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  ؟!امريکا برای طالبان حزب سياسی ميسازد
 

ه است که کشوراش در چوکات يک ستراتيژی جديد برای ويليم وود، سفير اياالت متحدۀ امريکا در افغانستان گفت
افغانستان، آماده خواهد بود تا روی موضوع ايجاد يک حزب سياسی طالبان و ياهم تعيين کانديدان شان برای انتخابات 

اظهار " دی آبزرور"وود اين موضوع را در يک مصاحبۀ تازه با نشريۀ بريتانيايی . رياست جمهوری، گفتگو نمايد
  .ته استداش

دی آبزرور همچنان می افزايد که در حال حاضر روی مواردی ديگری، چون طرح مذاکره با طالبان، حذف نامهای 
اعضايی بلند رتبۀ طالبان از ليست سياه سازمان ملل متحد، آوردن تغييرات در قانون اساسی به هدف يک مذاکرات بالقوه 

  .ن زندانی، بحث جريان داردبا طالبان، و حتی در صورت امکان، رهايی طالبا
برخی از رسانه های غربی اخيرًا . در اين اواخير بحث مذاکره با طالبان و ايجاد يک حزب سياسی برای آنها گرم است

از  ديدار های مقامات ناتو و اتحاديۀ اروپا با مال ضعيف، سفير اسبق طالبان در پاکستان، برای گفتگو در مورد خواسته 
  . داده اندهای طالبان، خبر

اما اين در حاليست که به باور بعضی ها، هرحزبی که هسته تشكل آن درخارج ازکشورگذاشته شود دارای نتايج مثبت 
  .نخواهد بود

سيد هاشم فوالد،  نماينده مردم واليت ننگرهار در ولسی جرگه حتی موضوع مذاکره و ايجاد يک حزب سياسی را برای 
او با اشاره به مسئله مذاکره با طالبان گفت که ."  چنين طرحی به نظر من معنی ندارد"طالبان غيرعملی دانسته گفت، 

حامد کرزی،  رئيس جمهوری اسالمی افغانستان، شورای ملی افغانستان، شورای سراسری علمای افغانستان، بار ها اين 
 و ازمخالفت دست بکشند،  ميتوانند موضوع را مطرح ساخته اند که اگر مخالفان مسلح قانون اساسی کشور را قبول کنند

  ".طرح مذاکره با طالبان مسلح سخن تازه نمی باشد" وی هم چنان گفت،. شامل پروسه صلح ومصالحه درکشورگردند
  

سيامک هروی،  معاون . يک پروسه افغانی ميدانند  از سوي ديگر مقامات دولتی مصالحه و مذاکره با طالبان را مطلق
حکومت .  درمورد می گويد که مصالحه ومذاکره با طالبان يک پروسه افغانی ميباشدسخنگوی رياست جمهوری

افغانستان ازقبل دراين زمينه ستراتيژی دارد و بربنياد آن از مخالفين مسلح خواسته است تا با قبول قانون اساسی کشور،  
معاون . به قوت خود باقی ميباشدبه گفته وی، اين ستراتيژی تا هنوز . شامل پروسه صلح ومصالحه درکشور گردند

گفتگو ومذاکره با " سخنگوی رياست جمهوری،  با اشاره به تالش های اخير سازمان ملل متحد وحکومت امريکا گفت، 
  ."طالبان بايد درهماهنگی ومشوره کامل با دولت افغانستان صورت گيرد

  
صالحه مهرزاد،  نماينده مردم درولسی جرگه با نگرانی ازگذشته تلخ طالبان گفت که در دوران طالبان زنان 

هر افغانيکه قانون اساسی کشور را قبول کند ومنافع ملی را "او گفت، . وروشنفکران  بيشترين عذاب را متحمل شدند
  » .درصدر اولويت های خود قرار دهد، طرف قبول ما ميباشد

طالبانيکه به تغيير انديشه وتفکر، معتقد به اصل دموکراسی وتساوی حقوق بشر باشند،  مورد قبول "وهمچنان گفت،  ا
  ."همه افغانها ميباشند

  
درهمين حال سيد هاشم فوالد،  به گوشه ای ديگری اين موضوع اشاره کرده می گويد که افغانستان دارای  قانون تشکيل 

ب و يا سازمانائيکه مطابق قانون اساسی و قانون احزاب معيار های تشکيل حزب را دارا هرگروه، حز. احزاب ميباشد
  .به گفته او نبايد سازمان وتشکل سياسی به اشاره ديگران ساخته شود. باشد،  قانون به آن اجازه داده است

  
ن در افغانستان، برای باری طرح ايجاد يک حزب سياسی برای طالبان، به گفتۀ توماس روتيگ، يک ديپلومات اسبق آلما

د (، زمانی مطرح شد که شخصی بنام مولوی محمد عارف حقانی سعی نمود تا حزبی را بنام ميالدی٢٠٠۴اول در سال 
. در وزارت عدليۀ کشور راجستر نمايد و تمام طالبان را تحت اين چتر يکجا سازد) افغانستان مدنی اسالمی ملی تنظيم

بق امور خارجۀ طالبان در يک تماسی با پورتال افغان جرمن آنالين، اين گفته را رد نموده اما مولوی متوکل، وزير اس
به گفته وی چندی پيش، . گفت که اين اولين بار است که موضوع ايجاد يک حزب سياسی برای طالبان مطرح ميگردد

، در وزارت عدليۀ کشور )می تحريکد افغانستان مجاهد اولس د يو والی اسال(مولوی سيد اهللا سعيد، حزبی را تحت نام 
در اخير نام اين حزب،  حزب مذکور را به طالبان ) اسالمی تحريک(ثبت نمود که بعضی ها، با توجه به ترکيب کلمات 
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اما متوکل مشکل اساسی را در شرط طالبان مبنی بر خروج نيروهای خارجی از .  ارتباط ميدادند، در حاليکه چنين نبود
 .ند، نه عدم موجوديت يک حزب سياسی برای طالبانافغانستان ميبي


