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صالح الدین سعیدی

کار را به اهل آن بسپارید!
مصاحبهء  14ثور  1398رادیوی آزادي با کار شناس مسایل صلح و افغانستان در مورد مواقف و مواضع اخیر
نمایدهء صلح امریكا برای افغانستان آنقدر خطاء های شکلي و محتوایی داشت که تأسف و تعجب کردم.
• لویه جرګه  320نفر نبود
• توقع گذاشتن سالح طالب روی زمین از جناب نمایندهء امریکا خواست غیر عملی  ،نادرست و خیال بیش
نیست .حضور داعیش و زخمهای تازه این مطالبه را منتفی میسازد
• در مذاکرات پاکستان /طالب به امریکا همه تمرکز به خواست استراتیژیک پاکستان و موضوعات قبل از وقت
و خارج از صالحیت طرفین مذاکره است.
• مذاکره بر مسایل است که تصمیم بر آن حق ملت است.
لذا این شش دور مذاکرات عمالً به نحوی ضیاع وقت و یا ازاین شش دور را میتوان در یک یا دو دور خالصه کرد و
چهار دور دیگرش به یقین ضیاع وقت و ادامهء پلو خوری و حفظ مقام چیزې بیش نیست و نبود.

• صلح نه گدایي میشود و نه خیرات! پاکستان این گاو شیري و این سوته ای جزیه گیري از طالب را به رضای
خود از دست نه خواهد داد .فشار های مؤثر موقت امریکا بر پاکستانیکه عمالً به فریب و اغوا ادامه میدهد ،
بخاطر نیم بند بودند و فریب خوردن در مواردی بعد از فشار به افتضاح تاریخي امریکا و ادامهء تراژیدی مردم
بی گناه و قبل از همه افغانها خواهد انجامید!
دادن و مساعدت به به حصول حقوق حقهء مردم پشتون و بلوچ و پایان دادن به ظلم و تعدی پنجاب در منطقه
راه حل اساسی مساله است .هر کاری دیگر و تاکتیک دیگر به یقین خطاء است.
اگر منظور کسب سرباز کور و کر طالب و کسب اردوی قاتل اجرتی پاکستان برای سرکوب رژیم آخوندي
ایران باشد و ما ملت افغان باز بخش و خط مقدم قربانی این بازی های جهانی هستیم ،درآن صورت نباید بار
دیگر مفت و رایگان سالح و تفنگ دیگران را به شانه کرد و قربانی داد!
سفر جناب محمد اشرف غنی به پاکستان در ین عرصه زمینه ساز ادامه فریب و اغوای حاکمیت پاکستانی در
جهان است و به نفع ما ،به نفع امر صلح و نفع پایان دادن جنایات استابلشمنت پاکستان در منطقه نیست!
جناب داكتر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که حتی بعد از رفتن به بارکهای نظامی پاکستان و بعد از اتمام
حجت ها باز اتمام حجت كردن میخواهد مرتكب اشتباه میشود!
دیگر نباید به گدایی صلح به پاکستان رفت!
می بینیم کی پاکستان آنچه در توان داشت به عمل دشمنانه علیه افغانها و افغانستان پرداخت.
مذاکرات صلح طالبیکه از پاکستان پرواز دارد ،امنیت پسر و دختر و خانم طالب به دستش است و طالب به
اصول و منطق مذاکره حاضر نیست ،به طرف قضیه مذاکره ندارد ،مسایل کامالً مرتبط را جدا جدا به بحث
گرفتن تحمیل میکند ،با چنین استابلشمنت پاکستان مذاکره جای ندارد و باید پاکستان بیشتر افشاء و تحت فشار
قرار گیرد.
بر افغانستان و جهان است تا دهها امکانات بالقوهء خویش را علیه پاکستان بالفعل سازد.
عمل و اقدام مشخص با قید زمانی از پاکستان مطالبه شود .این کار شده و پاکستان تغییر نه کرد و نه خواهد
کرد!
فریب اصل و اساس مذاکر بر منافع اقتصادی که حال عمران خان سرداده ،شعار جدید نیست و این پاکستان بود
که حتی همین محاسبه را در عمل رد کرد!
پایان
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