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 خطوط سرخ پیش شرط طالبان؟
 

 " طرفین در جنگ افغانستان نشانۀ"صلح اتمذاکر طرفین قبل از آغاز کشیدن خطوط سرخ حفظ اهداف پیش شرط
 جنگ در کشور است. و ادامۀ مخالفت صریح با صلح

 

است که این گروه به نظام مشارکتی در افغانستان تن مالفاضل مظلوم، یکی از اعضای دفتر طالبان در قطر گفته 
خط تحمیلی های ها را در سفری به بخش  گفته، ظاهراً مالفاضل این ها رسیده نخواهد داد. در نواری که به رسانه

است. در این نوار او نظامی طالبان، ابراز داشته  قومندانانپاکستان و افغانستان و در هنگام دیدارهایش با  دیورند
 و گو ها باتعلق قیادت به طالبان، اعاده امارت اسالمی و نافذ شدن نظام شرعی، خطوط سرخ ما در گفت »گوید:می 

 « رویم.ادارۀ کابل هستند، ما از این موقف عقب نمی  ها وامریکایی 
 

  
 

فاضل مالطرفین بوجود نمی آید.  پیش شرطهای فضای مساعد "صلح" برای مذاکرات هیچگاهی با کشیدن خطوط سرخ
پ پنج نفری زندانیان گوانتانمو بود که در بدل رهایی سرباز امریکایی از ظالم مسؤل امنیت طالبان در جمله گرو

ل مالفاض با دولت افغانستان است.هیأت پانزده نفری مذاکره کنندۀ طالبان  ایزندان رها شده است، و یکی از اعض
ستارۀ دوحه، اهمیت  جن( هژده سال سپری کردن زندان گوانتانمو و رهایش در قصرهای پ18که در طی بیش از) ظالم

و ماهیت صلح را درک نکرده است، گمان نمیرود که این افراد در مذاکرات قریب الوقوع بین االافغانی در راه تأمین 
 صلح کمک کرده بتوانند. 

( بیست ویک نفری مذاکره 21دالیل و اسناد فراوان وجود که این مذاکرات قریب الوقوع بین االافغانی میان هیأت )
که بنام  ( پانزده نفری مذاکره کنندۀ طالبان بازی خطرناکی را گواه میدهد15دولت کنونی افغانستان و هیأت )کنندۀ 

  "صلح" ادامۀ جنگ و خونریزی دوام می یابد و تمامیت ارضی کشور را نیز به خطر می اندازد.
 

دیولوژیک و مرامی در نشان میدهد که فرق فاحش ایپیش شرطهای طرفین بوضاحت  کشیدن خطوط سرخاول: 
هر دو طرف هیچگونه جهات پیش شرط خطوط سرخ مذاکرت "صلح" در بین طرفین وجود دارد. اهداف تعین شدۀ 

ندارد. خواست احیای امارت "اسالمی" طالبان با خواسته های  مشترک وفق را برای تأمین صلح و قطع جنگ
 هواداران جمهوریت دولت در تضاد کامل قرار دارد. 

های دو دهه خویش عنوان می کنند فقط یک وسیلۀ  که هواداران دولت جمهوریت در مورد حفظ دستاورد بحثهای این
ردها دو حفظ دستاوتبلیغاتی بشمار میرود . در صورت عملی شدن توافقنامۀ قطر میان ایاالت متحده امریکا با طالبان 

 دهه با موجودیت طالبان ناممکن است. 
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براساس امضای توافقنامۀ قطر میان مذاکره با ایاالت متحده امریکا با طالبان زندانیان  ناگزیر است کهدولت افغانستان 
امتیازات و چوکی های حکومتی، مؤقف  تشدید و تمرکز اختالفات در درون دولت روی تقسیم طالبان را رها کند.

   ت تمامیت ارضی را نیز بوجود آورده است.دولت را در برابر طالبان تضعیف نموده و زمینۀ سقوط دولت و خطرا
 

طالبان گروهی مستقل نیستند، در حقیقت نام جنگ پاکستان در افغانستان طالب است. با آنکه پاکستان طالبان را دوم: 
در جریان مذاکرات و هم درهنگام امضای توافقنامۀ قطر  بدور میز مذاکره با ایاالت متحده امریکا حاضر نمودند،

ذاکره با ایاالت متحده امریکا با طالبان پاکستان حضور داشتند، مگر پاکستان بحیث تضمین کننده توافقنامۀ قطر میان م
امۀ توسط پاکستان خود نشان دهندۀ اد توافقنامۀ ایاالت متحده امریکا با طالبان توافقنامه را امضا نکردند. عدم تضمین

  جنگ پاکستان توسط طالبان در افغانستان است.
 

طالبان، اعاده امارت اسالمی و  تاکید مالفاضل مظلوم، یکی از اعضای دفتر طالبان در قطر بر تعلق قیادتسوم: 
ها و ادارۀ کابل هستند، ما از این موقف عقب و گو ها با امریکایی در گفت  نافذ شدن نظام شرعی، خطوط سرخ

 .عده استروند خود نشانۀ از عدم قطع رابطۀ طالبان با القانمی 
 ت "اسالمی" طالبان در افغانستان است. رلبان اهداف "صلح" را دنبال نمی کنند بلکه درانتظار احیای اماطا

 

   
 

با کمک روسیه، ایران  "اتحاد شمال"سه دهه قبل همرا با ائتالفهای نامقدس متحدین توطیه ها علیه افغانستان چهارم:
 و ترکیه علیه مردم افغانستان شروع گردیده است، که تاهنوز هم مداخالت بیشرمانۀ شان در امور داخلی افغانستان

و مداخالت صریح در جریان انتخابات ریاست  جریان دارند. روسیه، ایران و ترکیه با وجود مصارف سرسام آور
 و عدم پذیرش نتایج انتخابات افغانستان توسط عبدهللا عبدهللا هللا عبدهللا نتواستند پیروز شود.جمهوری افغانستان عبد

توافقنامۀ قطر میان ایاالت متحده امریکا با اعالن جمهوریت جداگانه خود ثبوت مخالفت روسیه، ایران و ترکیه با 
  طالبان است.

تحاد شمال" با حمایت روسیه، ایران و ترکیه ناکام می شود، دروازه های "ا هر باریکه مانند اکنون توطئه های مستقیم
را می کوبند. دزدان جمعیت "اسالمی" و در مجموع متحدین"اتحاد  میانجیگران داخلی و خارجی بشمول استخبارات

 ند. با هر نوع قانون شکنی و لجاجت که هم باشد امتیازات غیرقانونی و نامشروع را بدست می آور شمال"
 و لو دولت افغانستان طرح تقسیم امتیازات قدرت و چوکی های حکومت را با عبدهللا عبدهلل و "اتحاد شمال" بپذیرد،

ارد. وجو ند امکان عملی برای تشکیل یک حکومت قوی و کارآمد ملی که بتوانند در اوضاع کنونی جنگ مؤفق شود
ی حزب "اسالمی" گلبدین، آلوده با فساد مالی و مجرم جنایات تقرر مهره های ناکام گذشته مانند ارغندیوال فرار

حکومت  و شاکر کارگر خود ثبوت بر عدم امکانات عرض وجود یک ویرانی شهرکابل 1993و  1992جنگی سال 
قوی ملی است. ترکیب مجدد شورأی عالی "صلح" از رهبران "جهادی" فاسد و مجرمین جنگی که افغانستان را در 

نمی تواند تأمین کنندۀ صلح و عدالت در افغانستان باشد. جنگ نیابتی و مداخالت  دهه ویران کرده اندچندین  طی
 همسایه ایران و پاکستان در امور داخلی افغانستان ادامه می یابد.  کشور های

 
 ایانپ
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