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 گفتار دیگر در باره مذاکرات دوحه
 
 
 
 
 

در  گذاشته اندنام طالب یا طالبان را رایشان که ب   ISIگان رات میان زلمی خلیلزاد و نمایندیک دور دگری از مذاک

 به پایان رسید. هر دو طرف همان جمالت تکراری دور های قبلی را تکرار کردند.  دوحه مرکز قطر

اغوا گرانه بیشتر مقاصد تبلیغاتی  این درامه از طریق ذبیح هللا مجاهد سخن گفتند.    ISIخلیل زاد از طریق تویتر و

 زمانیکه  201۸دوم سال  ۀنیم اززیرا در طول و عرض این مذاکرات البته بعد را را دنبال میکند تا )مذاکرات صلح( 

و پیامی را که در جریان مذاکرات قبل و آنچه مشهود است ات شانرا با طالبان علنی ساختند مقامات امریکایی مذاکر

ثیر أطالبان در انظار جهانیان، تحت ت بزرگ نماییبعد از آن به مردم افغانستان و جهانیان میرسانند عبارت است از 

ی ابعاد بی ثبات ۀفغانستان و ایجاد بی نظمی و توسعین آوردن مورال رزمی و دفاعی قوت های مسلح ائار دادن و پاقر

 باشد.  در افغانستان می

 پمبارزه با تروریزم طالبانی و گروتا حاال امریکا به مردم ما و جهانیان حمله و لشکر کشی اش را در افغانستان 

ک امریکا ستراتیژیمستقر در افغانستان دوست و متحد پنداشتند که حکومت  های القاعده بیان میداشت و مردم چنین می

صفحه برگشت از همان ابتدا با مداخالت  201۴در منطقه میباشد. اما با پیروزی دکتور اشرف غنی در انتخابات سال 

انتخابات و جریان شمارش آرای  ۀدر بحبوباداره استخبارات نظامی پاکستان  در وامریکا  متحدۀمکرر سفارت ایاالت 

ت بستگان جمعیت اسالمی با مقامات سفارت ایاالداکتر عبدهللا عبدهللا و  پنهانی و علنی  انتخابات و مالقات های مکرر

شکل  را بهکابل یان تظاهراتی را در شهر کابل سازماندهی کردند و ارگ ئبا پشتوانه امریکاامریکا این گروه  متحدۀ

امریکا به شکل علنی در امور  متحدۀزمان ایاالت  آن ۀدند تا اینکه جان کیری وزیر خارجتهدید قرار داکودتایی مورد 

اه درصدی وحدت ملی را( را با شرکت پنجحکومت ) ،مغایر قانون اساسی کشور داخلی کشور ما مداخله کرده و

 که از حامد و چپاولگران تنظیمی ص دزدانو دسته اش بر بقایای حکومت فاسد، غیر متخص و دار داکتر عبدهللا

 بر ملت ما تحمیل کردند. تقسیم کرده کرزی به میراث مانده بود 

راه های بعد انتخابات در سراپای حکومت )وحدت ملی( عنصر اختالف در به این ترتیب از همان نخستین روز 

های کلیدی، تصفیه دستگاه حکومت از عناصر  ستهای متخصص و کارفهم در پ  پیشرفت و ترقی، جابجایی کادر
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عی سیاسی، اجتما در برابر تصامیم، فرامین و اقدامات  و سنگ اندازیمشهود بوده رشوه ستان فاسد، دزد و چپاولگر 

یان از ئکاامری ا  که یقینبه شکل علنی صورت میگرفت و تا کنون هم این سلسله جریان دارد. یس دولت ئو اقتصادی ر

 جئو نتا از طرح ها، اقدامات یچ نوع پشتیبانی رسمی و غیر رسمیاز همان آغاز تا کنون هبودند زیرا  آن خوشنود

تی؛ امنیبخش های  ا  های مکرر دستگاه اداره دولت خاصتبزرگ اقتصادی؛ تصفیه ثمر بخش پروژه ها و دستآوردهای 

 وافغانستان که از جانب تیم کاری  کادریدفاعی و قضایی کشور؛ جلوگیری قاطع از فساد اداری و بهبود سیستم 

 بعمل نیاورده اند.  شود برده می متخصص دولت پیش

حمالت  یاغیگری قوماندانان محلی،تظاهرات ضد حکومتی،  فعالیت های تخریبی، 201۴از جانب دیگر بعد از سال 

زیر نام طالبان به والیات، ولسوالی ها    ISIاستخبارات نظامی پاکستان  ادارۀمنظم  یافتۀانتحاری، حمالت سازمان 

 و مقامات امریکایی نه تنها برای محار این حمالت همکاری نکردند بلکه بلعکس هو شهر ها شدت بیش از حد پیدا کرد

مردم بیگناه ملکی را مورد و در جریان این حمالت گسترده نظامی پاکستان محالت مسکونی  طیارات امریکایی

 ممد قرار آرامی های ضد حکومتیدر تشدید نا و را بیشتر علیه دولت شورانیدند کشورده و مردم بمباردمان قرار دا

 . گرفتند

یح، نظامی پاکستان در افغانستان، تعلیم، تمویل، تجهیز، تسل ۀر حکومت افغانستان مبنی بر مداخلبا وصف تآکیدات مکر

ایاالت وحشت در افغانستان  دهشت و ایجادو نستان سازماندهی و اعزام گروپ های جنگی زیر نام طالبان به افغا

 ۀلیس جمهور امریکا به سلسئش هیچنوع عکس العملی در زمینه ابراز نکرده تا اینکه ترامپ رامریکا و متحدین متحدۀ

های امریکا به پاکستان را که آنکشور به عنوان  ر نقاط جهان کمکئامریکا در ساهای حاتم بخشی قطع مصارف 

خاذ اتبرای انتخابات  وسیعی گی هایدر کار حکومت که آمادقطع کرد. همچنان مبارزه علیه تروریزم بدست می آورد 

ن شده انتخابات برای ریاست جمهوری را برگزار کند دار و دسته جهادی ها و یمیگردید و مصمم بود تا در وقت تعی

شان که همه نیروهای طرف اعتماد امریکا از گذشته های دور بوده و هستند و بعد از اجالس بن تا کنون  وابستگان

همه هستی کشور ما را چاپیدند و عامل اصلی فساد گسترده، نا امنی، همکاری با دزدان و جانیان  زیر حمایت امریکا

د وکمک سازمان استخبارات نظامی پاکستان در وج باشند به و شبکه های تروریستی و سایر عوامل بی ثبات کننده می

  گی هایناگون چندین بار آماددر برابر انتخابات سنگ اندازی کرده و به ذرایع گوگروه های اهریمنی چون طالبان 

 انتخابات را به بن بست مواجه ساختند. 

و حکومت با ی قرار داشت کشور از جهات مختلف مورد تهاجم دشمنان خارجی و داخلو احوال که در همین حال 

 بسیار تخصصی و مدبرانه در برابر این همه تعرضات و تهاجمات نظامی، ۀمل به شیوأبسیار خویشتنداری و ت

رات با مذاک ۀمٔسلیان ئگی کرده و سکان کشور را در راه ثبات و رفاه هدایت میکرد امریکاسیاسی ایستاد واقتصادی 

ن طالباباب مذاکرات را با این نیروی اهریمنی بدون در نظرداشت مردم و دولت افغانستان و طالبان را عنوان کرده 

ه . امریکا با گشودن باب مذاکره بودندما لشکر کشی کردحدود دو دهه قبل بخاطر مبارزه با آنها به کشور که گشودند 

 ها نمایش بدهد؟  خواهد به جهانیان و افغان با طالبان چه را می

ا ب یانئهای پشت پرده امریکار می آید که احتماآل در گفت و گووضع و انکشاف اوضاع در غرب آسیا باز تحلیل 

یک ستراتیژتخته خیز علیه ایران و اهداف  استفاده از قلمرو افغانستان منحیث ۀمقامات دولت افغانستان در زمین

 اقدامات بیاساس وجود داشته که جانب امریکا از آن ناحیه ناراض بوده و بر همان نظر  اتاختالف آنکشور علیه چین
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د قلمرو اد فیصتبلیغات که گویا  بیش از هفت ایجاداز طریق افغانستان را  اعتبار ساختن دولت جمهوریو بی ثبات کن جامعه 

؛ خارج ساختن نام طالبان از ای امریکا و پاکستانرهایی زندانیان طالبان از زندان ه؛ طالبان قرار دارد ۀافغانستان تحت سلط

 وسیله طیارات چارتر به قطر بدون درنظرداشته ملل متحد؛ انتقال طالبان تروریست ب ادارۀست سیاه تروریستان بین المللی یل

ر مستقیم با طالبان دبوسیله تبلیغات از طریق رسانه ها و راه اندازی مذاکرات و بلند بردن مورال طالبان  روسیجر سرحدیپ

ولت سقوط دخره الاب ؛ بی ثباتی وبیشتر ایجاد هرج و مرج امریکا برای متحدۀالت ابود که ای یدوحه مرکز قطر از جمله اقدامات

ه اقداماتی بیشتر از جملجابجایی داعش در والیات شمال و شمال غربی افغانستان  افغانستان به نفع طالبان رویدست گرفته است.

 باشد.  برای تهدید جمهوری اسالمی ایران و در صورت لزوم مداخله نظامی در ایران مد نظر پنتاگون می است که

ستراتیژی در راستای  ضایت رای ابراز همچنان همه این اقدامات در راستای تحت فشار قرار دادن دولت افغانستان بر

 ستراتیژی ها درست مخالف منافع ملیباشد که این  ل منطقوی میئدر قبال ایران و مسا ا  امریکا خاصت متحدۀشایانه ایاالت جهانگ

 کشور ما سیر دارد.

امریکا در وجود یک افغانستان بی ثبات و ملوک الطوایف منافع خویش را  متحدۀدر این هیچ شکی وجود ندارد که ایاالت 

 هگذرا بو  یاجمالاگر یک نگاه . استستوار امریکا در افغانستان بر این مبنا ا متحدۀجستجو میکند زیرا همه اهداف ایاالت 

نیو توافقات ژ تحتو تعهد  بحیث ضامن اجرایی  اءامریکا با وصف امض بینیم که  اخیر بیاندازیم می ۀحوادث و وقایع چهار ده

اما با دسایس آشکار استخباراتی و نظامی برعکس آن عمل کرده و با بقدرت رسانیدن دست پرورده هایشان  19۸۸اپریل  1۴

های اقتصادی؛ اجتماعی؛ سیاسی؛  بناام خون تبدیل کرده؛ تمام زیرکشور ما را به حم 1992 سال در اپریل یعنی )مجاهدین(

حت ت زیر رهبری دزدان و آدم کشان حرفویی ینظام ملوک الطوایف ما کشورکه در نتیجه در  دندکرنابود را دفاعی و امنیتی 

ا بامریکا  متحدۀکه ایاالت پشت پرده . در نتیجه توافقاتی برقرار گردید  ISIاستخبارات نظامی پاکستان  ادارۀحمایت مستقیم 

باره سرنگونی حکومت داکتر نجیب هللا و بقدرت رسانیدن در فدراتیف روسیه جمهوری اتحاد شوروی دیروز و متعاقبآ جانب 

ریکا ام متحدۀایاالت و دزدان سر گردنه گوش بفرمان امریکا و غرب چند سالی پاکستان  یافتۀی هفت گانه پرورش تنظیم ها

ظامی  ن -اسی فعل و انفعاالت اقتصادی؛ سی به پاکستان سپرد و خود سرگرمو باالخص کشور ما را دربست زمام امور منطقه 

 به ایشان حاتم بخشی کرده بود بودند.در زمان بوریس یلتسن  در شرق میانه و بحر هند که جانب روسیه

بقدرت رسیدن والدیمیر ماشین نظامی چین و تقویت قدرت تعرضی و دفاعی  و توانایی های اقتصادی و رشد سرسام آور  با 

یکایی ستراتیژیست های امر. که به پندار در مسایل بین المللی فعال گردیدپوتین در جمهوری فدراتیف روسیه آنکشور دوباره 

تیب ترو به این  ه استافریقا و بحر هند مورد تهدید قرار گرفتقاره شرق میانه؛ ؛ سیاآامریکا در جنوب   متحدۀمنافع ایاالت 

یه؛ سازماندهی بهار افغانستان؛ عراق و سوربه جابجایی نیرو هایش در بحر هند و اطراف دریای چین؛ لشکر کشی به امریکا 

امریکا اطاعت  متحدۀهای جهان که رژیم هایش از فرمان ایاالت یقا و مداخله نظامی در اکثر کشورهای شمال افرعربی در کشور

 مبادرت ورزید. نمیکردند 

ودند و القاعده بقدرت رسانیده بتی یستشریک مساعی سازمان ترور دراز قبل طالبان یا تروریستان شناخته شده را  در افغانستان

اتیژیک سترنه باییست تا ثمر دهی پروژه های به کشور ما لشکر کشی کردند. ولی این بها( مبارزه با تروریزم)به همین بهانه 

وک ملما همان نظام  کشور شدند که این پروژه به همکاری پاکستان همچنان ادامه داشت و در داخل امریکا فعال نگهداشته می

الیت داشت که فعحامد کرزی فاسد و سرا پا حکومت پوشالی  ادارۀهای امریکایی زیر ه پشتیبانی بالفعل و بالقوه نیروب یالطوایف

بصورت عموم و  بلعیدند و خارجیان تمام هستی کشور رارا به مزرعه بزرگ خاشخاش جهان مبدل ساختند و  ما کشور

 ستراتیزیک بودند و از طرف دیگرز یکطرف مصروف اعمار پایگاه های ابشکل پنهانی و غیر قانونی یان بطور اخص ئامریکا

 به غارت معادن و احجار زیرزمینی کشور ما پرداختند. 
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مدن تیم وطندوست و ملی اندیش دولت فعلی و موفقیت های مزید در عرصه حکومت داری؛ امور اقتصادی؛ الویت آبا رویکار 

بخشیدن به منافع ملی در برخورد با همسایگان آزمند و رهایی کشور از بند اسارت ترانزیت پاکستان و به حاشیه راندن دزدان 

ع برقراری یک حکومت با ثبات با مناف. اما مین استأدر کشور در شرف ت ثبات نسبی آهسته  -آهسته و قطاع الطریقان تنظیمی 

در صدد است تا از طریق مذاکرات با یک گروه  اء  ش در افغانستان سازگاری ندارد بنامریکا و محمل های لشکر کشی ا

ان دست و همزم بخشدبو اعتبار وریستی ساخت پاکستان را اتوریته تروریست اعتبار دولت را نازل ساخته برعکس گروه تر

پاکستان را برای عملیات های انتحاری و حمالت تروریستی و خرابکارانه در کشور ما باز گذاشته اند و در برابر همه این 

تا کنون جان صد ها هموطن بیگناه ملکی ما را   201۸دسمبر سال  1۸ که از شروع دور اول مذاکراتتروریستی  حمالت

جان مردم بیچاره یان ئ؛ گویا آب از آب تکان نخورده و برای امریکاگرفته است هیچنوع عکس العمل از خود نشان نداده اند

ان بمنظور پاکستدر حالیکه امروز اطفال افغانستان و دنیا هم میدانند که طالب وسیله ایست در دست افغانستان هیچ ارزشی ندارد. 

 مداخله و تخریبکاری در امور افغانستان. 

د باییست با پاکستان مذاکره و توافق صورت گیرد و یا آنعده طالبانی که احساس اهان قطع فعالیت های طالبانی باشاگر کسی خو

ت صلح گذاشته به فعالی وطندوستی دارند بصورت منفرد و یا کتلوی با رعایت و احترام به قانون اساسی کشور سالح بر زمین

و یا اینکه پاکستان از جانب امریکا و جامعه بین المللی آمیز به کشور خویش برگردند و از سیطره بیگانه خود را وارهانند. 

بوسیله تحریم ها و سایر شیوه های اقتصادی تحت فشار مضاعف قرار داده شود تا از حمایت؛ تسلیح؛ تجهیز و تربیه تروریستان 

 ارد. دست برد

ریاست جمهوری خبر دعوت عمران خان صدراعظم پاکستان از دکتور اشرف غنی رٔیس جمهور افغانستان  ۀسخنگوی ادار

 امریکا و شرکای بین المللی اش برای قطع مداخالت متحدۀ. اگر ایاالت برای یک بازدید دوستانه از اسالم آباد را اعالم کرد

تانی ان است تا نظامیان پاکسمین صلح صادق هستند این بهترین زمأافغانستان و تم به زپاکستان؛ جلوگیری از صدور تروری

س جمهور افغانستان در باره عمران خان صدراعظم را صالحیت بدهند تا با ریٔ   ISIاستخبارات نظامی پاکستان  ادارۀ ا  خاصت

ر همسایه بصورت کامل االختیار مذاکره ل همسایگی نیک با درنظرداشت منافع ملی هردو کشوئر مسائم؛ طالبان و سازتروری

های دیگر چون عربستان سعودی و سایرین که در پروژه های القاعده و طالبان ی در زمینه انجام گیرد. همه کشورکرده و توافقات

نش یاگر امریکا و متحد اء  صورت گرفته است. بناستخبارات نظامی پاکستان  ادارۀو داعش سرمایه گزاری کرده اند از طریق 

 .مزراه حل جلوگیری از طالب و تروری این است بخواهند و در این راه صادق باشند

امریکا  در اطراف ایران و ساحه خلیج فارس تمام زراد خانه جنگی  متحدۀهای اخیر حاکی از آنست که  ایاالت اخبار روز

ره؛ تهدید و تحت هزار نیروی پیاده را نیز از سوریه و سایر محالت برای محاص 120خویش را جابجا کرده و قرار است تا 

وج نیرو هایش شش دور ی خرهای قطر و بحرین جابجا سازد ولی با طالبان روفشار قرار دادن ایران در خلیج فارس و کشور

 بی نتیجه را پیش برده اند آیا این یک نمایشنامه بسیار مضحک نیست؟مذاکره 
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