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 فغانستانامضحکه صلح رد 
 

 و 
ی

آینده خود را در معرض میلیونها مردم مصیبت دیده افغانستان بویژه زنان، در کابویس جانکاه، زندگ
ی گرفته است. فجایع نابودی یم بینند. بازگرداندن طالبان به عرصه قدرت سیایس کشور، شتاب بیشتر

ی بر جامعه تحمیل یم بیش از هر زمان دیگر باید با هوشیاری و جسارت علیه اسالم سیایس شود و  بیشتر
 انسانیت جامعه دفاع کرد. حرمت و مد و از آبه میدان 

 ز زد و بند  آمریکا و طالبان در دوحه، تحت عنوان پروسه صلح و سازش در افغانستان، در میانهپس ا  
ماند، نوبت به ادامه عمویم جهانیان پنهان یم آنچه باید از دید مردم مصیبت دیده افغانستان و افکار 

« رسید. این روند تحت عنوان »مذاکرات بی     االفغان 
هیئت منتخب ارگ و سپیدار، رایه دوحه شد. پس از افتتاح نمایشی و چند اکت و ژست دیپلماتیک و 

ما فرو رفت. کشمکش
ُ
ن داخیل و  های پنهاسمینارهای نی محتوا، مذاکرات بیش از هشتاد روز در ک

الملیل همه چت   را فلج کرد. نزدیک به سه ماه هیئت نی اختیار دولتر در پیچ و خم تعیی   دستور کار بی   
ای پدیده از پذیرفیر  که رسیم و علت  طالبان  آنکه بتواند قدم از قدم بردارد درمقابل هیئت با طالبان نی 

 پذیرند، میخکوب شد. را نیم بستشآ زنند و به نام دولت و جمهوریت در افغانستان رسباز یم
ها عملیات مرگبار تروریستر به هدف برتری در مت   مذاکرات  طالبان در این سه ماه با دست زدن به ده

طالبان در رستارس  تروریستر  حمالت گروهپاشید. بیش از هر زمان دیگر وحشیانه به جامعه خون 
و دست کم  در غرب کابل  دانش« کوثر » موزیسی مرکز آبه  انتحاری . از حملهافغانستان تشدید یافت

، تا حمله مرگبار به دانشگاه کابل با کشته شدن نفر  ۶۰نزدیک به  و زخیم شدن نوجوان۲۴کشته شدن 
در والیت هلمند در جنوب  جبهه جنگ  مجدد  تعداد قابل توجیه مجروح. گشودن  و  دانشجو    ۳۰حدود  
نظایم و  ۱۰۰بیش از  که منجر به کشته شدن   کشور  .  گردید   ها هزار نفر دهنی خانمان و آواراه شدن غت 

ش دامنه جنگ و ترور به  استان تخار در  رسباز  ۴۰ بیش از  شدنبه کشته که منجر شمال کشور  گستر
  ۲۰ز جنوب غرنی کشور در والیت نیمروزکه منجر به کشته شدن بیش ا  جنگ در مان ز هم. گردید ارتش  

 به جا گذاشت.  زخیم ۵۰کشته و بیش از  ۱۱ مرکز والیت سمنگان بهحمله طالبان گردید. رسباز ارتش  
تری برای کل ها انفجار و انتحار و اختظاف دیگر بیش از هر زمان دیگر وضعیت امنیتر مخاطره ده آمت  

 جامعه ایجاد کرده است. 



ین توانانی   تمایم جنایات هولناک طالبان در رسارس  در مقابل  
کشور، هیئت نی اختیار دولتر بدون کمتر

اجرای جزییات محرمانه  . استهای پنهان و بازیگران اصیل در معامله با طالبان دستمفلوک گر نظاره
های دولت افغانستان، حذف طالبان در زندان ماندهطالبان و همچنی   زندانیان باقر  ـامریکا  نامهتوافق
ان طالبنام ها بر  بخشی از کشمکشافغان مذاکرات بی   روند ان از لیست سیاه ایاالت متحده و های رهتی

 است. بوده رس تعیی   دستور کار مذاکره 
 

ترامپ در امور افغانستان پس دونالد آمریکا و کارچاق کن زاد بعنوان نماینده و فرستاده ویژه زلیم خلیل
 کننده دولت و طالبان بر رس یک سند سههیأت مذاکرهکند: »یماعالم  از زد و بند جدید با طالبان

ای که از دید جامعه پنهان است و سه صفحه . اند ای درباره شیوه مذاکرات به توافق رسیدهصفحه
 مشخص نیست کدام منفعت جامعه در این به اصطالح مذاکرات با طالبان تاخت زده شده است. 

 
کننده دولت  ت مذاکرهئدامی   احمدی، عضو هیمحمبرای گشایش بن بست محتوم در مداکرات، 

  در دوحهافغانستان 
 
بان و گروه کشورهای حایم گوید: »یم رصیحا رسانجام پای دیپلمایس و وساطت مت  

های دو جانبه و سه جانبه متعدد همراه بود و چندین صلح به میان کشیده شد، این مرحله نت   با نشست
های گوناگون مبادله شد، رسانجام بعد از مباحثات طوالن  روی میر  هفته به درازا کشید و پیشنهادهای  

گوناگون بر متت  توافق اولیه به عمل آمد که در نگاه نخست برای جانب طالبان از جذابیت بیشتر بر 
 ! «خوردار بود
 ای جدید نت   از چشم مردم افغانستان و افکار و سند سه صفحه  "های گوناگونمذاکرات و میر  "همه این  

 عمویم جهانیان مخف  مانده است. 
 

 کنند خواهند و چه مطالبان در مذاکرات چه م 
اتژی  فغانستان و منطقه است. از این رو مصالحه با اامریکا در دراز مدت، ماندگاری کم هزینه در استر

 و تطالبان و بازگرداندن آنها به قدرت سیایس یک وجه عمده در کاهش هزینه
ی

أمی   های لجستیک و جنگ
اتژیک و دراز مدت  وهای الزم برای اهداف استر آن های سنگی   آمریکا در منطقه و در رقابتامنیت نت 

وهای  شد و بعنوان یک بند آمریکانی از افغانستان باید ترسیــــع یماست. بر طبق این پالتفرم، خروج نت 
آمریکانی و معاهده  هایو ج نت  خرو با گردید. طبعا مهم و تعیی   کننده در کشمکش با طالبان  عمیل یم

وی  جهاد با  بود.    خواهد   صلح با طالبان توپ در زمی   طالبان امضا و  قرارد صلح    به  "خارجی اشغالگر  "نت 
مذاکره ادامه همان سناریوی توافق شده، تحت عنوان . اینک مصالحه رسیم منجر شده است

 بس روی مت   خواهد بود. االفغان  و روند  آتشبی   
 
افکت  کنند. این لشکر مزدور بدون این هراس طالبان با خونریزی و جنگ و ترور معت  واقیع پیدا یماما 

جامعه دارد. طبییع است که باید  در  نه مطلوبیت سیایس و اعتبار اجتمایع و  نه قدرنر خواهد بود 
ی چانه زن  کرد که هو  ند و وقت بخرند تا بتوان بر رس چت   اهه بتی یت اسایس تروریسم مذاکرات را به بت 

 اسالیم طالبان است. 
ی    طالبانهیئت مذاکره کننده   دولت پیشنهاد به نمایندگان    بیست موضوع را  مولوی عبدالحکیم،  به رهتی
ین  ها این است که: داد! از جمله مهمتر

 
 
 
 
 



نظام سیایس آینده افغانستان یک »نظام اسالیم« بدون پیشوند یا پسوند »جمهوری/ دموکراتیک«  •
 است. 

 برای تطبیق کلیه قوانی   و مقررات قانون  کشور.  شکیل »شورای رسارسی عالمان دین اسالم«ت •

 خواهد بود. عنوان »معارف اسالیم« تحت نظام آموزش و پرورش  •

یعت اسالیم )واجبات( حقوق، وجایب  •  است. و آزادی زنان و مردان در چهارچوب نصوص و رسی

 شود. یمای طبق دستورات اسالیم مشخص حدود آزادی و فعالیت نهادهای رسانه •

 حضور زنان در أمور اقتصاد با مشخص شود.  •
 

به صحنه قدرت سیایس بازخواهند  "امارت اسالیم طالبان"در یک کالم طالبان با همان معیارهای 
 گشت. 

ی نکرده ند کنون  بشدیدتری دستاوردهای اجتمایع نیم و توحش اند بلکه با تعرضطالبان نه تنها تغیت 
 خواهند به عقب نشیت  وا دارند. اند و یمرا هدف گرفته

 
ی معصوم استانکزی موضوعات پیشنهادی  تریناسایساز جمله اما  هیئت مذاکره کنننده دولت به رهتی
 است: ها این 

وع مذاکرات با اعالم  •  بس. آتشرسی

 حفظ شود.  افغانستان پلیس و قانون اسایس نظام جمهوری اسالیم ش،نهادهای ارت •

د. توافقنامه صلح طالبان با امریکا اساس مذاکرات افغانستان طبق نام حکومت  •  قرار گت 

 أفغانستان. های مردم ستخوا در نطر داشت •

 . پایان دادن به جنگ  از جملهاند  های جهان  افغانستان که از سوی سازمان ملل تأیید شدهپذیرفیر  پیمان •

ی صلح نامهجانبه جمهوری اسالیم افغانستان، امریکا و ناتو که همزمان با امضای موافقتی سهاعالمیه •
  . ادر شد، اصل شمرده شود میان امریکا و طالبان در کابل ص

 پیش برده شود.   ی مشورنر جرگهلویه توافقاتمذاکرات براساس  •

 .ن و حدیث حل شودآآید در روشت  قر که در جریان مذاکرات پیش یم  اختالفانر  •
 

وعیت، بشدت فاسد و   هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان بعنوان نماینده حکومتر فاقد مرسی
، از هم گسیخته و نامنسجم بر تبهکار، با مجموعه احزاب جهادی، با  آمده از دل ای از باندهای مافیانی

 گت  کرده است که حتر از محتوای واقیع توافقات  
ار مذاکرانر طالبان   –آمریکا  تناقضات بیشمار، در لجت  

حکه پایه این مذاکرات را فراهم کرده است،   م و خونریز، مطلع نیست. با یک جریان تروریستر اسالیم بت 
مبغایت ضد زن و آشکارا مخالف همه قواعد مدرن بی    اکره نشسته است که  بارها و ذ الملیل بر رس مت  

ه و خوانده است.  "برادران ناراض  "را ان آنبارها  ای از تناقضات خود ساخته و انبویه از اینک در چنتی
ای آمریکا و ناتو و قطر، گره سوی دستر از ل مانده است. تا کاری و عدم شفافیت و فریبکاری در گ  مخف  
 ن بگشاید! آاز کار 

رقابتر مضحک و موهن به موارات   تا پیش از این سمت، در   ،مصالحهعایل  عبدهللا عبدهللا رئیس شورای  
  ، ف غت  ف غت  و با وصله  . اکنون او  ه بود آوردسوگند ریاست جمهوری و تحلیف به جا  ارسی به فرمان ارسی

 و 
 
 کا، آمری پینه

ی
نیست. ای و مصالحهدر صدر شورانی قرار دارد که خود حاوی هیچ اتحاد و همبستگ

ین اقبال اجتمایع روبرو است. حکومتر  پیکره متعفنهمانند همه  برای  مواجب بگت   مآموریاو با کمتر
 است. به قدرت سیایس طالبان وحشی و خونریز  بازگرداند 

 
های جدیدی به این به اصطالح  تغیت  و تحوالت در کاخ سفید و  اضافه شده است.  "مصالحه"پارامتر

اتژی جدید  با هر دو طرف را آمریکا در افغانستان را بنا نهاده است رفیر  دونالد ترامپ که اساس استر
 هیچ طرق  اختیار کار خود را ندارد. ست. ساخته اتناقض  گیج کننده روبرو 



 
تا  امار کشور های جهان  و مرکز ای فقر زده که بنابر برآوردهای سازمانجامعه ی این مضحکه،در آنسو 

، مهاجرت و عدم تأمی   اجتمایع ۷۵
ی

 با فقر شدید دست به گریبانند. بیکاری، آورادگ
ً
درصد جامعه عمال

 بصورت یک اپیدیم خطرناک جامعه را تهدید یم
 
الملیل یربنانی بی   های مایل و ز عظیم کمک   کند. مجموعه

 در دست مشتر فاسد و تبهکار به کاخ و رسمایه و امکانات شخض بدل شده است. 
دانند صتی طرف غرنی به انتها رسیده کند این است که یمواقعیت دیگر که بر هر دو طرف سنگیت  یم 

فت های بی   های مایل و حمایتاست و ادامه کمک  توافقات گره خورده است. الملیل به پروسه پیرسی
های های مایل برای تأمی   مایل پروژهژنو حجم کمککنفرانس کشور جهان در    ۷۰وزیران خارجه بیش از 

وهای خود را تا اواسط بیش از  ارتش آمریکا  دادند. و کاهش    درصد ۲۰تا    فغانستان را  اعمران  در   نییم از نت 
 خواهد کرد.  از افغانستان خارج  ۲۰۲۱ژانویه 

 
، با فشار علت  و پادرمیان  نابراین  ب در فضانی از تناقضات و جعلیات، نی  "پدرخوانده"گشایشی فرمایشی

ی باشد، آتشآنکه از   مذاکرات بس ختی
 
 قابل مجددا

ی
آغاز شده است. بن بست محتویم که به سادگ

کننده دولتر است و بازهم هیئت مذاکره   ساختهتشخیص بود اینک زمختر و جان سختر خود را هویدا 
 انتها گرفتار کرده است. را در گردانی نی 

د.  زند و مدام قربان  یمگشت هیوالی طالبان کابویس است که بر رس جامعه چرخ یمز تهدید با  گت 
 در کالسهای اول تا سوم ابتدانی به مساجد نی 

دن مدارس دولتر از سوی وزارت  شک اولی   تحفهستر
  شوند. در مقدم طالبان سالج  یماست که کردن کودکان است که با قربان    معارف حکومت

 
به شکست   طالب خراب کرد. جامعه توان بالقوه    "برادران ناراض  "این مضحکه را باید بر رس حکومت و  

ی  اض خود امردم  کشاندن هر دو طرف را دارد. به این بساط باید خاتمه داد. منجی وی اعتر فغانستان نت 
ون بیاید. و اتکا بر پتانسیل اعتر   اض  موجود است. این غول باید همی   حاال از شیشه بت 
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