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 مالحظاتی چند، پیرامون مذاکرات مقدماتی صلح!
 

 

 این توضیح معلومات بکر و تازه نیست. به یقین کامل که هم وطنان محترم از منابع مختلف اظهارات خوش بینانه و

امیدوار کنندۀ جناب داکتر خلیل زاد سفیر خاص امریکا را برای مصالحه با جریان طالبان و  حکومت افغانستان بعد 

 از شش هفته گفت و گو در دوهه خوانده و شنیده اند.

داده  تفاهمات موفقانه که آنرا بی سابقه خواندند تذکر خلیل زاد از پیشرفت  و ځلمیاساس اخبار منابع مختلف آقای  بر

 اند.

جناب شان روانۀ کابل شدند تا نتائج مذاکرات خود را به اطالع حکومت افغانستان برسانند. ولی صدای امریکا که از 

 اسالم آباد پخش شده معلومات بیشتر را در زمینه فراهم آورده است.

 به خواست طالبان، تحت شرائط صدای امریکا از یک توافقنامۀ برازنده و مهم تذکر می دهد که جانب امریکا، با توافق

خاصی عساکر خود را از افغانستان خارج می نماید، و متقابالً طالبان با تعیین ضرب االجل این خروج و تطبیق آن 

 در عمل آتش بس مؤقت را اعالن نموده و تداوم آن را مربوط خروج تدریجی قوای امریکا گفته اند.

برای من به حیث یک کنجکاو و شکاک امور سیاسی یک تفصیل صدای تا کنون هرچه گفته آمد اخبار بود، ولی 

 امریکا نهایت جالب توجه و قابل تعمق،غور و مداقه است که در بین ناخونک ها به شکل برجسته نوشته شده:

به قول منابع خبیر و نزدیک به مذاکرات، جانب طالبان اطمینان بخشیده و تعهد سپرده اند که به هیچ سازمان »

دهشت افگن"تروریزم" بین المللی اجازه نخواهند داد که از افغانستان علیه امریکا و یا کشور دیگری استفاده 

 «نمایند.

از این تعهد نامه تعابیر و تفاسیر زیادی استنباط می گردد. چون توافق نامۀ نهایی معلوم نیست و نتایج  مذاکرات نشر نشده و تا این 

مذاکرات نه سهم داشته و نه نقشی، و هم چنان مرا به هیچ صورت ارادۀ پیش داوری و یا تخریب صلح  مرحله حکومت افغانستان در

 جویی نیست، ولی پیرامون این تعهد جناح طالب گفتنی هایی دارم که در ذیل به عرض می رسانم:
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ون ساخته و آن ها را مخالفین مسلح خواند ما همه می دانیم که امریکا سال ها قبل طالبان را از فهرست دهشت افگنان "تروریست" بیر

 و بعد از خروج اکثریت قوای نظامی امریکا و متحدین تمایالتی برای مصالحه و مذاکره ارائه شد.

از این تعهد طالبان چنین بر می آید که حاال طالبان به سطح باالتری ارتقاء داده شده و به عوض مخالفین مسلح به حیث   -1

 شده اند که از منافع امریکا صیانت می نمایند.. پذیرفتهمتحدین مسلح 

 اگـر ایـن جریـان مسلـح نباشـد چگونـه جلـو فعالیت هـای دهشت افگـنی حجـره هـای خوابیدۀ   -2

(Sleeping Cells ).القاعده و یا داعش را گرفته می تواند 

با شناخت رسمی بین المللی اصوالً و قاعدتاً چنین تضمین و تعهد نامه ای باید از طرف یک دولت مستقل  -3

 صورت گیرد، تا هنوز طالبان به چنین موقفی نائل نشده اند مگر این که در آینده قدرت سیاسی به ایشان سپرده شود.

حکومت افغانستان بارها طی اعالمیه ها گفته که به هیچ کشور و سازمان اجازه نمی دهد که علیه کشور   -4

 اید.دیگری از خاک افغانستان استفاده نم

مذاکرات با هیأتی که صورت می گیرد آیا واقعاً نمایندگی از تمام طالبان می کند؟ به قرار معلومات دست   -5

داشته، در بین جریان طالب انشعاب رخ داده، یک دسته طالبان دور پسر مال محمد عمر حلقه زده اند و جمعیت 

می نا راضیان سیاست پاکستان اند. آیا این انشعاب دیگری به رهبری مال عبدالمنان گروه مخالف ساخته و جریان سو

 از بین رفته و همه به این مذاکرات توافق دارند؟

زمینه سازی برای خروج قوای نظامی امریکا و متحدین از افغانستان  ن مرحله ولو که نهایی نیست ظاهراً تا ای -6

 ینجامد.نافغانستان  است که امید آن می رود که به ختم جنگ و خون ریزی، ویرانی و بر بادی

همانگونه که امریکا بقدرت نظامی و زور پول خود هرزگان، اوباش، قاتالن و جانیان فراری را بر گردۀ  -7

 سرنوشت افغانستان را طور دیگری و مظلوم افغانستان سوار کرد با عین قدرت میتواند که طالبان را بقدرت رسانیدهملت 

 رقم زند.

برعالوۀ هیأت امریکایی به رهبری آقای خلیل زاد و نمایندگان طالبان نمایندۀ پاکستان تا حال در مذاکرات صلح قطر 

و نمایندۀ مملکت میزبان شرکت داشتند، و این که چگونه و چه وقت این مذاکرات بین االفغانی شده و حکومت افغانستان 

 پایدار و ماندگاریم. در آن چه سهم و نقشی خواهد داشت منتظر نهایی شدن توافق نامه و تأمین صلح

مقامات پاکستانی اعتبار انعقاد این جلسات را به خود بخشیده و می گویند برای اعادۀ روابط حسنه با امریکا چنین 

مساعی را انجام داده و افغانستان با صلح و امن در قدم اول برای استقرار امنیت و بهبود وضع اقتصادی پاکستان 

 فع کل منطقه است. حائز اهمیت بوده همچنان به ن

 

 

 
را مطالعه کنند، می توانند با و محترم  ۀ معززهرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندتذکر: 

 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند "کلیکی" بر
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