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ه کې الندې مطل بونه لولئ:په دې 

وگوهای صلح، از دوحه تا دبی!گفت–۱

متأسفانه ارادۀ سیاسی نسبت به برقراری صلح دوامدار و امنیت در افغانستان، اصًال وجود ندارد. اگر حکومت ·

ی یکرد، امروز دستافغانستان در آغاز با روند قطر مخالفت  داشت. از کم سؤال آدرس طالبان وجود 

وجود توانست، یک چراغ سبزی با جریان اصلی طالبان به آقای کرزی با روند قطر میجانب دیگر، موافقت

اش را وادار به این ساخته جمهور با روند قطر، حاال این حکومت و شورای عالیآورد. مخالفت شدید رئیس

ز سود سیاسی و رسانهاست که درهای جهت گ یی چیزی دیگری فراچنهای مجهول را رضبه بزنند و ج

نخواهند آورد.
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ند راتلونکی!–۲ ر د مولوي عبدالرقیب مرموزه وژنه او د افغان سولې نا

ي او · ند دي، دا دي چې نه امریکایان، نه افغان دولت او نه هم پاکستا پو ر ه چې  ول کې هغه  په 

ه لري، په صدا ه يې چې افغان ولس  رن تینول ملکي چارواکي، د افغان سولې بهیر په اړه لکه  قت او ر

وک پرې کوي، چې د خپل دیني  ولو سرته بيه هم افغان ولس او هغه  ام نه اوچتوي او د دې الرې تر  رسه 

ه پای ومومي. او ميل رسالت له مخې غواړي، پر هېواد او ولس یې دا تپل شوې، یو اړخیزه ج
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وگوهای صلح، از دوحه تا دبی!گفت

سياسی، ناظر مسائل ذاکر جاليل

ای از یک نشستی پیرامون صلح معتصم رئیس پیشین کمیتۀ سیاسی طالبان، در این اواخر با نرش اعالمیهمال آغاجان 

افغانستان، در دبی خرب داد. آقای معتصم در این اعالمیۀ خود، که تحت عنوان "تحریک طالبان افغانستان" عنوانی 

وگو و نرش رسیده است، خواستار گفتبرند، به کار میغانستان به که طالبان معموالً عوض آن امارت اسالمی اف

امی جهت است، شمول حکومت کنونی افغانستان خواستههای سیاسی افغانستان، به مصالحه شده است. وی از 

وگو و مذاکرات شوند. تا وارد گفت

اعالمیه را غنیمت شمرده است و شود، ایناش میشورای عالی صلح افغانستان که وارد پنجمین سال تأسیس

شورای امنیت ملی کاخ ریاست جمهوری افغانستان، نیز از این اعالمیه استقبال کرده و آنرا موقف طالبان تلقی کرده 

که این نشست است. شورای عالی صلح در تعامل با این اعالمیه یک قدم پیشرت گذاشت و هیأتی را به دبی، جایی

ایندهود، فرستاد تا به گفتۀ آنان با مقامات طالبان گفتبدر آنجا برگذار شده  ایند. طالبان یا  های این گروه وگو 

در کشور قطر، هنوز به این واکنش شورای امنیت ملی کاخ ریاست جمهوری و شورای عالی صلح واکنشی نشان 

اند. نداده

شورای صلح و مانورهای تکراری

ن است که نشستی یا حتی دم نتوانسته اش تا اینای عالی صلح از بدو تأسیسشد، شور بینی میگونه که پیشه

های نظامی و سیاسی طالبان، که بر اوضاع جاری افغانستان تأثیری داشته باشد، برقرار ترین مقامارتباطی را با پایین

طالبان نیز از تأسیس این یی ساخ مسألۀ صلح، به نفع خویش سود برده است و اید؛ این شورا همواره از رسانه

اند. آنان حکومت افغانستان را وگو با این شورا و یا حکومت افغانستان را، رد کردهسو، هر نوع گفتشورا بدین
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یدست کنند. سخنگویان نشاندۀ آمریکا خوانده و شورای عالی صلح را، چیزی بیش از دسیسۀ امریکایی تلقی 

ودن رابطۀ این شورا با ی شورای عالی صلح، مبنی بر آغاز گفتطالبان همواره ادعاها و پیشنهادها وگو و یا برقرار 

اند. ای از طالبان را، رد کردهکتله

وگو، است تا از طریق گفتها در افغانستان، شورای عالی صلح تالش کرده های امریکاییبا در نظرداشت تالش

وگو با مذاکرهورا در نخست تالش کرد تا از طریق گفتگی سازد. این شجنبش طالبان را دستخوش چند پارچه

ایندهگان حزب کننده اسالمی آقای حکمتیار، های حزباسالمی به رهربی آقای حکمتیار، نقشی را بازی کند. 

ایندهها از آغاز گفتاند که رسانهمعموالً زمانی به کابل مواصلت ورزیده های طالبان و وگوهای رسی میان 

وگوها میان طالبان و اند. هر دو، شورای عالی صلح و گروه حکمتیار هر گاهی که در گفتها خرب دادهیکاییامر

اند تا به مانورهای سیاسی دست بزنند که اند، تالش کردههای ایاالت متحدۀ امریکا در حاشیه قرار گرفتهاینده

وگوهای صلح هستند. گویا آنان نیز وارد گفت

ایندهم زمانی2012در آغاز سال ها قرار گرفت، های طالبان به کشور قطر در رسخط رسانهکه خرب مواصلت 

وگو بپردازند. گی به کابل آمدند، تا با مقامات حکومت افغانستان به گفتپاچههای آقای حکمتیار با دستاینده

ه از هیأت آقای حکمتیار استقبال گرم حکومت افغانستان نیز که در روند قطر نقشی نداشت، وادار به این شد ک

انی در شورای ملی از "نیت ود. های صلحاید؛ آقای کرزی هنگام سخ خواهانۀ" حکمتیار، استقبال 

گروه آغاجان در نقش حزب اسالمی

مهوری اکنون که دیگر حزب اسالمی به رهربی حکمتیار از نامزدی قطب الدین هالل در انتخابات ریاست ج

یت کرد و دیگر گفتافغانس ن تأثیر گذشته برخوردار نیست، شورای صلح ناگزیر با تان ح وگو با این گروه از ه

م در شهر کراچی پاکستان مورد سوء 2010وگو شد. معتصم آغاجان در سال حلقۀ مال آغاجان معتصم وارد گفت

اً جهت تداوی بیشرت به ترکیه فرستاده قصد قرار گرفت که با همکاری حکومت افغانستان به کابل آورده شد و بعد

دوش داشت که بر بنیاد اعالمیۀ طالبان، شد. آقای معتصم چند سال پیش ریاست کمیتۀ سیاسی جنبش طالبان را به 

"استفادۀ خودرسانه از منابع مالی" برکنار شد. آقای معتصم پس از زخمی اش به از سمت2010در سال  دالیل 

هایی را نیز به های الکرتونیکی افغانی اعالمیهگاهی از طریق رسانهبرد و گاهرس میر ترکیه به دم در کشو شدن، تا این

ری از به رساند. در اعالمیۀ اخیرش از یک نشستینرش می رهربی خودش در دبی که بر بنیاد این اعالمیه، ش

های داده و بر آغاز روند صلح بین طرففرماندهان نظامی و رسان سیاسی طالبان نیز در آن اشرتاک داشتند، خرب

رهربی معصوم استانکزی منشی ، هیأتی را به درگیر تأکید کرده است. شورای عالی صلح در واکنش به این اعالمیه
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است. این هم قابل یادآوری است که پیام اخیر آقای معتصم برای نخستین بار در این شورا، به دبی اعزام کرده 

نرش رسید.  رای عالی صلح به سایت رسمی شو وب

های شورای عالی صلح از سوی دیگر، این نتیجه ماندن تالشسو و بیتر شدن کارزارهای انتخاباتی از یکداغ

نفع خویش سود بربد و نود، باری دیگر به است تا برای آخرین بار، به اصطالح از دقیقهشورا را وادار ساخته 

اش آورد اخیر (گفتگوی دبی) را به رخ حریفان انتخاباتی یا اپوزیسیونند این دستکم تیم آقای کرزی بتوادست

ست که از بدنۀ اصلی این جریان، دو سال قبل رانده شده بکشد. اما واقعیت این است که آقای معتصم از طالبانی ا

یاست. گفت تواند و شورای عالی صلح وگو با این چاینل، با پروسۀ صلح افغانستان اندکرتین کمکی هم کرده 

برد و نقشی که قبًال توسط آقای حکمتیار بازی های آقای معتصم از حنبش طالبان سود میاکنون از نارضایتی

شود.بار توسط معتصم آغاجان بازی میشد، اینمی

وگوهای صلح چرا با ناکامی مواجه است؟گفت

وگو با حکومت و شورای عالی صلح صورت حارض به گفتچ که حکومت افغانستان دریافت که طالبان به هیزمانی

ود تا از "راه اسالمی شاخۀ حکمتیار تا چندی این نقش را های بدیل" سود بربد. در آغاز حزبنیستند، تالش 

وگوهای بازی کرد. به ویژه زمانی که دفرت قطر گشایش یافت، آقای کرزی و شاخۀ آقای حکمتیار در حاشیۀ گفت

یازیدند. فرآیند قطر امیدهایی در جهت برقراری با روند قطر دست مخالفتدو جهت به ر گرفتند و هر صلح قرا

رو شد جمهور کرزی روبهوجود آورد که متأسفانه در نخستین دقایق، با مخالفت رئیس صلح پایدار در افغانستان به

شد. و بالفاصله دفرت قطر بسته

ود ندارد. اگر حکومت متأسفانه ارادۀ سیاسی نسبت به برقراری صلح دوامدار و امنیت در افغانستان، اصًال وج

ی یکرد، امروز دستافغانستان در آغاز با روند قطر مخالفت  داشت. از جانب کم سؤال آدرس طالبان وجود 

ریان اصلیدیگر، موافقت آقای کرزی با روند قطر می وجود آورد. طالبان به توانست، یک چراغ سبزی با ج

اش را وادار به این ساخته است که جمهور با روند قطر، حاال این حکومت و شورای عالیمخالفت شدید رئیس

یی چیزی دیگری فراچنگ نخواهند آورد. های مجهول را رضبه بزنند و جز سود سیاسی و رسانهدرهای جهت

واکنش طالبان در مورد نشست دبی

اند یا خیر، که آیا واقعاً فرماندهان نظامی طالبان در آن نشست اشرتاک داشتهمجهول است، این نشست دبی هنوز

که طالبان در این مورد ایاند. در عالمیهای این نشست را رد کردهطالبان با نرش اعالمیهاما هنوز معلوم نیست؛ 
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آغاجان در دارد که معتصمها اعالم میام جهتامارت اسالمی بار دیگر به است: "اند، آمده واکنش نشان داده

ایندهگونه مسؤولیت و وظیفهامارت اسالمی هیچ تواند، گی از امارت اسالمی را کرده میای ندارد و نه هم 

های ها و تحرکات کنونی نامربده را، خالف اصول امارت اسالمی و برضد آرمانهمچنین امارت اسالمی فعالیت

ایندهنفع اشغالگران امریکایی و غالمان آنان میمقدس جهاد و به گی از امارت اسالمی نه داند؛ در شهر ُدبی به 

کدام نشستی صورت گرفته است و نه هم با ادارۀ غالم کابل و یا به اصطالح با شورای صلح! گفتگویی صورت 

گرفته است." 

ایندهرا یگانه آدرسی که میاند و این دفرتطالبان طبق معمول روی دفرت قطر تأکید ورزیده گی تواند از طالبان 

کند، خوانده است. 
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ند راتلونکی! ر د مولوي عبدالرقیب مرموزه وژنه او د افغان سولې نا

ليکوال او شنونکیاحمدضیاء رحیمزی، 

ی نه دي، دا چې ه د افغان دولت مخالف وسله وال طالبان نور لکه پخوا غوندې رسه متحد او یو مو دا اوس نه پ

خربه ده او نه هم ډېره نوې ده؛ خو دا چې د طالبانو تر من دا اختالف او دوه ډلې والی به، د افغانستان د سولې پر 

ه وي؟  ه ډول اغېز ولري او پایلې به یې  نیم ژواندي بهیر 

زیر مال آغا جان معتصم تر تېره اوون که له يوې خوا په متحده عر اماراتو کې د طالبانو د رژيم د مالیې د و 

ېدلو او پر بین االفغا تفاهم د هغوی د  مرشۍ الندې، د يو شمېر پخوانيو طالب چارواکو او قوماندانو د راغون

ه کې د یوه  ې وروسته بیا د عر متحده اماراتو په دغه غون ار راپورونه په رسنیو کې خپاره شول؛ خو دوه ور ېن

والو چارو وزیر، مولوي عبدالرقیب تخاري د مرموزې وژنې هغه راپور هم ونوال او د طالبانو د  واکمن د ک

خه تر وتلو وروسته، د نامعلومو وسله  ار کې له یوې دیني مدرسې  ور  ي په پې ، چې ویل کې رسنیو خپور ک

کار شو. والو د ډزو 

ي، چې تر ډېره بریده معتدل ی و او تر وژل د مولوي عبدالرقیب تخاري په اړه ویل کې مزاجه، بامطالعې او عا س

مولوي عبدالرقیب د یوه سوله ییز افغانستان لپاره کار کېدلو وروسته یې، مال آغا جان معتصم رسنیو ته وویل، چې 

ه کولاو د ده په خربه دویکاوه اماراتو کې د چې د افغان طالبانو او افغان حکومت تر من په عره، دواړو ه

ي.بريال ک ېهېلپاره تازه راپيل شو اترو ربو سولې د خ

ي، چې پر دیني  نده، چې ولې او د چا له خوا د افغان سولې او تفاهم بهیر داسې مالت ر خو اوس دا نه ده 

ي؟ ي او یا زندان ته اچول کې اورشعي علومو سمبال، عا او متفکر اشخاص وي، په مرموز ډول وژل کې
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ري په اړه دا هم ویل شوي، چې نوموړی تازه په عر متحده اماراتو کې د مال معتصم په د مولوي عبدالرقیب تخا

ور ته راستون شوی و، چې د نامعلومو وسله والو په برید  خه پې ې  مرشۍ د افغان سولې بهیر په مالت یوې غون

ه ووژل شو. ردانه تو وا کې په مرموزه او نا

د مرموزو هديف وژنو به

ي او خپل ژوند د سولې او بین دا یوازې مولوي عبدالرقیب تخاری هم نه دی، چې له دا ډول برخليک رسه مخ کې

ې هم شته،  ې داسې نورې پې االفغا تفاهم په الر کې قربانوي؛ بلکې د نوموړي تر وژل کېدلو مخکې هم، 

کارندويه دي چې په پاکستان کې مېشت د افغان سولې به ته لېوا ي، چې د دې  ل طالب مرشان وژل کې

ي. ه ورکې ي یا په مرموزه تو بندیانې

وتې په طبیعي ډول پاکستان او هلته هم د پوځ او استخباراتو هغې مخصوصې  ه هم د شک ډېرې  او که  په دې ت

پيل افغانستان کې د سولې، سوکال او آرام فضا حاکمه يش؛ خو  ه  ي، چې نه غواړي په ج ۍ ته نیول کې ک

ینو نورو لورو او آن افغان حکومت او امریکا تر کېلو  ه کې، د  لې استخبارا ج ن یې په روانه غم ل

ول کېدای.  خه نه يش غور لونو له اوږده نومل  الس لرل هم، د احت

خه وشمېر  کېلو جهتونو  ۍ کې له  ي اختالفات هم کېدای يش، په دې ل ل په خپله د طالبانو په من کې خپلمن

نده ده چې تر مولوي عبدالرقیب تخاري  ر ر  ه وي، م ي اختالفاتو المل که هر  يش؛ دا چې د دوی د خپلمن

وړاندې نور طالب چارواکي او مخور کسان او آن د دوی د واکمن پر مهال د ماليې وزیر مال آغاجان معتصم هم 

ه پاتې نه شو، پر هغه هم په کراچ کې په ړنا ورځ ډزې و  و شوې، چې بیا د افغان دولت په مرسته د درملنې ترې 

ې  یتوب ه دول شو او نن سبا بیا په عر متحده اماراتو کې مېشت دی او د سولې او من لپاره ترکیې ته ولې

رهربي کوي. 

دي؟وکد سولې د رات مخالف

تو متل په مصداق، چې وایي پالر مې که سپرو وواژه که پلیو، خو  ې یې وايست، که هغه د مشهور پ زما له 

مولوي عبدالرقیب تخاری هر چا وژلی وي، په دې کې شک نشته چې د افغان سولې پروسې او په تېره بیا د عر 

اکل شوې ده د کابل د سولې د عايل شورا او د مال آغاجان معتصم په  و ته یې، چې  متحده اماراتو وروستیو غون

ه يش، زیان ورساوه.مرشۍ د طالبانو د یوې ډلې ترمن تررس 

ه وي؟ او باالخره به له دا ډول بریدونو  خو خربه دا ده، چې د دې ډول مجهولو او هديف وژنو او بریدونو پایلې به 

ه ډول مخته والړ يش؟ وروسته، د سولې او بین االفغا تفاهم په نامه پیل شوی نیم ژواندی بهیر 
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وته په خپله افغان حک ارونکي په په دې اړه د مالمت  و  ي، یو زیات شمېر شنونکي او د پې ومت ته هم نیول کې

دې اند دي، چې افغان حکومت د سولې او بین االفغا تفاهم په نامه چېغې وهي؛ خو هې کله یې په دې اړه له 

ندو لورو رسه اړیکې نه دي نیولې او آن یو شمېر شنونکي د دې هديف وژنو یو دلیل هم همد ر ي، معلومو او  ا 

ه د روغې جوړې  ينې ډلې راجال او په خپله خو ه  چې کله افغان دولت غواړي د وسله والو مخالفینو له من

انونه د خربو اترو اصيل واکداران  ي؛ نو د وسله والو مخالفینو اصيل مرشتابه او هغه ډلې چې  خربې وررسه پیل ک

کېل دي، په غدارۍ او خیانت تورنوي او پر هغوی بويل، پر هغو لورو چې له دولت رسه په خربو اترو کې 

ي. ومانه کې بد

ۍ په دغو هديف وژنو کې الس لري او نه  ي چارواکي او استخبارا ک که چېرې دا هم ومنو، چې پاکستا پو

وته افغان دولت او  ې خالف د افغان سولې بهیر وړاندې والړ يش، بیا هم د مالمت  غواړي، چې د دوی د خو

غه لورو رسه په ام ې د اصيل رسچینې له تشخیص رسه رسه بیا هم له ه ي، چې د تقصیر او پ ریکایانو ته نیول کې

ه د سولې او روغې جوړې په اړه پر پاکستان د  دوه اړخېزو او درې اړخېزو ناستو وخت ضایع کوي او په دې تو

ای، هغه هېواد ته یو اړخیز امتیاز ورکوي. فشار راوړولو پر 

ي او ملکي پ ند دي، دا دي چې نه امریکایان، نه افغان دولت او نه هم پاکستا پو ر ه چې  ول کې هغه  ه 

ام نه  تینول رسه  ه لري، په صداقت او ر ه يې چې افغان ولس  رن چارواکي، د افغان سولې بهیر په اړه لکه 

ولو سرته بيه هم افغان ولس او هغه  وک پرې کوي، چې د خپل دیني او ميل رسالت اوچتوي او د دې الرې تر 

ه پای ومومي. پای له مخې غواړي، پر هېواد او ولس یې دا تپل شوې، یو اړخیزه ج
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