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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ١٩
  

  !گانۀ طالب با مجاھدان و تکنوکراتان؟ برخورد دو
نفری برگزيدگان دولت دست نشانده  ٢۵٠از طريق رسانه ھا مطلع شديم که مسافرت :  کابل- ١٣٩٨ حمل ٢٩ - پنجشنبه

غرض اشتراک در صحبت ھای مقدماتی برای صلح بنا به مخالفت طالبان به تعويق افتاد، موضوع يادداشت " دوحه"به 

  :امروز را مکث کوتاھی در ھمين مورد می سازد

ت در يک جلسۀ  نفر غرض شرک٢۵٠ ھرچند ھمان طوری که در نوشته ھای روزھای گذشته يادآور شدم، انتخاب -١

مادگی گرفتن برای آمفاھمه گذشته از ساير ابعاد، خودش نوعی ريکارد جديد به شمار می رفت و می شد حدس زد که 

تی با چنين عرض و طولی می تواند مشکل آفرين گردد، مگر تا جائی که از ال به الی بحث ھای رسانه ھا بر می آيد ھيأ

 تن ميزبانی ٣٠٠ًست، زيرا دولت قطر قبال اعالم داشته بود که می تواند برای مسألۀ تعويق مسافرت علت کمی نداشته ا

  .نمايد

  . وقتی کميت و تعداد باعث تأخير نشده است، می ماند کيفيت و درک صالحيت افراد شرکت کننده-٢

وع روابط انسانی  به ارتباط ھويت افراد  و اين که چه کسی بايد عضو ھيأت باشد و چه کسی نباشد، تا جائی که مجم-٣

در تمام جھان نشان می دھد، انتخاب فردی برای شرکت در يک مورد، از صالحيت طرفی است که ھيأت را می 

چنين خواستی در . يعنی طرف مقابل حق ندارد از حريف مقابل خود بخواھد که احمد را بفرست و محمود را نه. فرستد

قابل بوده، معرف تماميت خواھی و زورگوئی شرط گذار به شمار می واقعيت امر ناديده گرفتن حق انتخاب آزاد طرف م

  .رود

 بالفاصله بايد افزود در شرايط خاص و استثنائی که يک طرف موجوديت و عضويت فرد خاصی را در يک ھيأت -۴

را به طرف مقابل بيان دارد، ھرگاه خودش از لحاظ امنيتی و يا تحريکات ديگری مفيد نمی داند، حق دارد تشويش 

طرف مقابل حاضر نباشد جھت رفع تشاويش جانب مقابلش تغييری در ھيأتش به وجود آورد، و بر فرد و يا افراد مورد 

بل احترام قايل شده از اعتماد خودش پافشاری نمايد، جانب مقابل دو گزينه بيشتر ندارد، يا می بايد به ارادۀ طرف مقا

مگر به ھيچ صورت حق ندارد، . ًخواستش بگذرد و در جلسه شرکت نمايد و يا اين که اساسا  تدوير جلسه را منتفی بداند

  .از طرف مقابل بخواھد که فرد مورد نظر وی را انتخاب نمايد

  ! از بحث کلی که بگذريم و بيائيم در مورد خاص کشور ما-۵
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و چه بسا جناح ھائی از مقامات امريکا نيز، به ھيچ وجه نمی " غنی احمدزی"ده نبود و نيست که برای ھيچ کسی پوشي

به مثابۀ فردی که عمری " غنی احمدزی"خواستند و نمی خواھند اين کنفرانس که ادامۀ کنفرانس مسکو است داير شود، 

تخريب اين جلسه می بايد چه راھی را را در نھاد ھای استخباراتی خاک خورده است، اينقدر شعور داشت که جھت 

در نتيجه ھمان راھی را انتخاب نمود که از يک جانب تماميت خواھی و زورگوئی طالب را بيشتر از . انتخاب نمايد

  .ًپيش آشکار ساخت و از جانب ديگر عمال از تدوير جلسه جلوگيری نمود

  : گردد اگر قرار باشد که جلسه داير شود در کل چند بديل مطرح می-۶

و " طالب"و بازنده " غنی احمدزی" با ھمين ترکيب فعلی و يا با اندکی تغيير، مسلم است در چنين حالتی برنده - الف

قادر می شود بر طالب که به خيره سری و عدم انعطاف " غنی احمدزی"چه از يک جانب . جناح مسکو خواھد گرديد

  .درون کنفرانس نيز مطابق ميل خود حرکت نمايدشھره است، تحميل اراده نمايد و از جانب ديگر در 

انتخاب می نمايد، جداگانه مسافرت " غنی احمدزی"که  بديل ديگر اين است که نمايندگان دولت يعنی آنھائی را - ب

 به جای يک کنفرانس شامل دو طرف، کنفرانسی برگزار نمايند که نیيع. نمايند و نيروھای سياسی و جھادی جداگانه

در چنين صورتی مسلم است که بازنده در ). یسياس - جھادیطالب، نمايندگان دولت و نيروھای (باشدشامل سه طرف 

زيرا طالب قادر می گردد بدين وسيله دولت دست نشانده را از قاعده . اين بازی سياسی، طرف دولت دست نشانده است

  .  است تجريد نمايد جھادیاش که احزاب وطنفروش

 کنفرانسی داير نگردد و يا اين که به مانند دفعات قبل دولت دست نشانده در آن شرکت ً بديل سوم آن است که يا اساسا- پ

  .نورزد و بدان وسيله از اعتبار اجرائی آن بکاھد

  !!ديده شود چه می شود


