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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

 ۰۸/۰۱/۲۰۱۷           دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 «!لیست سیاه»سخنی چند در بارۀ 
 

سال در گذشت است که، بعد از سقوط رژیم سلطنتی، افغانستان بیک بحران بی پایان درگیر گردیده است.  44اینک 
اصلی این بحران یا درک نمی گردد، و یا اینکه بازیگران سیاسی رقیب، که مدعی قدرت اند، خیلی زیاد اند و  ریشۀ

 بسرعت موقف سیاسی و جبهۀ جنگ و موضوعات منازعه را بخاطر اهداف قدرت طلبی آنها، تغییر می دهند.
 

ست، جریان  حوادث، از ماه های  اول انکشافات اساسی، که چه در داخل و چه در خارج از کشور بوقوع پیوسته ا
بیشتر بدست می دهد. پس از آن روز هاست،  که در وضعیت حاکمیت سیاسی در « فکت های»م، ببعد، ۱۹۹۲سال 

، بکمک «تروریستی»، چنان تغیراتی رخ داده است، که از آن لحظات ببعد در داخل کشور ما، برای حلقات کشور
مساعد گردیده است. باالخره از جملۀ "افغانها" هم چنان، "افراد" و "گروه  ،جای پا ،«بنیادگرای افراطی»حلقات 

نظامی" نیز، در "لیست سیاه"، شورای امنیت سازمان ملل متحد، "درج" نام شده اند که سخنی چند در  -های سیاسی 
 پخش می گردد.« لیست سیاه»بارۀ 

                                                                                                                                                  
اخیراً در تحت نام جلسۀ  "سه گانه"، خبری منتشر گردیده است که گویا در مسکو "هیأت های" چین، روسیه و 

ر گویا در رابطه با "حذف" اسماء از "لیست سیاه" پاکستان، تحت هرعنوانی که بوده باشد، با هم نشسته اند. درین خب
سازمان ملل متحد، نیز مطرح شده است، که در حقیقت بطور دقیق تر، بنام "لیست سیاه شورای امنیت" آن سازمان 
یاد می شود. این خبر سروصدا ها و هم تا حدی نا آرامی ها و عکس العمل های مقامات دولتی افغانستان را نیز با 

 ته است. خود داش
 

: تنها مستغنی »زمانی که در سلسله گزارشات منتشره در "پورتال افغان جرمن آنالن"، این جمله دیده شد:
، لزوم احساس گردید، تا درین مورد کمی «افغانستان صالحیت درج و حذف نام اتباع خود را در لیست سیاه دارد

اظهار یک مسئول وزارت خارجه، واقعاً با حقیقت مطابقت روشنی انداخته شود و در قدم اول دیده شود، که آیا این 
نام کدام تبعه، « حذف»دارد، یا نه؟. البته یک قسمت این جمله تا حدی درست است، که حق تقدیم درخواست برای 

سازمان ملل متحد دارد. اما "کلمۀ تنها" و آنهم در رابطه با "صالحیت"، تا « از "لیست سیاه"، به "شورای امنیت
ی  با حقیقت، مطابقت نخواهد داشت، وقتی بر رویداد های گذشته، بطور "کرونولوژیک" نظر انداخته شود و هم حد

چنان، دقت شود که نظرات ایکه، در "میدیا های الکترونیکی" که از جانب افراد بی شمار، بشمول اعضای "احزاب 
دیگر باید روشن باشد، که اسماء افراد را، کی  فیسبوکی" هم منتشر می گردد، دقیق و رسمی نخواهد بود. از حانب

و یا کدام مرجع قدرت در همچو "لیست ها" ثبت نموده و برای چه منظور است. تحت چه شرایط و چه نوع تضمین 
صورت گرفته می تواند. آیا دولت های عضو، خود "تقاضای " درج" نام کرده بودند، که حال بدون  « جذف»ها، 

ذف" شود. درینجا، باید در قدم اول مسئولیت ها و نقش دولت را بحیث عضو سازمان ملل متحد، دلیل، بگویند که "ح
 درین موضوع خاص بین المللی از موقف افراد و یا "گروپ های سیاسی"، جدا در نظر گرفت.

  

"، ادعای هم در "درج" و هم در "حذف« تنها»بخصوص ادعای این مقام وزارت خارجۀ افغانستان که، با ذکر کلمۀ 
صالحیت بزبان می آورد، در حقیقت، تا حدی دور از "حقیقت" بنظر می رسد. اگر هر دو صالحیت را می داشت، 
پس چرا، بطور نمونه، در مراسم "امضای توافقنامه" بین "امیر حزب اسالمی، گلبدین حکمتیار"  و "رئیس جمهور 

مایش" ویدیوئی صورت گرفته است؟ در حالیکه کشور ها، افغانستان، داکتر اشرف غنی احمدزی"، با استفاده از "ن
بطور جداگانه، این قدم را مثبت خوانده بودند. اقالً دو کشورهمسرحد، پاکستان و افغانستان، که از نتایج مذاکرات 
 بین "حزب اسالمی" و "دولت افغانستان" خوشنود بوده اند، می توانستند، در جهت سازماندهی مستقیم علنی، اقدام

نمایند. اصل موضوع چیز دیگری است. برخالف، دولت های عضو سازمان ملل متحد، در برابر کسانی که احتماالً 
خطرناک در برابر صلح « یاغی»و « تروریست»آنها، بصفت « تعقیب»شامل باشند، مکلف به « لیست سیاه»در 
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 6تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

روریزم" معلومات داده شده است، که چه وقت و امنیت بین المللی می باشند. در مقالۀ مختصر قبلی، در رابطه با "ت
و بعد از کدام حادثه، این "پدیده"، بعنوان "خطر" در برابر "صلح و امنیت بین المللی"، از جانب "شورای امنیت" 

 آن سازمان، تعریف شده و اقداماتی هم، بعمل آمده است.
 

م،  که ۲۰۰۵جلسۀ سران پنج کشور عضو با "حق ویتو" را، در سال  »...شورای امنیت سازمان ملل متحد 
مصادف با "شصتمین سالگرد " تأسیس سازمان ملل متحد، بوده است، با برجستگی نشان می دهد. درین جلسۀ 
شورای امنیت، از رؤسای دول و حکومات که در دور میز  نشسته بوده اند، از " جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور 

متحدۀ امریکا"، "رئیس جمهور روسیه، والدیمیر پوتین"، "هو ینتاو، رئیس جمهور چین"، "تونی بلیر،  ایاالت
صدراعظم برتانیه"،  و از رئیس جمهور فرانسه، "ژاک شیرک"، به سبب مریضی، "صدراعظم انکشور، 

روریزم را یاغی و محروم ت( نمایندگی می نمود، یاد شده است، "Dominique de Villepin"دومینیک دو فیلپان؟" )
 " تعریف نموده اند.از حمایت قانون

 

ما رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا، "جورج دبلیو بوش"، درین جلسه، موقف آنکشور را چنین افاده می کند: "
در متن باز بعنوان اظهارات درین نشست می  مکلف استیم که فعالیت های تروریستی را در نطفه خفه سازیم."

ما رسماً مکلف استیم، تا فعالیت های تروریستی را در نطفه خفه سازیم، از اتباع ما حمایت کنیم، و به " خوانیم: 
 "تروریستها شانس پناهگاه و مأوا ندهیم.

 

ه یا جنگ عراق، فقط بحیث بهانه تروریستها، از معضلۀ نا حل شرق میان" با تأکید اظهار می دارد که: تونی بلیر"
آنها ازعقیدۀ تعصب پیروی می کنند، ما باید در یکجا قرار گیریم، و جای پا را از برای حمالت، کار می گیرند. " 

می دستورالعمل صادر عضو سازمان ملل متحد،  ۱۹۱درین قطعنامه، شورا، به اتفاق آراء، به تمام " آنها بگیریم
بعنوان یک عمل برانگیختن، به اعمال و اخالل های تروریستی را، در کشور های شان،  هر نوع تحریک و تا، کند

 « جرمی، تحت تعقیب قرار دهند.
 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_shurai_amniat_wa_terrorism.pdf-http://www.afghan 
 

پنج کشور »" و آنهم، بصالحیت همان شورای امنیتآنچه با "لیست سیاه" ارتباط می گیرد، از جانب همین "»... 
 ۲۳. در یک گزارش نهاستتصویب گردیده و حذف از این "لیست" هم چنان، صالحیت آ، «عضو با حق "ویتو"

دیک سازمان ملل متحد"، از جانب یک تبعۀ سویسی بنام " –م، در بارۀ "لیست سیاه شورای امنیت ۲۰۰۸جنوری 
"،  گزارشی، برای یک جلسۀ پارلمانی شورای اروپا، ترتیب یافته است که در آن، از نحوۀ تطبیق گزارش مارتی

" توصیف نموده کامالً خودسرانه" دانسته، "مغایر حقوق اساسی" ریزم ترو»داده است، این لیست ، را در رابطه با 
باوریت در است. اعضای پارلمان برین عقیده بوده اند، که درین مورد باید، بطور دقیق و اساسی بیندیشند و به  
تی را مانند مبارزه علیه تروریزم بین المللی استوار بمانند."دیک مارتی" گفته است که او "بندرت چنین بی عدال

 "«ترتیب این لیست، دیده است.
 

. در آنوقت گفته شده است، که گویا اینکه به چه تعداد انسانها و سازمان ها، درین لیست شامل اند، روشن نیست
 که بر علیه آنها، اتهام و شک  بر فعالیت های تروریستیشرکت یا تصدی شامل می باشند،  ۱۲۵انسان و  ۳۷۰

. انسان و سازمان، شامل یاد گردیده است، اکثریت را "مسلمان" خوانده اند ۶۰وجود دارد... در لیست اتحادیۀ اروپا 
بسیاری افراد زمانی درک نموده اند که در "لیست سیاه" شامل می باشند، که در وقت عبور از سرحد از آنها، 

م می شناسند، که ۲۰۰۵است. این لیست سیاه را از سال ممانعت بعمل آمده است، یا "حساب بانکی آنها، قید" شده 
شمرده شده، فقط در اختیار "شورای امنیت" « سری»یاد می کنند و "طالبان" "القاعده" و عمدتاً از افراد مربوط 

 «می باشد.
 

، یاد شده است، به کمی توضیح «"القاعده" و "طالبان"که عمدتاً از افراد مربوط » درینجا، به ارتباط "لیست سیاه"، 
م، ماهیت و ۱۹۹۲بیشتر، می پردازیم: فعالیت های "تروریستی" بین المللی، با مهر "اسالمیستی"، بعد از سال 

ً علیه نمایندگی ها و هم در قلمرو"ایاالت متحدۀ امریکا" و تا حدی هم در  کیفیت دیگری داشته است، که عمدتا
هان بمشاهده می رسید. در جریان جنگ داخلی در "افغانستان"، که فقط سه عربستان سعودی، و نقاط دیگر ج

کشور، نظیر "پاکستان"، "عربستان سعودی" و "امارات عربی متحد"، رژیم "طالبان" را برسمیت می شناخت، 
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 6تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ده، در افراد "القاعده" در جنگ داخلی افغانستان، که در مناطق تحت کنترول "طالبان" بسر می برده اند، سهیم بو
 حمایت از "طالبان" می جنگیدند و در عین حال از موجودیت "مراکز آموزشی" آنها، نیز، سخن زده می شد.

 

بعد از اعمال "تروریستی" در عربستان سعودی و هم در افریقا علیه سفارت های ایاالت متحدۀ امریکا، در دهۀ نود  
اخراج"  "تروریستهای القاعده" و تسلیمدهی "متهمین" در قرن بیستم، آن قدرت "بزرگ" تقاضا هایی را، مبنی بر "

حوادث، به حکومت "طالبان" مطرح ساخته است. چنانچه، در زمان ریاست جمهوری "کلنتن"، یک "حملۀ راکتی" 
از کشتی ها، هم چنان بر مواضع "القاعده" صورت گرفت. در آنزمان "طالبان"، بعلت تغییرات در مشی سیاسی 

 ر مورد "زنان" و سایر مسایل، با "تحریم های سازمان ملل متحد" نیز روبرو بوده اند. آنها، بخصوص د
 

"کمیسون تحریم و  ۱۲۶۷م، شورای امنیت سازمان ملل متحد، در قطعنامۀ شماره ۱۹۹۹اما نباید فراموش کرد، که در سال 
م در بارۀ اوضاع افغانستان، ۱۹۹۸سال  ۱۲۱۴م و ۱۹۹۸سال  ۱۱۹۳م، ۱۹۹۸سال  ۱۱۸۹جزاء" ، با اشاره با قطعنامه های

عضو شورای امنیت،  وظیفۀ تطبیق "رژیم جزاء" علیه  ۱۵بتصویب رسانیده شده است، که بعنوان یک ارگان جنبی، بشمول 
"القاعده" و "طالبان" بدوش آن، سپرده  شده است،  تا تطبیق را، تحت نظارت قرار دهند. این تحریمات، مطابق "فصل هفتم 

منجمد ساختن دارائی "، محدودیت های سفرملل متحد"، بمثابۀ مصوبۀ "جبری" بتصویب رسیده است. درین فیصله "منشور 
پس از وقوع حادثۀ  تروریستی، شامل بوده است، تا  از حمالت تروریستی پیشگیری شده بتواند.  ها و هم "تحریم اسلحه"

م، اعالن داشته و از "ادارۀ ۲۰۰۱سپتمبر  ۱۱در انجام جنایات م ، ایاالت متحدۀ امریکا، "متهم" را ۲۰۰۱سپتمبر"  ۱۱"

 طالبان" تقاضای تسلیمیدهی متهم را نموده است. 
 

م ۲۰۰۱در همان سال  ۱۳۶۸م، به تعقیب قطعنامۀ ۲۰۰۱سپتمبر  ۲۸بتأریخ  ، (۲۰۰۱) ۱۳۷۳ قطعنامۀاین 
تروریستی، در "نیویارک"، "واشنگتن"  ، شورای امنیت، به ارتباط حملۀ۱۳۷۳این قطعنامۀ رسیده است. تصویب ب

" را تروریزم بین المللی" خوانده و "تروریزم بین المللیو "پنسلوانیا"، بتصویب رسیده است، آن عمل را بدوش "
" خوانده اند. این هم از همان آغاز تأسیس سازمان ملل متحد، خطر در برابر صلح و امنیت بین المللیبعنوان، "

قدم اول، به پنج کشور عضو با "حق ویتو" بعنوان یک "ارگان"، چنین "صالحیت و  "شورای امنیت" و در
 مسئولیت" حفظ صلح و امنیت بین المللی، سپرده شده است.

 

نباید از نظر دور داشت، که در تصویب هر قطعنامۀ "شورای امنیت" هر گاه یک کشور عضو با "حق ویتو"، از 
عنامۀ سازمان، اعتبار عملی نمی داشته باشد. اینرا هم نباید فراموش کنیم، که هر "حق ویتو" استفاده نماید ، بناًء قط

یک ازین "پنج" کشور، ازین حق فقط در "شورای امنیت" استفاده می تواند. در خارج از آن، همه کشور ها، چه 
فقات دو جانبه و بزرگ و چه کوچک است، در مناسبات بین المللی، از حقوق مساوی برخوردار بوده، در عقد توا

چندین جانبه می توانند تصمیم، بگیرند. امید است، روشن شده باشد، که در صالحیت های این "پنج" کشور، دیگر 
 هیچ کشور، در سازمان ملل متحد، ازین صالحیت و حق برخوردار نیست.

 

 ۱۲، مؤرخ ۱۳۶۸م"، ایاالت متحدۀ امریکا، با استفاده از "قطعنامۀ ۲۰۰۱سپتمبر  ۱۱پس از حادثۀ "
م" و محتوای سایر مواد "منشور" آن سازمان، به "جنگ علیه تروریزم" که "سقوط ۲۰۰۱سپتمبر 

طالبان" را ناگزیر می دانست، در تحت مفهوم " دفاع خودی"، پرداخت. تا آنزمان، موضوع "لیست 
"خطر در برابر صلح  سیاه"، یاد شده مطرح نبوده است. از جانب دیگر، تا آنزمان "طالبان" هم بعنوان

جهانی" هم شمرده نمی شده است. فقط در چنین وضعیت، موجودیت "القاعده" در ساحۀ "قدرت و 
حاکمیت طالبان" این خطر را، در برابر کشور ما، بوجود آورده است. طالبان که 
چوکی افغانستان را در سازمان ملل متحد، در اختیار نداشته است، می توانست با 

در مناسبات بین ل، کشور را از آن حمله نجات دهند. متأسفانه،  تصمیم معقو
 المللی،سرنوشت کشور، دستخوش امیال "افراطیون بنیادگرا" گردید.

 

به رویداد های آنزمان مختصراً توجه نمائید:  قبل از آغاز "جنگ علیه تروریزم"، 
برای حمله بر آنهم در زمانی که از جانب قوای "سینتکوم" ایاالت متحدۀ امریکا، 

مواضع "طالبان" و "القاعده" آمادگی گرفته می شد، آنکشور بزرگ از حمایت بین 
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" فعالی را در اختیار داشته سخنگوی"، یگانه "رژیم طالبانالمللی نیز برخوردار بوده است. در خارج از کشور "
است، که بحیث "سفیر طالبان" در اسالم آباد ایفای وظیفه می نموده است. درین لحظات  محافل سیاسی در ایاالت 

 متحدۀ امریکا منتظر جواب در برابر "التماتم" آنکشور، از طرف ادارۀ طالبان بوده است. 
 

قاعده" خطر در برابر "صلح و امنیت جهانی" نمی دیده است، فقط بدان معنی که تا آن لحظه، "طالبان" را بسطح "ال
"رهبران القاعده" تقاضا هایی" داشته است. این سفیر طالبان که در آنزمان، قریب هر روز، کنفرانس   به ارتباط

 مطبوعاتی تشکیل می داده است، ممکن مانند وزیر خارجۀ طالبان، "وکیل احمد متوکل"، باور نداشته است، که
"، اقدام خواهد کرد. از جانب دیگر بحیث وزیر خارجه و یا تالفی جویانهایاالت متحدۀ امریکا، به عملیات متقابل "

 سفیر، باید به ماهیت این قطعنامه ها، می فهمیدند.
 

یک ملت به مبارزه می »سپتمبر می خوانیم:  ۲۲( بتأریخ (John F. Burnsدر یک گزارش "جان اف. برنس" 
بان را، رجال دینی جواب می دهند:" نه، نه، نه! " و " در رابطه با سرنوشت دشمن زیان آور گذشته، طلبد: طال

 التماس  به پناه نموده اند"
 

در ظرف چند ساعت پس از بیانیۀ "بوش"، که در کنگرس »در جمالت بعدی همین گزارش خبری می خوانیم: 
گی مسلمان، که بر افغانستان حاکمیت دارند، تقاضای ایراد نموده است، در شب پنجشنبه، از رجال دینی جن

تسلیمدهی را صادر می کنند. آنچه را که فرستادۀ آنها، امروز توضیح نمود، بعنوان یک جواب نهائی گفته است، 
 «"نه، نه، نه"

 

توسط "مال سالم ضعیف"، نمایندۀ "رجال دینی" برگشته از »"رد" این خواست، 
بعد از مشوره در قندهار، با "مال محمد عمر"، "رهبر حرکت افغانستان به پاکستان، 

اسالمی طالبان" که قسمت اعظم کشور را در کنترول دارند ، در یک کنفرانس خبری 
 «در پایتخت پاکستان، ابالغ گردیده است.

پس از ختم قرائت ابالغیۀ طالبان، توسط "مال ضعیف"، گزارشگر می نویسد، که "مال 
. به "اگر الزم باشد، طالبان حاضر اند، تا با امریکا بجنگند" ضعیف" گفته است: 

" بعداً در جواب به فیصلۀ ما بر اساس دروس پیغمبر محمد و خدا منشاء گرفته است.ادامه عالوه می کند، که "
این فیصلۀ نهائی "، که آیا این جواب "ثابت" است، "مال ضعیف"، جواب می دهد: "گزارشگرانمصرانۀ " ؤالس

 "است
 

سهیل شاهین"، به رئیس درین منبع هم چنان می خوانیم: "فرستنده و معاون او در سفارت طالبان در پاکستان، "
جمهور بوش، در رابطه با تالش او بخاطر سرکوب تروریزم بین المللی، اخطار می دهد، و تأکید می ورزد، که 

رت هایی که افغانستان را در قرون اشغال ایاالت متحده را بهمان سرنوشت روبرو خواهد ساخت، که دیگر قد
" که بزبان انگلیسی صحبت می نموده است، مدعی گردیده است که: شاهین. آقای "نموده اند، با آن مواجه شده اند

" در یک منبع دیگر، در تلویزون ها حتی از زبان یگانه ارباب جهان می خواهد، ما را بمخاطره روبرو سازد."
وقتی قوای پیادۀ ایاالت متحدۀ امریکا، در خاک افغانستان پیاده شوند، آنوقت شده است، که "" چنین شنیده شاهین"

 "جنگ حقیقی، آغاز می یابد.
 

لیکن اشتباه نکنید: افغانستان، »"جان اف. برنس" از گفتار و مفاهیم ذکر شدۀ  دیگری او هم، چنین تذکر می دهد: 
مردم افغانستان یک مرداب یا  –او آمد، ارتش سرخ، او آمد  برتانیۀ کبیر، —طوری که در گذشته بوده است

 .«باتالق است. مردم درینجا خندان داخل می شوند، زخمی خارج می گردند
 

مال عبدالسالم ضعیف، سفیر سابق طالبان "م، ۲۰۰۱دسمبر  ۲۳بر اساس گزارشات مطبوعاتی، در روز یکشنبه، 
اما طوری که در خبر "بی بی سی"، در فوق  ی سیاسی" تقاضا می کند."، از مقامات پاکستان، "پناهندگدر پاکستان

م در پاکستان ۲۰۰۲جنوری  ۳درست بتأریخ، بر اساس همین خبر  "،مال ضعیفتصویر مشاهده می نمائید: "
  گرفتار می گردد.
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"توسط چهار نفر مأموران خدمات استخباراتی" برده شده است، هم چنان در بارۀ تشویش خانوادۀ او نسبت به  
سال عمر داشته است. در حقیقت، در  ۳۴سالمتی سفیر اسبق طالبان نیز گزارش گردیده است. )ضعیف در آنوقت 

بران آنوقت طالبان که با القاب مال ساله بوده است. اکثریت ره ۱۰م، در زمان سقوط جمهوری، فقط ۱۹۷۸سال 
  معرفی می شده اند، در همین حدود سن قرار داشته اند.(

 

م، "جورج دبلیو بوش"، رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا، برای "طالبان" از ۲۰۰۲فبروری  ۷متعاقباً  بتأریخ 

قبول  وضعیت جنگی )"مقاتل"(، امتناع می ورزد و تطبیق قانون بین الدول را بر آنها، محدود می سازد. بعبارت 

  می برند. « گوانتانامو»قرار می دهند و تعدادی از زندانیان آنها را هم، به « تروریستها»دیگر، آنها را هم در صف 
 

"، از زندان امریکائی مال عبدالسالم ضعیف"بی بی سی" بر طبق خبر تلویزونی افغانستان، گزارش می دهد، که "
رئیس کمیسیون صلح و م، رها گردیده و با "۲۰۰۵سپتمبر  ۱۲"، واقع در جزیرۀ کیوبا، بتأریخ گوانتانامودر "

 ته است. "، دیدار داشمصالحه، صبغت هللا مجددی
  

م(، که با "سقوط حکومت ۲۰۰۱اکتوبر ۷حال با ذکر این چند جمله از مرحلۀ "آغاز" مداخلۀ نظامی "ایاالت متحدۀ امریکا" ) 
طالبان" و ادامۀ "جنگ و بحران" و برقراری دوبارۀ حکومت "تنظیمی در افغانستان " با یک ترکیب و تناسب نسبتاً متفاوت 

است، از همان روز های اول، وضعیت از یک وضعیت "بد" به "بد تر" انکشاف نموده است. این نسبت به گذشته، انجامیده 
وضعیت در تحت تأثیر عوامل بی شمار بوجود آمده است، که اوضاع داخلی افغانستان و وضعیت منطقه و جهان نیز از آن 

 متأثر گردیده است.
 

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان"، که از مقامات چند سال قبل، بر اساس گزارش "شپیگل"، بنابر خواهش "
دولت آلمان طلب کمک نموده بود، تا زمینۀ "مذاکره" را، با طالبان مساعد سازند. 

" )تصویرسمت چپ(، بحیث طیب آغادولت آلمان بعد از سالها، توانسته است با "
است، تماس " خیلی اعتبار داشته مال عمرنمایندۀ طالبان که گفته شده است، نزد "

" برای "مذاکره" مونشن" از "خلیج" به "طیارۀ مخصوصحاصل نماید و ذریعۀ "
تحت نظر وزارت خارجۀ آلمان، انتقال داده شود. درین فرصت، برای "اولین 

 مرتبه" با "مأموران امریکائی" نیز، صحبت صورت گرفته است.
 

دفتر یاد شده است. اما آنچه که از گزارش پس ازین صحبت، "دفتر قطر" افتتاح و ازین شخص، بنام رئیس 
"شپیگل" باید قبالً گفته می شد، این است، که این شخص را، از راه های عادی "کنترول امنیتی" میدان هوائی داخل 
کشور نیاورده اند. "شپیگل" تذکر داده است، که اگر، از آن راه ها داخل می ساختند، نظر به مکلفیت دولت در 

" مبارزه علیه "تروریزم"، از جانب مأموران، فوراً گرفتار و حبس می شد. اینست نمونۀ تأثیر "لیست برابر "تعهدات
سیاه"، اما باز هم بدون اینکه، علناً موضوع "حذف" نام، اعالن گردد، مقامات امنیتی، از مجرا های "مخفی" و 

یس جمهور وقت، چنین یک "تقاضا" را "پوشش ها" وظایف آنها را، به پیش می برند. در صورتی که از جانب رئ
دولت آلمان، در دست، نمی داشت، بهیچ صورت متصور نبوده است، که مقامات دولتی آلمان به چنین اقدام، متوسل 

 شوند.
 

در چنین یک اظهار قبلی یک مقام وزارت خارجۀ افغانستان، یک خطر وجود داشته می تواند، که دولت افغانستان، 
ت" غیر قابل تصور و بزرگ  در انظار مردم، جلوه دهد و بدین ترتیب، توقع را بیحد، زیاد برای خود یک "قدر

سازد و وقتی در عمل کدام مانع، که می تواند، در شورای امنیت، رخ دهد، در آنصورت احساس فریب خوردگی 
یت ها، یعنی هم "درج" و در اذهان عامه، می تواند بوجود آید. بار دیگر تکرار می گردد، که در حقیقت این صالح

است. بمفهوم ملل متحد سازمان  ٫هم "حذف" هردو، در اختیار، "پنج کشور" دارای حق "ویتو" در شورای امنیت
 "ویتو" هم واقف استیم، که اگر یک کشور هم، از "حق ویتو" استفاده کند، فیصله بسر نمی رسد.

 

مکن متعهد شده باشد که برای چنین درخواست، آماده در مذکرات با "حزب اسالمی"، جانب دولت افغانستان، م
است. چنانچه یک خبر هم در مطابقت با این مفهوم، نشر شده بود، که گویا چنین اقدام صورت گرفته یا صورت 
خواهد گرفت. طبیعی است، وقتی دولت افغانستان با "مخالفین آن"  که اتباع "شورشی" افغانستان شمرده شده اند، 
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نشیند، به امید رسیدن به "صلح" خواهد بود، تا این اتباع دوباره تحت حفاظت دولت قرار گیرند و از  بمذاکره می
 همه حقوق قانونی مساوی با تمام اتباع، برخوردار باشند.

 

در چنین یک حالت، این هم روشن و قابل فهم است، که دولت آرزوی آنرا دارد، که در برابر این "اتباع" هیچ نوع 
، وجود نداشته باشد. آن "تعزیرات" «تروریستی»ات" و بخصوص، "درج" در "لیست سیاه"، متهم به اعمال "تعزیر

، علیه افراد و سازمان ها موجود «تروریستی»و تحریمات جبری و جزائی، که اتهام دست داشتن در فعالیت های 
لح و امنیت بین المللی، شناخته می باشد، برطبق قطعنامۀ سازمان ملل متحد، از جانب آنها "خطر" در برابر ص

شود، بناًء شورای امنیت، عالوه بر اختیارات و صالحیت های آن ارگان، که خود آنها را، مؤظف و توانمند برای 
نموده اند. در جملۀ این  برای هر دولت هم وظایفی تعیینصلح حهانی می دانند، از طرق فیصله های آن مرجع، 

، می باشد و آنهم با شرایط مطروحۀ شورای امنیت، که چنین افراد را از حمایت وظایف موضوع تعقیب قانونی
 قانون محروم خوانده اند. 

 

نباید فراموش کرد که افغانستان بحیث یک دولت "آزاد"، "مستقل" و "دارای 
حاکمیت ملی"، خود داوطلبانه، عضویت سازمان ملل متحد را پذیرفته و تا 
همین امروز، از عضویت آن خارج نشده است. بحیث یک دولت عضو، از 
 جانب "شورای امنیت" یک تعریف جدید، در بارۀ "تروریزم بین المللی"
دریافت داشته است. مطابق آن تعاریف، از جانب "شورای امنیت"، افرادی که 

م درج "لیست سیاه" شده باشند، این ۲۰۰۱سپتمبر  ۱۱ممکن بعد از حادثۀ 
افراد و هم "سازمان های آنها"، "یاغی" تعریف و، خارج از ساحۀ قانون 

 شناخته شده اند. 
 

حال حتماً از جانب شورای "امنیت" برای هر دولت، توضیح داده شده است،  
که در چه زمان، و در تحت چه "شرایط"، دولت ها، مکلفیت به تعقیب از 

باز « اتهام»نام، در همچو « درج»و در « حذف»چنین افراد می باشند. در 
ت. این کشور اس« پنج»هم تکرار می گردد، که در نهایت، در اختیار همین 

دولت عضو، در "لیست سیاه" شامل، نمی باشد. اما این حق را داشته و دارد، که برای رسیدن به صلح، یا خود 
مذاکره کند و یا حتی، از کدام قدرت دولتی، خواهش کند، تا زمینۀ تماس و مذاکره را با مخالفین آن، مساعد سازد. 

م، از جانب ادارۀ ایاالت متحدۀ امریکا، بعنوان ۲۰۰۳ "آقای حکمتیار" در سالمطبوعات خبر داده است، که 
تحریر یاست، که تحت تعقیب است(. اتهام علیه او را سهم در  "تروریست" متهم گردیده است. )در پایان تصویر

 حمایت از حمالت "القاعده" و "طالبان" می خوانده اند. 
 

  پایان
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