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عارف عباسی

مثلث مذاکرۀ صلح معلوم است

باید اعتراف کرد که من تخصص ،دانش و فهم مسلکی در مورد حل معضالت ممالک جنگ زده و بحران کشیده
ندارم ،ولی در مورد ختم بحرانات و پایان جنگ ها در قرن  20و  21در آسیا ،افریقا ،اروپا و امریکای جنوبی
مطالعاتی نموده معلوماتی کم و بیشی دارم.
بزرگترین جنگ خونین و ویران کن معاصر ،جنگ ویتنام بود که با کنفرانسی در پاریس امریکا بعد از شکست ،دور
میزی با حکومت ویتنام شمالی و نهضت آزادی خواه ویتکانگ در حالی که حکومت ورشکستۀ ویتنام جنوبی در کنج
میز قرار داشت نشسته روکشی برای صلح انداخته شد زمام امور ویتنام به ویتنام شمالی و ویتکانگ تعلق گرفت.
این که ویتنام شمالی و ویتکانگ ها به حق مردم ویتنام جنوبی چه ها کردند موضوع بحث جداگانه است.
ک مبودیا از چنگال افراطی ترین و سرخ ترین رژیم خون آشام رهایی یافت و عدالت تا حدی تأمین گردید ،و هکذا
مردم الووس راه زندگی خود یافتند و رو به انکشاف اند.
یوگوسالویای "تیتو" متالشی شد و وحشیانه ترین اعمال غیر انسانی در قلب اروپا صورت گرفت ،بعد از قتل و قتال،
خون ریزی و ویرانی بی حد و حصر و مظالم وحشیانۀ سرب ها ،ممالک مستقل به اساس مشخصات دینی و یا نژادی
ایجاد گردیده آرام آرام به سوی استقرار و امنیت و انکشاف روانند.
نقش پای استعمار در افریقا به خاطر ثروت های سرشارش مصیبت آفرین بوده بزرگترین فاجعه های انسانی در آن
رو نما شد و صد ها هزار انسان جان باختند ولی به استثنی یکی دو کشوری صلح نسبی در آن برقرار است.
به استثنی آشوب کنونی ونزیویال ،منازعات و اختالفات سیاسی بسی ممالک امریکای جنوبی به صورت مصلحت
آمیز راه حل یافت.
یمن در خون غلطیده برای رسیدن به صلح راه دراز و وخیمی پیش رو دارند ،و فلسطین در
ولی عراق ،سوریۀ و ِ
اسارت مطلق حکومت استعماری و مستبد اسرائیل تحت فشار های روز افزون امریکا قرار دارد.

ولی در افغانستان:
راه یابی به صلح در وطن ما و شما افغانستان ،دست خوش نیرنگ ها و بازی های گوناگون است .با گذشت هر
روزی ابعاد غیر مؤجه و نامرتبط به آن افزوده می گردد.
 1از 2

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

جوانب مذاکره بر اساس عقالنیت سیاسی واضح است ،طالبان در طول هژده سال امریکا را اشغال گر و متجاوز
گفتند و جنگ خود را بر داعیۀ آزادی خواهی توجیه نمودند .حاال همان امریکای اشغال گر تصمیم گرفت که برای
ختم جنگ با این نهضت آزادی خواه!!! دور میز مذاکره بنشیند و به این جنگ پایان بخشد.
جانب دیگر منازعه حکومت افغانستان است که طالب علیه آن جنگیده ،پس مثلث سه ضلعی مذاکرۀ صلح معلوم است.
نمایندۀ صلح امریکا بر اساس دالئل مرموز و مکتوم قضیه را مغلق ،پیچیده و بغرنج می سازد ،که آیا ابتکار عمل
خودش است و یا دستور چنین است و یا خلیل زاد آرزو دارد که از خود قهرمان بین المللی صلح بسازد.

امروز از منابع داخلی خواندم که کدام مؤسسۀ اکادمیک قطر از هیأتی که به ماسکو رفته بودند دعوت نموده که با
طالبان در دوحه همگون با جلسۀ ماسکو مالقات نمایند و تا حال دعوتی از حکومت افغانستان به عمل نیامده .این
فعالیت ها سخت سرگیچ کننده و معما آفرین و سؤال بر انگیزاست و دلیل معلوم نیست .و از جانبی خلیل زاد جزئیات
مذاکرات خود را در دوحه که می گوید "سری است" با حکومت افغانستان شریک نساخته است.
در جهان هیچ مذاکرۀ صلح برای ختم یک منازعۀ مسلحانه به این حد مرموز ،مغلق و اسرار آمیز نبوده ،به طور
معمول جوانب ذیدخل منازعه برای یافتن راه حل دور میز نشسته و مذاکره نموده به توافق رسیده اند.

نمی دانم که روی کدام دلیل خلیل زاد این معضله را از حد بیشتر می پنداند و اگر دستور از باال جای باشد ،آیا مردم
افغانستان حق دارند که بدانند که هدف اصلی چیست؟ و پیامد این مذاکرات برای ملیون ها افغان بی صبرانه منتظر
یک صلح عادالنه و پایدار چه خواهد بود؟

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند ،می توانند
با "کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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