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 زمان بندی دستوری برای صلح
 .کافر حربی ازما تقاضای مذاکره کرده و آنرا می پذيريم: مالعمر

 
روسای جمهور افغانستان و « انگلستان خوانده می شدکه بهتر بود نشست دو جانبه با وساطت »در نشست سه جانبه 

پاکستان توافق نمودند تا در شش ماه آينده، طالبان را به پروسۀ صلح وادار سازند و بین خود به اين توافق دست 
ه اين آنچه ک.يافتند تا در چند ماه آينده متن قرارداد طوالنی مدت استراتژيک میان افغانستان و پاکستان نیز آماده گردد

نشست را برای رئیس جمهور کرزی خوش آيند و امیدوار کننده ساخته بود، حضور رهبران نظامی و امنیتی 
 .پاکستان بود که در جهت حل معضلهء افغانستان ابراز آماده گی کردند

 
ورد؟ اين اکنون سوال اينست که آيا می توان در مدت شش ماه طالبان را به عقب میز مذاکره با دولت افغانستان آ

هدفی است که در نقشهء راه که به توافق مقامات پاکستانی و شورای عالی صلح در افغانستان رسیده است، نیز به آن 
دلیل خوشبینی . به مذاکره با دولت افغانستان حاضر شوند 2912تاکید شده بود که طالبان بايد در شش ماه اول سال 

ست که حکومت کرزی به اين باور است که طالبان وسیله ای در دست حکومت افغانستان به اين تعهد پاکستان اين
 .پاکستان اند و هر زمانی که مقامات پاکستانی بخواهند می توانند آنها را به مذاکره حاضر سازند

 
از جانب ديگر طالبان با توافق با امريکا و با قبول دفتر قطر، فرار از چنگ پاکستان را ممکن ساختند و اعالم 

طالبان اعالم داشته اند که مشکل افغانستان . داشتند که قصد مذاکره با حکومت افغانستان و شورای صلح آن را ندارند
هدف طالبان از پذيرفتن دفتر قطر اين بود تا با امريکا در مورد حل بعد . دو بعد دارد؛ بعد خارجی و بعد داخلی

اگر امريکا . نشده باشد، نمی توان مشکل داخلی را حل کرد تا مشکل خارجی حل. خارجی اين مشکل مذاکره نمايند
قصد دوام حضور در افغانستان را زير هر نام و عنوانی داشته باشد، اين کار به معنای دوام جنگ در افغانستان 

 .خواهد بود و بنابراين حل اين مشکل در بعد داخلی ممکن نخواهد بود
 

صمیم گیری در مورد صلح می دانند و به اين باور اند که وقتی اين حکومت طالبان حکومت افغانستان را فاقد توان ت
از راه مذاکرات مستقیم با حزب اسالمی که سالها به طول انجامید، قادر به تصمیم گیری و جلب آنان به پروسهء 

 به اتخاذ تصمیم صلح نشد، با طالبان که در مقايسه با حزب اسالمی در شرايط شان سخت گیرانه تر اند، هرگز قادر 
 نخواهد بود

. 
. زمانیکه مالمحمد عمر با دفتری برای طالبان در قطر موافقت کرد، با مخالفت فرماندهان نظامی خود مواجه شد

بعضی از اين فرماندهان به اين باور بودند که امريکا در جنگ شکست خورده و برای نجات جهان اسالم از شر 
د تا اين کشور به سرنوشت اتحاد شوروی گرفتار گردد اما مالمحمدعمر به آنان گفت امريکا، اين جنگ بايد ادامه ياب

وقتی يک کافر حربی تقاضای صلح می نمايد، بايد قبول . که امريکا از ما تقاضای مذاکره به منظور صلح کرده است
 .شود و اين به نفع مسلمانان است

 
گرفته می شود اينست که رسانه ها اين گروه را با گروه های نکتهء بسیار مهم در مورد طالبان که اکثرا ناديده 

سیاسی مقايسه می کنند در حالیکه طالبان يک گروه ايدئولوژيک سیاسی اند نه سیاسی ايدئولوژيک و اين دو از هم 
تحريک طالبان در افغانستان و . يعنی بعد ايدئولوژيک در اين گروه مسلط بر تصامیم سیاسی است. تفاوت دارد

 .اکستان حتی با جمعیت العلمای اسالم پاکستان که هردو ريشه در مدارس آن گروه دارند، نیز شباهت کمتر دارندپ
اگر به گذشته و زمان حاکمیت اين گروه در افغانستان برگرديم، زمانیکه نماينده گانی از جانب جبههء متحد با طالبان 
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ه نشستند، فرماندهان نظامی طالبان به مالمحمد عمر در سويس و بعضی از کشور های آسیای میانه به مذاکر
اعتراض نمودند و اين سوال را مطرح کردند که اگر ما با اين گروه مذاکره کنیم، اين کار به اين معنی است که 

در اين صورت آيا کشته های ما بدست آنها . جنگ ما علیه آنها جنگ علیه شرو فساد نبوده بلکه بغاوت بوده است
د يا نه؟ دريک تحريک ايدئولوژيک چنین سواالت اگر به معنی پايان کار و نابودی آن نباشد، الاقل می تواند شهید ان

 .به پايان بیعت و خلع رهبر بیانجامد
 

اينکه پاکستان قبول کرده که در مدت شش ماه طالبانی را که درگیر جنگ اند به مذاکره با حکومت افغانستان وادار 
ز امکان است اما پاکستان می تواند مالبرادر و جمعی از رهبران ديگر طالبان را که در زندان سازد، کاری بعید ا

های پاکستان بسر می برند و تعداد شان کم هم نیست به حکومت افغانستان بسپارد و ادعا نمايد که اينها نماينده گان 
ان قبال تصريح نموده است که کسانی که در زندان اما مالمحمد عمر رهبر طالب .طالبان اند و با آنها بايد مذاکره شود

 .اند و کسانی که در کابل بسر می برند، نماينده گی از طالبان نمی کنند
رئیس جمهور کرزی بارها از طالبان خواسته است که سالح بر زمین بگذارند و قانون اساسی افغانستان را بپذيرند 

ی صورت می گیرد که طرف مقابل از نظر نظامی شکست درحالیکه خواست تسلیمی از يک گروه مسلح زمان
وقتی طالبان به اين درخواست جواب . خورده باشد اما طالبان خود را برندهء میدان نبرد می دانند و تسلیم نخواهند شد

 .مثبت نمی دهند، حکومت افغانستان انتظار دارد تا پاکستان طالبان را دست بسته عقب میز مذاکره حاضر سازد
طالبان اينست که ما هرگز تجربهء مذاکرات ژنو در آستانهء خروج نیروهای روسی از افغانستان را تکرار نمی  نظر

کنیم که رهبران مجاهدين در آن مذاکرات سهمی نداشتند و پاکستان به نماينده گی از ملت افغانستان آن قرارداد را 
 .وش ما افغانها افتادامتیاز را پاکستان گرفت و بار جنگ داخلی بد. امضاء کرد

 
نشست لندن نفوذ و اقتدار پاکستان در صف طالبان و نیز حدود حرف شنوی ويا استقالل طالبان از اسالم آباد را 

اگر پاکستان نتواند رهبری . پاکستان با چنین تعهدی، خود را در موضع دشواری قرار داده است. محک خواهد زد
با حکومت افغانستان وادار سازد و طالبان همچنان سرسختانه بر موضع خود طالبان را در مدت شش ماه به مذاکره 

پافشاری نمايند، اين کار شکست سختی برای پاکستان خواهد بود که همیشه تالش داشته تا خود را قدرتمند تر از 
 .آنچه هست نشان دهد و از اين طريق امتیاز بگیرد

 
 پايان

 

  
 


