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  م٣٠/٠١/٢٠١٠                                     وحيد مژده
 
 

  جنگ، گرايش مسلط
 

 بازگرداندن مخالفين مسلح دولت از صف تان اعالم نمود که  طرحی به منظورقبل از کنفرانس لندن دولت افغانس
 جهانی آمادگی ۀ اعالم شده بود که جامعبه اين کنفرانس ارائه خواهد داد و نيز صلح را ۀجنگ و پيوستن آنان به پروس

   .که از جنگ دست می کشند اعالم خواهد کرد به طالبانی خاوتمندانه سخود را برای کمک مالی
در کنفرانس لندن طرح دولت افغانستان برای مذاکره با طالبانی که قانون اساسی افغانستان را می پذيرند واز جنگ 

 مورد استقبال قرار گرفت و بعضی کشورها از تاسيس يک صندوق برای کمک به اين قماش از دست می کشند
  . کمک پولی دادندۀطالبان حمايت نموده و وعد

 صلح نپيوندند بشدت ۀگوردون بروان صدراعظم بريتانيا در اين کنفرانس بصراحت گفت اگر مخالفين به پروس
 سال خونينی برای افغانستان ٢٠١٠ فرماندهان نيروهای خارحی قبال اعالم داشته بودند که سال .سرکوب خواهند شد

 خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در ۀنمايند) کای آيده(همين حال شايعاتی بگوش رسيد که گويا  در .خواهد بود
 عربی مالقاتی با بعضی از نمايندگان مال محمد عمر رهبر ۀافغانستان در اوايل سال جاری ميالدی در امارات متحد

 وش می رسد که رد شد اما اخباری بگ و همچنان طالبان کای آيدهۀهرچند اين شايعات بوسيل. طالبان داشته است
، از  در يک مصاحبهطالبان سياسی ينمسئول  يکی از مدتها قبل زمانيکه.احتمال چنين مالقاتی را بيشتر می سازد

، در سازمان ملل متحد بعنوان مرجعی که می تواند در مورد کشتار غيرنظاميان در افغانستان تحقيق نمايد نام برد
  : در آن مصاحبه مالآغاجان معتصم گفته بود. متحد نشان دادندبزی به اين سازمانت طالبان چراغ سحقيق

بر آنها بمباران های ظالمانه صورت می گيرد و با بيرحمی به قتل . مردم افغانستان در شرايط کنونی سخت مظلوم اند
بنابراين امارت . راه انداخته انددشمنان افغانستان و مردم افغانستان در اين کشور قتل عام و نسل کشی را ب. می رسند

 افغانستان رول مثبت ادا نمايد و فرياد ۀاسالمی افغانستان از سازمان ملل متحد درخواست می نمايد تا در قضي
 آنها را از ظلم و بربريت نجات دهد و برای افغانها بر بر سر افغانها دست محبت بکشد و. مظلوميت افغانها را بشنود

 مالآغاجان معتصم منتشر شده در سايت ۀمصاحب. (شرايط عادی و آرام زندگی را فراهم سازدبنياد حقوق بشر 
  ).انترنتی توره بوره

  با نمايندگان طالبان به مذاکرهه باشد تا اين سازمان وظيفه بگيرد که سبز از جانب طالبان موجب شدۀين اشارشايد هم
 به همين دليل کای .نده ا روی موقف سابق شان پافشاری نمودالبانه و ط اين مذاکرات به نتيجه نرسيدشايد. بپردازد

 گفتند که حاضرند در هر جائی به  طالبان به کای آيده به باور بعضی ها.آيده خبر اين مذاکرات را تکذيب می کند
 قرار مذاکره بپردازند اما به اين شرط که موضوع خروج نيروهای خارجی از افغانستان در صدر اجندای مذاکرات

  .داشته باشد
اما موقف طالبان در مورد مذاکره دارای سه شرط است که سخنگوی سياسی طالبان در همان مصاحبه روشن ساخته 

  :اين سه شرط عبارتند از. است
تا به اين وسيله فضای اعتماد برای مذاکرات با . اعالم رسمی آمادگی برای خروج نيروهای خارجی از افغانستان* 

  .يدشما بميان آ
تمام زندانيان بيگناه که در زندان های شما بسر می برند بايد آزاد شوند تا ما بدانيم که شما در مذاکره و صلح با * 

  .حسن نيت شامل می شويد
بايد اسامی تمام کسانی را که در ليست های سياه خويش شامل ساخته ايد از اين ليست ها خارج سازيد تا مذاکرات با * 

و در جانب ديگر نمايندگان ) امريکائی ها(در اين مذاکرات در يکطرف شما . ی صورت گيردشما بصورت اصول
در چنين صورتی ما با . بايد شرکت داشته باشند) مقصود نمايندگان مخالفين مسلح دولت است(واقعی مردم افغانستان 

  .دشمن خود تفاهم کرده می توانيم
 و بنام افغانها نامگذاری که تحت سايه استعمار در افغانستان شکل گرفته) مقصود دولت کابل است(اما اگر آن اداره 

شده است، از ما تقاضای مذاکره نمايد، ما در اين مورد قبال هم گفته ايم که امارت اسالمی افغانستان قصد مذاکره با 
  .اين اداره را ندارد

شرط به امريکائی ها ارائه شده است و اگر آنها اين شرايط را قبول کنند، طالبان حاضر اند بقول مال معتصم اين سه 
  .تا با آنها مطابق به اصول و قوانين بين المللی مذاکره نمايند
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بنابراين .  جهانی قرار بگيردۀشرايطی که طالبان ارائه کرده اند الاقل در شرايط موجود نمی تواند مورد موافقت جامع
 اکنون به اين نتيجه رسيده است که دری چون انگلستان که قبال تا حدودی طرفدار مصالحه و گفتگو با طالبان بوکشو

در کنفرانس لندن نيز همه کشورهای عضو به اين مسئله با هم توافق نمودند . راهی جز جنگ با طالبان وجود ندارد
 ۀ در حقيقت تصميم جامع.وب اين گروه استفاده نمايندکه بايد از تمام امکانات موجود برای تضعيف طالبان و سرک

 صلح، ۀجهانی در کنفرانس لندن برای دادن پول وساير مشوق های مادی به طالبان سطح پائين برای پيوستن به پروس
  .   جهانی از رسيدن به هر توافقی با رهبری طالبان استۀنمايانگر نااميدی جامع

  افغانستان نيز موقف مجاهدين اين بود که بايد با دولت کابل مذاکره صورت نگيرددر زمان تجاوز اتحاد شوروی به
بلکه با روسها مذاکره شود زيرا دولت کابل از مشروعيت برخوردار نيست و مذاکره با اين دولت، به آن مشروعيت 

کردند تا با نجيب اين احساس بحدی قوی بود که حتی رهبران گروههای معتدل مجاهدين نيز جرئت ن. خواهد داد
  .مذاکره کنند اما بعد ها مجبور شدند با کسانی بمراتب بدتر از نجيب بر سرميز مذاکره بنشينند و قدرت را تقسيم کنند

 بعنوان دوستانی که  پاکستان وعربستان سعودیرئيس جمهور کرزی در سخنان خود در اين کنفرانس از دو کشور
وی مخصوصا از ملک عبداهللا بن .  دولت افغانستان را ياری دهند نام برد،طالبانمی توانند در امر مذاکره وتفاهم با 

 که از در اين رابطه ميانجيگری نمايد تقاضای کمک کردعبدالعزيز پادشاه سعودی بعنوان شخصيتی که می تواند 
  . آنکشور اين ميانجيگری مشروط به جدائی طالبان از القاعده شدۀطرف وزير خارج

در جواب اين سوال که اگر سعودی قصد ) الصمود( عربی زبان آنان بنام ۀام طالبان در مصاحبه با مجلقبال يک مق
شايد . ميانجيگری داشته باشد موقف طالبان چيست گفته بود که ما به خانواده پادشاهی عربستان سعودی احترام داريم

 ميز  که سعودی می تواند طالبان را پشتهمين موضوع موجب گرديده تا رئيس جمهور کرزی به اين طمع بيافتد
چگونه . مذاکره با دولت کابل بياورد اما عربستان سعودی هم شرط محالی را برای اين ميانجيگری عنوان کرده است

 رسمی از جانب ۀاعالمي در اين رابطه بايد منتظر نشرآيا . می توان دريافت که طالبان و القاعده از هم جدا شده اند
؟ اگر تقاضا چنين باشد، به مشکل بتوان تصور کرد آنانی که امارت خود را فدای دفاع از بن الدن کردند، دطالبان بو

اگر مال محمد عمر اين کار را بکند، از طرف پيروان خويش مورد اين پرسش قرار . اکنون دست به چنين کاری بزنند
  .د که اينهمه کشتار و ويرانی ببار نمی آمدخواهد گرفت که چرا قبل از سقوط امارت اسالمی اين کار را نکر

 خورشيدی کابل شاهد جرگه ای به منظور ترغيب طالبان برای نشستن سر ميز مذاکره با ۀقرار است در بهار سال آيند
 وعده داده است تا مال محمد عمر را تشويق نمايد تا با دولت کابل مذاکره  پاکستانمی شودگفته . دولت افغانستان باشد

   .اگر واقعا اين اتفاق بيافتد می توان اميدوار بود که صلح به افغانستان باز خواهد گشت. ايدنم
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