AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

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

2019/03/23

جلیل غنی هروی

استفاده نظامی در صورت نا کامی مذاکرات صلح
( Press Trust of

نشریۀ هندی ( )Business Standardبه استناد گزارشی از خبر نگار آژانس خبر رسانی
 )Indiaدر واشنگتن می نگارد که اگر مذاکرات صلح ایاالت متحدۀ امریکا و افغانستان ناکام گردد ،دونالد
ترمپ رئیس جمهور ایاالت متحده شاید پالنهای روی دست داشته باشد که شامل استفاده نظامی باشد .یک مامور
قصر سفید توضیح کرده است که ایاالت متحده امید وار موفقیت عملیۀ صلح بود.
نشریه به ادامه می نگارد که دونالد ترمپ به مساعی صلح افغانستان اولویت داده و فرستادۀ خاص او مذاکرات
مستقیم را با طالبان دایر نمود ،قصر سفید گفته است ولی رئیس جمهور ایاالت متحده یک «معاملۀ بد» را در
این کوشش ها برای خاتمه دادن به طوالنی ترین جنگ امریکا ،نخواهد پذیرفت.
به گفته ای یک مامور عالیرتبۀ حکومت ایاالت متحده امریکا طرح های احتمالی دیگری نیز در صورتی که
این مذاکرات به نتیجۀ مطلوب نرسد ،دارد که شاید شامل «استفاده نظامی» باشد .زلمی خلیلزاد فرستادۀ خاص
ایاالت متحده برای افغانستان در گوشش برای جلب حمایت بین المللی از مذاکرات جاری صلح بروز های
پنجشنبه و جمعه با همپایگانش از روسیه ،چین و اتحادیۀ اروپا مذاکره می کند .خلیلزاد تا کنون سه دور مذاکره
با طالبان افغان به منظور رسیدن به یک راه حل که زمینۀ خروج قوای ایاالت متحده از افغانستان و خاتمه
دادن به این جنگ هفده ساله را میسر خواهد ساخت ،انجام داده است.
ً
این مامور قصر سفید روز چهار شنبۀ گذشته به خبر نگاران گفت «ما یقینا به مساعی صلح در افغانستان اولویت
داده ایم ،ولی در همه انواع گفت و گو ها درین قضیه ،منافع حیاتی امنیتی ایاالت متحده دخیل است ،ما طرح
های احتمالی داریم .رئیس جمهور گفته است که امید وار بهترین نتیجه از این مذاکرات است ،ولی او همچنان
یک معاملۀ بد را نخواهد پذیرفت» .این مامور قصر سفید توضیح داد که «ایاالت متحده امیدوار موفقیت این
عملیۀ صلح بود ولی این یگانه مسیری نیست که ما برای حفاظت از منافع حیاتی امنیتی خود در افغانستان،
تعقیب می کنیم»
این مامور گفت طرح های احتمالی که در بارۀ آن صحبت می کنیم شاید شامل «گزینه های نظامی» باشد و
متذکر گردید که ایاالت متحده هنوز هم با تهدید های دهشت افگنی در افغانستان مواجه است و امریکا به آنچه
برای حفاظت از منافع ما الزمی باشد ادامه خواهد داد.
این مامور حکومت امریکا گفت ایاالت متحده گزینه های زیادی دارد و عالوه نمود که در حالی که تا کنون
کدام تصمیمی در رابطه با خروج قوای امریکا اتخاذ نشده ،رئیس جمهور ترمپ می خواهد که عساکر امریکا
را به کشور بر گرداند .وی گفت« رئیس جمهور همچنان تشخیص میکند که ما منافعی در جنگ با دهشت افگنی
در افغانستان داریم و یقینا ً بر مصؤنیت امریکا تمرکز دارد .لذا آنچه الزم باشد برای تأمین حفاظت این منافع
حیاتی امنیتی انجام می دهیم».
این مامور گفت حکومت رئیس جمهور ترمپ همچنان تشخیص می کند برای « هر گونه موافقتنامۀ صلح که
دوامدار باشد طالبان باید با حکومت افغانستان» و سایر افغانهای مطرح در مورد پیشبرد عملیۀ صلح مذاکره
کنند.
این مامور حکومت امریکا که نخواست نامش افشا شود ،گفت ایاالت متحده دست آورد های هجده سال گذشته
را به شمول حقوق بشر ،به خصوص حقوق زنان ،در میز مذاکره قربانی نخواهد کرد .او اصرار کرد که« :
ما آن دست آورد ها را قربانی نخواهیم کرد»
وی گفت خلیلزاد سخت می کوشد که مذاکرات بین االفغانی را با طالبان ترتیب دهد ،که با مامورین حکومت
افغانستان و سایر سیاسیون مطرح مذاکره کنند .او گفت خلیلزاد عقیده دارد که در رسیدن به این هدف نزدیک
شده است.
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وی ضمن اشاره به خطابۀ سالیانۀ رئیس جمهور ترمپ به کانگرس ایاالت متحده دو اوایل سال جاری گفت ،در
حالی که ایاالت متحده در مذاکرات پیشرفت می کند ،امریکا قادر خواهد شد که حضور عساکر خود را در
افغانستان کاهش دهد و بیشتر بر ماموریت ضد دهشت افگنی توجه نماید .وی گفت « رئیس جمهور گفته او
نمی داند که درین مذاکرات مؤفق خواهیم بود ولی یقینا ً ارزش امتحان را دارد»
هفتۀ گذشته قصر سفید مالقات شورای امنیت قصر سفید را با حمد هللا محب مشاور امنیت ملی اشرف غنی که
علیه خلیلزاد حمل شخصی نمود ،فسخ کرد .وقتی از این مامور امریکائی در بارۀ این بر افروختگی حمد هللا
محب علیه خلیلزاد که منجر به تشنج بین افغانستان و ایاالت متحده گردید ،سوال شد گفت ،حکومت امریکا
اعتراض قوی علیه حمالت شخصی مشاور امنیت ملی افغانستان نمود .ولی او گفت این مسأله بر مناسبات بین
ایاالت متحده و افغانستان تاثیری نخواهد داشت.
وی افروز « :ما عمیقا ً به این روابط ارزش می دهیم ما شانه به شانه در میدان نبرد با قوای امنیتی افغانستان
می جنگیم ما برای با ثبات ساختن کشور و دفع تهدید در آنجا مشترکا ً کار می کنیم .ولی این سخنان بازتابی از
احساس نا آرامی به نسبت عدم اشتراک در مذاکرات بین امریکا و طالبان است .لذا باید به عجله طالبان را متقاعد
ساخت که با حکومت افغانستان و سایر افغانها به نشینند و در عملیۀ صلح دخیل شوند».
این مامور امریکا تکرار نمود که هر گونه راه حل نمی تواند دوامدار باشد تا زمانیکه طالبان موافقه نکنند که
با افغانهای مطرح نه نشینند و روی یک راه حل سیاسی مذاکره نکنند.
او گفت « طالبان باید با حکومت افغانستان و سایر افغانها برای کار روی این مسایل به نشینند .فکر میکنم
این موضوع بر ضرورت عاجل بودن این امر در عملیۀ صلح ارتباط می گیرد»
مامور قصر سفید متذکر گردید که ایاالت متحدۀ امریکا از نزدیک با حکومت افغانستان در رابطه با مذاکرات
صلح با طالبان مشوره خواهد نمود .او گفت « :ما راه های را برای بهبود بخشیدن به مفاهمه بین دو حکومت
جست و جو خواهیم کرد»
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