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 مذاکرات صلح در دوحه
 "مشکل بر سر چیست؟"

 

دفتر سیاسی آن گروه در  افتتاحطالبان به ايران و بدنبالۀ آن  نمايندگان تحريک سفر مبنی بر یمختلف گزارشات اخیرًا
خوشبینانه تر به کمی اگر . مرکز امیر نشین قطر، در اکثر نشرات داخلی و خارجی بازتاب گستردۀ داشته است

برای  یبه سطح منطقه ديده شود میتوان ادعا کرد که يک دورنمای روشن تر گروۀ طالبان" ديپلوماسی فعال"قضیۀ 
. گرديده است ر نهايت با دولت افغانستان نمودارت متحدۀ امريکا و يا دمذاکرات صلح میان تحريک طالبان و اياال

با طالبان که در آن به دولت و  صلح از قبل با مردود شمردن هرنوع مذاکره و مفاهمۀ اگرچه دولت افغانستان
ه اختیار مینشورای عالی صلح افغانستان هیچ نوع نقشی در نظر گرفته نشده باشد موقف تقريبًا شفافی را در اين ز

 های و ديگر حزب آن میتوان به ديدگاۀ دولت افغانستان که بر بنیاد االتی مطرح میگردداما اينجا سؤ. نموده است
تأکید بی مورد در قدم نخست،  . در راستای مذاکرات صلح با طالبان مشکوک شد کشور داخل فعال سیاسی در

توان بزرگترين خبط حکومت  از آدرس شورای عالی صلح را میها با طالبان  گوو  دولت افغانستان بر ادامۀ گفت
در را شورای صلح بصورت مستقیم مشروعیت اين شورا سابق س با ترور ربانی، رئی زيرا، طالبان عماًل. تپنداش

ديگر هیچ نوع  مالی تا بحال اين شورا بجز از مصارفات گزاف همچنان. ال جدی بردت آينده زير سؤفاهماپشبرد م
 .های مخالف دولت نداشته است های صلح با گروه صحبت پیشبرد و يا حتی آغاز و آشکاری را در دستآورد مثبت 

يکا اصاًل اياالت متحدۀ امر از جانب صلح هم از جانب طالبان و هم عالی شورای لهذا، بی اهمیت شمردن شرکت
و با صراحت اعالم داشته است که طرف آنها چه در جنگ و يا  ثانیًا، تحريک طالبان همیشه . برانگیز نیست تعجب

به زيرا به قول طالبان، آنها دولت افغانستان را اصاًل . و فقط اياالت متحدۀ امريکاست هم در مذاکرات صلح فقط 
تهديد حکومت  پس هرگونه. را رد نموده اند دولت و هرنوع مذاکره با آن مشروع نمی شناسندمثابۀ يک دولت 

توان يک نوع سنگ اندازی بعضی از  افغانستان مبنی بر تعلیق مذاکرات موافقتنامۀ امنیتی با اياالت متحده را می
در راستای آغاز مذاکرات صلح با آن گروه و نهايتًا برای خاتمۀ جنگ ت دولتی و سیاسیون مخالف طالبان حلقا

حلقاتی وجود دارند يا و بیرون از آن، اشخاصی  در دولت و همبدون شک هم در داخل . فرسايشی در کشور دانست
اياالت متحدۀ امريکا  جانب از ات بیشترنگرفتن امتیازبه حاشیه رانده شدن و از دست دادن قدرت و يا که از ترس 

 می یتند هایانتقاد در هراسند و از آن از افتتاح دفتر سیاسی طالبان تحت هر شرايطی چه در حال و چه در آينده
طالبان از گروۀ  آيا همین دولت کنونی نبود که بارها به دلیل عدم موجوديت يک آدرس مستقل و مستقیم .نمايند

ر موجود است و در نهايت طالبان اينک که دفت گروه گرديده بود؟  ايجاد يک دفتر به آنکشورهای مختلف خواهان 
اقل بگذاريد  حد؟ پس مشکل در کجاست گرديده اند،میز مذاکره  خواهان حضور به دور که باشد لو به هر عنوانیو

اگر دولت و چندی از احزاب . شود که باالی فروعات نیز بحث و مذاکره کرد عدًا میب که سر صحبت باز گردد
ه ک نمايند دهند پس نبايد اين اصل را فدای داليل فرعی و خاتمۀ جنگ را اصل قرار می در داخل کشور صلح  ديگر

 .دثرًا مبنای سلیقوی داراک
 

کرات آن از آغاز مذاو بعضی از سران سیاسی مخالف طالبان  اگر دلیل شکايت و ناخرسندی حکومت افغانستان
افراشتن بیرق سفید تحريک طالبان بر فراز دفتر  و يا بر" امارت اسالمی افغانستان"با امريکا استفادۀ  اسم  گروه

از ايجاد يک دولت در تبعید و يا هم استفادۀ طالبان از اين دفتر برای ايجاد ترس هم يا  سیاسی آن گروه در دوحه
با داليل آتی با صراحت میگويم که  پس های مالی باشد و در نهايت جلب کمک های ديگر با کشور روابط ديپلماتیک

 :دکشور تلقی میگرد برگشت صلح به در پروسۀ اخالل يکنوع ادعاها کاماًل بیجا و فقط تمام اين
 

 شما در هرگوشه و کنار فقط و فقط بیرق های  گروۀ طالبان باالی آن تسلط دارد در بیشترين نقاط کشور که
پس انتظار داشتن اينکه طالبان بیرق سیاه، . بینید دولتی و اداری آن ساحات می سفید آن گروه را بر فراز عمارات

 يا اصاًل چی فرقی میکند که. میرسد کمی عجیب به نظر دندفتر شان در قطر برافراز سرخ و سبز کشور را باالی
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 لوحۀ دفتر سیاسی آنسرو يا نه؟ نکتۀ مهم آغاز مباحثات صلح است نه رنگ بیرق و نوشتۀ  انده شترابیرقی براف آيا
 .گروه در شهر دوحه

  اطالق میکنند بلکه حتی آنها  را "امارت اسالمی افغانستان"نام طالبان نه تنها بر مناطق تحت اشغال شان
 فعلی در وضعیتدفتر  آن پس تغییر نام. در مناطق متذکره تعیین مینمايند والیان، قضات و ولسواالن خود را نیز

با  ماتیک طالبان، آنهاوديپل زيرا با درک ديدگاۀ. هم در برقراری صلح کدام نقش برازندۀ را بازی نمیکندجنگی و و 
کشور يک دولت و هم شأن آن بلکه از موقف( گروۀ جنگی و يا سیاسیمانند يک ) تر اياالت متحده نه از موقف پايین

و يا  آن گروه به حیث دولت مشروع افغانستان امريکا بااينکه آيا اياالت متحدۀ  .میز مذاکره بنشیندسر میخواهد بر 
تواند نکتۀ قابل تشويش باشد نه اينکه طالبان خودرا چه  می، نمايد برخورد و مذاکره می يک گروپ شورشی مسلح

 . و يا کی معرفی میکند
 

  می "طالبان از طريق دفتر قطر اقدام به ايجاد روابط ديپلوماتیک با ساير کشورها خواهد نمود"ترس اينکه 
 طالبان به هیأت رسمی سفربا توجه به . البان به کشور همسايۀ ما ايران، مردود دانستتوان با سفر اخیر نمايندۀ ط

 ديپلوماتیک های آغاز فعالیتآنرا میتوان  ،مورد بحث هیأت متذکره با ايران مسايلبا تمرکز بر ايران و خصوصًا 
 توان گفت که فعاًل برای طالبان فرقی نمی نتیجتًا می. ايجاد تفاهم با کشورهای منطقه محسوب کردطالبان غرض 

منافع شان در آيندۀ  که برای تضمین یحه هستند و يا در کويتۀ پاکستان زيرا هستند کشورهايکند که آنها در دو
 .هر حالتی تماس میگیرند در اين گروه در هرجا و افغانستان با

 

   نیز ند کرد های مالی استفاده خواه طالبان از طريق اين دفتر برای بدست آوردن کمک که گويارا اين ادعا
استفاده از تجارت محصوالت کوکنار در اکثر مناطق  با طالبان. توان نام برد مورد و خام می داليل بیجمله از 

های مزيد به  بدون کمک و که آنگروه از لحاظ مالی میتواند برای مدت طوالنی به اثبات رسانیده اند ناآرام کشور
در تهیه و تدارک  گاو شیری ن به مثابۀآی پاکستا .اس .ثانیًا، نقش سازمان آی . ی جنگی اش ادامه بدهدها فعالیت
توان گفت، شکی نیست همان  يا هم در نهايت می. لشمس استگروه طالبان نیز اظهر من ا لوژيستیکی اتمصارف
را بدون حساب  امريکايی يورو و دالر صدها هزار ها و يا سازمان های جاسوسی که کیسه های مملو ازخانه سفارت

به ارگ رياست جمهوری سرازير میکرده اند به اين  و به غرض حفظ منافع ملی شان و کتاب و بصورت پنهانی
 !پول را باز نکرده باشند های شان در پاکستان سر بوجی امن گروه نیز در النه های

 

عزيز ما  بنابرين، بهتر است تا بعد از اين همه نابسامانی های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی که کشور و ملت
اين فرصت را غنیمت شمرده و به عنوان يک قدم مثبت در جادۀ طوالنی جنگ و  با آن دست به گريبان بوده است

معاوضه کردن و يا است که گويا مذاکره با طالبان مساوی با  دولت از اين هراساگر . خونريزی از آن استقبال کنیم
نون اساسی، آزادی های مدنی و حقوق زنان است پس بهتر موکراتیک مانند قايهای د تمامی ارزش از دست دادن

در داخل خانۀ ملت  و که با استفاده از حق وکالت مردم  کند را آغاز است با آنعده از زورگويان داخل دولت مبارزه
 با میتصويب قانون منع خشونت علیۀ زن ا عماًل ازآنعده کسانی که کنند و يا  علیۀ آزادی بیان اعالم جهاد می

و نظام  ر کشور دانستهد یر از هر قانونص مفسد ديگری که خود را باالتاخصد ها تن اشعلیۀ و باالخره  ورزند
 .اقدام نمايد مردمی را مانند غدۀ سرطانی از داخل فرسوده و ناکاره ساخته اند

 
 پايان

 

 


