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اخترمحمد یوسفی

فوریت رهایی زندانیان طالبان؟

آیا آتش بس برای قطع جنگ و تأمین صلح واقعی و پایدار در افغانستان فوریت ندارد؟

زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته که امریکا خواهان رهایی فوری
زندانیان طالبان بر اساس توافق صلح امریکا با این گروه است.
او در یک رشته توئیت گفته که باوجود تعهدات هر دو طرف (دولت افغانستان و طالبان) مبنی بر انجام این کار ،تا
امروز هیچ زندانی آزاد نشده است " .آقای خلیلزاد گفته ،ویروس کرونا " رهایی زندانیان را فوریت بخشیده و وقت
حایز اهمیت است.
جاوید فیصل ،سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان ساعتی بعد از توئیتهای آقای خلیلزاد در یک پیام ویدئویی
گفت که موضع دولت افغانستان برای رهایی زندانیان طالبان تغییر نکرده است .او گفت" :طالبان باید کشتن افغانها
را متوقف کنند و تضمین کنند که زندانیان رها شده دوباره به میدان جنگ برنمیگردند".

*

اگر تقاضا رهایی زندانیان طالب جهت حسن نیت بوده باشد ،دولت افغانستان با رهایی انس حقانی و دوتن دیگر

زندانی قدم حسن نیت خود برداشته است .رهایی سه تن که در جنایات و قتل های بیشمار در افغانستان دست داشته اند
باید کافی شمرده می شد.
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رهایی دو تن استادان اختتاف شده پوهنتون امریکایی در افغانستان که مصرف در خدمات ملکی و تدریس بودند حق
طبیعی آنان بوده و نباید به حساب معاوضه با جنایایتکاران شمرده شود .اختتاف مهمانان خدمتگداز مردم خالف
فرهنگ افغانی و خیانت ملی است.
صرفنظر از بحث بر جهات قانونیت توافقنامه "صلح" قطر در بین ایاالت متحده امریکا با طالبان پرابلم های حل
ناشده در راه صلح افغانستان از قبل موجود است که اکنون باعث سد راه تطبیق توافقنامه "صلح" ایاالت متحده
امریکا با طالبان گردیده است.

*

نبودن حضور نمایندگان و یا حداقل در نظر گرفتن خواسته های قربانیان اصلی جنگ در افغانستان در مذاکرات

"صلح" ایاالت متحده امریکا با طلبان که باید محور اساسی فیصله های آنرا را تشکیل میداد موجود نیست.

*

عدم موجودیت نمایندگان دولت افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان و تشدید بحران و بی اعتمادی کنونی قبل از

شیوع "ویروس کرونا" در مذاکرات "صلح" ایاالت متحده امریکا که خود از حامیان دولت در افغانستان می باشد
بوجود آمده است.

*

اقدامات زور و فشارهای متواتر جانب ایاالت متحده امریکا باالی دولت موجود افغانستان با امکانات ظرفیت های

محدود و نا مطمین آن مدتهاست که دولت در دو جبهۀ جنگ ،جنگ با طالبان و جنگ با بغاوتگران انتخابات را
درگیر مانده اند بسیار خطر ناک است.

*

اقدامات زور و فشارهای یک ابر قدرت در مقابل دولت موجود ضعیف افغانستان صلح را در افغانستان ببار نمی

آورند ،بلکه عمالا کشودن جبهۀ سوم جنگ برای دولت است که می توانند باعث سقود دولت موجود با هرج و مرج
در افغانستان شود ،چیزیکه دشمنان همسایۀ افغانستان پاکستان و ایران منظر آن هستند.

*

دولت موجود افغانستان که در نتیجۀ انتخابات جنجالی ریاست جمهوری شکل گرفته است ،بدون "ویروس کرونا"

ویروسها و امراض مهلک و خطرناک دیگر را دچار است .دولت موجود افغانستان تا حال نتواسته اند که بنابر
کودتای باغیان انتخابات عبدهللا عبدهللا ،حتی کابینۀ حکومت خود را تشکیل دهد.

*

سیاسیون مفسد "جهادی" که اکنون بنام میانجی مصروف توطیه براندازی دولت موجود افغانستان به رهبری

رئیس جمهور اشرف غنی هستند نیز بخش از پرابلم های عمده را در بحران افغانستان بوجود آورده است.
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*

طالبانی که جانب ایاالت متحده امریکا با آنها توافقنامه "صلح" قطر را برای خروج قوأی از افغانستان با آنها

امضا نموده است ،با صراحت بارها اعالن کرده اند که دولت موجود افغانستان را برسمیت نمی شناسند و با بی
حرمتی و بی عزتی کامل آنرا "حکومت کابل" میدانند .براساس کدام فرهنگ صلح و افغانیت پیشبرد مذاکرات صلح
در بین دولت موجود افغانستان و طالبانی که خود را فاتح جنگ و رهبران امارت "اسالمی" میدانند چگونه ممکن
است.

*

باید قضاوتها مناصفانه باشد ،ببینید که آغوش گرم چلیان مدارس پاکستانی که توسط استخبارات آی .اس .آی.

پاکستان رهبران طالبان شده اند ،بروی تمام زمامداران و کرنیالن پاکستانی با لبهای پرخنده باز است ،مگر با غرور
نوکرمابانۀ که پنجابی ها برای نوکران طالب شان در مدارس تروریستی پاکستان آموخته اند ،انقدر بی ادب هستند
که برخالف اداب افغانی با هئیت حکومت افغانستان برای حل مشکل زندانیان خود حاضر به مذاکره نمی باشند ،پس
مالمت و سالمت روشن است که هدف طالب صلح نه بلکه تصاحب قدرت با بهانۀ توافقنامه است وبس.

* عده ای از رهبران طالبان که عکسهای شان در زیر دیده می شود عبارت از مال قلم الدین وزیر امر بلمعروف
طالبان ،سید اکبر آغا ،نظرمحمد مطمین ،و مولوی متوکل وزیر امور خارجه طالبان وغیره در وزیر اکبرخان و
سایر نقاط شهرکابل با مصنونیت عام و تام و بلندگویان تبلیغاتی شان حضور دارند ،و روزمره تالش دارند تا راه را
برای امارت "اسالمی" وحشت طالبان صاف و پاک کند.
* دولت موجود افغانستان با وجود همۀ مشکالت های که شمۀ آن در فوق آشاره شد ،بازهم هئیت پنج نفری خود را
برای برقراری تماس های مقدماتی به قطر فرستاده بودند ،هئیت حکومتی افغانستان درطی دوهفته اقامت شان در
قطر تالشها و تقاضاها مکرر مذاکره را از طالبان نموده بودند ،مگر طالبان با هئیت حکومتی افغانستان مذاکره را
نپذیرفتند.
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طالبان با لحن امرانه و گستاخانه میگویند که ما با امریکا قرارداد کرده ایم که باید پنجهزار زندانی ما بدون چون و
چرا و بدون اخذ تضمین رها شود .که اجرای چنین اوامر در سیستم حقوی دولتی هیج کشور کار چند روزنبوده
اسان نیست.
* هیچکس این حق را ندارد که بیشتر از این بخاطر اهداف شوم دشمنان افغانستان غرور افغانیت و حرمت
شخصیت های دولتی افغانستان را با باد تمخسر پایمال کند .این حقیقت تاریخی را هیچکس و هیچگاه نباید از نظر
خویش بدور داشته باشند ،که اگر هیچ مرد هم در افغانستان زنده نباشد ،شیر زنان افغان هم مانند ماللی ها با همت
واال افغانی و میراث پر افتخار نیاکان خود اوامر پاکستان و نوکران طالب شانرا قبول نمی کند.
* در نتیجۀ اوضاع مسلط بحران کنونی هیچگاهی در افغانستان صلح نمی آید .با فشارهای غیر قانونی باالی اشرف
غنی ناگزیر دولت موجود قبل از آغاز مذاکرات بین االفغانی بدست طالبان و یا بدست بغاوتگران انتخابات که
مصروف توزیع سالح در والیات شمال افغانستان هستند سقود میکند .سقود دولت موجود در افغانستان ناکامی
سیاست ایاالت متحده امریکا است.
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