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  Knut Mellenthin: از

 .ن.م:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ جنوری ٠٧

  

  بدون افغان ھا" روند صلح"
  . جھت مذاکرات به پيش شرط ھای غير واقعی چسپيده استًاکابل رسم

فقط با  -. را اعالم کرد" مذاکرات صلح"ديگر  رئيس جمھور افغانستان يک بار "اشرف غنی": ٢٠١۵ مبر دس٣١کابل 

  .   نهطالبان

مذاکرات غانستان، قرار است در ماه جنوری بعد از تظاھر ناتو به بيرون کشيدن نظاميانش از اف: گی ادامه داردسرگيچ

 کنفرانس آسيائی با ھم  به ۀ مزخرف، چھار ھفته قبل در حاشيشرکت کنندگان احتمالی اين تياتر. صلح کاذب شروع شود

  .توافق رسيدند، که مذاکرات صلح بايد در اسالم آباد برگزار شود

" روند صلح ِ"خواھند،  اينھا می. ُ رسمی  برای چھار بازيکن خواھد بوداجالس اولين ۀپايتخت پاکستان به زودی صحن

تمثيل کنندگان اين تياتر مزخرف افغانستان، . جود نداشت، به حرکت بياورندرا که در واقيعت وجود ندارد و ھرگز و

  .پاکستان، امريکا و چين اند

ۀ طالبان تا حال برای نمايند. ن شودي نخست قرار است، که يک سری جلسات ديگر نيز در ھمين قالب تعيۀدر جلس

  .پيش بينی نشده است" چانه زنی"ين ادرجايگاھی 

" روند صلح جدی" راه روشن و جامع برای ۀاول مذاکرات چھارگانه فقط مشخص ساختن يک  نقش دورۀھدف اعالم شد

  .ستا

  افغانستان و پاکستانتافقيت از ديدگاه حکومت ھای امريکا و اتحاديه اروپا اينست، که الاقل ممکن شد وبزرگترين م

  .ا شورشيان بودکابل تا حال مخالف حضورپاکستان در مذاکرات ب. ُپشت يک ميز بنيشينند

اين سوءظن از نگاه تاريخی قابل .  سياستمداران افغانستان، پاکستان را متھم به کمک و ھمکاری با طالبان می کنندۀھم

توجيه ست، اما در حال حاضر می تواند نادرست باشد، زيرا افکار عمومی را از شکست کامل رھبران افغانستان به 

  .ث در رابطه به اشتباھات آنھا می شودسوی ديگر منحرف می سازد و مانع بح

 به معنای سردی رابطه خاتمه - "يخ شکست"مبر به پاکستان  دس٩به تاريخ " اشرف غنی"ِدر طول سفر رئيس جمھور 

  . دادلی به شکل اعتراض از مقامش استعفاء آن زمان رئيس امنيت م- "رحمت هللا نبيل". -يافت
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در صحبت ھايش با . ان جھت مذاکرات در کابل اقامت داشتت پاکساردوی ی درستيزول "راحل شريف" گذشته ۀھفت

" روند صلح" در  اند،"آماده به آشتی "  توافق رسيدند، که آن عده از اعضای طالبان که به اين"غنی"رئيس جمھور 

خواست  میت پاکستانی که نأيک عضوء ھي. رفتار خواھد شد" َبا يک روش مشترک"ۀ آنھا با بقي. سھيم خواھند بود

يک پيام روشن به ھمه جناح ھای طالبان است، يا برای صلح تصميم "شود، به رسانه ھا گفت، که اين نامش نوشته 

يک .  تصميم گرفته نشده است،مقابل آنھاھنوز در رابطه به اقدامات ".  ودول عواقب آن خواھند بؤگيرند، يا مس

  که  نوع اقدامات عليه گروه ھای مسلحی باالی"شريف"رال سخنگوی حکومت کابل گفت، که در طول صحبت ھا با جن

چيزی که تا . رسد  برای ھمکاری ھای نظامی بين دو کشور به نظر میبرنامه ای. ، بحث شد" مذاکره نيستندحاضربه"

  .حال قابل تصور نبود

با کسانی می توان : ورمولطبق اين ف.  وجود ندارد، که رھبران  کابل ازفورمول کالسيک خود بگذرند ایتا حال نشانه

را به زمين بگذارند و قانون اساسی افغانستان  در رابطه به صلح صحبت کرد، که خشونت را نفی کنند، سالح ھای شان

  .  را به رسميت بشناسند- توسط کارشناسان غربی تدوين شده-

 ١۵٠رد کردند، که ا طالبان زمانی  اين پيش شرط ھا ر.رايط حکومت کابل به مثابه تسليم يا کاپيتوالسيون استشاين 

ِحاال لشکريان  قدرت ھای مداخله گر به کمتر از يک دھم تقليل . ھزار ارتش امريکائی و شرکاء در کشور مستقر بودند
  ِ.يافته است

 ،کماکانفورمول کالسيک در حالی که نظاميان دولت قادر نيستند، جنگ را عليه طالبان ادامه دھند، پس پيش شرط ھای 

اگر مذاکره مفھوم و معنائی داشته باشد، حکومت کابل و حمايتگران بين المللی اش بايد . مروزه به درد بخور نيستا

اين ھم . تا اکنون حتی در بحث ھا ديده نمی شود]  رفتنجلو[اما اين . بل را داشته باشندتمايل به جلو رفتن به طرف مقا

  . ر باشند ترد که در صحبت ھای مخفی خيلی جلواحتمال دا

  :لينک منبع مقاله
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