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

صلح و یا سقوط؟
هوشدار و هشدار اى هموطن عزیز!
اظهر من الشمس است كه صلح شرط بقاى افغانستان و مبرمترین
نیاز مردم به عزا نشسته ما میباشد  .بدینرو پرداختن به كم و كیف
صلح مكلفیت هر افغان در داخل و خارج كشور میباشد .
خوب است  ،قبل از انكه كشتى شكسته ما در گرداب طوفانزایى
حوادث غرق گردد  ،بر اساس منافع و مصالح علیاى افغانستان این
سوال را مطرح نماییم كه :
افغانستان عزیز ما در آستانه گذار بشاهراه صلح و یا سقوط قرار
دارد ؟
پاسدارى همیشگى من از " انقالب امید " مانع ابراز تشویش و
نگرانى من نخواهد گردید .
مواردى را كه من دیشب بعد از شنیدن مصاحبه اقاى خلیل زاد با
تلویزیون طلوع یاداشت نمودم  ،بمثابه نگرانى جدى خود از " ،
توافق " مطروحه با هموطنان عزیز شریك میسازم :
درین نه ماه اقاى خلیل زاد پیوسته این موضوع را به تكرار مطرح
و خاطر جمعى داده است كه :
" روى هیچ چیز موافقه نمیشود تا بر هر چهار مورد توافق صورت نگیرد "
اكنون خالف تعهد موضوعات را دو قسمت نموده و با توافق بر دو مورد " موافقتنامه " را " امضا " مینمایند .
البته چگونگى مذاكرات و بحث بر مواردیكه ناقض حق حاكمیت ملى افغانستان است  ،منجمله رهایى محبوسانیكه
بر طبق قانون و توسط محاكم افغانى محاكمه گردیده اند  ،ایجاب بحث جداگانه را مینماید .
اقاى خلیل زاد و همچنان وزیر خارجه امریكا چندین بار تكرار نموده اند كه م ا  ،نه بخاطر بیرون كردن قوا  ،بل
بخاطر صلح مذاكره مینماییم .

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اكنون و برخالف بخاطر مصالح كمپاینى اقاى ترامپ بر بیرون رفت قوا در احوال تاكید دارند كه افغانستان اماج
تروریسم و تشدید جنگ اعالم ناشده پاكستان قراردارد  .اقایان خلیل زاد و پامپیو چندین بار گفته اند كه :
هدف ما از مذاكرات كشاندن طالبان به مذاكرات با دولت افغانستان میباشد  ،در حالیكه صحبت از نهایى شدن توافق
میشود  ،طالبان كماكان در موضع قبلى شان بخاطر عدم مذاكره با دولت پافشارى مینمایند .
در حالیكه بر اساس تجارب جهانى و تیورى حل منازعات ،مذاكرات فقط در وجود دو طرف جنگ (دولت و طالبان)
معنى دارد و متاسفانه در افغانستان نشست هاى تفاهمى را با مذاكرات مغالطه مینمایند .
البته این مذاكرات غیر مشروط بخاطر دستیابى به صلح مشروط انجام میابد و صلح كه قیمت دارد  ،توسط جوانب
درگیر قیمت ان مشخص و هردو طرف باید انرا بپردازند و مسایل مربوط به نوعیت رژیم سیاسى و نظام حقوقى و
 ...نیز در همین مذاكرات میتواند مورد بحث قرارداده شود .
اتش بس باید در صدر اجندا قرار میداشت و در حالیكه متاسفانه مردم بیگناه و اهالى ملكى اماج دهشت و كشتار
قراردارند و جنگ تشدید بیسابقه یافته است  ،اقاى خلیل زاد در " موافقت نامه " از اتش بس قسمى و محلى صحبت
نمود كه اشكارا به معنى تداوم جنگ و خونریزى میباشد .
اتش بس باید بمثابه خواست همگانى و نیاز اصلى مردم مظلوم و به عزا نشسته باید پیشرط هر نوع توافق با طالبان
و سراسرى مطرح گردد .
اقاى خلیل زاد اعتراف نمود كه " موافقت نامه " با امارت اسالمى طالبان میباشد  .پروسه بزرگ نمایى و قباحت
زدایى از طالبان كه با اشتیاق توسط جالبان سیاسى افغان در مسكو و الهور انجام بافت  ،اكنون به رسمیت دان
حاكمیت امارت طالبان منجر میگردد كه به معنى حضور دو حاكمیت با سیستم هاى سیاسى و نظام حقوقى متفاوت
در یك سرزمین میباشد .
این موضوع كه بظاهر ساده و دو حاكمیت و در حضور وسیع داعش در شمال و شرق كشور و موجودیت گسترده
مافیایى مواد مخدر و معادن و هزاران تفنگبدست بى بند و بار جهادى و  ...در عدم حضور عساكر امریكا  ،زمینه
ساز اشوب و ملك الطوایفى میگردد .
البته اقایان ترامپ  ،پامپیو و خلیل زاد بیاد داشته باشند كه در قبال افغانستان تعهد حقوقى واخالقى دارند كه عدم الزام
به ان  ،دولت امریكا را بمثابه اشغالگر ثبت تاریخ مینماید .
با حرمت
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