
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

      
۱۸/۰۷/۲۰۲۱ 

 صبح ۸

 شود ینم دهید یرییطالبان تغ  یاسیدر موضع س
 

گان گروه طالبان در حالی به  گو با نمایند و سرطان، یک هیأت بلندپایه را برای گفت  ۲۵دولت افغانستان روز جمعه،  
گو   و گی در گفتطالبان به تازشود. هیأت گروه   قطر فرستاد که تغییر چندانی در موضع سیاسی این گروه دیده نمی

بس سه ماهه و تدوین قانون اساسی   گی مشروط خود برای برقراری آتشبا هیأت دولت افغانستان در قطر از آماد
 جدید خبر داده است.  

 
گی مشروط طالبان برای بحث و توافق روی این  هیأت بلندپایه دولت افغانستان که روز گذشته رهسپار قطر شد، آماد

بیند. به همین دلیل، عبدهللا عبدهللا در رأس   رمق صلح می  وضوع را فرصتی برای جان بخشیدن به مذاکرات بیدو م
این هیأت، هنگام سفر به قطر در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت که امیدوار است در جریان این سفر بتوانند 

 به نتایجی دست یابند.
های شرط بس سه ماهه مطرح کرده است، از پیش بحث و توافق روی آتش هایی که گروه طالبان برای  شرط پیش

زمانی که دولت و  -ها به شش سال پیش  شرط سفت و سخت این گروه برای صلح با دولت است. سابقه طرح این پیش
روه طالبان  ها زیاد تالش کردند تا گگردد. امریکایی بازمی -گو کردند و بار در پاکستان با هم گفتطالبان برای اولین 

شرط منصرف کنند؛ اما موفق نشدند. سرانجام، موضوع رهایی زندانیان و لغو فهرست   را از وضع این دو پیش
گونه که  شرط همانامریکا و گروه طالبان تبدیل شد. این دو پیش  ۱۳۹۸نامه ماه حوت  ها، به بخش اصلی توافقتحریم

بس سه ماهه را نیز به یک امر   ست کرده است، توافق روی آتشباالفغانی را دچار بن کل روند مذاکرات صلح بین
ها انعطاف نشان ندهد، بعید است که افغانستان  شرط محال تبدیل خواهد کرد. در صورتی که دولت در برابر این پیش

 بس باشد. برای بازه زمانی سه ماهه شاهد آتش
، در ظاهر امر، نشانه انعطاف این گروه به هدف گی گروه طالبان برای بحث روی تدوین قانون اساسی جدیدآماد

شرطی که برای انجام این کار وضع کرده،   تحرک بخشیدن به روند صلح است. با این وصف، گروه طالبان با پیش
امکان شروع کار روی تدوین این قانون را از بین برده است. چگونه ممکن است که دولت قانون اساسی نافذ را تعلیق  

شرط گروه طالبان به معنای تسلیمی خواستن از قرار دهد؟ این پیش  ۱۳۴۳ش را قانون اساسی منسوخ  کند و متکای
 دولت است.

شرط را قبول کند. به این ترتیب، امکان توافق روی تدوین قانون اساسی جدید با   باورپذیر نیست که دولت، این پیش 
که   شده و منسوخ، وجود ندارد. مگر آن  ساسی طالبانیزهتعلیق قانون اساسی نافذ و اداره امور کشور با یک قانون ا

 خواهد، تن دهد. چه این گروه می  شرط گروه طالبان را بپذیرد و به آن هیأت سیاسی دولت، این پیش
االفغانی ده روز پیش در ایران بار دیگر با اصل »جمهوریت« نظام مخالفت  گان گروه طالبان در نشست بیننمایند
اند که خواستار یک »نظام خالص اسالمی« هستند که در  ن به صراحت لهجه در این نشست اعالم کرده اند. آناکرده

گان طالبان در نشست ایران رأس آن یک امیر قرار داشته باشد و توسط شورای »حل و عقد« برگزیده شود. نمایند
ه این ترتیب، بسیار زود است که نسبت اند. بنیز خواستار تدوین یک قانون اساسی جدید با محوریت »شریعت« شده

گوهای دو طرف در قطر، یک توافق  و بین و امیدوار بود که از گفت به تغییر در موضع سیاسی گروه طالبان خوش
 مطلوب بیرون خواهد شد. 

،  تر با بمب و خمپاره است. در جریان دو و نیم ماه گذشتهگروه طالبان در حال حاضر در صدد اشغال جغرافیای بیش
ها ولسوالی از همین طریق به دست طالبان افتاده است. برای گروهی که قصد فتح افغانستان را از راه جنگ دارد  ده

کننده با هدف مصروف کردن دولت به امور   گیری هم داشته است، مذاکره صرفاً یک بازی سرگرم  روی چشم و پیش
 بیهوده است. 

 
گان این گروه در جریان  کند. نمایند  ه »مذاکره در سایه« استفاده می گروه طالبان در مذاکرات خود با دولت از حیل

و از حواشی میدان مذاکره    گان دولت، برای یک روز هم حاضر به انجام مذاکره اصولی نشدهها تماس با نمایندماه
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خرید فرصت برای  کشی و    اند به متن میدان مذاکره وارد شوند. به این ترتیب، گروه طالبان در صدد وقت  نخواسته
 مدت نظامی خود است. تعقیب اهداف بلند
رود که سفر   خواهی گروه طالبان یک نمایش کذب و مضحک است، انتظار نمی  که نمایش صلح با توجه به این 

  که در دولت، اشتهای انعطاف  های اصلی مذاکرات صلح را باز کند. ضمن آنهیأت بلندپایه دولت به قطر بتواند گره
بس  ها علیه این گروه را تنها با برقراری آتشست و چشم بینا نیز رهایی زندانیان طالبان و لغو تحریمپذیری کم ا

گردد که بتواند بر پایه آن »امارت«    چنان گروه طالبان به دنبال قانون اساسی میبیند. همسه ماهه، متناسب نمی
گیرنده درباره    مومی ممنوع و تنها مرجع تصمیمخود را زیر یک نام دیگر بنا کند؛ نظامی که در آن انتخابات ع

رهبری آن شورای »حل و عقد« است. طبیعی است که گروه طالبان اگر به این اهداف خود نرسد، به جنگ در برابر  
انداز روشنی از مذاکرات صلح قابل تصور نیست و نباید   دولت تا سقوط آن ادامه خواهد داد. به همین علت، چشم 

 ها زیاد امیدوار بود. شرط  ات طالبان با دولت و این دست از پیشبه نتایج مذاکر
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