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پیش نوشته :
موافقتنامه صلح امریکا ـــ ـ طالبان در  ۲۹فبروری  ۲۰۲۰و  ۱۰حوت  ۱۳۹۸هجری شمسی در
شهر دو حه قطر با امضاء زلمی خلیل زاد و مال عبدالغنی برادر به تصویب رسید .
هیئت رهبری مذاکره کنند گان طالبان در دوحه  ،امضــای این توافقنامه را  ،بزرگترین دســتاورد
خود در مبارزه با دولت جمهوری اســـالمی افغانســـتان و حامیان آن در رأی ایالت متحده امریکا
تعریف نموده در آســتانه امضــای آن  ،گروه اضــافه از لهل نیری طالبان با بدســت گرفتن بیر
ســـیید طالبانی و نعره ک اکبر  ،رژه فتح را اجرا نمودند  .و درختم آن شـــیر محمد اســـتانکزی
معاون سـیاسـی دفتر طالبان در قطر و عضـو گروه مذاکره کننده طالبان  ،امضـای توافق صـلح با
آمریکا و بخصـــوص توافق برای خروج نیروهای اشـــغالآر آمریکایی از افغانســـتان را پیروزی
طـالبـان عنوان و این روز را روز فتح خوانـد و آن را بـه همســـــنآران طـالـب خود و اعضـــــای
طالبانی که در زندانهای افغانستان محبوی هستند  ،تبریک گیت .
محتویات توافقنامه بوضـو نشـان میدهند که هیئت مذاکره کننده طالبان با تحمیل نظریات و اهداف
خود در متون این توافقنامه لنانکه به جزئیات آن درصیحه های بعدی اشاره میشود  ،به امتیازات
سـیاسـی قابل توجه نسـبت به دولت جمهوری اسـالمی افغانسـتان که طرف اسـاسـی ایشـان در مسـئله
داخلی کشور است  ،دست یافته اند .
دادن نقش پر رنگ و ظیرمنـدانه به طالبـان با ســــنـاریوی به ظاهرخروج باالجبـار تمـامی نیروهای
آمریکایی در خالل  ۱۴ماه آینده از افغانســتان به خواســت و پافشــاری ایشــان  ،طالبان را هملون
نیروی شـکسـت ناپذیر و فاتح میدان در جنگ با دولت جمهوری افغانسـتان و حامیان بین المللی آن
در رأی ایاالت متحده امریکا به معرفی گرفته  ،بمنزله قبول شکست در متارکه است که ؛ موضع
ســیاســی -اجتماعی طالبان را در جامعه ســنتی افغانســتان بدلیل اینکه  ،مردم این کشــور در طول
تاریخ با موجودیت قوای نظامی خارجی در وطن شـــان حســـای اند  ،به مبارزات این گروه در
برابر دولت موجود و قوت های خارجی حامیان آن  ،در میان مردم عامه  ،صـبغه وطن پرسـتانه
و به تبلیغات ایشـان رنگ و بوی ملی و مذهبی توأم روحیه رزمندگی با امید به پیروزی از راه
جنگ و خشــونت داده و به حیث نیروی ســیاســی نظامی مطر در ســطح ملی و بین المللی مورد
توجه قرارداد  ،لنانکه پیش ازین هملون طالبان به حیث یک گروه تروریســتی و در لســت ســیاه
شـــــورای امـنـیـــت مـلـــل مـتـحـــد قـرار داشـــ ـتـنـــد و از لـنـیـن اعـتـبـــاری بـرخـوردار نـبـودنــد.
در حـالیکـه هرگـاه طـالبـان از جنـگ و خون ریزی و دحشـــــت افآنی در برابر دولـت جمهوری
اســالمی افغانســتان ،دســت بردارند و صــلح درین کشــور برقرار شــود  ،مردم و دولت جمهوری
اسالمی افغانستان نیز خواستار  ،ادامه وجود همه ی نیرو های خارجی در افغانستان نمیباشد .

ارزیابی توافـقـنامه صلح  ،آمریکا ـ طالبان « » ۱
به نظر نویسنده مشکل اساسی سند توافقنامه امریکا ــــ طالبان ؛ قرار گرفتن ایاالت متحده به جای
دولت جمهوری اسـالمی افغانسـتان به حیث طرف اصـلی حل منازعات سـیاسـی داخلی افغانسـتان با
طالبان اســـت  .در حالیکه بیشـــترین قوای نظامی این کشـــور و ســـایرمتحدین نظامی آن قبل از
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امضـــای توافقنامه  ،افغانســـتان را ترم نموده اند و تعداد محدودی از قوای نظامی ایشـــان بطور
مســـتقیم در مقابل طالبان در میدان های محاربه اشـــترام نمی کنند و این نیرو های مســـلح دولت
جمهوری اســالمی افغانســتان اند که در تمام میدان محاربه و حیظ امنیت شــاهراه ها  ،شــهرها و
دهـات کشـــــوردر مقـابـل گروه هـای مســـــلح طـالبـان برای حیظ امنیـت مردم مبـارزه مینمـاینـد .
لذا از لحاظ حقوقی دولت جمهوری افغانســتان هملون دولت تأئید شــده از جانب مردم افغانســتان
طی انتخابات ریاســـت جمهوری و مورد قبول جامعه جهانی می بائیســـتی طرف اصـــلی تیاهم و
توافق با جانب طالبان قرار میداشـــت و در مورد شـــرایط و جزئیات بحث و به توافق میرســـید و
متعهد به اجرای مواد آن می بود  ،به مذاکرات بین االفغانی موجود که با مشکالت زاید و ابهامات
در قطع جنگ وتأمین صلح سراسری در افغانستان روبرو است ضرورتی پیدا نمی شد .
امـا برخالف گروه مـذاکره کننـده ایـاالت متحـده امریکـا در توافقنـانـه صـــــلح بـا طـالبـان بـه اجرای
تعهداتی موافقت نمودند که اصولن در حیطه صالحیت دولت جمهوری افغانستان قرار داشتند و به
ایاالت متحده امریکا از لحاظ حقوقی ربطی نداشـتند و هملنان گروه طالبان از نام امارت اسـالمی
طالبان با پوشـش اینکه « ایاالت متحده بهعنوان یک دولت به رسـمیت شـناهته نمیشـود و به نا
طالبان شـناهته میشـود » به ایاالت متحده امریکا به تعهداتی توافق نمودند که  ،صـالحیت عملی
نمودن آن از صالحیت این گروه نیست که در این نوشته به جزئیات آن پرداخته میشود .
به مردم افغانســتان وجهانیان معلوم اســت که به ســلســله انتخابات های گذشــته  ،در نتیجه انتخابات
اخیر دولت موجود افغانسـتان به رأی مسـتقیم مردم تشـکیل یافت  .به رویت گزارش بازری ویژه
ایاالت متحده آمریکا برای بازسـازی افغانسـتان (سـیآار « از سـال  ۲۰۰۱تاکنون یک میلیارد و
 ۲۰۰هزار دالر صـرف برگزاری هیت انتخابات و حمایت از سـیسـتم انتخاباتی در افغانسـتان شـده»
«»۲
بـدون شـــــک پروســـــه این انتخـابـات هـا توأم بـا نواقص و کمبودی هـای قـابـل مالحظـه ای بـه انجـام
رسـیدند که به همه معلوم اسـت  ،و مورد بحث این نوشـته نیسـت ؛ اما با حیظ کمبودی ها و نواقص
خود  ،در شــرایط دشــوار کنونی افغانســتان که بیشــترین مشــکالت و نواقص کارزار پروســه های
انتخاباتی به نا امنی هائی برمیآردند  ،که عامل اســــاســــی آن طالبان بوده اند ؛ اما به یقین گیته
میتوانیم که تداوم پروســه های انتخاباتی و ترویج فرهنگ دموکراســی به بهتر شــدن پروســه های
بعدی دموکراتیک در افغانسـتان می انجامد ؛ لنانکه هرگز انجام انتخابات در آیدیالوژی و سـاختار
حاکمیت امارت اسالمی طالبانی و در تخیل ایشان هم جای ندارد.
تأکید طالبان بر گنجانیدن امارت اسـالمی طالبان هملون نظام سـیاسـی طرف مذاکره کننده  ،درین
موافقتنامه به نحوی به تثبیت جایآاه سـیاسـی از دسـت رفته امارت اسـالمی عمدتن با اقدام عملیات
نظامی ایاالت متحده امریکا هملون طرف اسـاسـی مسـئله افغانسـتان و پذیرفتن درج این عنوان در
توافقنـامـه صـــــلح از جـانـب هیئـت مـذاکره کننـده ایـاالت متحـده امریکـا  ،اعتنـا و التیـات بـه امـارت
اسـالمی طالبان اسـت  .لنانکه هم اکنون در مذاکرات بین االفغانی به پافشـاری هیئت مذاکره کننده
این گروه بر معیـار قرار دادن توافقنـامـه صـــــلح آمریکـا و طـالبـان در موجودیـت عبـارت امـارت
اسـالمی طالبان  ،در توافقنامه  ،پشـتوانه و سـنآری برای هیئت مذاکره کننده طالبان و مسـئله پاگیر
به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسالمی افغانستان شده است .
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پیرامون تهیه مضمون و کار برد کلمات و جمالت کلیدی دراین توافقنانمه باید گفت که :
طالبـان یا  ،به حمـایه و رهنمـائی های زیرکانه مشـــــاورین حامی کار کشــــتـه خود  ،جانب هیئتنمایندگان مذاکره کننده ایاالت متحده را در تهیه و تدوین این متن با الیاظ و کلمات ســــیاســــی به
بازی گرفته اند و یا اینکه :
نمـایندگان مذاکره کننده ایاالت متحده امریکا با هیئت مذاکره کننده طالبان  ،آگاهانه طی انجام یکمعامله سـری سـیاسـی با حامیان طالبان که همانا حکومت پاکسـتان  ،عربسـتان سـعودی و امارات
متحده عربی و قطر اند ؛ قصـــد دارند  ،امارت اســـالمی از دســـت رفته طالبان را بدالیل آتی به
ایشان در افغانستان باز بآردانند .
یک  :اینکه  ،عنوان امارت اســالمی در شــکل و مضــمون معادل دولت نیســت و مخصــوصــن با
ســاختار نظام دولت جمهوری آنهم ســکوالر ،در تمام زمینه ها و جوانب ســیاســی و حقو مدنی
شــهروندان در نظام های ســیاســی امروزی جهان فر دارد  ،کما اینکه امارت اســالمی  ،آنهم به
ســـبک طالبان افغانســـتان مدغم با فرهنگ قبیلوی  ،لنانله مردم افغانســـتان آنرا تجربه نمودند ،
نمونه خاصــی از حاکمیت اســتبدادی منحصــر به خود در جهان اســت و در توافقنامه این امارت
اسـالمی از جانب هیئت مذاکره کننده ایاالت متحده امریکا هملون دولت به رسـمیت شناخته نشده ،
ولی به پا فشـاری ایشـان در تمام متن هملون حاکمیت گذشـته سـیاسـی طالبان و طرف مذاکره کننده
گنجانیده شده است  .اینکه هیئت مذاکره کننده ایاالت متحده امریکا  ،آنرا هملون دولت به رسمیت
نشناخته اند  ،طالبان نیز نظام خود را دولت نمیدانند بلکه امارت اسالمی میآویند .
دو  :درین توافقنامه رسمی که وعده به تأئید آن در شورای امنیت ملل متحد نیز داده شده است ،
از دولت جمهوری اســـالمی افغانســـتان هملون دولت رســـمی و پذیرفته شـــده جامعه بین الدول ،
بطور آگاهانه و عمدی و به یقین به پافشـاری طالبان و کوتا آمدن هیئت مذاکره کننده طرف ایاالت
متحده امریکا  ،ذکری به عمل نیامده اســت  ،دســت باالی هیئت مذاکره کننده طالبان را روی میز
مذاکره نشان میدهد .
نتایج این بحث و گیتآو با لنین معامالت سـیاسـی بدین معناسـت که طرف معامله سـیاسـی طالبان
یعنی ایاالت متحده امریکا در افغانســـتان بوده  ،و این کشـــور بوســـیله دولت جمهوری اســـالمی
موجود افغانسـتان هملون دولت دسـت نشـانده و غیر دموکراتیک بر این کشـور حکومت مینماید و
با خروج نیرو های امریکائی و متحدین آن  ،دولت جمهوری اسـالمی موجود افغانسـتان بصـورت
اتوماتیک منحل و طالبان از طریق مذاکرات بین االفغانی بدون اشــترام دولت جمهوری اسـ المی
موجود افغانسـتان حکومت اسـالمی جدید پسـا تواف را که بار ها به آن اشـاره شـده  ،ایجاد مینمایند
که در حقیقت تأئید همان امارت اسـالمی طالبانی خواهد بود  ،کما اینکه طالبان نیز هیلآاهی خود
را دولت ندانسته  ،امارت اسالمی مینامند .
اما به همه گان معلوم اســـت که قوای مســـلح دولت جمهوری اســـالمی افغانســـتان در برابر گروه
طالبان بطور مســــتقالنه مبارزه ،مقاومت و از حاکمیت ملی و تمامیت ارضــــی افغانســــتان دفاع
مینماید  .نیرو های مســلح محدود کشــور های حامی خارجی مســتقر در افغانســتان صــرف در حد
مشـاوره و تعلیم و تربیه نظامیان همکاری دارند  .مزید برآن در افغانسـتان نیروی قدرتمند دیآری
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وجود ندارد که سـد راه هجوم مسـلحانه طالبان شـده از ایجاد امارت اسـالمی قرون وسـطائی شـان که
مـردم افـغـــانســـــتـــان ازآن خـــاطـره هـــای تـلـخ و جـــانـکـــاهـی دارنـــد جـلـو گـیـری نـمـــایــد .
ـســــ ـ و  :در بند نخسـت توافقنامه ذکر میشـود که  « :تضـمینها و میکانیزمهای اجرایی که استیاده
از خام افغانســـتان توســـط هرگونه گروه یا فرد علیه امنیت ایاالت متحده و متحدان آن جلوگیری
کند» .
نهسـت  :درین فقره صـرف به امنیت ایاالت متحده امریکا توجه شـده و به امنیت مردم افغانسـتان
و دولت جمهوری اسـالمی افغانسـتان  ،که با ایاالت متحده امریکا  ،پیمان امنیتی دارد  ،هیچ اشـاره
ای نشــده  ،گویا اینکه نیرو های مســلح ایاالت متحده امریکا و متحدین شــان  ،خود را ازین میدان
متارکه با صـحت و سـالمتی بیرون بکشـند و با گرفتن این تعهد نامه از طالبان  ،آینده خود را نیز
در داخل کشــور های شــان تضــمین می نمایند و مردم افغانســتان دانند و امارت اســالمی طالبان ،
گروه های مســلح امر بالمعروف وابســته به آنها و میدان ورزشــی غازی اســتدیوم و لهار راهی
آریانا .
هرگاه این توافقنامه بدقت مورد ارزیابی قرار گیرد  ،متن و مضـمون آن بوضـو نشـان میدهد که
با خروج نیرو های امریکائی و متحدان آن  ،حاکمیت ســـیاســـی و تمامیت ارضـــی افغانســـتان به
امارت اســـالمی طالبان تعلق می میآیرد و این امارت اســـالمی طالبان اســـت که به اســـای این
توافقنامه  « :مســیلیت جلو گیری ازهرگونه گروه یا فردی که علیه امنیت ایاالت متحده و متحدان
آن دسـت بکار شـود  ،جلوگیری کنند  » .نه دولت جمهوری اسـالمی موجود افغانسـتان که شـریک
این پروسه نیزدرین توافقنامه به حساب نه آمده است .
چـــ هار  :در بخش دیآری ازین توافقتنامه تصویب شده که  « :تعهدات امارت اسالمی افغانستان
که توسط ایاالت متحده بهعنوان یک دولت شناخته نمیشود و بهعنوان طالبان شناخته میشود ،در
لوکات این موافقتنامه در مناطق تحت کنترل شــان تا زمان تشــکیل حکومت اســالمی جدید پســا
تواف افغـانســـــتـان کـه طبق گیتآو و مـذاکرات بیناالفغـانی تعیین میشـــــود  ،اجرا میشـــــود.
نهسـت  -اینکه از دولت جمهوری اسـالمی افغانسـتان که عملن اداره امور سـیاسـی کشـور بعد از
طی مرحله انتخابات بدسـت دارد و با داشـتن قواه مسـلح قهرمان  ،رزمنده و دالور در میدان های
نبرد در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی روزانه به ده ها جوان در برابر طالبان  ،داعشیان
 ،القاعده و دیآر اجیران خارجی همکار به این گروه ها که در خام پاکســـتان تربیه نظامی شـــده
بعد از تسـلیح و تجهیز از طریق سـرحدات این کشـور وارد خام افغانسـتان میشـوند ؛ به شـهادت
میرسند ؛ درین گیتآو بطور واضح ذکری بعمل نیامده است .
ثـــــــــانی -درین توافقنامه از مذاکرات بین االفغانی ذکر به عمل آمده ولی معلوم نیســــت که  ،این
مذاکره کننده گان بین االفغانی از له کسـان و کدام گروه ها و نمایندگان سـیاسی  ،و شخصیت های
ملی تشـکیل میشـوند  .هملنان مرجعی که مسـیلیت سـازماندهی تدویر جلسـات و دعوت از مذاکره
کننده گان را بمنظور اشــترام در جلســات به عهده خواهد داشــت معرفی نشــده اســت ؟ که خالی
عمده مضـــمون این توافقنامه اســـت  .به آنهم با وارد آوردن فشـــار ایاالت متحده امریکا و ســـایر
کشور های جهان به رهبری حکومت پاکستان که جلو اراده طالبان را در اختیار دارند این مشکل
خالف تمـایـل طـالبـان کـه بـا نمـاینـدگـان دولـت جمهوری افغـانســــتـان خواهـان مـذاکره نبودنـد  ،بـا اعزام
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هیئت مذاکره کننده شــورای عالی مصــالحه ملی افغانســتان حل گردید  .اما درین میان جای تعجب
اســـــت کـه در توافقنـامـه جـانـب مـذاکره کننـده گـان هیئـت ایـاالت متحـده امریکـا در مورد ادعـای غیر
واقعی همیشــآی طالبان مبنی بر اســالمی نبودن  ،دولت جمهوری اســالمی موجود افغانســتان در
حالیکه شــخص محترم داکتر زلمی خلیل زاد هملون رئیی مذاکره کننده  ،خود در تأســیی دولت
جمهوری اسـالمی افغانسـتان و تهیه مسـوده و تصـویب قانون اسـاسـی افغانسـتان سـهم مسـتقیم داشـت و
از تمام مضــمون و محتوی آن هملون یک دانشــمند و ســیاســتمدار  ،دارای درجه دکتورا آگاهی
کامل دارد  ،لآونه و روی له دلیلی درین توافنامه به ایجاد مجدد « حکومت اسـالمی جدید پسـا
تواف در افغانستان ایجاد شود  » .موافقت نموده اند .
در حالیکه در ماده دوم قانون اساسی موجود افغانستان آمده است که » ۳ « :
ـ دین دولت جمهوری اسالمی افغانـستان  ،دین مقدی اسالم است .
و ماده سی و پنجم فقره اول  ،در مورد تشکیل احزاب سیاسی در افغانستان ذکر شده که :
مرامنامه و اسـاسـنامه حزب  ،مناقض احکام دین مقدی اسـالم و نصـوص و ارزشـهای مندرج این
قانون اساسی نباشد .
بدین ترتیب دین اسـالم دین رسـمی افغانسـتان بوده و تمام احکام  ،اصـول  ،مقررات  ،وجایب فقه
شـریعت اسـالمی در سـراسـر افغانستان مرعی االجرا بوده و دستآاه های عدلی و قضائی افغانستان
بر طبق احکام شــریعت اســالمی و نصــوص قرآنی در تمام قضــایای محاکماتی اجرائت مینمایند .
لـذا تـأکیـد طـالبـان بر ایجـاد حکومـت جـدیـد اســـــالمی و گنجـانیـدن آن در متن توافقنـامـه  ،همـانـا جز
تأسـیی امارت اسـالمی طالبان بر بنیاد آیدیالوژی بنیادگرایانه ایشـان لیزی دیآری نمی تواند بوده
باشــــد که برای احیای آن  ،این همه جنگ وخونریزی و جنایات بشــــری را به راه انداخته و بر
مردم مسلمان افغانستان روا میدارند .
پنج  :در فقره مربوط به آتش بی دایمی گیته میشود که :
« آتشبی دائمی و جـامع یـک موضـــــوع آجنـدای گیتآو و مـذاکرات بین االفغـانی خواهـد بود.شـــــرکت کننـدگان مذاکرات بیناالفغـانی در مورد تاریخ و لآونآی آتش بی دائمی و فراگیر  ،از
جملـه میکـانیزم هـای اجرایی بحـث خواهنـد کرد کـه همراه بـا تکمیـل و توافق در مورد نقشـــــه راه
سیاسی آینده افغانستان اعالم خواهد شد» .
درین فقره توافقنامه  ،به این اصل حیاتی لنانله بائیستی  ،جزء اساسی و اولی  ،توافقتنامه ایاالت
متحده امریکا با طالبان می بود و همزمان با امضـای این توافقنامه به اجرا گذاشـته می شـد  ،بطور
غیر مســـیالنه خالف منافع حیاتی مردم افغانســـتان و خالف پیمان امنیتی ایاالت متحده امریکا با
حکومت افغانســـتان برخورد صـــورت گرفته اســـت  .محتوی این ماده به خوبی نشـــان میدهد که
درافغانسـتان گویا حاکمیت دولتی وجود ندارد و این ایاالت متحده امریکا اسـت که حاکمیت سـیاسـی
و ملی افغانسـتان را تمثیل مینماید  .و با این توافقنامه به طالبان این حق را داده اسـت با برگزاری
مذاکرات بین االفغانی در حالیکه که از دولت جمهوری اســالمی افغانســتان و هملنان از آدری و
هویت مذاکره کننده گان در مذاکرات بین االفغانی نامی و نشـانی برده نشـده  ،در حقیقت این لراغ
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سـبزی به طالبان اسـت  ،تا خود مذاکره کننده گان را انتخاب و و جلسـات مذاکرات بین االفغانی را
اداره و ســــازماندهی نمایند  .لنانله این گروه تا آخرین تاریخ برگزاری مذاکرات موجود به عدم
گیتآو با دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأکید مینمودند .
در نتیجه طالبان با داشـــ تن این امتیازات  ،پیش از آغاز مذاکرات رســـمی بین االفغانی اخیر  ،دو
جلســه وســیع نمایشــی و فرمایشــی را در شــهر مســکو و شــهر دوحه قطر به راه انداختند و از
افغانســتان نیز گروهی از ســیاســیون به اشــاره ایشــان  ،بدون مشــوره  ،رضــائیت و تیاهم با دولت
جمهوری اسـالمی افغانسـتان  ،بطور انیرادی در واقع به بیم از بقدرت رسـیدن طالبان  ،به خاطر
تضــمین آینده شــان جهت ابراز احســاســات خوشــبینانه و حاضــر به انجام هرنوع معامله و اظهار
اراده به بیعت امارت اسـالمی با شـور و اشـتیا در این جلسـات اشـترام نمودند  .مزید براین تعداد
دیآری ازین اشترام کننده گان به خاطر حیظ دارائی های نامشروع بدست آورده در جریان لور
ـام ه و ملی دوران جهـاد طی جنـگ هـای داخلی و هملنـان بـه خـاطر حیظ و
و لپـاول دارای هـای ع ـ
حراســت موقف های کذابی اجتماعی جنآســاالرانه خود در جامعه افغانســتان که بار ها دســت به
هر معامله زده اند و می زنند  ،در این جلســات راه انداخته طالبان در شــهر مســکو و شــهر دوحه
قطر شــــرکت نمودند .دید و وادید های انیرادی و جریان جلســــات دو طرف را ســــخنرانی های
تشـــــرییـاتی و کلی بـافی کـه عمـدتن بر محور خوش گوئی مطـابق ذو و مالحظـات طـالبـان ،
بخصـــوص از جانب اشـــترام کننده گان غیر طالب  ،حرفی و کالمی در دفاع از دســـتاورد های
مثبت اخیر در عرصــه های گوناگون افغانســتان و خواســت ها  ،نیازمندی ها و شــکایات و درد و
رنج مردم افغانسـتان از دسـت گروه های طالبان  ،و محکوم نمودن جنگ غیر مشـروع و ضـد ملی
شـان در افغانسـتان ؛ حرفی و شـکایتی به ر جانیبین کشـیده نشـد .ولی طالبان در این کمپاین و بر
محور این توافقنامه  ،با فخر و غرور ،اقتدار خود را به ر مردم مظلوم افغانســتان و جهانیان به
نمایش گذاشتند .
همچنین در پره گراف  ،ج  .این توافقنامه آمده اســت که  « :ایاالت متحده متعهد اســت که با تمام
طرفهای ذیربط فورن کار در مورد آزادســـازی هرله زودتر اســـیران جنآی و ســـیاســـی را به
عنوان یک اقدام اعتماد ســازی شــروع کند .تا  ۵هزار زندانی امارت اســالمی طالبان  -که توسـط
ایاالت متحده به عنوان یک دولت به رسـمیت شـناخته نمیشـود و بهعنوان طالبان شـناخته میشـود -
و تـا  ۱هزار زنـدانی طرف دیآر تـا  ۱۰مـار  ،۲۰۲۰روز اول مـذاکرات بیناالفغـانی کـه مطـابق
اســت به  ۱۵رجب  ۱۴۴۱هجری قمری و  ۲۰حوت  ۱۳۹۸هجری خورشــیدی آزاد خواهند شــد.
طرفهـای ذیربط هـدف دارنـد کـه تمـام زنـدانیـان بـاقیمـانـده را طی ســـــه مـاه بعـدی آزاد کننـد .ایـاالت
متحده به تکمیل این هدف متعهد است .امارت اسالمی افغانستان  -که توسط ایاالت متحده بهعنوان
یک دولت به رسـمیت شـناخته نمیشـود و بهعنوان طالبان شـناخته میشـود -متعهد اسـت که زندانیان
آزادشـــده اش به مســـئولیتهای ذکرشـــده در این موافقتنامه متعهد باشـــند تا تهدیدی از جانب آنها
متوجه امنیت ایاالتمتحده و متحدانش نباشد.
درین فقره « ج »  ،ایاالت متحده امریکا بطور آشکار خود را به جای دولت جمهوری افغانستان
جا زده واز دولت جمهوری افغانســتان که این زندانیان در محابی او قرار دارند  ،نام برده نشــده
اســــت  ،منظور از طرف های ذیربط جز همان محابی تحت اداره امریکائی ها و ســــایر زندان
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های تحت اداره دولت جمهوری افغانســتان طرف دیآری نخواهند بود  .گذشــته ازآن در ادامه قید
شـــده که  « :تا  ۵هزار زندانی امارت اســـالمی طالبان » یعنی از زندان های بی صـــاحب و بی
حکومت افغانسـتان رها شـوند و در عین حال نوشـته شـده اسـت که « توسـط ایاالت متحده بهعنوان
یک دولت به رسـمیت شـناخته نمیشـود » پی قید نمودن  ۵هزار زندانی امارت اسـالمی طالبان ،
جز به رسـمیت شـناختن امارت اسـالمی این گروه در افغانسـتان له میهوم دیآری را میتواند افاده
نماید ؟
از جانب دیآر به اســای اطالعات کشــیی ارگان های امنیتی افغانســتان به قول محترم حنیف اتمر
وزیر خارجه افغانســتان در دیدار و گیتآو با محمد ابراهیم طاهریان فرد ،نماینده خاص جمهوری
اسـالمی ایران در امور افغانسـتان در مورد آخرین تحوالت صـلح افغانسـتان در بخشـی از ین گیتآو
اظهار داشـــتند که  « :آنها ( طالبان برخالف توافق شـــان  ۹۰فیصـــد از زندانیان آزاد شـــده را
دوباره به صیوف جنگ آوردند » ۴ « .
هملنان بطور نمونه  ،حلیمه صـدف کریمی ؛ نماینده جوزجان در ولسـی جرگه  ،ضـمن اشـاره به
گرم شـــدن جنگ میان نیروهای دفاعی کشـــور و طالبان ،گیت  « :اکثر کســـانی که هم اکنون در
جوزجان علیه نیروهای امنیتی حمله می کنند  ،زندانیانی هســتند که از بند دولت آزاد شــدهاند » .
«»۵
بـدینترتیـب رهـا نمودن خالف قـانون و غیر متوازن طـالبـان در بـدل نیرو هـای امنیتی بـه امیـد اینکـه بـا
آغاز این پروسـه خشـونتها کاهش یابند  ،و هملنان تعهد  ،همه کسـانیکه از زندانها آزاد میشـوند
 ،نباید دو باره به جنگ رو بیاورند  .اما بر خالف تعهدات طالبان  ،زندانیان آزاد شــده طالبان دو
باره به میدان های نبرد به صـــیوف طالبان پیوســـتند و جنگها شـــدت بیشـــتر یافت و در کنار آن
ترورهای هدفمند  ،حمالت انتحاری  ،جاسـازی بمب های کنار جادها و زیر پللک ها  ،جاسـازی
مین های لســپکی و ترور های مســلحانه  ،راه اندازی بی نظمی ها در شــ هر ها نیز به اوج خود
رســــیـدنـد  ،کـه این همـه ثمره این توافقنـانـه و آزادی زنـدانیـان بـه پـا فشـــــاری هیئـت مـذاکره کننـده
ایاالمتحده امریکا اســـت که به نوعی خوش خدمتی به طالبان و حامیان ســـیاســـی شـــان و خام
پاشیدن در لشم مردم مظلوم افغانستان تمام شد .
همچنین در فقره « و  » .توافقنامه آمده است که  :ایاالت متحده و متحدانش از تهدید یا استیاده از
زور علیه تمامیت ارضـی یا اسـتقالل سـیاسـی افغانسـتان یا مداخله در امورد داخلی این کشـور خود
داری خواهند کرد .محتوی این فقره در واقعیت یک دوره تســلیمی کامل دولت جمهوری اســالمی
افغانســتان از جانب ایاالت متحده امریکا و متحدان او  ،به امارت اســالمی طالبان را نشــان میدهد
که به طالبان متعهد شـده اند  « :ایاالت متحده و متحدانش از تهدید یا اسـتیاده از زور علیه تمامیت
ارضـی یا اسـتقالل سـیاسـی افغانسـتان یا مداخله در امورد داخلی این کشـور خودداری خواهند کرد.
» یعنی اینکه شــما میدانید باز همان ورزشــآاه غازی اســتدیوم شــهر کابل و لهار راهی آیانا و
زن کشـی  ،مردم کشـی و دسـت بریدن  ،بدار آویختن و نمایشـات جنایتکارانه این لنینی  . ....ما
در امور داخلی تان مداخله نمی کنیم .
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بهـش دو توافقنامه ایاالت متحده امریکا با طالبان :
این بخش توافقنـانـه مربوط بـه تعهـدات امـارت اســـــالمی طـالبـان نســــبـت بـه ایـاالت متحـده امریکـا
میشـود ،برای اینکه این بخش توافقنامه بطور کامل و مسـتقیم از نظر خواننده عزیز گزرانیده شـود
تمـام متن آن را درینجـا نقـل نمودیم  ،تـا خواهیـد یـافـت کـه همـه ی تعهـدات این توافقنـامـه از جـانـب
ایاالت متحده امریکا در سـطح قایل شـدن به صـالحیت حاکمیت دولتی با داشـتن تمامیت ارضـی به
امارت اسـالمی طالبان بوده اسـت که در سـند به آن دولت به رسـمیت نا شـناخته گیته شـده اسـت،
لنانله آمده است .
ـ همراه با اعالم این موافقتنامه  ،امارت اسالمی طالبان  -که توسط ایاالت متحده بهعنوان دولت
شـناخته نمیشـود و بهعنوان طالبان شـناخته میشـود  -گامهای زیر را برای جلوگیری اسـتیاده هر
گروه یـا فرد از جملـه القـاعـده از خـام افغـانســــتـان برای تهـدیـد امنیـت ایـاالت متحـده و متحـدانش ،
برخواهد داشت :
 امارت اسـالمی افغانسـتان  -که توسـط ایاالت متحده بهعنوان دولت شـناخته نمیشـود و بهعنوانطالبان شــناخته میشــود -به هیچ یک از اعضــایش ،ســایر افراد و گروهها از جمله القاعده اجازه
نخواهد داد که از خام افغانستان برای تهدید امنیت ایاالت متحده و متحدانش استیاده کنند.
 امارت اســـالمی طالبان -که توســـط ایاالت متحده بهعنوان دولت شـــناخته نمیشـــود و بهعنوانطالبان شـناخته میشـود -پیام واضـحی خواهد داشـت که آنهایی که برای امنیت ایاالت متحده تهدید
محسـوب میشـوند در افغانسـتان جای ندارند و به اعضـای امارت اسـالمی  -که توسـط ایاالت متحده
بهعنوان دولت شناخته نمیشود و بهعنوان طالبان شناخته میشود -هدایت خواهد داد که با گروهها
یا افرادی که امنیت ایاالت متحده و متحدانش را تهدید میکنند ،همکاری نکنند.
امارت اســالمی افغانســتان  -که توســط ایاالت متحده بهعنوان دولت شــناخته نمیشــود و بهعنوانطالبان شـناخته میشـود -هرگونه گروه یا فرد را از تهدید امنیت ایاالت متحده و متحدانش ممانعت
خواهد کرد  ،جلو ســـربازگیری  ،آموزش و تمویل آنها را خواهد گرفت و و مطابق تعهداتش در
این موافقتنامه از آنها میزبانی نخواهد کرد.
امارات اسـالمی افغانسـتان  -که توسـط ایاالت متحده بهعنوان دولت شـناخته نمیشـود و بهعنوانطالبان شــناخته میشــود -متعهد اســت که با کســانی که به دنبال پناهندگی یا اقامت در افغانســتان
هســتند طبق قانون مهاجرت بینالمللی و تعهداتش در این موافقتنامه عمل خواهد کرد تا از جانب
لنین افراد تهدیدی متوجه امنیت ایاالت متحده و متحدانش نباشد.
امارت اســالمی افغانســتان -که توســط ایاالت متحده بهعنوان دولت شــناخته نمیشــود و بهعنوانطالبان شــناخته میشــود -برای کســانی که تهدیدی برای امنیت ایاالت متحده و متحدانش محســوب
شــوند  ،ویزا  ،پاســپورت  ،مجوز ســیر یا ســایر اســناد قانونی را برای ورود آنها به افغانســتان
فراهم نخواهد کرد.
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بهش سو
ایاالت متحده خواســــتار به رســــمیت شــــناختن و تأیید این موافقتنامه از جانب شــــورای امنیتسازمان ملل خواهد شد.
ایاالت متحده و امارت اســـالمی افغانســـتان  -که توســـط ایاالت متحده به عنوان دولت شـــناختهنمیشود و بهعنوان طالبان شناخته میشود -به دنبال روابط مثبت با یکدیآر هستند و انتظار دارند
که روابط بین ایاالت متحده و حکومت اســالمی جدید پســا توافق که توســط مذاکرات بیناالفغانی
تعیین میشود ،مثبت باشد.
ایاالت متحده به دنبال همکاری اقتصـادی با حکومت اسـالمی جدید پسـا توافق که توسـط مذاکراتبیناالفغانی تعیین میشـــود ،برای بازســـازی سافغانســـتانو خواهد بود و در امور داخلی آن دخالت
نخواهد کرد.
طوریکه مالحضـــه میشـــود  ،در تمام فقره های مربوط به مســـیلیت های طرف طالبان  ،امارت
اسـالمی طالبان هملون واکدار حاکمیت سـیاسـی دولتی مجموع قلمرو افغانسـتان شـناخته شـده اند و
در هیچ یک ازین فقره ها حتا اشــاره به مناطق تحت کنترول طالبان نشــده و همه مســیلیت های
طـالبـان بـه نـام امـارت اســـــالمی افغـانســــتـان بـه اضـــــافـه اینکـه گویـا از جـانـب ایـاالت متحـده امریکـا
برسـمیت شـناخته نشـده ولی در موافقتنامه عملن  ،حتا تا سـرحد  « :برای کسـانی که تهدیدی برای
امنیت ایاالت متحده و متحدانش محســوب شــوند  ،ویزا  ،پاســپورت  ،مجوز ســیر یا ســایر اســناد
قانونی را برای ورود آنها به افغانســـتان فراهم نخواهد کرد » .در صـــورتیکه امارت اســـالمی
افغانســــتان درین کشــــور دارای هملو ادارات رســــمی نبوده و از هیلآونه صــــالحیت قانونی
برخوردار نیســت و هملنان از جانب کشــور های بین المللی بحیث دولت برســمیت شــناخته نشــده
اسـت  .پی لآونه میتواند صـاحب امتیاز  ،تادیه حق ویزا  ،پاسـپورت  ،مجوز سـیر یا سـایر اسـناد
قانونی را برای ورود « کســانی که تهدیدی برای امنیت ایاالت متحده و متحدانش محســوب شــوند
» را به افغانسـتان داشـته باشـد و جای تعجب اسـت که ایاالت متحده امریکا نیز با هملو ،وضـعیت
سـیاسـی این گروه تقاضـای لنین تعهدی بی پایه و غیر عملی را ازین گروه داشـته باشـد جز اینکه
حاکمیت امارت اسالمی طالبان را در افغانستان به رسمیت شناخته باشد .
خواننده عزیز و محترم بعد مطالعه تمام مواد موافقتنامه طرف مســـ یلیت های طالبان به روشـــنی
خواهند دریافت که ماهیت و مضــــمون تمام فقره های این توافقنامه در حقیقت تســــلیم دهی کامل
حاکمیت سـیاسـی افغانسـتان به امارت اسـالمی طالبان به اضـافه اینکه  ،طالبان در مطابقت با این
توافقنامه متعهد شده اند که با جمعی از افغان ها نیز مذاکرات تیاهمی و آشتی جویانه نموده زمینه
تأسـیی حکومت جدید اسـالمی که همانا امارت اسـالمی خواهد بود  ،در افغانسـتان مهیا و از منافع
ایاالت متحده امریکا درین کشـــور پاســـداری نمایند  .لیزی دیآری نمیتواند برداشـــت شـــود .در
حالیکه  ،اگر قرار برین می بود که این توافقنامه زمینه ایجاد صـلح و ختم جنگ و خون ریزی را
در نتیجـه مـذاکرات صـــــلح بین االفغـانی  ،توأم بـا ایجـاد یـک حـاکمیـت ســــیـاســـــی تیـاهمی بـا دولـت
جمهوری اسـالمی افغانسـتان فراهم کند  ،و نیرو های طالبان طبیعتن بائیسـتی درآن مدغن شـوند ،
آنآاه طالبان و امارت اسـالمی شـان وجود فزیکی نخواهد داشـت ؛ لذا نیازی وجود ندارد که ایاالت
متحـده امریکـا بـه حیـث بزرگترین قـدرت جهـانی بـا گروه طـالبـان هملو توافقنـانمـه ای را بـا لنین
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طول و عرض و بـا دادن مســـــئولیـت هـای اجرائی بـا التر از صـــــالحیـت شـــــان امضـــــا نمـایـد .
نتایج این بحث حقانیت ســخن معاون اول ریاســت جمهوری محترم امرک صــالح در مصــاحبه با
شبکه  PBSامریکایی میر  ۰۸ـ  ۰۲ـ  ۲۰۲۱که بیان داشت  « :معتقد است امضای توافقنامه
میـان بزرگترین نیروی جهـان ( ایـاالت متحـده آمریکـا و گروه هرای افکن طـالبـان یـک اشـــــتبـاه
بزرگ و غیر قابل باور بود و مردم افغانستان که من نیز یکی از آنها استم از جنگ خسته شده اند
اما حاضر به فروش وجدان و ضمیر خود نیستند » بوضو نشان میدهد .
هـویت طالـبان
طالبان که اسـم جمع طالب و عمومن به کسـانی اطال میشـود که در مداری آموزش دینی می بینند
 .با آنکه مداری دینی اسـالمی در تاریخ معارف اسـالمی در تعلیم و تربیت دانش آموزان مسـلمان
دسـتاورد های عظیمی داشـته و بزرگترین دانشـمندان علوم متیرقه  ،فیلسـوفان و عرفای نام آور ،
را در عصـر های گذشـته خود به عالم بشـریت در جهان تقدیم داشـته اند که فی الجمله تا اکنون مایه
افتخارات مسلمانان جهان اند  .که بحث میصلی است .
اما با ظهور افکار بنیادگرانه و تیکر اســـالم ســـیاســـی به اضـــافه نیوذ اســـالم گرایان که عقاید و
ارزشهای اسـالم مورد نظر خود را که به سـلیی ها هم معروف اند و برای اسـتقرار دولت خاص
و ناب اســـالمی مورد نظر شـــان  ،جهاد ظاهری را در ردیف ارکان اولیه اســـالمی دراورده  ،با
آموزش و پرورش هزاران جوان طالب مخصــوصــن از طبقات محروم و فقیر جوامع اســالمی با
تیکر خاص براسـای میل حامیان و سـردمداران لنین آیدیالوژی در این مداری  ،با مضـمون آنکه
اســالم در خطر اســت پرورش و جهان اســالم را به آشــوب کشــیده اند  ،که با شــیوه آموزش و
پرورش طالبان در مداری گذشته دنیای اسالم از بنیاد متیاوت است .
لنانله معلوم اســـت  ،بیشـــترین اینآونه مداری در پاکســـتان از ســـوی جمعیت علماء اســـالم به
رهبری موالنا فضل الرحمن از جمله پیروان اندیشه های مذهبی -سیاسی ابواالعلی مودودی اداره
می شوند که پدر معنوی طالبان نیز خوانده میشود .
درین کشــور مرکزی بنام وفا المداری العربیه پاکســتان فعالیت دارد که از مجموعه ای مداری
دینی نمـاینـدگی نموده هملنـان ســـــازمـانـدهی  ،اداره و رهبری مینمـایـد  .این مرکز وفـا عالوه بر
پاکسـتان با مداری دینی سـایر کشـورهای اسـالمی منجمله به لندین هزار مداری دینی تازه ایجاد
شده در افغانستان ارتباط دارد .
به رویت گزارش رادیو بی بی ســــی تحت عنوان مداری پاکســــتانی و بینادگرایی مذهبی  « :بر
اسـای آمار رسـمی سـازمان اتحاد تنظیمات مداری در پاکسـتان  ،حدود اضـافه از  ۲۰هزار مدرسـه
دینی درین کشــور ثبت شــده اســت .بیش و کم به همین تعداد هم مداری اسـ المی ثبت نشــده وجود
دارد .این مداری که جمعیت علماء اسالم آنها را اداره و رهبری مینماید  ،بیشترین آنها در والیت
پنجاب قرار دارند و طالبان افغانســتان و پاکســتان بال اســتثنا و بدون تبعیض درین مداری پذیرفته
میشــوند و با هم ارتباطی تنآاتنگ قرار دارند .درین مداری دینی نزدیک به دو میلیون نیر طالب
دری میخوانند که غذا و محل اقامت دانشــــزمو زان درین مداری بطور رایآان اســــت» ۶ « .
مرکز وفا المداری العربیه پاکســتان و هملنین دســتآاه رهبری مداری با جمع آوری زکات و
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اعـانـه هـای نـذرانـه از طریق روحـانیون در میـان مردم منطقـه  ،اینلنین بـا اعزام روحـانیون بـه
کشـــورهای اســـالمی عربی بخصـــوص امارات متحده و عربســـتان ســـعودی و قطر برای جلب
مساعدت های پولی شیخ های عربی مصارف و مخارج این مداری تأمین مینمایند .
بنیادگرائی
بنیادگرائی  ،که از بنیاد  ،پایه  ،شـــالوده  ،تهداب گرفته شـــده به میهوم برگشـــت به رویکرد های
اولیه بنیانآذاران دین و یا هر آئین گذشـــته اســـت و به پیروان ادیانی و مذاهبی اطال میشـــود که
مخـالف کولکترین تغیر  ،تعبیر و تیســـــیر در کتـب آســــمـانی و گیتـار پیـامبران ادیـان خود انـد و
میخواهند نظام دینی خود را بر وفق نظام دوران پیامبران شـان در جامعه مسـتقر سـازند و سـعادت
پیروان و عدالت کامل اجتماعی در بازگشـــت به ارزش های اولیه دین مربوط به خود میدانند  .و
بنیادگرایان اسالمی نیز ازین کته گوری میباشند .
نمونههای عمده گروه های بنیاد گرای اســالمی شــامل  « :لشــکر جهنآوی  ،لشــکر طیبه  ،جیش
محمد  ،طالبان  ،داعش در پاکسـتان  ،هملنان طالبان و القاعده و داعش در افغانسـتان ؛ بوکوحرام
و الشـــباب در آفریقا و داعش و جبهل النصـــره در عرا و ســـوریه گروههای تندرو و بنیادگرای
اسـالمی هسـتند که با طرز دید خاص خود از اسـالم  ،جهان را در مخاطره و مخصـوصـن برخی
از کشـور های اسـالمی را به بی ثباتی و آشـوب کشـیده  ،پرسـتیژ دین اسـالم را در مقیای عالم به
بازی گرفته اند .
منشاء آیدیالوژی طالبانی
آیدیالوژی طالبانی با عقاید مذهبی بنیادگرایانه این گروه آمیخته با افکار و عقاید شـریعت اسـالمی
توأم با خصـوصـیات پشـتونوالی بر محور رسـوم و عنعنات نظام رفتاری قبیله ای زیر تأثیر اندیشه
های ســـلیی و بنیادگرایانه برای اعمار امارت اســـالمی از راه جهاد اســـت  .آیدیالوژی طالبان با
افکار بنیادگرایانه در مداری دیوبندی پاکســـتان و افغانســـتان به جوانان پاکســـتان و افغانســـتانی
آموزش داده میشـود  ،این آیدیالوژی با سـاختار های نظام های سـیاسـی جهان امروزی  ،از شـاهی
تـا جمهوریـت و هملنـان بـا آیـدیـالوژی هـای و نظـام هـای لبیرال دموکراســـــی ســـــرمـایـداری ونظـام
سوسیالیستی مخالیت دارد .
گروه های تروریســتی دیآری هم مانند طالبان پاکســتان  ،شــبکه حقانی  ،حزب التحریر ،القاعده ،
داعش  ،جنبش اسـالمی ترکسـتان شـرقی  ،لشـکر طیبه  ،جهنآوی  ،و سـایرجنبش های تروریسـتی
مربوط به جمهوری توده لین و کشــورهای آســیای میانه که برای اعمار امارت اســالمی مبارزه
مینمایند و در خام پاکســتان پناه گاه و دارای کمپ ها هملون تربیه گاه های نظامی و با تســلیح ،
تجهیز و حمایه بودجوی کشور های امارات متحده عربی بشمول قطر و عربستان سعودی و عشر
و زکات شــیخ های ثروتمند عربی از طریق جمهوری اســالمی پاکســتان وارد افغانســتان شــده با
طالبان همکاری مینمایند ازین آیدیالوژی پیروی مینمایند .
مزید بران به نوشته احمد رشید از ژونالیست های مشهور پاکستان در کتاب طالبان ؛ اسالم  ،نیت
و بازی بزرگ جدید  « :بســیاری از افســران با صــالحیت در ســازمان اســتخباراتی  ،اردوی و
ملیشـه ها از تبار قبایل پشـتون پاکسـتان که از بطن لنین سـیسـتم متعصـب قبایلی جذب نظام سـیاسـی
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شـــده اند بیشـــترین شـــان هملون تندروان اســـالمی احزاب جهادی  ،طالبان و القاعده گرایشـــهای
بنیادگرایانه و تعصــبات برتری جویانه قومی داشــته از احزاب بنیادگرای اســالمی مربوط به قوم
پشتون در افغانستان بویژه حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و بعدن طالبان حمایه مینمایند» ۷ « ».
لـذا بـا توجـه بـه آیـدیـالوژی این گروه و رفتـار و کردار شـــــان در میـان جـامعـه و مخـالیین و هملنـان
تجربه حاکمیت امارت اسالمی این گروه در افغانستان بعید است که تن به صلح و پروسه انتخابات
دموکراتیـک و اراده مردم افغـانســـــتـان بـدهنـد  .لون بـه یقین میـداننـد کـه بـه جز از راه جنـگ و
خونریزی به آرزوی خود که همانا تأسـیی مجدد امارت اسـالمی طالبان در افغانسـتان اسـت رسـیده
نمیتوانند .
نتیجه گیری توأ با نظر پیشنهادی
بـا توجـه بـه توافقنـامـه خالف منـافع مردم افغـانســــتـان میـان ایـاالت متحـده امریکـا و طـالبـان کـه در
صــیحات پیشــین روی نواقص عمده آن انآشــت گذاشــته شــده و هملنان ادامه مذاکرات صــلح در
شـهر دوحه قطر میان هیات های مذاکره کننده دولت افغانسـتان و گروه طالبان که از  ۱۲سـپتامبر
در جریان اســـت با تغیر رهبری دولتی در ایاالت متحده امریکا و عدم لشـــم پوشـــی آن به نقض
توافقنامه از جانب طالبان در زمینه حمالت توأم با کشـتار  ،ترور های هدفمند  ،مین گذاری کنار
جاده ها و ترور های مســلحانه کارمندان دولتی توأم با ایجاد وحشــت در شــهرکابل و مراکز ســایر
والیات  ،هملنان حمالت پیهم نظامی و شـعله ور نمودن جنگ های خونین و با تلیات در سـراسـر
کشور که این اعمال جنگ طلبانه از موضع طالبان در زمینه فراهم آوری صلح در افغانستان نوید
نمیدهند  ،رهبری جدید دولت ایاالت متحده امریکا را به تجدید نظر در توافقنامه واداشته است .
هیئـت مـذاکره کننـده طـالبـان قبـل برین در دوران ریـاســـــت جمهوری دونـالـد ترامـپ رئیی جمهور
اســبق ایاالت متحده امریکا  ،با اســتغنا در برابر هیئت مذاکره کننده افغانســتان برخورد مینمود اما
بـا تغیر مالحظـات رهبری جـدیـد ایـالـت متحـده امریکـا تحـت رهبری جوبـایـدن در برابر نقض تعهـدات
داده شــده این گروه در موافقتنامه  ،اکنون هیئت مذاکره کننده طالبان جســارت گذشــته خود را در
حســاب ده و حســاب بســتان موجود از دســت دادند و به جای گیتآو در روی میز مذاکره با هیأت
افغانسـتان به کشـور های ایران  ،فدراتیف روسـیه  ،ترکمنسـتان و ممکن به کشـور های دیآر نظیر
لین سیر نموده برای آینده این پیامد ها رأی زنی می نمایند .
این واقعیت از لشـم جهانیان پوشـیده نیسـت که افغانسـتان طی اضـافه از لهل سـال آغاز از دوران
جنگ ســــرد و بدوام آن رقابت های خصــــمانه قدرت های بزرگ جهان و منطقوی در براوردن
اهـداف خود درین کشـــــور بـه جنـگ نیـابتی توأم جنـگ هـای ویران کننـده داخلی بـا روحیـه حزبی و
قومی گرفتار اســت  .با آنکه در ظاهر به جنگ ســرد در جهان خاتمه داده شــده ولی رقابت های
جهانی و منطقوی میان کشــورها هملنان در منطقه ادامه دارند و افغانســتان بخشــی از قربانی این
رقابت ها اســـت که مردم مظلوم آن درین پروســـه با از دســـت دادن نظام دولتی  ،قوای مســـلح و
روحیه وحدت ملی  ،اختیارات و ســرنوشــت ســیاســی و حاکمیت ملی خود را از دســت داده اند و
قادر نیستند بطور مستقالنه معضالت داخلی خود را در اثر این مداخالت  ،خود حل نمایند .
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در شـرایط موجود جهان و اوضـاع بحرانی منطقه  ،در مورد تعین سـرنوشـت افغانسـتان اوضـاع را
طوری رقم زده کـه هرکشـــــوری بطور مثـال ایـاالت متحـده امریکـا اگر بخواهـد زمینـه صـــــلح و
آرامشی درین کشور بوجود آورد  ،کشور های رقیب جهانی و منطقوی به نحوی سعی در تخریب
عملی شدن برنامه آن مینمایند  ،هملنان هرگاه  ،فدراتیف روسیه  ،لین  ،هند ،ایران و یا پاکستان
نیز لنین نیت خیرخواهانه را پیشــه کنند  ،مســلمن مورد ســیظن دیآران قرار می گیرند  .و این
موضوع برای افغانستان درد سر بزرگی شده و بار ها به تجربه رسیده است .
بدین ترتیب نیاز اســت تا موضــع حل معضــله ســیاســی صــلح آمیز افغانســتان بطور خاص شــامل
اجندای بحث شـورای امنیت ملل متحد شـود و هملنان موضـوع مذاکرات موجود صـلح افغانسـتان
میان دولت جمهوری اســـالمی افغانســـتان و طالبان نیز در شـــورای امنیت ســـازمان ملل متحد به
اشـترام کشـور های همسـایه افغانسـتان شـامل  ،ایران  ،هند  ،پاکسـتان  ،تاجیکسـتان  ،ازبکسـتان ،
ترکمنسـتان به بحث گرفته شـود و به اتیا آرای نظریات و تأئید اعضـای شـورای امنیت ملل متحد
و کشور های منطقه  ،توافقنامه صلح مورد مداقه و تجدید نظر قرار گیرد .
بهتر خواهد بود  ،شــورای امنیت ملل متحد برای تســریع پروســه مذاکرات صــلح نماینده خاص با
صــالحیتی را توأم با گروه کاری تخصــصــی تعین نمایند تا همراه با نماینده خاص وزارت خارجه
ایاالت متحده امریکا روی تجدید نظر در توافقنامه صــلح ایاالت متحده امریکا با طالبان  ،با هیئت
مذاکره کننده طالبان و هملنان دولت جمهوری اسـالمی افغانسـتان بحث و گیتآو نموده موضـوعات
اســاســی و اولیت صــلح را که عبارت از آتش بی ســراســری و قطع کامل جنگ  ،خشــونت و
خونریزی در میدان های نبرد سـراسـر افغانسـتان اسـت  ،به تصـویب رسـانیده عملی سـازند  .و در
بقیه مســایل مورد گیتآوهای بعدی هم با نقش مشــورت دهنده در تســریع و پیشــرفت گیتآو ها که
همانا ایجاد نوعی از حاکمیت ســیاســی همه گیر و تیاهمی با اشــترام طیف وســیعی ازکادر های
تخصــصــی اقوام و اقلیت های قومی و مذهبی  ،احزاب و شــخصــیت های ملی و ســالم اندیش و
صــاد داخل و بیرون از افغانســتان که مجبور به ترم وطن شــده اند و منجمله گروه طالبان در
بدنه دولت موجود در جهت مبارزه با فسـاد و تحکیم حاکمیت سـیاسـی سـراسـری در کشـور بوجود
آید  ،سهم فعال گرفته  ،کمک عملی نمایند.
برای گروه طالبان که در ســطح نظام جامعه بین المللی به حیث گروه تروریســتی و در لســت ســیا
جا دارند و در افغانســتان به حیث گروه شــورشــی ضــد امنیت ملی و حاکمیت ســیاســی که با راه
انـدازی جنـگ هـای خونین و ترور هـای هـدفمنـد  ،جـا ســـــازی مین هـای کنـار جـاده  ،ســـــازمـانـدهی
اعمال انتحاری  ،تخریب شــاهراه هاو پل و پللک  ،تخریب و آتش کشــیدن مکاتب  ،کلینک ها و
سـاختما ن های دولتی و آثار تاریخی و اعدام های صـحرائی زنان و مردان بی گناه و به دها اعمال
جنایات بشری  ،ضد حقو و آزادی های مدنی به حیث دشمنان مردم افغانستان مجرم شناخته شده
اند  ،امتیاز عیو عمومی از جانب مردم افغانســتان و دولت جمهوری اســالمی افغانســتان و بیرون
کشـیدن شـان از لسـت سـیاه تروریسـتی جامعه جهانی و آوردن شـان از حاشـیه خونبار به متن جامعه
افغانســتان و جا دادن افراد متخصــص و حرفوی این گروه در تشــکیالت دولت  ،هود بزرگترین
امتیازیست که مرد افغانستان و جامعه جهانی برای شان قایل میتواند شود .
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از جانب دیآر گروه طالبان که ادعای محبوبیت در میان مردم افغانســتان دارند  ،میتوانند خود را
برای انتخابات آینده آماده و از راه صــــلح و زمینه های دموکراتیک در انتخابات ملی ســــهم فعال
بآیرند و با جلب و جذب اکثریت آرای مردم به اهداف سـیاسـی خود برسـند  .آنآاه هیچ نیروئی در
برابر خواسـت ها و اهداف نیک شـان در جامعه  ،ایسـتادگی نموده نخواهد توانسـت و بدون شـک
جامعه جهانی نیز از ایشان پشتیبانی خواهد نمود .
باید گیت که حیظ سـاختار نظام سـیاسـی موجود دولت جمهوری اسـالمی  ،دسـتاورد ها و حقو و
آزادی های مدنی شامل مرد و زن افغانستان در مطابقت به اعالمیه جهانی حقو بشر  ،کنواسیون
های جهانی  ،قانون اســاســی موجود افغانســتان و ارزش های اســالمی  ،به شــمول قوای مســلح
افغانسـتان که حافظ منافع مردم  ،حاکمیت سـیاسـی  ،تمامیت ارضـی و اسـتقالل افغانسـتان اسـت و
برای صـــلح و آرامش و امنیت مردم افغانســـتان شـــبانه روز قربانی میدهند  ،ضـــامن ثبات امنیت
متزلزل موجود در افغانسـتان میبا ـش ند  ،باید به حیث خطوط سـر مردم و دولت جمهوری اسـالمی
افغانســتان و جامعه جهانی شــناخته شــوند  .تجربه نشــان داده گروه طالبان  ،رهبران احزاب جهاد
اسـالمی  ،قوماندان مسـلح غیر مسـیل و تکه داران قومی و گروه های مافیائی زیر سـایه حاکمیت
ســیاســی موجود  ،هیلآاه و هیلوقت به هیچ اصــول و قرارداد و پیمانی متعهد باقی نمانده اند و
نمی مانند  .این گروه ها به کرات از مکه معظمه تا جالل آباد  ،از اسـالم آباد تا پشـاور و ازهرات
و واشــنآتن به خدا و قرآن ســوگند یاد کرده و تعهد به وحدت و آشــتی نمودند ولی به آن قســمنامه
ها و تعهدات کتبی شان وفادار نه ماندند .
باید بدانیم ! همین که این نظام که با عوامل وابسـتآی های گوناگون آسـیب پذیر خود  ،بهم پیوسـطه
شـده اسـت  ،گسـسـتن یکی از حلقه های مهم زنجیر آن باعث گسـسـت و فروپاشـی کل نظام سـیاسـی
افغانســــتان میشــــود و آنآاه نه  ،امریکا و ناتو و نه متعهدین  ،نه مردم بی دفاع افغانســــتان و نه
دیآران  ،هملون تمـاشـــــاگران میـدان بـازی تـاراج  ،لور و لپـاول دارائی هـای عـامـه  ،ملی و
خصـوصـی  ،ارزش های مادی و معنوی این سـرزمین  ،کشـتار مردم بیآناه و تخریب میسـسـات
دولتی و ســرازیر شــدن مهاجرین به کشــور های همســایه خواهند بود  .و لنانله این وقایع فالکت
بار  ،تلخ و خونبار را مردم افغانسـتان بخصـوص شـهریان کابل تجربه نموده و به لشـم سـر دیده
اند  ،در وقوع هملو شرایط هیچ نیروئی از وقوع لنین وقایع جلوگیری کرده نمیتواند.
با هوشـــدار باید گیت که  :هر تحول و تغیری در افغانســـتان تا به ثمر رســـیدن نظام آینده از راه
دموکراتیک و انتخابات زود ری آنهم باید در موجودیت قوای ناتو به شــمول ایاالت متحده امریکا
و متحدین آن و به همکاری کشـور های منطقه بخصـوص پاکسـتان و ایران بصـورت صـاقانه عملی
و پشتیبانی شود .
مهمتر از همه ضـــرور اســـت شـــورای امنیت ملل متحد از همه کشـــور های همســـایه و منطقه ،
مخصـوصـن از جمهوری اسـالمی پاکسـتان و ایران جدن تقاضـا نماید که برای نجات مردم مظلوم
افغانستان از رقابت های سیاسی و دامن زدن به جنگ های رقابتی و نیابتی در سرزمین افغانستان
دســت بردارند  .درین میان بطور عمده شــورای امنیت ســازمان ملل متحد از جمهوری اســالمی
پاکستان بخواهد که به همکاری جامعه متعهد به نابودی مکان های امن توأم با قرار گاه ها و کمپ
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هـای آموزشـــــی در خـام خود شـــــده و از تـدریی و ترویج افکـار بنیـاد گرایـانـه در مـداری دینی
پاکستان جلوگیری نماید.
بدون تردید نقش پاکســتان در تأمین و حل تمام معضــالت درونی افغانســتان واز اهمیت فو العاده
برخوردار اسـت  ،با اندم ترین توجه  ،پناه گاه و منشـأ و ریشـه همه ی گروه های تند رو اسـالمی
و منجمله طالبان  ،القاعده و داعش را به روشـنی و سـادگی در پاکسـتان میتوان یافت  .و لنانله
واضــح اســت این گروه ها بطور مســلحانه و با ســهولت تمام از طریق ســرحدات این کشــور به
داخل خام افغانسـتان رفت و آمد مینمایند و به عملیات تخریبکارانه خود دوام میدهند و با احسـای
خطر دو باره به پاکستان فرار مینمایند.
گذشــــته ازین همه ی این گروه و منجمله رهبران طالبان و قوماندانان و جنگ آوران این گروه با
خانواده های شــــان درشــــهرها و کمپ های رهایشــــی و مراکز تعلمی و تربیوی نظامی  ،درین
کشـور جا به جا اند و با پاسـپورت های خارجی جمهوری اسـالمی پاکسـتان به کشـور های خارجی
ســـــیر مینمـاینـد  .و این کشـــــور بطور فو العـاده قـادر خواهـد بود تـا طـالبـان ودیآر گروه هـای
تروریســـتی پناه داده شـــده را به اطاعت از فیصـــله های شـــورای امنیت ملل متحد و ارداه مردم
افغانستان از لحاظ اسالمی و انسانی وادار نماید .
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