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  ويس صديقی

   از بهارش پيداستسالی که نيکوست
، ١٨/۵/٨۶ که مصادف است با ٢٠٠٧ اگست ٩به تاريخ  جرگه امن منطقه يی باالخره پس از ماه ها انتظار وتأخير،

 با سخنرانی حامد کرزی، رييس جمهوری افغانستان  و شوکت عزيز، نخست وزير جمهوری پاکستان، افتتاح وداير 
  .گرديد

عدم شرکت پرويز خبرتوجه ام را بيشتر جلب نمود،   و حتا قبل از برگزاری اين جرگه، وهله ی نخست درآنچه که
 موالنا فضل الرحمان و موالنا سميع الحق ،زيادی از نماينده گان وزيرستان، تعداد مشرف، رييس جمهوری پاکستان

نتايج و دستآورد های  بيش از حد برای بود برای کسانی که خوش بينیی  که اين خود ناقوس خطر.در اين جرگه بود
  .اين جرگه داشتند

 و يا اگر  اين نشست است شخصيت های پيش گفته شده در اين اجالس، خود بيانگر عدم کاميابیبرخی ازعدم حضور
مردم موجود بود، به برخی ازکمی بهتر بيان داريم، نشان دهنده ی آن است که آن توقعات که از اين نشست در ميان 

و  بود محور بحث اين جرگه، موضوع تأمين امنيت در افغانستان  هدف وزيرا اساسی ترين.  اقل خود خواهد رسيدحد
 که با طرف های که در نا امنی های افغانستان به شکل مستقيم و يا غير مستقيم آيد فراچنگ د می توانزمانی اين هدف

  گيردخالت دارند، مذاکره و گفتگو صورت د

 و از سوی  از اهميت اين اجالس بکاهد سو تا از يکخواست، ا عدم مشارکت خود درافتتاح جرگه مشرف بپرويز 
 .بيافزايد  که اين جرگه را تحريم نموده بودند،بنياد گرايان پاکستانخود در نزد  کريديت  بر اعتبار وديگر به نوعی

مل در موضوع بيان داشت، ولی اين دليل در نيز به عنوان يک عارا هر چند می توان اوضاع نابسامان فعلی پاکستان 
  . به افغانستان گرددویآن فربه و قوی نيست که مانع يک سفری چند ساعته ی 

 جورج بوش رييس جمهوری وساطتموالنا فضل الرحمان و هم طيف هايش هم ظاهرا به دليل اينکه اين جرگه به 
هم چنان اگرآنها در اين جرگه شرکت نمايند، ارند و، طالبان در اين جرگه حضور ندامريکا اساس گزاری شده است

  .دن حضور داشته باشآن تا در ند، نخواست استناين به معنای مشروعيت بخشيدن به دولت افغانستا

زيرا .  تحليل و پيش بينی که نسبت به نتايج عملی اين جرگه می توان داشت، متأسفانه مأيوس کننده است،به اين اساس
فضل الرحمان وهم طيف ( را در برابر آن هاشاناستراتيژی و همکاران بين المللی اش  افغانستان تا زمانی که دولت

برای روشن شدن موضوع .  کامال روشن و معيين نسازد، هيچ گاهی امنيت در افغانستان تأمين نخواهد گرديد)هايش
 اشارت دارد، توجه ی  در آنهارحمانبه يک مثال که درمورد تعداد مدارس مذهبی در پاکستان و نقش موالنا فضل ال

احصاييه گيری های که در پاکستان صورت گرفته است، نشان می دهد که تعداد : خواننده گان را جلب می دارم
 ميليون نفر ميرسد و ١/۵مدارس مذهبی در سراسر پاکستان بيشتر از ده هزار باب است که تعداد طلبه های آن به 

جالب تر از آن اين است که اکثريت اين طلبه ها عضويت حزب مجلس متحده عمل را که تحت رهبری موالنا فضل 
 بنا برين کسی که به ميليون ها انسان آماده به جنگ، انتحار و حمالت چريکی را در .الرحمان است، دارا می باشند

 مختل ساختن امنيت افغانستان نموده است، درل واپسين بيشترينه استفاده را چنگ دارد و از آن ها در اين چند سا
 و اگر احيانا فضل الرحمان و هم طيف  چگونه می توان بدون حضورش در اين جرگه، اميد به تأمين امنيت بست؟

توقع نمی از اين جرگه هايش در اين جرگه شرکت می نمودند، باز هم اميدی چندانی برای دستآورد های بزرگی 
 مثال . دولت افغانستان و جامعه جهانی دارندسی و استراتيژیير از پال بسيار متفاوتزيرا آنها خواست های. رفت

خواهان خروج نيرو های خارجی از افغانستان هستند و يا خواسته های ديگری به اين سان که اصال برای دولت 
. د يک چالش بس بزرگی فرا راه دولت افغانستان به شمار ميآيد و اين خون و جامعه جهانی قابل پذيرش نيستافغانستا

ک چالش را به يک  اين به فراست و درايت سياسی دولتمردان افغانستان منوط است که چگونه می توانند يحالو
  فرصت مبدل سازند؟

باد انتقاد گرفتن کاری  اين خواهد بود که دولت را به  از من داشته باشد،خواننده ی جمالت بااليی هرپرسشی که شايد
  ساده ی است، اما راهکارعملی  در اين قضيه کدام است؟

هر چند دادن طرح و ارايه ی پاسخ امری نسبتا دشوار است، اما آنچه را که می توان از اوضاع جاری استنتاج و بر 
 تر از  با داليل مستنددولتمردان افغانستان حاال می توانند اين است که ، ارايه کرد کلیاساس آن طرح پيشنهادی

 که طالبان و حاميان شان خواهان مذاکره و ثابت بسازند  باز هم برای همکاران و هم پيمانان بين المللی شانگذشته،
اوال فشارهای ست بايو برای حل اين معضل، می   و به خصوص در افغانستان نيستندايجاد صلح و ثبات در منطقه
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می و در عين زمان  استراتيژی های کالن نظا همکاران بين المللی اشسازند تا بابر دولت پاکستان وارد الزمی را 
د، در غيراين صورت نتايج اين جرگه فقط آزاد پاکستان روی دست بگيری را در مناطق قبايل  توسعه ي-اقتصادی

 .خواهد ماندی باق که به نام موافقت نامه بين نماينده گان دو طرف به وجود آمد، یمحدود به چند پاره کاغذ

  پايان

  

  

  


