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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۸/۲۹

اخترمحمد یوسفی

تناقضات صریح در"توافق" صلح افغانستان
از صلح بد جنگ بهتر است
راه صلح دائمی وعبور از جنگهای خونین چهل ساله افغانستان جادۀ هم وار قیریزی شدۀ نیست که درآن مسابقه
موتردوانی انجام شود .
صلح واقعی وپایدار به وقف ،قربانی ،صداقت ،همکاری متقابل صادقانه ازهمه اولتر به رهبران دلیر مردمی ،آگاه و
وطنپرست نیاز دارد تا بتوانند براساس یک مکانیزم استوار وهمه شمول زمینۀ عملی صلح عادالنه را در میهن جنگ
زده ما مسیر سازند .بدبختانه صلح درافغانستان وملت مظلوم و بی دفاع کشورما از چنین نعمات که بتوانند زمینۀ
صلح واقعی و پایدار را بوجود اورند برخوردار نیستد .
گفتگوهای جاری" صلح " امریکا با طالبان با وساطت پاکستان بدون حضور قربانیان واقعی و حکم
قطع جنگ درافغانستان درپس پردۀ های تاریک ابهام توسط جوانب خارجی آن جریان دارند منجر بی اعتمادی
میان کابل و واشنگتن گردیده است .

با وجود آنکه ادامه مذاکرات امریکا با طالبان با وساطت پاکستان بنام "صلح "جریان دارند مگرهمزمان جنگهای
شدید خونین درافغانستان توسط پاکستان به پیش برده میشوند .ادامه جنگ وخونریزی درافغانستان توسط پاکستان
زیرنام" طالبان "خود ثبوت قطعی است که ویرانی
افغانستان هنوزهم درمحراق ستراتیژی شوم پاکستان محکم و پابرجای قراردارد  .اعتماد کردن به حرفهای "صلح"
رهبران پاکستان همانند فریب تشنه به سراب دشت میماند .
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طالبان بحیث وسیله باجگیری پاکستان در مذاکرات شرکت میکنند و توسط پاکستان که در قطر با
امریکا بدور میز مذاکرات "صلح" نشسته اند .تداوم نه دور مذاکرات امریکا با طالبان خود نشان میدهند که
طالبان در تصمیمگری مذاکرات" صلح "استقاللیت ندارند ،تصامیم اساسی مذاکرات توسط پاکستان به طالبان دیکته
میشوند .
فقط چند نمونۀ ازجنگ درافغانستان توسط پاکستان در یک روز نگاه کنید .
 -1انفجار یک موتر نوع کروال را هدف قرار داده که در نتیجه مسعود نیک بخت رئیس فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون
ننگرهار جان باخته و سه استاد دیگر این دانشگاه زخمی شده اند.
 -2در والیت کنر توپخانۀ پاکستان راکتهای فیر نموده که از اثر سه کودک شهید و شش کودک زخمی شده اند.
هیچ تضمین واقعی وجود ندارد که پاکستان وطالبان که در گرو مستقیم آی ایس آی پاکستان قرار دارند مجری صلح
پایداردرافغانستان شوند .
حضورنمایندگان واقعی مردم افغانستان درمذاکرات صلح امریکا با طالبان شرط اساسی صلح و قطع
جنگ بشمارمیروند .عملکرد حضورنمایندگان واقعی مردم و حکم در واقعیت امراساس محوری ثبات و قطع
جنگ درافغانستان را تشکیل میدهند .
حضور قربانیان اصلی جنگ و نمایندگان واقعی ثالث البخیر مردم افغانستان میتوانند زمینۀ صلح واقعی و پایدار را
بدست آورند .عدم حضور قربانیان اصلی جنگ و نمایندگان واقعی مردم درمذاکرات صلح افغانستان
باعث بروز تناقضات متعدد درمسایل صلح و جنگ گردیده است .
تجارب جنگ درافغانستان درگذشته نیز ثابت نموده اند که درصورت عدم حضور نمایندگان ثالث البخیر مردم که
نقش حکم مورد اعتماد طرفین جنگ را تضمین میمایند به صلح واقعی وقطع جنگ درافغانستان نمی انجامند .مثالهای
زندۀ وجود دارد ،تصامیم و فیصلهای بن (درسال  2001میالدی) واخیرأ پیوستن گلبدین حکمتیار با دولت موجود
افغانستان که بر بنیاد تقسیم قدرت استوار بود به صلح و قطع جنگ نه انجامید .مذاکرات امریکا وحکومت تحت
الحمایۀ کنونی خارجی درافغانستان با طالبان بدون حضور نمایندگان واقعی و قربانیان اصلی جنگ و نبود حکم مورد
قدرت سیاسی همرا
تقسیم
یا
و
بپیوندد و طرزالعملهای انتقال
اعتماد اگر یکجانبه هم بوقوع
باشند نمیتوانند صلح واقعی و پایدار ملی را برای افغانستان تإمین نمایند .
 ۱ــ موضع طالبان  :خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی از گروه طالبان نوشت جنگ این گروه با دولت مورد
حمایت آمریکا بعد از توافق صلح با آمریکا پایان نخواهد یافت و قطع حمایت آمریکا از نیروهای امنیتی افغان بخشی
از توافق است
 ۲ــ دونالد ترمپ  :رییس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا گفته است که در حال حاضر هیچ جدول زمانی برای
خروج قوای امریکایی از افغانستان وجود ندارد .
3زلمی خلیلزاد  :آقای خلیلزاد این خبر را تکذیب کرد و در صفحه رسمی توییتر خود نوشت" :گزارش رویترزبه نقل از دو فرمانده طالب که نامش ذکر نشده ،مبنی بر قطع حمایت آمریکا از نیروهای امنیتی افغان بعد از توافق
با طالبان ،حقیقت ندارد .
بروز تناقضات فوق خود نشاندهندۀ آنست که مذاکرات جاری" صلح "نه تنها درشکل نادرست است بلکه ریشۀ اساسی
اختالفات درمحتوای آن میباشند که فکتورهای قطع جنگ و صلح واقعی را با خود ندارند .
درمذاکرات جاری" صلح "طرفین اصلی متضررین اصلی جنگ درافغانستان وحکم عادل برای قضاوت سالم وجود
ندارد .طرزالعمل پیشبرد مذاکرات چنان ناقص به پیشبرده میشوند که پاکستان میتوانند با بیسیارآسانی مذاکرات
"صلح" را به تداوم جنگ مبدل سازند .کردانندگان جنگ درافغانستان خارجی ها و عمال داخلی شان هستند که موازی
عمل مینمایند .خارجیها در گذشته نیز با حرف از تظمین صلح شعار داده اند مگر درعمل اهداف شوم وخصمانۀ
خویش به پیش برده اند که عامل اساسی تداوم جنگ در افغانستان است .
پایان.
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