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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

   ۰۶/۰۴/۲۰۲۰                          تمیر عبدالواحد سادا
 

 

 ن آ بخش محرم "  قطر ومعاهده"  
 

  ؟راه بسوى صلح
 

 ؟ یا تكرار تراژیدى دهه نود
 

 شوب هاى جدید ؟آ و قرار گرفتن افغانستان در مسیر
 

 مچهار بخش
 

 

  :تذكر ضرورى
 

 نى افغانستا رمان و نیاز جامعه و خواست برحق مردم و شرط بقا آ صلح
 ماست و اشكارا است كه صلح با طالبان بحیث گروه مخالف مسلح و متخاص

 . دبا دولت و با سوابق جنگ و جنایت انجام میاب
 ران به این ضرورت بخاطر رفتن به صلح واقعى و پایداعذبدینرو نوشته حاضر با ا

 ن" معاهده " است ، كه راه  را به تركستا   ن، بیان تشویش و نگرانى ها مندرج دری
 دمیبرد ودر چند بخش بخدمت و در معرض نقد و نظر هموطنان عزیز تقدیم میگرد

 

 

   :خطر لبنان شدن افغانستان
موقعیت و موقف خاص حزب اله در لبنان  بحیث یك نیروى با امكانات قوى نظامى و با نفوذ  
و اعتبار در بین مردم و در عین حال بشدت ایدیولوژیك در واقع بحیث ممث و مدافع اهداف  

   جیوپولوتیك ایران در انكشور میباشد.
وارد معامالت صلح میگردند ،   هرگاه طالبان زیر نام امارت اسالمى و با تداوم عقبه پاكستان

   همان سناریوى لبنان در افغانستان پیاده میگردد و دالیل انرا میتوان به ایجاز
  :چنین بیان نمود

 

   :ايديولوژيك شدن مفهوم صلح -
 

ن كه با بلند شدن نام امارت اسالمى و درج ان در " معاهده " قطر ، در واقع جانب امریكا به عمده ترین ارمان طالبا 
   همانا :

تطبیق شریعت خاص خودشان است ، چراغ سبز داده اند و بدینترتیب طالبان اكنون خود را در موقعیت بهتر ، بخاطر 
طرح خواست هاى ایدیولوژیك شان میدانند ، تا چنانچه در اعالمیه امیر المؤمنین شان مولوى هیبت اله بمناسبت عقد  

    " معاهده " قطر امده است :
 

. بعد از اشغال ، هدف مجاهدین امارت اسالمى  رسیدن به هدف بزرگ شان كه همانا قیام نظام اسالمى است ، " ..
    میباشد "
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بى جهت نیست كه با بلند رفتن خواست هاى طالبان ، اكنون قوماندانان مطرح و موثر انان ، همانند مولوى كبیر و 
   اعالم میدارند : مال فاضل مظلوم ،  امارت اسالمى را خط سرخ شان

" نظام مشاركتى نمیخواهیم ، تعلق قیادت به طالبان ، أعاده امارت اسالمى و نافذ شدن نظام اسالمى خطوط سرخ ما 
در گفتگو ها با امریكا و اداره كابل است " ) بخش از صحبت مولوى كبیر عضو هیات رهبرى طالبان در صحبت با 

   ان و بنقل از سایت " شبكه خبر رسانى افغانستان " (قوماندانان شان در مناطق مرزى پاكست
مولوى فاضل از قوماندانان سرشناس طالبان كه حدود چهارده سال زندان گوانتاناما را سپرى و اكنون عضو دفتر 

    سیاسى قطر میباشد ، در هفته قبل اظهارات مشابه داشته است :
   :افق نامه نودونه درصد بنفع ما است . خطوط قرمز ما روشن است" ... امروز امریكا به زارى افتاده است ، این تو

رهبر از میان ما خواهد بود ، ما یك حكومت اسالمى خواهیم داشت كه بر مبناى شریعت اسالم باشد ، ما در این 
ما مورد سازش نخواهیم كرد ، ما در مورد خواست شهداى ما ، زندانى هاى ما و جانفشانى برادران و خواهران 

   حمل سالجارى ( ١٢ -سازش نخواهیم كرد " ) بنقل از سایت ایران انتر نشنل 
درین اظهارات كه بدون شك یك بخش ان جنبه تبلیغاتى دارد ، نیات و اهداف اساسى طالبان به وضاحت بیان گردیده 

   است .
 

   :" پروژه " صلح قطر در راستاى منافع و اهداف جيوپولوتيك امريكا - 
 

اظهر من الشمس است كه  ایجاد دفتر قطر و در یك سال و نیم اخیر ، " پروژه صلح " قطر بر اساس منافع ملى 
امریكا و در راستاى بهره بردارى انتخاباتى اقاى ترامپ ، در راستاى مصالح كالن جیوپولوتیك امریكا " مهندسى " 

ر دهه نود با فعالیت كمپنى یونیكال ، طالبان را كمك گردیده است و در واقع  همان مقاصد را دنبال مینماید كه د
   مینمودند و در انوقت اقاى داكتر خلیل زاد سمت مشاور ان كمپنى را عهده دار بود .

   تجربه جهانى و همچنان رویداد هاى خونین افغانستان مبین این واقعیت است كه :
بر معیار هاى جهانى و قبول شده حقوق بین المللى و  امریكا همیشه مصلح كالن جیوبولیتیك و منافع ملى خود را

   موازین حقوقى مندرج در میثاقهاى جهانى ارجعیت داده است .
   م ( و بعد تسخیر كابل و اعالم انفاذ شریعت طالبانى ، امریكا اعالم نمود : ١٩٩٦در سال ) 

   :هنگوى وزارت خارجه امریكا توضیح داد ك" اماده است رژیم انها را برسمیت بشناسد " و اقاى گلین دیویس ، سخ 
" امریكا با اجراى قوانین شرعى در افغانستان مخالفتى ندارد " ، " طالبان كهنه پرست اند ، اما ضد امریكایى نمیباشند 

 ( "٤ )   
   :”نامارت اسالمى طالبا”جيوپولوتيك  صبغه -
 

یك طالبان میباشد ، در عین حال مظهر منافع جیوپولوتیك امارت اسالمى طالبان در حالیكه معرف  اهداف ایدیولوژ
پاكستان در یك بازى بسیار پیچیده و كثیرالجوانب استخباراتى منطقوى و جهانى نیز میباشد كه در كشمكش و رقابت 

   . دجیوپولوتیك منطقوى و بین المللى جایگاه ان در  " دور جدید بازیهاى بزرگ " قابل توضیح میباش
   : ا ب و باذكر سه عامل فوق ، از امكان بعید نخواهد بود تبدینترتی

در صورتیكه طالبان در " پروژه " صلح ، تحت عنوان امارت اسالمى و نه بحیث یك جریان سیاسى اسالمى ، وارد 
 معامالت صلح گردند ، افغانستان در مسیر لبنان شدن قرار گیرد و امارت اسالمى طالبان بحیث حامى جیوپولوتیسم

   . دپاكستان نقش افرینى نمای
  دادامه دار
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