
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 3 از 1  ه  شمار

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

 

  

 

 30/03/2017                   صالح الدین سعیدی

 !صلح و استقرار در افغانستان و منطقه
 

  .ها باشد مطلوب و مثبت خواهند داشت که به رهبری خود افغان ۀتفاهمات صلح بین االفغانی زمانی نتیج

فغان اتواند اما بدون تسلط خود می مذاکرات صلح بین نیرو های مختلف افغانی به رهبری هر مرجع ثالث آغاز یافته 

 .خواهد دادۀ مطلوب ننتیج ها

ت موفقیت این تجار و درتجارت  آنتجارت پاکستان به فروش متاع طالب در بازار مسکو خریدار خوب پیدا کرد که 

اکمیت در ح افرادکابل ) خاطر این که حاکمیته قسماً اما به نحوی قابل درک حاکمیت تقصیر کابل بود. قابل درک ب

ها بیشتر از آن حد  خاطر تماس های خویش با روسبه کابل( نمی خواهند و یا به خود اجازه نمی دهند تا امریکا را 

 د.بسازن افغانستان هم که باشد، منزجر ایمقرر روابط، حتی به قیمت ضرر به منافع علی

ه بود وجود آمدبه منطقوی که علیه پاکستان  پاکستان با این ابتکار فروش متاع طالب و این تجارت خویش آن اجماع

 .فته آمدیم قسماً در اثر بی کفایتی حاکمیت کابل موفقانه شکستگچنانچه 

 ۀترامپ و یا عدم رضایت جانب امریکایی ابتکار در دست مسکو ظاهراً تحت نام و بهان ۀحال که به رضایت ادار

  ماند؟می ت به زمامداران ما چه آن بی بهره نیس مبارزه علیه داعش است و ایران هم در

افغانستان و منطقه در مسکو امتناع ورزیدند، با  ۀقریب الوقع مذاکرات صلح در بار کانفرانسامریکا از اشتراک در 

 .وجود آن هم از جانب مسکو دعوت شده اند

 .نه و روشن: خواهد؟ جواب یکیمی ها  درین گیر و دار آیا امریکا حد اقل بی درد سری برای روس

خواهد؟ جواب: زدودن داعش، سنی می سوال: آیا ایران زدودن داعش را به قوت به قدرت رسیدن طالب در منطقه 

خواهد. اما به صورت قطع نمی خواهد طالب در می خواهد. بلی می عربستان سعودی را در منطقه  آن ها و تاثیر

 افغانستان به قدرت برسد. 

ی و سیاسی و اقتصادی خود را در افغانستان به زور ستون پنجم گدینی، فرهنایران می خواهد تا برنامه های 

  خود در داخل حاکمیت کابل و به زور افراد ملبس به لباس طالب و طالبان عملی و تحقق بخشد.

ران برود یایرانی بماند و مواد خام افغانستان باید کماکان به پول ناچیز و قاچاق به ا ۀافغانستان باید بازار فروش امتع

االنه مثال س ر حجم آب دریای هیرمندگهای خود را نداشته باشد. در حالت بد اقالً ا و افغانستان باید توان استفاده از آب

 ما ایران باید ساالنه قسمت ثابت آب خود را ازین دریاامتر مکعب،  یک میلیون متر مکعب آب باشد و یا نیم میلیون
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 3از 2

های افغانستان و بند آبها  بآخان برق وارد شد اما به  داشته باشد. حال که در وزارت جناب تورن صاحب اسماعیل

 .شدنرفته گروی دست ای ل روی باداران ایرانی شان برنامه گخاطر به 

ن و ایرا ، افغانستان را با روس، چینتو اما پاکستان درین تجارت از یک طرف اجماع منطقه را علیه خویش شکس

 نیچ) ذاری تاریخی چینگکند. پاکستان به سرمایه می کار  مرتببه نحوی مواجه کرد و در تطبیق برنامه های خویش 

 ر خیراتی از امریکا بدستگداند اما باز هم امی پاکستان اکونومیک کوریدور( خود را به نحوی از امریکا مستغنی  -

طالب و فشار دادن حاکمیت داعش و یا  هشت، چه به نام ترور و د ورصد ۀخواهد کرد. پاکستان با ادامنآورد، رد 

 ضعیف کابل و ستون پنجم بس قوی خویش در حاکمیت کابل و در جبهه هر روز حاکمیت کابل را به زانو زدن روزتا

 .سازدمی روز نزدیک 

پاکستان و یا هم قسماً ایران همان شاخه  ۀقریب الوقوع مسکو عمدتاً به مشور کانفرانسکه در  دانیممی ر گاز جانب دی

 .های حرکت طالب اشتراک خواهند کرد و امتیاز خواهند خواست که به رضایت پاکستان باشند

و این همان دادن امتیاز به پاکستان است.  خواست برسد. می صفری که پاکستان  ۀپس واپس رسیدیم به همان نقط

 .عنی زانو زدن به پاکستاندر افغانستان ی به پاکستان دادن امتیاز

  مسکو و پیامد های آن چه خواهد بود؟ کانفرانسحاالت اشتراک کابل در  چنین شرایط و در چنین در

نفرانس عدم شرکت خود را تأیید کند در آن صورت اشتراک جانب افغانی به چه معنا خواهد بود؟ ار امریکا درین کگا

ستانی ید و چنین صلح پاکآ به افغانستان از راه پاکستان می  شود که صلح!؟می ر اشتراک کند و امتیاز بدهد همان گو ا

 .صلح نیست

دست دشمن و خاصتاً دشمن پاکستانی  ۀلآاکرات خارج کردن برادر افغان از در چنین شرایط که یکی از اهداف مذ

  است. چه باید کرد؟

وقوع مسکو اشتراک کرد. اشتراک به سطح نفرانس قریب الاباید در صورت حضور و یا بدون حضور امریکا در ک

. اما کند میسفیر افغانستان در مسکو و وزیر اقوام و قبایل افغانستان و حد اکثر معاون وزارت خارجه. افغان کفایت 

 .باید تحت ریاست وزارت اقوام و قبایل افغانستان باشد کانفرانس

تیاز یرد که چطور عوض امگاین صورت  شده و توافق بر مواضع و سیاست صلح افغانستان تشریح کانفرانس درین

ات در انتخاب شود و تمام نیرو های سیاسی کشور برای یک یصلا ۀیرندگملت افغان تصمیم  گیری و عوض تفنگ

 .سیاسی باشد ۀماده شوند. به این ترتیب تمرکز اصلی بر متمدن ساختن مبارزآسطوح متخلف 

 و دو مطلب. 

ان گرسید و به زور و زر های داخلی بر مخالفت کرات با حزب اسالمی جانب افغانی و کابل بنااین: در مذ افزون بر

 .ناک استکننده و خطر رسیدیم و کار درین عرصه در جانب افغانی نا امیدملموس ن به نتایج ۵2به زور ب 

قدر تازه است که آنهنوز الجواب است. زخم ها  رات به کابل بیایندکمذا که در چوکات این ال امنیت سر کسانیؤس

وشه های خویش را در حوادث گر گکه جی ان افغانی شان و آنهایگبه زور و زر رسید کابل، متحدین جهانی حاکمیت

 مسلح موجود که در چوکات کشیدن مخالفین سر زنده خواهند کرد ودست داده اند به عهد خود وفا ن تراژیک کشور از

که جواب آنرا زمان خواهد داد اما من آنرا بس  الیؤبه سالمت خواهند برد؟ س غاز کنند سرآزندکي امن به  سیاسی

 .بینممی تاریک 
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  :و ها تجارت بر اسالم از جانب پاکستان ادامه دارد

ران اخطاء کرده و اینک به مقامات امنیتی امریکا و دست اندرک پاکستان را فیسبوکی ها و فیسبوک وار ۀوزیر داخل

 .فیسبوک به توافق رسیده اند که تشویش های پاکستان را درین عرصه مرفوع سازند

 .رفته خواهد شدگشود که درین عرصه به پاکستان اطمینان داده شده که تشویش های شان در نظر می فته گ

بوک من مطالب تشویش پاکستان در ظاهر امر نشرات ضد اسالمی است. اما در عمل چنین خواهد شد که اول در فیس

ردن رد و بسته کگضد اسالمی را بدون خواست من نشر و بعد فیسبوک من را به نام نشر مطالب ضد اسالمی مورد پی

 .قرار خواهند داد. تجارت بر دین و فروش دین توسط حکام پاکستانی ادامه دارد

  الهی خیر !مسلمانان و خیر خواهان جهان مطلع باشید

 ن افغانستازنده باد مردم قهرمان 

  دوکتور صالح الدین سعیدی

 

 
 

 

 
 


