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  م٠٦/٠٤/٢٠٠٨                         افغان جرمن آنالين
  

  جبهۀ ملی و رفاه مردم؟
  
  

نطاق جبهه ملی هفتۀ گذشته بيان داشت که آن جبهه در اثر مراجعۀ طالبان از چند ماه به اين سو مذاکرات صلح را با 
الحيت آن تا کدام سرحد است و در نشرات رسانه ها نطاق جبهه نگفت که اين گروِه طالبان کيانند، ص. آنها سرداده اند

مذاکره روی کدام موضوع مشخص می چرخيد ولی اين قدر بيان داشته است که جبهه بين دولت و طالبان وظيفۀ 
رئيس . از طرف دولت در زمينه تا حال هيچگونه اظهار نظری بعمل نيامده بود. ميانجی را عهده دارشده است

س از باز گشت از بخارست در تماس بانمايندۀ بی بی سی در کابل، جمهور کرزی ضمن کنفرانس مطبوعتی خويش پ
  .تاکيد کرد که مذاکره با طالبان، بايد از طريق مرجع مسئول آن، يعنی کميسيون تحکيم صلح افغانستان انجام شود

 و سؤال اين است که  کميسيون تحکيم صلح برای همين منظور تحت رياست رئيس مشرانو جرگه تعيين گرديده است
بازهم چطور می شود که طالبان به . قرار بيانات مکرر شاغلی مجددی اين کميسيون به موفقيت هايی هم نايل گرديده

  جبهۀ ملی مراجعه کرده باشند؟ 
  

از جانب ديگر طالبان جبهه را اتحاد شمال می دانند و قبل از اينکه به کابل برسند حکم اعدام سران تنظيم ها را به 
اکنون از امکان .  هزار انسان بی گناه ويران کردند، صادر کرده بودند٦٠ی، که شهر کابل را با قتل شمول مال ربان

بعيد به نظر می رسد که آنها با جبهه، در حاليکه  مال ربانی و امثالهم در کدر رهبری آن نشسته باشند، مذاکرات را 
  .آغاز کرده باشند

  
نقريب به پايان می رسد، شوقمندان اشغال اين کرسی در تپايش هستند تا نظر به اينکه دورۀ انتخابی رياست جمهور ع

لذا جبهۀ ملی هم خواسته است خاک و ريگ را يک جا به چشم مردم پاش دهد . خود و يا کانديدان خود را عرضه کنند
يد نشده، دو نفر از از طرف ديگر مطابق به منابع تائ. و بنماياند که اين ها آرامی و آسود گی آنها را در نظر دارند

 .هيئت رهبری جبهه بايد در همين روزها به زيارت مسکو تشريف برده باشند تا از آنجا هدايت بگيرند
بهر صورت ازگفتار نطاق جبهه به جز اينکه مانند هميش از بی کفايتی دولت سخن گويد، مطلب مشخصی بدست آمده 

ارنوال دولت . نتوانست   در حاليکه قضيۀ دوستم و اکبربای  –می برد آنگاه همين نطاقبه تطبيق قانون دست و اگر 
و در حاليکه معاون رئيس جمهور در کدر رهبری جبهۀ ملی که علناً  در .  آنرا دسيسه می خواند–را همه بياد دارند 

  .مخالفت با دولت قرار دارد، نشسته، جای تعجب خواهد بود اگر دولت باز هم بی کفايت نباشد
  

از خوانندگان محترم پورتال افغان جرمن آنالين . بعضی مطالب از نشرات رسانه های خبری تقديم استدر پايان 
آرزو برده می شود تا نطرات خويش را در مورد جبهۀ ملی بگفتۀ خوشان و تمايل جبهه برای رفاه و آرامی مردم درد 

  .ديدۀ ما اظهار نمايند
  

********* 
  

  :هشت صبح
 است که اين جبهه به منظور برقراری ثبات در کشور، گفتگو باگروه طالبان را آغاز کرده سخنگوی جبهه ملی گفته

به قول سخنگوی جبهه، اين مذاکرات که از چندماه به اين طرف ادامه دارد و اميدوارکننده نيز هست، بنابر . است
آقای سانچارکی، سخنگوی . هده داردپيشنهاد طالبان آغاز شده و جبهه تنها نقش ميانجی را ميان دولت و مخالفان برع

متاسفانه تيم رهبری دولت افغانستان، قاطعيت و برنامه مشخصی برای گفتگو و "جبهه ملی در ضمن افزوده است 
 مذاکره با گروه های مسلح مخالف ندارد و جدی نيست و بيشتر می خواهد به صورت يک بازی اين مساله را مطرح

براساس اظهارات سخنگوی جبهه، دولت نه جدی است و نه برنامه ای برای اين ". کند نه به صورت يک برنامه جدی
ای را به خود معطوف می  سوالی که ذهن هر خواننده و يا شنونده. کند کار دارد، بدتر از آن صرفا با آن بازی می

 و دولت، بی برنامگی و غير جدی بودن و بازی کردن اش بين طالبان گری سازد، اين است که جبهه ملی در ميانجی
گويد؟ مسلما جبهه ملی طالبان را به مذاکره و مفاهمه با دولت ترغيب خواهد کرد، در حالی  دولت را به طالبان نيز می
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اگر چنين کند معلوم است که خود . کند، جدی نيست و برنامه ای هم ندارد که خودش معتقد است دولت فقط بازی می
اين اظهارات جبهه ملی که بيشتر به يک شوخی . کند را نيز در همان بازی ای سهيم ساخته است که دولت را متهم می

طالبان در همين نزديکی در عين حالی . بی مزه ونه حتا طنزی جالب شبيه است، به دم خروس مال نصرالدين می ماند
 ميان دولت و موجوديت جناح هايی که نمی خواهند گفتگو که آمادگی شان برای مذاکره اعالم کردند، چند دستگی در

در اين مورد آنها به اتحاد . هابه نتيجه برسد را صريحا مانع مذاکرات اعالم کردند و حتا خواستار کنار زدن آنان شدند
 ممکن آيا. شمال اشاره کردند که نام و عنوان ديگری بر جبهه ملی هست و يا دست کم در ترکيب جبهه حضور دارند

  .شان به گفتگو بپردازند است طالبان از طريق آنها و به واسطگی
  

 معتقد است که موضع اخير اراده.  نيز موضوع مطلب اصلی اش سخنان سخنگوی جبهه ملی استروزنامه اراده
  .است " بازی سياسی"جبهه ملی مبنی بر مذاکره با طالبان صرفًا يک 

 جبهه متحد ميان دولت و طالبان چيست؟ اگر هدف جبهه از دولت تيم رييس  پرسيده است منظور از ميانجيگریاراده
  . جمهور است، آنها از دير زمان تا اکنون با طالبان سرگرم مذاکره هستند و نيازی به ميانجيگری نيست

  .  معتقد است که شکاف ميان طالبان و جبهه متحد در حدی است که بعيد به نظر می رسد يک شبه حل شوداراده
  

  دويچه ويلی
مختلفي شامل  کساني که درحالت مخالفت با حکومت موجود افغانستان قراردارند، درگروپهاي مسلح :سانچارکی 

گروههاي ديگري هم استند که آنهاهم  وطبعًا هستند که يک بخش ازاين گروپها مسلح مخالف گروه طالبان استند
  . درمخالفت قرار دارند

. درنظر داريد؛ يک چنين مذاکره اي نبوده است به آن مفهوم خاص يا اکاديميکش که شماببينيد مذاکره  : سانچارکي 
بوده ، پيامهايي دريافت شده ، صحبتها وگفتگوهايي صورت گرفته اند واين  من خدمت شما گفتم که تماس وارتباطاتي

وگفتگوها جدي  بايد مذاکراتها ونظريات به رهبري حکومت انتقال داده شده وخواسته شده است که  مجموعه ديدگاه
  .گرفته شوند

 
 پايان

 
 


