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صالح الدین سعیدی

دور  ...مذاکرات صلح!

دور هفتم مذاکرات طالب  -پاکستان با امریکا و قبالهء روبا پاکستان از طالب!
چنانچه بارها نوشتیم و گفتم امریکا و جناب خلیلزاد نسبت به طالب و تحت فشار ،طالب و پاکستان وقت کم دارند.
درین میان مذاکرات طالب با امریکا و مذاکرات امریکا با پاکستان و طالب اگر در مسایل ذات البیني که در مداخله
به مسایل داخلی افغانستان نباشند ،میتواند توجیه شود وتوجیه داشته باشد0
درین میان تنظیم و توافق خارج شدن قوای خارجی که در تناقض به تعهدات جانب امریکا با افغانستان نباشد ،میشود
توجیه شود0
دادن امتیازات ( جزیه) امریکا به پاکستان و معامله بر سر حق تعین سرنوشت مردم مظلوم بلوچ و اعالم جنبش
آزادیبخش شان مبنی بر اعالم کردن شان به نام سازمان تروریستی و داخل کردن شان در لست سیاه امریکا در
سلسلهء باج دهی های به پاکستان تحت فشار حمالت پی در پی طالب و نیرو های پاکستان در افغانستان ،تثبیت به
اصطالح مشروعیت خویش از طریق قتل و کشتار انسانهای بی ګناه ،عمل حرام و ضد اسالمی و ضد انسانی است
که مببر انسانی و شرعی اصالً ندارد ،عمل حرام و سبب نفرت و انزجار ملت افغان و انسانیت است .آسان جلوه دادن
این جنایات توسط هر مس و از جمله توسط سهیل شاهین در مصاحبهء به صورت علنی تثبیت شرارت و ملعونیت
انسان است که جدا ً تأسف بار نیز است0
عدم توجه به مبارزات برحق مردم پشتون علیه اشغال پنجاب در تاریخ امریکا ادامهء سیاست زور و صدور ترور و
دهشت پاکستاني و جزیه دهی به پاکستان ،با عواقبت خطرناک به افغانستان ،امر صلح منطقه و خطرات جدی به و
متحدین آن است!0
امکانات بالقوهء افغانستان در برابر پاکستان بالفعل نه شده و دارد که امریکا به پاکستان با ذکر مثالهای فوق باج
میدهد.این روش و حالت به نقص امریکا و خطاء است!0
اما علت اصلی این نوشته مطلب ذیل است0:
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امریکا حق ندارد چنانچه اعالم شد با جانب یک ګروه و یا کل یک ګروه به نام طالب و یا کسی دیګری در مورد نوع
حاکمیت ،حکومت و دولتداری در افغانستان به توافق برسد0
مذاکرات صلح تمام جوانب ذیدخل افغانستان صرف بر یک مسألهء اساسی بعد از اعتماد سازی ،باید تمرکز کند و آن
مسأله باید در دور هفتم مذاکرات نه بلکې در دور دوم مذاکرات روشن میشد و أن اینکه طالبان تطبیق نسخه ها و
امارت اسالمی خویش را به چه وسیله مشروعیت دادن میخواهند؟
اګر قرار بود که نسخه و فهم طالب با ایجاد و دعوت شورای علمای طالبان و اعالن امیر و امارت اسالمی توسط
شان خالصه میشد و ایشان تصمیم سرنوشت افغانستان را میګرفتن و یا ګرفتن میخواهند ،ادامهء مذاکرات بعدی معنی
نداشت و ندارد .اما اګر اصل انتخابات سراسری ،شفاف و تحت نظر قانون و ارادهء ملت به اساس انتخابات ،یک
فرد یک رای قبول میشد در آن صورت مذاکرات صلح در سطوح مختلف و به مالکیت مردم افغانستان که این مالکیت
را حکومت افغانی از کابل ،احزاب سیاسی افغانی و مدنی ادامه داده ودر آن فقط و فقط در پهلوی اعتماد سازی بر
مکانیزم متمدن ساختن مبارزهء سیاسی که ملت افغان تعیین کننده شود ،کار مشترک و به کمک جامعهء جهانی صورت
میګرفت و باید بګیرد .هر راه دیګر و پیمودن راه های کوتاه به شمول تکرار کنفرانس های بُن خطاء
و ما را به جای نه رسانده و نه رسانده میتواند .
زمان ثابت کرد و ثابت خواهد کرد که پاکستان با صدور ترړر و دهشت از جامعهء جهانی جزیه میګیرد و پاکستان
طالب را بخاطر تحقق اهداف ضد افغانی به خواست و عدم خواست طالب ،استفاده کرده و میکند .اما زمان ثابت
خواهد ساخت که قبالهء ملکیت طالب توسط پاکستان ،قبالهء روبا بوده و پاکستان از جهاد مقدس مردم افغانستان
ناجوانمردانه استفاده کرده و خواهد کرد .
پاکستان در خرابي افغانستان نقش مهم دارد اما در آبادی افغانستان نقش حد اقل دارد .همیکنه پاکستان دست از
خرابکاری در افغانستان بردارد ،ما را تېر از مساعدتش .
مذاکرات سیاسی موجود در بارهء افغانستان به صورت عمده و در تمام سطوح باید به این مسئلهء بنیادی تمرکز کنید
که میکانیزم تصمیم ګیرنده شدن ملت افغان کدام است .این هدف برآورده شده میتواند ،اګر کار به اهل کار و صادق
به منافع افغانستان سپرده شود .زرای اجرای امر خیر تنها صداقت و تعهد کافی نیست .فهم الزم سیاسی و مسلکی نیز
باید با آن همراه باشد !
جانب امریکایی باید بداند که طالب و پاکستان در براندازی نظام کابل_ نظام افغانی و انتقال قدرت برای شان دریک
معامله به امریکا تمرکز دارند!0
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 و مشروعیت خویش را با قتل و کشتار وسیع مردم بی گناه افغان
تثبیت کردن نه خواهند .شهادت اطفال و مردم ما در حمالت انتحاری کابل و اطراف آن و یا در بمباردهای کور و
کر بخشودنی نیست0
شهادت  ۵00تن افغان به صورت هفته وار مطابق ارقام رسمی سخت متاثر کننده و جنایت بار است!0
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نیروهای ملی ،انساندوست ،تابع قانون استخباراتی و کشفی کشور باید تقویت دوچندان شده و امکانات بیشتر تخنیکی
و مسلکی باید در اختیار شان قرار داده شود!
بلی تکرار میکنیم که اراده و ایمان برای اداره خوب و تشکیل اداره خوب کشور مهم و عمده اند اما کافی نیستند!مردمان
با تجربه و خبره باید کادرهای جوان متعهد نظامی و استخباراتی را شانه به شانه کمک مسلکی و فنی کنند!0
بهترین افراد متعهد به قانون ،وطن و مردم باید به این ارگانهای کشفی و رهبری شان تنظیم شوند!0
و من هللا التوفیق
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