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 04/07/2019                 صالح الدین سعیدی

 دور هفتم مذاکرات امریکا با طالبان
 

 

 ل داخلی افغانستان نباشد میتوان ئل ذات البیني که در مداخله به مسائمذاکرات طالب با امریکا در مسا

 .توجیه شود

  با افغانستان نباشدتنظیم و توافق خارج شدن قوای خارجی که در تناقض به تعهدات جانب امریکا ،

 .میشود توجیه شود

 ن سرنوشت مردم مظلوم بلوچ و اعالم یدادن امتیازات امریکا به پاکستان و معامله بر سر حق تعی

ار داً تأسف بــست سیاه امریکا جیو داخل کردن شان در ل جنبش آزادی بخش شان به نام سازمان تروریستی

 .است

 ار سف بأعمل ت پشتون علیه اشغال پنجاب در تاریخ امریکا یکق مردم ـه به مبارزات برحـدم توجـع

 !است

  های  شده و دارد که امریکا به پاکستان با ذکر مثالستان در برابر پاکستان بالفعل نافغان ۀامکانات بالقو

 !فوق باج میدهد. این روش و حالت به نقص امریکا و خطاء است

 اما علت اصلی این نوشته مطلب ذیل است: 

کا حق ندارد چنانچه اعالم شد با جانب یک ګروه و یا کل ګروه طالب و یا کسی دیګری در مورد نوع امری

 .حاکمیت، حکومت و دولتداری در افغانستان به توافق برسد

ن اینکه طالبان تطبیق آو  در دور دوم روشن میشد هبلک ،صرف یک مسأله باید در دور هفتم مذاکرات نه

خواهند؟ اګر قرار بود که فهم شورای  خویش را به چه وسیله مشروعیت دادن می نسخه ها و امارت اسالمی

علمای طالبان و اعالن امارت اسالمی توسط شان خالصه میشد مذاکرات بعدی معنی نداشت و ندارد. و اګر 

، مذاکرات ادامه پیدا دش ی قبول میأر به اساس انتخابات، یک فرد یکملت  ۀو اراد انتخابات سراسری

 .میکرد
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اما اګر این مسئلهء بنیادی در مذاکرات دور هفتم درحد فوق میشود و  بر بنیاد آن بقیه کار مذاکرات افغانی 

 .اعالن میشود، باز هم با تأخیراما توجیه دارد

جانب امریکایی باید بداند که طالب و پاکستان در براندازی نظام کابل_ نظام افغانی  و انتقال قدرت برای  

  !یک معامله به امریکا تمرکز دارندشان در

اگر این گروه طالب به خروج نیروهای خارجی اولویت میدهد از خروج داعش و ملیشان پاکستان از  •

  افغانستان کی تضمین خواهد داد؟

و حال که این را گفتیم: برهمه جوانب است تا هویت خویش را با قتل وسیع مردم بی گناه افغان تثبیت کردن 

هند. شهادت اطفال و مردم ما در حمالت انتحاری کابل و اطراف آن و یا در بمباردهای کور و کر نه خوا

 .بخشودنی نیست

 !تن هفته وار تاثر بار است ۵00شهادت 

نیروهای استخباراتی و کشفی کشور باید تقویت دوچندان شده و امکانات بیشتر تخنیکی و مسلکی در اختیار 

 !شان قرار داده شود

کشور مهم است اما کافی نیست! مردمان با تجربه و خبره باید کادرهای جوان متعهد  ۀادار و ایمان برای اراده

 نظامی و استخباراتی را شانه به شانه کمک مسلکی و فنی کنند!ً 

و من    !بهترین افراد متعهد به قانون، وطن و مردم باید به این ارگانهای کشفی و رهبری شان تنظیم شوند

  لتوفیقهللا ا
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