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  م٠۶/١٠٢٠١٠                                     ديپلوم انجينرکريم عطائی
   اکتوبر٠۶شپيگل آنالين، 

  افغانستان
  طالب ها با کرزی در مورد صلح مذاکره دارند

  
ً  تحرک به وجود آمده استدر کوشش های صلح در افغانستان طالب ها با " واشنگتنن پوست"به اساس :  ظاهرا

الی حال مذاکرات ا . سالميست های افراطی با حکومت مذاکرات سری را شروع کرده اندشرکت هيأت با صالحيت ا
  .قبل از خروج قوت های غربی رد می گرديد

  

  
  

  :واشنگتن
شام " واشنگتن پوست"اين راپور از طرف . ظاهراً  طالب ها با حکومت افغانستان مذاکرات مخفی را شروع کرده اند

با وساطت افغانها و عرب ها برای بار اول مذاکرات با . سه شنبه در ويب سايت آن روزنامه درج گرديده است
قرار راپور اين نمايندگان صالحيت کامل دارند بنام  پيشوای طالبان، مال .  کويته صورت می گيردنمايندگان شورای

شورای کويته مرجع با صالحيت طالبان افغان که از پاکستان به عمليات می پردازند، می . محمد عمر، مذاکره نمايند
  .يروانش را تشکيل می دهدبلوچستان، ايالت غربی پاکستان، منطقۀ عقب نشينی مال عمر و پ. باشد

  
اين باور اول است که افراطی های اطراف مال عمر به شرکت در چنين مذاکرات برای تقسيم قدرت حصه می 

ليکن واشنگتن پوست . برای شروع مذاکرات تا حال به حيث پيش شرط  خروج قوای خارجی ناميده می شد. گيردند
. ته به مذاکرات مفصل در مورد موافـقت صلح شروع کرده استبه اساس منبع خود راپور می دهد که شورای کوي

اين مذاکرات شرکت طالبان را در حکومت و همچنان خروج قوای امريکا و ناتو را در بر دارد که نظر به يک تقسيم 
ۀ رئيس جمهور افغانستان، حامد کرزی، در گذشته تأکيد داشت که آماد. اوقات، جانبين روی آن موافـقه می نمايند

مذاکرات صلح می باشد مشروط بر اينکه طالبان خشونت را ترک گفته، روابط تروريستی را قطع و قانون اساسی 
  . کشور را محترم بشمارند

  
ً  و يا در حاشيۀ مذاکرات " واشنگتن پوست" در راپور خود به تنی چند از وساطت کنندگان اتکاء دارد که مستقيما

نظر به راپور، ناظرين هيأت های . دSchlaggت هنوز در مراحل ابتدائی می باشگفته می شود مذاکرا. قرار دارند
نظر به اظهار يک منبع که از دادن نامش خود داری کرد، آنها به يقين کامل عالقه . مذاکره را قابل اعتماد می دانند
  .دارند تا راه حلی دستياب گردد

  
ويس، هفتۀ گذشته اظهار داشت که رهبران طالب با سران حکومت قوماندان قوای ناتو در افغانستان، جنرال داويد پتر

 نفری را اعالن کرد ٧٠همچنان هفتۀ گذشته حکومت افغانستان يک شورای صلح . افغانستان تماس حاصل کرده اند
 سخنگوی رئيس جمهور. که بايد مذاکرات با رهبران طالبان را شروع نموده و مخالفين را به ترک جنگ ترغيب نمايد

روز سه شنبه گفت، اين شورای عالی مذاکرات را با رهبران طالبان که به صورت مستقيم و يا از طـُرق ديگر با 
  .حکومت در جست وجوی تماس بودند، شروع خواهد کرد
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  حمالت جديد باالی تانکر های ناتو
 افغانستان با پاکستان، عمليات نظر به راپور روزنامه، شبکۀ افراطی جال الدين حقانی که عمدتاً  در سرحدات شرقی

. اين شاخچۀ طالبان افغان، مخالف عمدۀ قوای امريکائی در افغانستان می باشد. دارد، هنوز در مذاکرات شرکت ندارد
در دو هفتۀ گذشته قوای ناتو، در منطقه جنگ ها را در برابر گروپ حقانی تقويه کرده است؛ نظر به راپور های 

  .ئی و قطعات ناتو با حمالت دقيق بيش از يک صد جنگجو را کشته اندپنتاگون، عساکر امريکا
هفتۀ . شدت بخشيدن عمليات نظامی در محالت مختلف تشنج را بين اضالع متحدۀ امريکا و پاکستان بيشتر کرده است

پاکستان بندر . گذشته بعد از حمالت هوائی ناتو که منجر به مرگ چند نفر در پاکستان گرديد، مناسبات بحرانی گرديد
  .تورخم را که برای انتقاالت تدارکات قوای امريکائی مهم است، مسدود کرد

  
اخيراً  صبح روز چهارشنبه . از آن به بعد تانکر ها و قطار های انتقاالت ناتو مورد حملۀ شورشيان قرار می گيرند

ت اعظم انتقاالت تدارکی ناتو از طريق قسم.  الری ناتو آتش زده شد که اقالً  يک نفر نيز کشته شده است٢٠بيش از 
  .پاکستان تکافو می گردد

  
  پايان

 


