بيھودگی مذاکرات صلح با طالبان
دراين اواخر آغاز مذاکره با طالبان ورد زبان تمام محافل وحلقات سياسی داخلی
وخارجی وروزنامه ھای کشور قرارگرفته ,وجنبش طالبان با داشتن روابط عميق
درتمام عرصه ھا اجتماعی سياسی ونظامی با طالبان پاکستانی ودولت پاکستان
مشکالت پرابلم ھا ودشواری ھای را درفرا راه خود بوجود آورده اند,برون رفت
ازاين تنگناه برای اين جنبش واتخاذ حد اقل تصاميم ملی خالی ازمخاطرات برای
آنھا نخواھد بود .
پاکستان درسال  2001تحت فشار شديد اضالع متحده ء امريکا جھت مبارزه با
تروريزم بين المللی ھمگام وھمسو گرديده,پرويز مشرف با ژست ھا وتظاھر با
ابراز نظريات گنگ ومبھم در اين مبارزه شرکت جست ,سازمان آی س آی
حوادث ووقايع بيش از سه ده ءاخير بحران افغا نستان را سازمان دھی ورھبری
مينمود,اين بار با تاکتيک ھا وروش ھای محيالنه مبادرت جسته ,با اتخاذ
استراتژی جديد جنگ چريکی وگوريالی را,توسط القاعده وطالبان پيريزی
نمود,ودر عمل در اين راستا اقدامات تروريستی را به شيوھای جديد پالنگذاری
کرده ,که درعرصه ی نظامی اين روش ھا ھمان حمالت انتحاری وشھادت طلبانه
می باشد,تروريست ھا با استفاده ازمعتقدات دينی ومذھبی جوانان ونو جوانان خشن
ترين شيوه ء مبارزه)انتحار(را بکار می برند.,پاکستان ازسازماندھی ورھبری اين
تحرکات ترورستی ضد مردم ودولت افغانستان ونيروھای بين المللی کامال انکار
مينمود حتی دوسال قبل درزمان اجالس صلح بين افغانستا ن وپاکستان ھرنوع

مداخله درامور داخلی افغانستان را انکارنموده معضل ومشکل بحران افغانستان را
مسله ی داخلی افغانستان وانمود ساختند ,دستگاه استخبارات افغانستان باھمه اسناد
ومدارک غيرقابل انکار نميتوانست به قناعت جانب پاکستانی بپردازد اين بازی
مضحک کميدی جالب بود که ذھنيت بين المللی رامغشوش ساخته ,ومدت ھا اين
تراژذی اسفناک ادامه يافت تااينکه دستگاھای استغراق سمع ووسايل پيشرفته
جاسوسی به اسناد غير قابل انکار دست يافتند ,وپاکستان نميتوانست از ان
انکارنمايد,فعال از آن گفتگوھا بيش از دوسال سپری شده است اوضاع وشرايط
جديد درمنطقه پديد آمده ,که بايست تمام معضالت موجود از نو مورد برسی
قراگرارگيرد,حال موضع گری پاکستان کامال آشکار گرديده وغرب ھم از آن
واقف است موضع گری زمامداران جديد پاکستان چون صدراعظم گيالنی وريس
جمھود زرداری وازھمه مھمتر جنرال اشراق کيانی لوی درستيز قوای مسلح
پاکستان در باره ی بحران افغانستان دال بر مداخله مستقيم پاکستان درامورداخلی
افغانستان می باشد ,زمامداران پاکستان حال اعتراف دارند بحران افغانستان ريشه
درپاکستان داشته وبدون مشارکت پاکستان اين مشکل درمنطقه به يک راه حل
اساسی رسيده نميتواند,ارتباط وروابط پنھانی کای ايده نمايند سرمنشی سازمان ملل
در افغانستان با بخش از رھبری طالبان مال برادر معاون مال محمد عمر رھبر
طالبان بعداز افشای آن مذاکرات که به فاجعه منجر گرديد,مال برادر توسط ای اس
ای توقيف به زندان افگنده شد ,برای پاکستان غير قابل تحمل است که طالبان بدون
ھدايت ومشورۀ آن ھا کدام تماس ومذاکره با غرب وامريکا ويا با دولت افغانستان
برقرارنمايند ,لذا در عمل به اثبات رسيد که پاکستان به ھيچ صورت اجازه نخواھد
داد ,بدون مشارکت آن کدام معاھده صلح بين طالبان ودولت افغانستان منعقد گردد
شوروی سابق با درک از اين وضيعت در آن سالھای جھاد مجاھدين مذاکرات
مستقيم را با پاکستان آغاز نموده ,ومعاھده صلح ژنيو رابا دولت پاکستان با امضا
رسانيد ,اين بحث را در يکی از مقاالت خويش "که پاکستان عامل عمده بحران
افغانستان است"تحرير داشته بودم ,از اين سبب پيشنھاد بنده چنين است که جرگه
صلح که در آينده جھت صلح وآشتی در کابل داير ميگردد حکومت افغانستان را
صالحيت دھد تا مذاکرات مستقيم صلح بين افغانستان وپاکستان را آغاز نموده
،معضل عمده ادامه بحران مشکل سرحدات افغانستان وپاکستان را تحت سرپرستی
سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار دھد ,در صورت موفقيت اين مذاکرات ,يک
معاھده صلح بين افغانستان وپاکستان امضا گردد ,در غير آن پاکستان اجازه
نخواھد داد که بين دولت افغانستان وطالبان مذاکرات صلح آغاز گرديده ,وبه کدام
نتيجۀ مثبت منتج شود متاسفانه بايد ياد آور شويم کليد صلح وجنگ در افغانستان در
اختيار پاکستان قرار دارد .
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