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توسط  ایرا منعقد ساخت،  ه ایجلس یعرب راتیدسمبر، پاکستان در ام 17، مؤرخ کایامر یخبر صدا نیقرار آخر به

مودند. در مذاکره ن ما  یطالبان مستق ندگانیزاد با نما لیخل یزلم استیتحت ر ییکایامر أتیپاکستان بر گزار شد، که ه

 .شرکت نمودند زبانیو مملکت م یسعود ان، پاکستان، عربستدولت افغانستان ندگانیجلسه نما نیا

ذاکره مذاکره نموده از م کایامر ندگانیکند گفت که طالبان با نما یطالبان قلمداد م یهللا مجاهد که خود را سخن گو حیذب

نادرست  غیتبل کیرا رد و  ادعا نیطالب ا انیمسؤول جر کی یول  دند،یاباء ورز یحکومت وحدت مل ۀندینما با

 .دولت افغانستان شرکت داشتند ۀندیطالبان و نما ۀندیخواند و گفت در مذاکرات نما

جنگ  نیا اب دیاست که با یریاخ یتالش ها یگفت که مذاکرات ابوداب کایامر یپاکستان به صدا یۀبلند پا ۀندینما کی

 هیمذاکرات متعاقب ابتکار عمل روس نیا شود، دهیبخش انیپا یاسیس ۀتوافق نام کیبه  دنیرس قیهفده ساله از طر

و ماسک ۀجلس جئنتا د،یافغانستان در آن شرکت نورز متحکو ۀندینما یمذاکره آورد ول زیاست که طالبان را به م

 را با طالبان برقرار ساخته میمستق یسو تماس ها نیبد یاز ماه جوال کایامر رفت مؤفقانه نبود.  یکه توقع م یطور

 استیس کی کایتا هنوز امر یگردد و به اساس گفتار مسؤول پاکستان ایمه یاسیس ۀتوافق نام کیبه  دنیرس ۀنیتا زم

 .هدف صلح در افغانستان ندارد ۀو توسع قیدر مورد تطب مشخص

 کرد،  یرا احتوا م یآت یکه موضوعات تکرار کایامر یخبر صدا یاز متباق اگر

 کایامر یو اقتصاد ینظام یحکومت ترمپ در برابر پاکستان و توقف کمک ها ۀرانیسخت گ استیاتخاذ س 

باعث  طالبان که لیو تمو میتحک ت،یافغانستان و حما یپاکستان در نا امن یآن کشوردر اثر نقش علن یبرا

 .دیآن گرد نیحدو مت کایسپاه امر 3000و باالتر از  یو نظام یافغان ملک 150000از  شیقتل ب

 کایپاکستان در برابر اتهامات امر یحکومت و مقامات نظام دیعکس العمل شد. 

 و ارسال نامه از طرف ترمپ به صدراعظم پاکستان و  کایامر استیو انعطاف در س یآن رییباالخره تغ

 .لحاف با پاکستان ریز یروابط عنعنو دیتجد یتقاضا
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 جادیکمک و ا ی* تعهدات عمران خان برا یابو داب ۀان در انعقاد جلسپاکست یاز همکار کایاستقبال امر 

 .مذاکرات صلح افغانستان تیامکانات در موفق

 نیاول نینمود اظهار داشت که در ظرف سه سال گذشته ا یپاکستان که از ذکر نامش خود دار یۀمأمور بلند پا کی

 .ورزند یاشتراک م یس ابو دابحکومت افغانستان در اجال ۀندیاست که طالبان با نما یبار

ه است که نزد پاکستان همان گونه ک تیواقع کی نیمذاکرات مب نیچن یساز نهیاقدام و ابتکار عمل پاکستان در زم نیا

 گرداب بلعنده بود حاال هم بدون شک نیدر ا کایامر یافغانستان و کشاندن پا یبرا یبتیمص نیچن نشیآفر یروین

مبرهن آفتاب گونه بر اساس تجارب اندوخته شده از  قتیقرا دارد، ح یبشر میعظ ۀفاجع نیبه ا دنیبخش انیقدرت پا

حمالت  ،ینا امن ۀگانیو  یدانند که عامل اصل یسو، همه جهان با اسناد و شواهد دانستند و م نیم. بد 2003سال 

 .پاکستان است افغانستان یرانیناتو و و یقوا انیمسلحانه، قتل و قتال اوالد افغانستان و سپاه

معتبر جهان و  یمستند و مؤثق رسانه ها یشان، به اساس راپور ها یانتحار اتیو عمل یدانیم یبا جنگ ها طالبان

ان پاکست یاس آ یو آ ینظام یتوسط قوا ما  یافغانستان مستق یدر جنگ و ماجرا لیدخ ونیاسیو س ونیاظهارات نظام

ان ندارند. روابط طالب یبخش نقش نیدر ا یو انتخاب یلکم یگردد و حکومت ها یو سوق و اداره م جیبس م،یاداره، تنظ

  توسط پاکستان برقرار شد هیو روس رانیبا ا

 مستقل یبوده از خود تشکل و رهبر یجنگ ۀلیوس کیطالب  انیدر دست است که در قدم اول جر یشواهد قو ا  ضمن 

ق مطاب یاسیس یاز خردمند یدتیپرورش و مکتب عق ه،یندارد و نظر به طرز ترب یاسیمشخص س نیو نصب الع

ز نزد ا یریگ میاستقالل نظر و تصم مل،هر گونه ابتکار ع تیدر واقع ا  یبهره اند وثان یعصر و زمان ب اتیمقتض

 .شده اند دیناپد ایاند کشته، محبوس و دهیچند به تشبثات مستقالنه مبادرت ورز یاگر تن انا  یو اح دهیشان سلب گرد

 کایصلح با امر ۀمذاکر یطالبان برا شنهادیم. که پ 2002است که بعد از سال  یالملل نیب ۀشناخته شد تیواقع کی نیا

خورد شده بر ییحس انتقام جو یفدا یاسیس تیخالف عقالن کیدپلومات تیدرا یو در دور اول حکومت کرز دیرد گرد

 کیجیاتوضع و موقف ستر تی, که در فقدان درک حساسدیگرد اذدر برابر پاکستان اتخ شانهینا بخردانه و نا عاقبت اند

 .شد بیآن تعق یو اقتصاد یو نظام یاسیپاکستان، تفوق س

راهم امور افغانستان ف یهندوستان در بس یعنیسر سخت پاکستان  بیرق ۀگسترش نفوذ همه جانب ۀنیعمدا  زم عالوتا  

 نیپاکستان با مقابله با ا 2003در سال  د،یافغانستان و پاکستان گرد انیم یاسیتشنجات س جادیساخته شد، که باعث ا

 میتنظ یسازمان القاعده صفوف تاز نفس یبا تبان دیجد وطلبانو جلب و جذب دا یساختن طالبان فرار جیاوضاع با بس

 یقو ۀحرب کی ثیبه ح یبا اضافه نمودن عمل خود کش یکیچل یحنگ ها نینو یها وهیبا ش اراستیب یو لشکر

 بیستان تعقافغان ۀندیسرنوشت آ نییخود را غرض تسلط بر تع کیجیعمق سترات استیتا س یو دهشت افگن یبیتخر

 .دینما

 استیدر س یرییرود که پاکستان تغ یپاکستان گمان نم ۀاغواه گران یها یو باز ینیع یها تیمد نظر داشت واقع با

لرغم ا یاز دست دهد. پاکستان عل یآسان نیخودرا به ا ۀشد دهیسنج یطرح ها ۀکنند قیتطب یابزار قو نیخود آورده و ا

به  انکار نموده ییو پر رو ییدرا دهیبا د یو طالب پرور غانستاناز مداخالت در امور اف یالملل نیب ۀشد دیشواهد تائ
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حکومت  یاسیس یادیتحول بن کیکه با  نی. مگر استیکه بسپارد قابل اعتبار ن یپاشد و هر تعهد یخاک م ایچشم دن

 تیریمد ۀطیپاکستان درهم شکنند و آنر در ح یخارج استیرا بر س ینظام یقوا قیپاکستان تسلط عم ۀندیآ یها

 .است دیدر آرند که از احتمال بع یحکومت ملک

گردد که  یم داریپد ییها زهیو انگ یو تحول را رد کرد و عوامل رییتوان امکانات تغ ینم استیدر جهان س اما

 تیپاکستان اهم یها یو نظام ونیاسیس یآورد. به احتمال قو یرا بار م یو عنعنو یروش قبل کیدر  یگربازن

ن شا استیس رییدر مورد تغ کایبه امر یقو نانیاطم انهیرا درک نموده و مخف کایامر یمناسبات، روابط و کمک ها

 .نشان داده باشند کایامر یاهداف صلح خواه دنیدر تحقق بخش یهمکار یشان را برا یدر افغانستان و آمادگ

ر برابر د کایموقف امر رییخود را در پرتو تغ ۀفیوظ یاسیس قیصلح از طر یجستجو یبرا کایامر ۀندیزاد نما لیخل

 یصلح در افغانستان دنبال خواهد نمود. چون عامل اصل نیکمک در راه تأم یپاکستان و تعهدات عمران خان برا

 دنیدو نیاست و فقط پاکستان پس باال و پائ اکستانشده که پ ییشناسا یاسیس ۀتوافقنام کیبه  دنیو راه رس صیتشخ

قش آن ن ریدانم داشته باشد در غ یکه من نم یاسیخاص س لیاگر دل هیزاد به ازبکستان، ترکمنستان و روس لیخل

صداقت  گریبار د کیانجامد و  یاو ندارد چه حاال همه راه ها به صوب پاکستان م تیمأمور تیدر موفق یاساس

 .ردیگ یتعهداتش مورد آزمون قرار م یفایپاکستان در ا

 یف قوموق کیو از  فیطالبان را تضع ینظام یرویتوقع داشت که ن نیسپاه خود و متحد شتریب اتیبا سوق کایامر

 و گسترش ساحات ستید نکه در جنگ بر ییکایاعتراف جنراالن امر یبا آن ها داخل مذاکره شود ول یو نظام یاسیس

تر قرار داد و  یطالب را در موقف قو یو نظام یمردم ملک یحمالت مسلحانه و تلفات جان یطالبان و فزون ۀمتصرف

 .رفتیذائط شان را تحت اصول داد و ستد پو شر دیبخش یازاتیامت یبه جانب قو دیمذاکرات با ۀمطابق عنعن

 یصلح متوقعه تا چه حد آرزو ها نیشود که ا دهیمورد قضاوت قبل از وقت بوده د نینوع حدس و گمان در ا هر

 .شود یافغانستان در نظر گرفته م یمل یایتا چه حد منافع عل سازد و یها افغان منتظر را برآورده م ونیمل

 

 

 

 تذکر: 
د، مطالعه کننرا معزز و نامدار این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان "آرشیفبه  ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس " بری"کلیکمی توانند با 
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