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 2۰1۱۱۰1۱۰۲         الفت الرحمن حبیب
 

 کستان؟پا با یا طالبان با صلح مذاکرات
 

 حتی و بود موجود هم خان ظاهر سلطنت زمان در وپاکستان افغانستان دربین اختالفات کنیم، نظر ها ذشتهگ به رگا
 افغانستان و سرحدی پشتونهای و بود اختالف موضوع پشتونستان، آزادی زمان، آن در. بود رسیده خود اوج به

 پاکستان و افغانستان بین در وقت آن در. شود تاسیس پشتونستان مستقل دولت آزاد، قبایل مناطق در میخواستند
 خاک به یا و نماید تخریبی فعالیت افغانستان در تا نداشت را آن قدرت پاکستان و بود موجود تبلیغاتی گجن صرف

 .نماید تجاوز افغانستان
 

 احزاب انگبزر و ءاعضا از بعضی و شد رفتهگ کار شدت از اسالمی احزاب مقابل در که وقتی خان داؤد زمان در
 و خان داؤد دولت مقابل در ابتدا و رفتند پاکستان به مسعود شاه احمد و حکمتیار ربانی، الدین برهان مانند اسالمی

 به را افغان مجاهدین امور و اداره پاکستان، دولت نمودند، آغاز را جهاد شوروی و ها ستیکمون مقابل در بعد
 .داد فعالیت اجازه آنها به و شناخت رسمیت به را مجاهدین تنظیم هفت صرف. آی. اس. آی و سپرد. آی. اس.آی
. اس. آی دست در مستقیما   آنها اداره و میشد کنترول. آی. اس. آی طرف از مجاهدین این امور و ها فعالیت تمام
 بین در. آی. اس.آی میل مطابق. آی. اس. آی طریق از هم افغانستان مجاهدین به خارجی دول های کمک. بود. آی
 تحت همه آنها گبزر قومندانان و رهبران و نداشتند عمل استقالل مجاهدین. ردیدگمی توذیع مجاهدین های روپگ

 در ها ساعت ما جهادی محترم رهبران همین. آی. اس. آی رئیس مالقات برای و بودند،. آی. اس. آی وفرمان نظر
 کرده عقد کعبه خانه در که اتحادی از مجاهدین رهبران باالی الحق، ءضیا جنرال امر ثیرتا  . میکشیدند انتظار دهلیز
 الحق ءضیا امر به اما شکستند را آن و نشدند متحد جهادی های تنظیم کعبه خانه عهد به یعنی بود، تر زیاد بودند
 .کردند حفظ را خود اتحاد

 و نشد کوتاه آنها سر از آی. اس. آی دست هم افغانستان، در طالبان اسالمی امارت و مجاهدین دولت تاسیس با
 هم آن طالبان مقابل در آسیاب چهار از حکمتیار نشینی عقب. میشدند رهنمائی و کنترول پاکستان، طرف از مسقیما  
 در پاکستان سفیر بیانیه بامیان، های بت شکستن جان، بور مال شهادت نجیب، آویختن دار به مرمی، یک فیر بدون

 که میسازد ثابت رگدی موضوعات ها صد و طالبان توسط مزارشریف اشغال از بعد فاصله بال شریف مزار روضه
 وجود مستقل دولت افغانستان در و میشد اداره پاکستان طرف از طالبان و مجاهدین وقت در افغانستان امور تمام

 .نداشت
 

 مال توقیف و دوسال مدت به عمر دمحم مال قتل نمودن پنهان وی، بعوض منصور اختر مال مقرری عمر، دمحم مال قتل
 خود از طالبان و میباشد مسلط طالبان بر فیصد صد پاکستان که میدهد نشان همه پاکستان در طالبان دوم نفر برادر
 .ندارند اراده

 

 هم ثانیه یک وی اقامت محل و داشت اقامت پاکستان در سال چندین امریکا، توسط افغانستان اشغال از بعد الدن بن
 نه امریکا با ریگ معامله از بعد و بود کرده مینتا  . آی. اس. آی را وی امنیت حتی و نبود پنهان. آی. اس. آی از
. بود شریک امریکا با. آی. اس. آی دست هم وی قتل در بلکه  دادند نشان ها امریکائی به را وی اقامت محل تنها
 جمع وزیرستان منطقه در خود تجارت برای. ای. اس. آی را ترورستی اصطالح به های روهگ این رهبران تمام

 از طالب بنام یرد،گمی دالر ها ملیارد امریکا از غیره و القاعده با مبارزه بنام بعد و مینماید اکمال و تربیه آوری،
 پوتین چنانچه اند، شده معامله داخل هم پوتین با داعش آوردن با آواخر درین حتی و یردگمی امتیازات افغانستان
 .میباشد پاکستان به رگدی امتیاز یک این که نماید ائتالف داعش مقابل در طالبان با شده حاضر

 

 اصطالح به رگدی های روهگ تمام اداره بلکه دارند دست در را مجاهدین و طالبان اداره تنها نه پاکستان دولت
 هر میتواند پاکستان و میباشد پاکستان دست در مه حقانی روهگ و طیبه لشکر داعش، القاعده، قبیل از تروریستی

 . برساند قتل به حتی و زندانی تغیر، تعین، را آنها رهبران باشد خواسته که لحظه
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/olfat_habib_rahman_mozakerat_solh_ba_taliban_ya_pakistan.pdf
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 داده وعده غنی اشرف آقای به و بود کرده سفر افغانستان به شریف رائیل پاکستان درستیز لوی قبل ماه پنج تقریبا  
 حالیکه در. میکند اعالن افغانستان دولت با را طالبان مذاکره تاریخ شخصا ، عمر دمحم مال هفته یک از بعد که بود
 رسانیده بقتل زهر توسط پاکستان شفاخانه   یک در منصور اختر مال قبل سال دو را عمر دمحم مال که شد معلوم بعدا  
 داده فریب را افغانستان جمهور رئیس مرده یک توسط صلح مذاکرات اعالن خبر با پاکستان درستیز لوی و بود
 جمهورنیست؟ رئیس یک به توهین کالنترین این آیا افغانستان، مقابل در پاکستان سیاست است این. بود

 

 یک رگوا دارد کنترول خود قلمرو تمام به. میباشد اتومی قدرت دارای و قوی بسیار دولت یک پاکستان دولت
 بچه   اصطالح به پاکستان هم سیاست اهگن از. ماند نمی پنهان. آی. اس. آی نظر از شود پاکستان داخل هم مورچه

 و روسیه حتی و امریکا چین،. میدهند فریب رگدی سال ها ده شانرا امثال و کرزی غنی، اشرف و است لیسگان
 دراز بدون باید افغانستان دولت بنا  . افغانستان دولت دوستی به نسبت دارند بیشتر توجه پاکستان دوستی به ایران
 واضح پاکستان به و شود مذاکره داخل پاکستان دولت با مستقیما   عربستان، یا امریکا چین، سوی به امید دست کردن
 نمی هم رسمیت به را آنها و کند نمی مذاکره آنها با ندارد، مشکلی کدام داعش و طالبان با افغانستان دولت که سازد

 متحد ملل سرپرستی به پاکستان و افغانستان بین باید صلح مذاکرت و است پاکستان دولت اصلی مشکل شناسد،
 .بردارد دست افغانستان خاک به حمله و تجاوز از پاکستان و یریدگب صورت

 افغانستان خاک به پاکستان که سازد ثابت متحد ملل به اسناد ئهاار با و نماید شکایت متحد ملل به باید افغانستان حتی
 .  شود رفتهگ آن جلو باید و میشود افغانستان در قتال و قتل و آرامی نا سبب و میکند تجاوز

 تنهائی به طالبان نکند، ارسال افغانستان به یکجا خود افراد با و تجهیز تربیه، خود خاک در را طالب پاکستان رگا
 .میشوند تسلیم یا و صلح به مجبور و نمیتواند کرده مقاومت افغانستان دولت مقابل در هم روز یک

 

 رگدی روز و داعش، بنام رگدی روز طالب، بنام را خود افراد روز یک که است پاکستان افغانستان، اصلی دشمن بنا  
 انجام را انتحاری حمالت میکنند، اشغال را ها ولسوالی مینماید، ارسال افغانستان به طیبه لشکر و حقانی روهگ بنام

 .   آورند می بوجود را امنیتی بی و آرامی نا ندارد جود و اصال   مرکزی دولت یک که افغانستان در و میدهند
 

 میخواهند پاکستان از حتی و یرندگ نمی نظر در افغانستان خبره   اهل و مداران سیاست دولت، را حقایق این سفانهمتا  
 .بیاورد مذاکره میز به را طالبان پاکستان یا و نماید ریگمیانج طالبان و افغانستان بین در که

 

 جز طالبان با مذاکره وامید طالبان نه است پاکستان اصلی دشمن که میسازد ثابت که دارد وجود زیادی های دلیل
 .  باشد نمی ریگدی چیز پاکستان به امتیازات دادن و وقت ضیاع

 

 اصلی دشمن با و نموده نظر صرف نیست وقت ضیاع جز که طالبان با نتیجه بی مذاکره از باید افغانستان دولت بنا  
 خود به خود انتحاری وحمالت طالب ردد،گ حل پاکستان با اساسی مشکل رگا. نماید حل را اساسی مشکل و مذاکره

 . میرود بین از
 پایان


