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  کبل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ٠٩
 

  "صلح"دور سوم مذاکرات 
 

ھای مستقيم با طالبان  مذاکرهًقبال در اسالم آباد آغاز گرديد و گفته شد  که تاريخ " صلح"دور سوم مذاکرات چھار جانبۀ 

" صلح" از تمام گروه ھای طالبان دعوت شده که به جريان  تجمعدر اعالميۀ مشترک اين . به زودی اعالم خواھد شد

.  نقش مھم تری بازی نموده استاحيث مصلح نه جانب دعو چين من" صلح"در جلسات به راه اندازی مذاکرت . بپيوندند

 .سھمی داده نشد" صلح"ات مذاکرات برای ھند، ايران و روسيه در جلس

 اسالم آباد تذکار يافته است که   سھم گيرندگان به توافقی رسيده اند که بر مبنای آن جريان جلسۀ مشترک ۀدر اعالمي

ھر چھار کشور يعنی افغانستان، پاکستان، . نامه تا حال افشاء نشده است توفق خواھد شد، اما جزئيات آنعملی" صلح"

. پايدار در افغانستان است" صلح"يگانه راه حل برای برقراری " آشتی سياسی"ن به اين عقيده شده اند که امريکا و چي

پس معلوم نيست . درين جا بايست خاطر نشان ساخت که يکی از شرايط طالبان، خروج قوای امريکا از افغانستان است

که  جالب اين. با در نظر داشت نظرات مخالفان پيدا کندتواند معنای واقعی خود را  چطور می" آشتی  سياسی"که 

  : مشاور امور مسايل خارجی صدراعظم پاکستان گفتسرتاج عزيز

ھای صلح با دولت افغانستان تن دھند و آن گروه ھای مذاکره فقط با آشتی سياسی می توان طالبان را وادار کرد تا به  "

 عليه مخالفان که سرتاج عزيززور توسط " کلمۀ" استعمال ."حرف زده شودکه آشتی ناپذير ھستند با آنان به زبان زور 

 ھمين مخالفان اند که حمايت پاکستان را دارند و از آن جا تغذيه می. گروه ھای طالبان اند، ھمه را متعجب ساخته است

  حکمت کرزی و بانیصالح الدين  رشود اين است که افرادی بی تجربه و خام مانند  چيزی که مايۀ حيرت می. شوند

توازن عقلی و  به عالوۀ درين جا .  می نشينند و بحث می نمايندسرتاج عزيز مانند یمقابل فرد دوران ديده و زرنگ

  .دھد ال قرار می گيرد و انسان را شوکه میؤمورد ساصل تجارب دپلوماتيک نيز سياسی دو جانب 

مھم تر از ھمه نيات پاکستان و حامی اش امريکا . پيش استشرافتمندانه راه طوالنی در " صلح"برای رسيدن به يک 

    .می باشدال برانگيز ؤس

   

  

 

 


