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 طالبان با پاکستان شد ۀپرد پشتغنی خواهان روشن شدن روابط 
 

 

 صلح به بحث گرفته شود. طالبان با پاکستان نیز در مذاکراتآن شده است تا روابط رئیس جمهور افغانستان خواستار 

های  محمد اشرف غنی گفت که در مذاکرات جاری صلح میان امریکا و طالبان، بحث رابطۀ طالبان با گروه

دهشت افگن مطرح شده است، اما گفت "سوال این است که ارتباطات طالبان با پاکستان چی وقت مورد بحث بین 

 گیرد؟" میالمللی قرار 

پرده" طالبان با پاکستان شد، چون به گفته وی  آقای غنی خواستار روشن شدن روابط "مبهم، تاریک و پشت

خواهند که صلح، سبب امنیت سرتاسری در افغانستان شده و نباید  های صلح می ها ضمانتی را در گفتگوافغان

 امنی بیشتر شود. بر اساس تجارب تلخ بین المللی باعث بد

آقای غنی، در حالی خواهان روابط طالبان با پاکستان شد که نمایندگان امریکا و طالبان در قطر، چهارده روز 

است درباره چگونگی آوردن صلح در افغانستان رایزنی دارند. این گفتگوها در پشت درهای بسته ادامه دارد و 

 جزئیاتی به بیرون درز نکرده است.

ها است و در این باره مردم تصمیم  همچنان گفت که صلح پایدار خواست افغان هجلسرئیس جمهور غنی در این 

خواهد صلح "پایدار" ن ها بیرون بمانند، آنیک بخشی از افغانخواهند گرفت. او افزود که اگر در گفتگوهای صلح 

 بود.
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ها در همین حال، عبدهللا رئیس اجرائیه حکومت گفت که در هر گونه گفتگوهای صلح دستاوردهای افغان

 زنان باید در نظر گرفته شود و در این خصوص اطمینان داد. مخصوصا  
 

در جلسات صلح با طالبان که عدم اشتراک دولت و حکومت افغاستان در  تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین:

حال غیر عادی و البته غیر قابل قبول در تصمیم گیری می نماید، در پهلوی اهمیت موقف زنان کشور، آنرا تا ب

یعنی نیمی از نفوذ افغانستان، مسئلۀ روش پاکستان در زمینۀ صلح این گروه با کشور ما که مملکت مذکور حامی، 

لۀ مهم با وجود انکار وقیحانۀ پاکستان تمویل کننده و رهنمای آنان می باشد، دارای ارزش اعظمی است. درین مسئ

بر جهانیان معلوم و ریستان مسلح در نزدیک به سه دهه، گروپ های مختلفۀ تروبه پرورش و حمایت و جا دهی 

ثابت گردیده است که در حالت عدم حمایت پاکستان از طالبان و تروریستان مختلفه، این گروه ها دیر یا زود 

 منقرض و پراگنده میگردند.

حال، در مورد امکانات صلح و مذاکرات و مخصوصا  اگر تصمیم گیری هایی در آینده به اشتراک دولت افغانستان 

با تجارب گذشته شکی نداریم که گروه های طالب در سرزمین ما بازهم ذریعۀ ولینعمت و حامی  در پیش باشد،

جمهور افغانستان مشعر است، واقعا  موقف شان پاکستان، رهنمونی و اداره میگردند. پس طوریکه پریشانی رئیس 

 طالبان به ارتباط با پاکستان، در آینده چگونه خواهد بود؟

البته باید بپذیریم که سوال و تشویش اشرف غنی رئیس دولت افغانستان در زمینۀ ارتباط پاکستان با طالب های 

 باشد.افغانی، میتواند که سؤال همه مردم افغانستان در داخل و خارج کشور 

از روی وابستگی طالبان با پاکستان، مخصوصا  با دستگاه مخوف آی اس آی آن، حدس نزدیک به یقین چنین 

خواهد بود که پاکستان این گروه را کمافی السابق برای مداخله و تعرضات بر خاک مقدی افغانستان استعمال می 

و جدی ای از پاکستان داشته باشد که دور از  نماید؛ مگر اینکه درین زمینه امریکا تعهدات و تضمینات یقینی

 تصور است.
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