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سالی که نکوست ز بهارش پیداست
عباس ستانکزئ نماینده طالبان بعد از امضای توافقنامه با امریکا اظهار داشت "حکومتی در افغانستان وجود
ندارد و ما با نمایندگان واقعی مردم افغانستان مذاکره خواهیم کرد!" این بدان معنی است که طالبان میخواهند
هیأت طرف مذاکره جانب مقابل خود را نیز خود تعیین کنند.
بنظر میرسد که اختالف کاربرد کلمات راه گنجشکک را برای ابآ ورزیدن طالبان از مذاکره با نمایندگان رسمی
دولت باز گذاشته است! در اعالمیه دولت افغانستان با امریکا گفته میشود:
"...توافقنامه میان ایاالت متحده و طالبان راه را برای مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسالمی افغانستان و طالبان
باالی یک توافق سیاسی و آتش بس دائمی و جامع هموار می سازد .جمهوری اسالمی افغانستان یک بار دیگر
آمادگی خویش را برای اشتراک در چنین مذاکرات و توافق روی آتش بس با طالبان اعالم می دارد".
در توافقنامه طالبان با امریکا گفته میشود:
به موجب این موافقت نامه "امارت اسالمی طالبان که توسط ایاالت متحده بهعنوان یک دولت شناخته نمی شود
و به نام طالبان شناخته می شود مذاکرات بیناالفغانی را با طرفهای افغان در  ۱۰مارچ  ۲۰۲۰مطابق  ۱۵رجب

۱۴۴۱هجری قمری و  ۲۰حوت  ۱۳۹۸هجری شمسی شروع خواهد کرد.
آتش بس دائمی و جامع یک موضوع آجندای گفت وگو و مذاکرات بیناالفغانی خواهد بود .شرکت کنندگان
مذاکرات بیناالفغانی در مورد تاریخ و چگونگی آتش بس دائمی و فراگیر ،از جمله میکانیزم های اجرایی بحث
خواهند کرد که همراه با تکمیل و توافق در مورد نقشه راه سیاسی آینده افغانستان اعالم خواهد شد.
بنظر میرسد که جمالت "مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسالمی افغانستان و طالبان" با " مذاکرات بیناالفغانی
را با طرف های افغان" باهم مطابقت ندارند و امریکا (خلیلزاد) از دو زبان متفاوت با دولت و طالبان کار گرفته
است .این اختالف راه گنجشکک را برای اباء ورزیدن طالبان با نمایندگان رسمی دولت باز گذاشته است!
به این ارتباط عباس ستانکزئ نمایندۀ طالبان بعد از امضای توافقنامه با امریکا اظهار داشت "حکومتی در
افغانستان وجود ندارد و ما با نمیندگان واقعی مردم افغانستان مذاکره خواهیم کرد!".
با توجه به این م ٔسله دولت باید فورا هیأت همه جانب ٔه مذاکره باطالبان را معرفی کند و رهایی  ۵هزار زندانی
طالبان را مشروط به توافق طالبان با مذاکره با این هیأت نماید.
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