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 پس از ھشت سال، مذاکره با طا لبان
 

روری س" پاکستان تايمز" روزنامۀ اردو زبان  اه فب الجاری خويش، چاپ امريکا، طی سرمقالۀ شمارۀ مورخ پنجم م

ز  دگان عزي د خوانن اھی مزي ۀ دری آن غرض آگ ه اينک، ترجم ده است ک مطلبی را تحت عنوان باال به چاپ رسا ني

  :تقديم ميگردد
أمين امنيت در ئيک سخنگوی طالبان، پيرامون اقدامات اخير ر"  يس جمھور کرزی، امريکا و متحدين آنھا مبنی برت

ً داشته است که عجالتا درمورد اين اقدامات چيزی گفته نميتواند، مگر اين نکته را افغانستان، واکنش نشان داده اظھار

ن نتيجه ه ب ه اي ان، ب صورت يقينی ميتوان گفت که نيرو ھای امريکايی پس از ناکامی شان در راه شکست دادن طالب

م ش)  امريکاييان(رسيدند که آنھا  ی را درھ رای آزادی مل شتونھا ب شخيص . کنندقادر نيستند جنبش پ ين ت ابران، چن بن

ا . شان از کابل اينست که با طالبان مذاکره نمايندۀ دادند که يگانه راه غرض خروج عزت مندان ھمچنان منظورامريک

د، ه جديد اينست تا بعضی از گروه ھای طالبان را بۀ ازاتخاذ شيو نام معتدلين جدا نموده برای شان  پول و کارتھيه کن

د و بآنگاه ادعا نمايد ک ايی سرکوب کنن ه تنھ يان را ب ه، ه ه ديگر، نيرو ھای افغان قادر اند القاعده وشورش ين بھان ھم

د از گردان رين و .  سربازانش را به امريکا ب د ت تفاده ازجدي تخباراتی واس ای اس م ھشت سال فعاليتھ ا،علی رغ امريک

ستان وفقيتی در افغان وچکترين م سته ک ين جنگی ، نتوان رين ماش شرفته ت ه . دست آورده  بپي وم است ک ه معل ه ھم ب

رار دارد  ان ق رول طالب شور تحت کنت اتو . بخشھای زيادی از ک رو ھای ن ه  ني ستحکم است ک در م رول، آنق ن کنت اي

ول  ان پ دان ھای طالب رای قومن د ب داری"اگربخواھند مواد مورد ضرورت شان را به نقاط مختلف برسانند، باي " راھ

دھرچند مق. گزافی بپردازند رده ان صديق ک .  امات ناتو در اين باره چيزی نگفته اند، اما منابع غربی، اين واقعيت را ت

د داشت ی اظھار داشته اندئمتخصصين بلند پايۀ امريکا . که تداوم جنگ در افغانستان، ھيچ حاصلی برای شان نخواھ

االت . پس،  توسل به  مذاکرات ھمه جانبه  با طالبان را به مصلحت خويش ميدانند ه اي د ک ر می آي ين ب از اوضاع چن

  . متحده اين مذاکرات را نه از موضع قدرت ، بلکه از موضع ضعف و ناتوانی به راه می اندازد

ه  ستان ادام ايش ازپاک ا تقاضا ھ ه تنھ ی ن د، ول يش می آي ذاکره پ ان از در م ِجای تعجب است که امريکا خود، با طالب
 پاکستان اينست تا با طالبان مربوط به قبايل تحت فرمان خويش داخل مذاکره دارد، بلکه تقاضای جدی اش از مقامات

اينکه چرا امريکا چنين پاليسی را در پيش گرفته و مقاصد اصلی اش در عقب پرده چه خواھد بود ؟ ھنوز در .  نشود

رای ؤاس. پرده ی اسرار قرار دارد ا خوب است، ب رای خود امريک ام دادن يک عمل ب ه اگر انج ل اساسی اينست ک
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ستان بؤاپاکستان چرا غلط باشد؟ س رانس ه ل ديگر اينست که محمودقريشی وزير امورخارجۀ پاک دوير کنف مناسبت ت

د رای آين رانس ب ن کنف ای اي صله ھ ه در في ت ک ار داش دن اظھ شتون اۀ لن وی پ ای جنگج ستان، گروپھ ز افغان

رد، . نظردورنخواھند بود د روان صورت گي دل از پيکرتن ان معت دا سازی طالب اگرقرار باشد که مذاکرات غرض ج

جای ه اين اظھارات وزيرامورخارجه ب.  پاکستان ميتواند اين عمل را در مورد طالبان ايالت غربی خويش انجام دھد

هه جا و به خودش ب ل دقت اينست ک ۀ قاب ا،  نکت ستان بمورد است ، ام دا ه  چرا پاک ذاکره وج دازی م ه راه ان جای ب

فنديارولی ه سازی طالبان معتدل ازطالبان تندرو، ب ضد آنھا ازقوت نظامی درايالت غربی کار ميگيرد؟  درحاليکه اس

ان  سند طالب دالی و شدت پ دا سازی بخشھای اعت رھبرحزب نشنل عوامی پارتی گفته است حاضر است در جھت ج

  . داخل اقدام شود

دارد، بئجنداااز قرينه چنين بر می آيد که امريکا تا کنون، حتا  ستان ن ستان و پاک ان افغان ذاکره مي ين ه ی غرض م ھم

ود د ب دک خواھ رای ب. دليل است که احتمال موفقيت در قبال مذاکرات مورد نظر امريکا با طالبان ان دست آوردن ه ب

د ه اوال نکات عم امل يک ۀ ًموفقيت در مذاکرات، الزم است ک دخل ش ورد خواست جوانب ذي دا ام اخته شود و سجن

ه ضد . متعاقب آن،  از راه مشوره به سوی منزل مقصود حرکت صورت گيرد دن، ب رانس لن حال که پاکستان در کنف

ۀ  سمت ادام عودی در ق ستان س ران و عرب ای اي اری ھ ا ھمک ست ت ر آن ارکرد، بھت تان موقف اختي ھمگيری ھندوس س

ا وجوه مشترک  . دست آيده مثبت به ای ن، نتيجآان جلب گردد تا ازمذاکرات با طالب چرا که افغانستان با اين کشور ھ

  . "تھذيبی و فرھنگی داشته دوری گزينی از اين واقعيت، حل مشکل افغانستان را ناممکن خواھد نمود

                                                                                                        :                                                            يادداشت مترجم 
سته  ستان دان ردم افغان يم م شه خود شان را ق مطالعۀ سرمقالۀ فوق، انسان را بار ديگر به اين نتيجه ميرساند که پاکستانی ھا ھمي

خاطر رفع مشکل دير پای افغانستان، خود شان را دخيل ميسازند تا از اوضاع و ه مللی بی يا بين الئدرھراقدام و حرکت منطقه 
د رداری نماين ره ب ستان بھ ه  . شرايط به نفع جانب پاک وط ب سايل مرب تان ازم ا ھندوس ستان اينست ت شگی مقامات پاک ھراس ھمي

ی اينست ه معن ط افغانستان دور نگھداشته شود و دوری ھندوستان ازافغانستان ب ه رواب ونی ک د در اوضاع کن ستان بتوان ه پاک  ک
ده از  سی اش متوسل ش وع انگلي ای ن د ھ ه ترفن د، ب د ان ی و تردي يه دچار نگران ين و روس ست و چ تانه ني ا دوس ران و امريک اي

  )پايان. (سياسی نمايدۀ استفادوءوضعيت جاری باز ھم س

 

 


