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 22/10/2019         اخترمحمد یوسفی
 

 یا با پاکستان؟  مذاکرات "صلح" امریکا با طالبان و

 
 منافع ملی ءتوافق سیاسی با طالبان، جز: گویداص امریکا برای صلح افغانستان میخ ۀلمی خلیلزاد، فرستادز

  ستامریکا
  

 

 

ما توافق کردیم که یک توافق سیاسی که امریکا را از تهدید “، نوشته است: خودای خلیلزاد در صفحه رسمی تویتر آق

های هراس افگنی محافظت کند، به ما مجال دهد تا بار جنگ را از دوش ما کاهش دهیم و از دو دهه پیشرفت در 

 به سود منافع ملی ماست."و این افغانستان پاسبانی کنیم، 

سیله که وبا طالبان حیث یک کشور بزرگ ه بامریکا متحدۀ ایاالت مذاکرات  ا  که اساس نشان میدهداسناد انکارناپذیر

 ضرورت چنین مذاکرات گاهیچچه اکنون هی چه درگذشته وجنگ پاکستان، ایران، و روسیه در افغانستان هستند 

 نیست.  نبوده و

 افغانستان مذاکرات امریکا با طالبان است.  پیش جنگ طالبان در حقایق مستند موجود است که علل تشدید بیش از

 ا پاکستانب افغانستان، منطقه و جهان و بدست آوردن منافع ملی امریکا در برای تأمین صلح پایدارباید مذاکرات امریکا 

 حتمی شمرده میشود. ضروری و
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انستان، منطقه افغ در صلح پایدارد تأمین توافقات سیاسی متوازن نرس با پاکستان، ایران و روسیه با تا زمانیکه امریکا

 و جهان ناممکن است.   

 جناب محترم داکتر صاحب خلیلزاد ! 

 طبا دیګر کشورها نیز مرتب اند و امریکا وسیع و ذوالجوانب ۀایاالت متحدمیدانید که ابعاد منافع ملی  بهتر خود شما

 مریکاا ۀایاالت متحد ملی منافعبرای ن ئمطممن اضد توان نمیبا طالبان و منحصر محدود  چنین توافق یکجانبه است.

   باشد. متحدین آن و

  0که در سطح توافق سیاسی با آنها اقدام شود یا گروپ مستقل سیاسی نیستند و یدولت ساختارطالبان 

 مذهبی"المللی  بین افراطی ترین حلقات دستهای تخریبی  تروریستی هستند که با القاعده و طالبان ترکیبی از"  

شمول  هاین مرکبات تروریستی بین المللی بکه ارتباط مستقیم دارند. اسناد معتبر وجود دارند  تیتروریس

ین چن علیه دیگران انجام میدهند.یکدیگربا همآهنگی  درعلمیات ترورییستی را یکجاخود  داعش با اقمار

ی توانند هیچ نوع تضمین دایم امریکا با تروریستان افراطی مانند طالبان نمی ۀتوافق سیاسی ایاالت متحد

 .باشد سایر نقاط جهان درافغانستان و و منافع ملی ایاالت متحده برای امنیت

 

  طرف پاکستان به قطر  جناب شما با طالبانی که از طی سال جاری مذاکرات "صلح" امریکا تحت نظر در

طالبان  های خونین باعث شدت بیسابقۀ جنگ مذاکرات جئانت ،بار صورت گرفته است هـ  ن بودندفرستاده شده 

 یزنایساف  سربازان امریکایی و های بیگناه  و هزاران تن از افغانجنگها آن  در که ،گردیدهافغانستان  در

 سیده است. رقتل ه ب
 

 

 گ جند که اسناد کافی وجود دار. ندارند افغانستان در با شما را صالحیت توقف جنگ و آتش بسبان الط

ایران  –پاکستان توسط پس پرده  نام طالب دره افغانستان ب امریکا و ناتو در ۀایاالت متحدعلیه قوای نظامی 

با  ایاالت متحدهدوباره مذاکرات آغاز  اء  بن .شوند میبرده کشورهای عربی به پیش ازای عده  روسیه و –

 ندارد. صلحبه  رسیدن برای طالبان هیچ سودی
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  یستان با ترور که یکجا ستا دشمنان مردم افغانستاندست  در تخریبی ۀوسیلحیت ه بتنها  طالبانتحریک

 . شوند تربیه، تجهز، حمایت سیاسی و پولی می ایران و روسیه  –پاکستان   بین المللی توسط

  امع جومدنی  و قوانین اساس اصول بررا  کشور سیاسی خصوصیات رهبریاند که ای وحشی  ه  گروطالبان

 ندارند.بشری 

  دیده نمشود که ضرورت عینی هیچګونه  .ندارندشان خود  و کردار لاعما دررا رعایت حقوق بشر طالبان

 . صورت ګیردامریکا  با طالبان  ۀمذاکرات ایاالت متحد

 شورهای روسیه  ک – ایران –با پاکستان   یدباخویش منافع ملی حفظ  تأمین صلح وبرای امریکا  ۀایاالت متحد

 . دانوده بتتأمین ش تا منافع ملی امریکا عمال   دکنمذاکرات  عربی

 ایران  –ان توسط پاکست ستانافغان درو ویرانی برای کشتن افراد بیگناه ملکی اند که  یقاتالن حرفو طالبان

 .ندکنافغانستان را کامأل ویران  تا گردیده اندکشورهای عربی  مؤظف ای از روسیه و عده  –

 این منافع یکجانبه بدست  ند، مگرباش می دنبال منافع ملی خودبه  کشور شک و تردید وجود ندارد که هر

 اروجود دارد که توافق سیاسی مطروحه یک جانبه ایاالت متحده نیز حقوقی وان افرمستند دالیل نمی آید. 

ودات و مرامطابق اصول  ندارند یسیاسی مستقل دولتی و ساختارخود  که ازبا گروپی تروریستی طالبان 

نبۀ جعین حال رد توانند و نمی شده منافع هیچ کشوری برای  تضمین پایداراین توافق بین المللی ملی و 

 . دنندارهم  عملی و حقوقی

 

   سالۀ قوای نظامی هژده عادالنه قضاوت نمائید، علل حضور ،اسناد مستنداساس  بر بناو قبول کنید و بیائید 

امریکا و  ۀایاالت متحدرهبران آنوقت تصمیم  بر بنا هلکب نداهای مظلوم نبوده  افغان، افغانستان و ناتو در امریکا

بیگناه  مردم بیدفاع وچرا . دتعلق دارمیالدی  2001 سپتمبر سال ۀیازد درالقاعده  حمالت در برابر جهانی معۀجا

 کنند؟ دفن بیکفن خون خویش را  غرقه در روز صدها شهید هرخاطر جنایات القاعده به  افغانستان

 

تان مردم  افغانس . نکرده بودند  شان کشوره ب را متحدین ناتو ورود  قوای نظامی امریکا و درخواست  مردم افغانستان

   که کفارۀ الیتناهی جنایات طالبان والقاعده را بپردازند.  اند مرتکب نشدههیچ گناه را 
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  را رحقوق بش و معیارهایباشند اصول انسانی  بندپا بنای حقوقیمبر باید جهانی  ۀامریکا و جامع ۀایاالت متحد 

 . رعایت نمایند افغانستان در

  ۀعادالن وحل قانونمند  از هجداگان پروسهیک عمل  در با طالبان توافق سیاسی و مذاکرات "صلح" ایاالت متحده

دم ق باید درتأمین صلح  و جنگقطع  ۀـلئمسنیست. در افغانستان  صلح و جنګ  لۀئذیدخل مساشتراک همۀ جوانب 

  0شود آغاز افغانستاناول توسط قربانیان جنګ 

کشتن و ویرانی کشور شان هیچ نوع  زجه ب بیگانگان ۀچهل سالرقابتی  های این جنگ مردم مظلوم افغانستان در

 .  ندارندهم منفعتی  دخالت و

  ( سال قبل عامل آغاز جنگ علیه 18هژده ) بودند که اعراب ده تحت حمایۀ پاکستان وعوالقاهمین طالبان بلی

فق مذاکرات "صلح" وتواباید روی چی  با آنان دوباره اکنون ایاالت متحده امریکا  بودند گردیده منافع ملی امریکا

 ؟ سیاسی خویش را انجام میدهند

آن  یمتحدین ناتو امریکا و ورود قوای نظامیباعث القاعده تحت حمایۀ پاکستان و اعراب بودند که  بلی همین طالبان و

حدین مت امریکا و هنگفت نظامی مصارف جنگ واین لیت وافغانستان مسؤ و فقیر. مردم مظلوم ندا شدهافغانستان  در

 رند.اند عهدهه ب شان ۀجنگ زدکشور  در را ناتو

 

  رابطۀ خود را با القاعده و سایر تروریستان بین  کهگروپ تروریستی هستند طالبان وجود دارد که کافی اسناد

وریستان با تر طالبان قطع رابطۀ وجود داد کهنیز اسناد موثق بنابر فلسفۀ وجودی طالبان اند،  المللی قطع ننموده

  .ناممکن است شمول القاعدهه ب بین المللی

  
 

نام عاصم عمر تبعۀ پاکستان که با طالبان یکجا درجنایات وجنگهای تروریستی ه رهبران القاعده بهفته قبل یکی از  سه

 کشته شده است.    ،درافغانستان مصروف فغالیتهای تروریستی بوده اند

در  ددر حمله دو هفته قبل به قرارگاه طالبان در ولسوالی موسی قلعه والیت هلمن : »داره امنیت ملی افغانستان میگوید

 رهایی گفته است که فرد کشته شده د جنوب این کشور، "رهبر القاعده برای شبه جزیره هند" کشته شده است عکس

 ست.ا پاکستانی بوده تبعۀیزان صورت گرفت، عاصم عمر، اول م مریکایی که دراعملیات مشترک نیروهای افغان و 
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 خوبی میدانید که رابطۀ طالبان با تروریستان بین المللی افراطی ه ه امریکا بۀت متححیث دیپلومات سابقدار ایااله شما ب

"مذهبی" خطرات جدی را برای منافع ملی ایاالت متحده امریکا و تمام جهان بوجود آورده است. تحقیقات معتبر ملی 

البان ط امریکا با ۀمتحدوضاحت نشان میدهند که با حصول چنین توافق سیاسی یکجانبۀ  ایاالت ه و بین المللی ب

  .و نباید با طالبان مذاکره شود متحدین آن حل شده نمی تواند و ضد ایاالت متحده مشکالت موجود تروریستی بر

 اکرات طی مذ طالبان که درتغییر ناپذیرغیرعملی و وحشیانۀ  امریکا با تقاضاهای ۀوافق سیاسی مطروحه ایاالت متحد

نچه را که ایاالت آتوانند  هیچ صورت نمیه ب ندا نمودهامریکا با طالبان در قطر مکررأ مطرح   ۀجاری ایاالت متحد

 فظت نمایند.محانظر دارند  افغانستان در درخود  ۀهژده سال جامعۀ جهانی حفظ دستاورد های ومتحده 

  ن قطع ئبه توافق مطم اعرابروسیه و  –ایران  –جامعة جهانی با حامیان طالبان پاکستان  زمانیکه امریکا و هر

     .کرد مین صلح برسند نقش کنونی طالبان خود بخود منتفی میأجنګ و ت

ن است. ای متزلزل و ناپایدارافغانستان  جامعۀ جهانی درو  امریکا ۀدستاورد های هژده سالنباید فراموش کرد که حقایق را این 

ا ب انتخابات تا حقوق زنان –دیموکراسی  نوع افغانستان از جامعۀ جهانی درامریکا و  ۀایاالت متحد نوبنیاد دستاورهای روبنایی

 بیشتر ته، نداشقه بریخ افغانستان ساأطول ت دگری آن درابیدظلم و که افغانستان کنونی دولتی  فاسددستگاه  ساختار موجودیت

 . ببرکاغذی وجود دارد هماننددر روی کاغذ  شکلی

 وراطفال، رشد سرسام آ ۀازدیاد فقر، کار شاق تخریت سیستم معارف، ،اقتصادیپروژه های عام المنفعه  تخریت، تاسقوط والی

 این حقیقت دگیر صورت می توسط طالبانکه وحشیانه  های قتل معتادین مواد مخدر، رشد شبکه های مافیای وافزون  و روز

 و در برابر هجوم وحشیانۀ طالبان هیچگاهیافغانستان  ناهنجار دروضع  بامتزلزل  یچنین دستاورد هاکه  ستثابت نموده ارا 

 .توانند کرده نمی مقاومت شانجی رخا متحدین

  در روی کاغذ با  ی راه نامکملیک جانب توافق سیاسیوضع ایاالت متحده امریکا با چنین بازهم هرگاه

معاهدۀ با مفردات امریکا(  ایاالت متحدۀ - افغانستان) روابط دولتینو اصول  مغایر دء کنامضاطالبان 

 دارد. در تضاد قرار رسیده است  ءمیالدی به امضا 2014سال  درکه  همکاری مشترک

  در جنایات طالبان امریکا با طالبان که درغیاب نمایندگان واقعی قربانیان جنگ وۀ سیاسی مطروحه ایاالت متحدتوافق 

تی با ح با مخالفت اگثریت قاطع مردم افغانستان و که نداشتهعملی  اعتبار حقوقی و استافغانستان در پس پرده مطرح گردیده 

  ده است.گردی روبرو ناتو قرار دارند متحدین وایاالت متحده امریکا  مستقیم ۀتحت حمای که درکنونی  دولت زمامداران نارضایتی

 ا ب افغانستان لۀئمس تصویر کاملو وسیع جهات حل  به افغانستان نیاز پایدار در برای صلح واقعی و

 مذهبی افراطیت در ترویج کشورهای عربی که از ه ایعدروسیه و  –ایران  –پاکستان  شهمسایگان

  اقدام شود.باید  کنند حمایت می افغانستان دربین المللی تروریستان  وطالبان  و از،   "اسالمی"

 تعدادآن  ارتباط دارند وافغانستان  ۀهمسایکشورهای  بارا که  طالبانخارجی  داخلی وعینی  روابط مشخصات  یدباامریکا 

الش تهل سال چدر طی بیش از . کشورهای همسایۀ افغانستان بگیردنظر  دردارند دیرینه دشمنی  افغانستانمردم  با کشورها

روسیه و  ،ایران ،پاکستان یها تخطیاین  باید .نده اکرداستفاده  وءسعمأل این فرصت برضد منافع ملی افغانستان  از ونمودند 

وعدم رعایت  بیشرمانه هایتخطیاین  از ۀنمون به چند ما بگونه مشت نمونه خروارگرفت.  نظردر جدأ  راکشورهای عربی 

   کنیم. می ۀ مختصراشارګرفته اند  صورت ایران و روسیه ،پاکستانتوسط که مردم افغانستان در برابر  هحق حقوق

   پاکستانالف:  
امل کبا دلجمعی پاکستان  ، امریکا ساله قوای نظامی ناتو وهژده  افغانستان و حضور عدم موجودیت دولت مستقل ملی در در* 

قرار  ویدیورند برتان 1893ضی امنیتی سال در نوار خط فر که افغانستان را خاک داخل اراضی در از یتا قسمت ستتوانسته ا

 . سترا اعمار نموده ا خود سیم خاردار حصار خاک افغانستان داخل. پاکستان در تصرف نموده استدارد 
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انستان بان را در افغطال که ددار تالش ، پاکستاندافغانستان ادامه میدهخاک داخل  پاکستان جنگ نیابتی خود را با هندوستان در* 

 د. عملی ساز دوستانهن افغانستان و در  د تا بتواند اهدف شوم خود رابقدرت برسان

ن برای مهاجریدر خارج هم  و کشور در داخلچه بین المللی برای مردم افغانستان  ۀبشردوستانهای  پاکستان از رسیدن کمک* 

 نمایند. جلوگیری می برند بسر می پاکستان کمپهای مهاجرین در افغان که در

 با پاکستان ترتجاز جه ب و استفاده از بندر کراچی افغانستانی نیزم بین المللیتجارت  عنعنوی های مواصالتی راه پاکستان*   

 رکاز این مدرا  خسارات هنگفت افغانتاجران   .ساخته استمسدود رار دارند ق لمللیات بین ربا تجاکه افغان تاجران  را بروی

 متقبل میشوند.......ساالنه 

 : ایران و روسیه ب :

 تهیه میکنند. اسلحه افغانستان  جنگ طالبان در یارمستقیمأ بایران و روسیه * 

 افغانستان درو هریرود مسیر رودخانۀ هلمند  راعمار بند ها د ایران از پیشبرد پروژه های انکشافی اقتصادی بخصوص از* 

 حد گذشته است.  از در برابر افغانستان ایرن لۀمی مداخرجلوگیری میکنند. بیش

 از ن تفرستند که تا کنون صدها  ق و سوریه میابه جنگ عرمغایر با قوانین کنوانسیون مهاجرین  ایران مهاجرین افغان را* 

 . ندا شدهل شهید و معلودر جنگ عراق و سوریه  هاافغان

ه کمسیون بافغانستان ج انتخابات ریاست جمهوری ئبرای تفتیش و نظارت نتا گذشتههفته افغانستان  سفیر برحال ایران در* 

 ج کاندید مورد نظر شان عبدهللا عبدهللا  اطمینان حاصل نمایند.           ئرفته تا از نتا افغانستان انتخابات

  .و اذهان خویش با خود دارند هادست درطالبان وحشیانة از دورۀ سیاه حکمروایی  را حقیقی و اسناد معتبرمردم افغانستان دالیل 

اتی مورین اطالعأو م پاکستان .آی .ای .مستقیم دشمنان خارجی افغانستان بخصوص جنراالن آیحمایت  طالبان با وحشت تمام و

 . شدنی نیستفراموش هرگز و آن روز سیاه وارد افغانستان شدند  ایران

ملکرد که در نتیجۀ ع است موجود با ایران و پاکستان افغانستان الینحل ل فراوانئمساریخی أمستند ت و اسنادبرحسب حقایق  

ده باقی مانهم حل ناشده  و تا هنوز ست علیه منافع ملی مردم افغانستان صورت گرفته او شوروی ایران و پاکستان  ۀدشمنان

همسایگان  ۀاستفاد وءزمینۀ سافغانستان  امریکا و ناتو در ۀایاالت متحد توسط  افغانستانل ئدرست مساکامل و عدم شناخت  .است

 مساعد گردانیده است.  از پیش افغانستان را بیشر

 افغانستان اعتماد الزم میان دو نتیجه ګیری نهایی نشان میدهد که با وجود تالشهای میانجګری امریکا و ناتو میان پاکستان و

  0مده استابوجود نی کشور

 نامکن است. کامآل  توسط مردم افغانستان فغانستانادر طالبان " اسالمی"قبول داوطلبانه امارات   اول:

 احقاق صلح وعادالنه اعادۀ  بدون افغانستان،  داخلی درامور و روسیه ایران ،شرمانۀ پاکستانیبدون توقف مداخالت ب دوم: 

 ناممکن است. و پاکستان با ایران دوستی  روابط افغانستان مردم حقوق
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