأریخ گواهی می دهد که جمع شدن دور میز مذاکره بین دو کشور و

و ادامۀ جنگ بوده  راه حل معضله یافتن در د سیاسیر  تعقل و خ  حاکمیت مسلحانه مظهر  و بعد از نبرد های خونین

انی و روانی و علنی راحت و آسایش جسم یشت و نامنی، و عدوهعامه، با ایجاد هراس، دلهره و د را خالف منافع

ور یک میز جمع شدن و اختالفات را با تبادل ، خون ریزی و ویرانی د  یربه عوض آتش با ،مصونیت بشر دانسته

که اکثراً  مورد بحث قرار داده ،گویی و تحمیل شرائطری از خشونت و زورعانظر مفاهمه و مصالحه در فضای 

 نامه گردیده و معضله حل شده.منتج به عقد یک توافق

 شرائط بنیادی و اساسی ذیل است:مستلزم موجودیت  یک مذاکرۀ سیاسی صلحو توقع انجام موفقانۀ  

 1- مذاکره.یاسی و اقتصادی جانبین در قدرت نظامی، س موقف تساوی 

 2-   سیاسی برای یافتن راه حل  و ارادۀ قوی با خلوص نیت   مذاکره باید با یک عزم راسخ صادقانه  طرفین

 ور میز مذاکره بنشینند.د   ،که در این موضوع خاص ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان است ،معضله

زاری بنیان گ» ست که به نام ثبوت این موقف مستلزم برداشتن قدم های اولی با آوردن تغییر در طرزالعمل ا

د عساکر خود را از افغانستان مثالً اگر امریکا یک تعدا یاد می شود.« Confidence Building»یا « اعتماد
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اد تر و قتل افرد. تداوم حمالت متوانرا اعالم نمای هبل یک آتش بس شش ماهابالمق بانطالد می کند بای جخار

  خوش بینی را بار می آورد؟چه صلح چه امیدواری و ریان مذاکرات جنظامی و ملکی در 

قالل عمل و صالحیت عام و تام اتخاذ تصمیم برخوردار تطور حتمی از اسه طرفین باید و ب -1 

 مگر مراجع بی طرف برای پا در میانی و وساطت. بوده مرجع دومی در آن ذیدخل نباشد.

 باشند. طرفین برای حصول مقاصد خود برای هر شرطی علی البدل داشته -2 
 

 تبصره بر تذکرات فوق:

چون طرف مذاکرۀ طالبان امریکا است تا هنوز در موقف ضعیف نظامی و سیاسی قرار ندارد  ،1 هدر مورد مادۀ نمر

و امریکا حاضر شده برای صلح زمینه سازی کند و بعد از سالها اباء ورزیدن در مذاکرۀ مستقیم با طالبان حاال تماس 

با وارد آوردن فشار نظامی  ترامپ نه امکان برگشت به سیاست قهر آمیز ور ،ها و مذاکرات مقدماتی را آغاز نموده

رس آن که آد هاحمالت راکتی و هوایی بر این پایگاه گاه های شان و و تعقیب طالبان در پناه و اقتصادی بر پاکستان

 برای امریکا میسر است.  معلوم است

 ولی مثل ویتنام به شکست مواجه نشده. ،دو طرف یعنی برای هر ،«رد نیستدر جنگ ب  » امریکا گفت

 مورد مادۀ  در

  رای طالبان در مذاکره ب ، گفتار و اعمال در صداقت نیتبر مداخلۀ علنی پاکستان  بنا باید گفت که ،2نمره

 ایجاد یک صلح ماندگار و پایدار شک و تردید موجود است.

  همه گواه این حقیت است  ،واقعیت های عینی، اسناد و مدارک مهم استخباراتی و تجارب عملی ،3مادۀ نمره

و قوای نظامی پاکستان ایجاد و تعلیم نظامی دیده و  تست که توسط  ادارۀ استخبارایکه طالبان یک وسیله ا

و  با زمینه سازی پاکستان. ن گذاشته و آن ها را محسور ساختهمدارس دینی پاکستان برای شان عقیده بنیا

کشاندن طالبان به مذاکرات مختلف برای شان اعتبار سیاسی کسب و سعی نمود که آن ها را به حیث یک 

 جوش مستقل معرفی کند. جریان خود

ولو که طالبی  افراد پیاده نظام و عادی طالبان پروردۀ دامان مدارس و تحت قومانده و کنترول مقامات پاکستانی اند

مصروف داد  هسوداگران سیاسی بود کالن های طالبان ولی در رده های باالیی قوماندانی می کند. ادعای رهبری و

لیلر بوده دارای یک کمپنی سمال اختر محمد منصور رهبر سابق طالبان یک ثروتمند  ،، نظر به اسناد منتشرهو ستد اند

  فون بود و در حومۀ شهر کویته خانه های زیادی داشت.

 و ثانیاً صالحیت اتخاذ هیچیک نصب العین مشخص ندارند  و در قدم اول کدام تشکل مستقل سیاسیخالصه طالبان 

 مردم پرور بوده برای کسب در کشوری هر جریان مخالف .فرمان بردار دساتیر پاکستان اند نوع تصمیم را نداشته و

ی چیز دیگری به نخون ریزی و ویرا ،شت افگنیهبه جز رخ زور، د نحمایت مردم خدماتی انجام می دهند اما طالبا

 نشان نداده اند.مردم افغانستان 

  اگر پاکستان اندر خیال تغییر موقف و سیاست خود باشد امیدی برای یافتن راه حل است.

تذکر رفته که توسط خود افغان  باید اذعان داشت که در جمیع جلسات و کنفرانس ها از صلحی 4در مورد مادۀ نمره 

 ان باشد بدین معنی که در برابر طالب نمایندۀ افغانستان باید در جلسات حضور داشته باشد. به رهبری افغ
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  ؟حکومت فعلی اباء می ورزد چه پیشنهادی دارد اگر طالب از مذاکره با

o ضاحت نداردکه و ؟علی البدل چیست ، 

o با کی مذاکره می کند؟  

د؟ خواست طالب نمشرانو جرگه را قبول داریک هیأت مشتمل از وکالی ولسی جرگه و  اگر حکومت نی آیا

؟ و خود از کدام گر است پس ولی نعمت و حامی طالب کیستیست. اگر این حکومت گماشتۀ اشغالمشخص ن

 استقالل برخوردار است؟

  !هم وطن محترم و معزز

 و تا هنوز است نوشتم ولی اعتراف می کنم که فاقد معلومات ثقه و دقیق در عمق سیاست امریکا را من این مطالب

 . به پس خانۀ اسرار سیاسی امریکا راه نیافته ام

 من نمی دانم که سیاست طویل المده امریکا در مورد افغانستان و منطقه چیست؟ 

سهو، خطاه و اشتباه بوده و یا بر اساس یک طرح سنجیده  بلعنده رفتن پای امریکا در این گودال ومن نمی دانم که فر

 شده

  (.به فرضیۀ اول استم گرچه خود معتقد)

به توصیۀ امریکا باشد با  یطالبان در مذاکره نکردن با حکومت فعل ورزی اصرار شاید که مهمچنان من نمی دان

 به هر حال موضوعی است قابل مباحثه. عواقب غیر قابل پیش بینی.

 

 
 
 

د با را مطالعه کنند، می توانن هن پرستۀ معزز و مینویسندهرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این تذکر: 
 .ت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوندعکس نویسنده در صفحۀ مقاال "کلیکی" بر
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