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

داکتر صالح الدین سعیدى

۲۰۲۰/۰۸/۲۱

مصالحهء سیاسى  -صلح با عزت و طالب
خیر و خېرات در سیاست نیست ،اساس منافع و مصالح اند و هرجانب در تالش تحقق منافع و مصالح در چوکات
امکانات خویش اند .
مصالحه و مذاکره ،توافق استخباراتى در غیاب ملت و دور زدن ملت و مردم هم نیست .مصالحهء سیاسى به مفهوم
درست کلمه تالش متمدن و انسانى است ،جهت رسیدن مشروع به برنامه هاى خویش از طریق ارادهء ملت .
واقعیت عینى چنین است که در افغانستان نیروهاى افغانى  ،طالبان  ،حاکمیت موجود افغانى ،،احزاب سیاسى ودر
رأس آن ملت افغان است .
گروه مذاکره کنندهء موجود طالب که خود را از همان آغاز امارت اسالمى افغانستان میداند و حکومت افغانى را
ادارهء کابل دانسته و در مذاکرات ایشان با امریکاء نیز بر امریکایان تحمیل شد عواقب بد زیانبار حقوقى و روانى
هم دارد .این ګروه طالب که یکى از سه ګروپ طالب و جزء ستیج سیاسى افغان است و نه کل آن ،در آستانه به
اصطالح"مذاکرات با امریکا و بعد آن " اعالن نمودند که دولت کابل را برسمیت نمی شناسند .
بتأریخ  15اگست این گروه طالبان که عم ً
ال یک مرکز تصمیم ګیري شان در دوحه -قطر و دیګر در پنډي پاکستان
است ،طی انتشار بیانه اخیراً نیز اعالن داشتند ( :امارات اسالمی دولت کابل را به عنوان یک دولت به رسمیت نمی
شناسند ،بلکه آنرا به عنوان ساختار وارادتی غربی که بمنظور ادامه اشغال افغانستان توسط آمریکا فعالیت دارند
،میشناسد) .
به این ترتیت همانګونه که بار ها ګفتیم در پیشبرد مذاکرات امریکا با طالب منافع ملت افغان پشت پا زده شده واین
حالت عواقب بدى با خود دارد .
مسلم است که صلح با عزت حق ملت افغان است که صلح گدایی نمیشود .
اګر به خاطر کسب و حصول هرنوع صلح؟! برنامه هاى پاکستانى را قبول کرد و سرحدات پاکستان را در داخل
افغان نموده و به این ترتیب به خیانت به ملت ،مردم  ،کشور ،با قبول برنامه هاى شان رفت به یقین به صلح و راه
حل رسیده نمى توانم و راه حل براى افغانها شده نمى تواند .
شواهد نشان میدهد که طالبان مذاکره کننده با امریکا در تماس و هماهنګى نزدیک با پاکستان تمامیت خواه بوده و در
واقعیت به کسب مشروعیت از ملت اعتناء ندارند و در خواستار صلح با عزت در عمل نیستند .
شواهد نشان میدهد که ایشان میخواهند قدرت را در افغانستان دوباره به زور و کمک استخبارات خارجى ،در رأس
پاکستان بدست گرفته "،دولت اسالمی"  ،نوع تعریف خودشان را دوباره بر پا نمایند.
ما شاهد آن بودیم که از ماه فیروری  ،۲۰۲۰با امضاى توافق میان این ګروه از طالبان و آمریکا و بدون حضور
اطراف دیګر به شمول چ دولت افغانى پنجهزار ششصد تن زندانى به نام طالبان به اثر تحمیل امریکا از جانب
حکومت افغانى رها شد که در بین شان به یقین تروریستان ،جنگنده های پاکستانی ،عربی و سایر کشورهاى جهان
درآن شامل بود .دربین این زندانیان که طی سالهای طوالنی در جنگ در افغانستان شرکت داشتند ،و ده ها
هزار هموطنان ما شامل نیرو های امنیتی ،اهالی ملکی میباشند ،بقتل رسانیده ،بودند .
این به سلسلهء امتیازات دیګر است که براى طالبان از جانب حکومت افغانى و آن هم بدون هیچ توافق طرفین
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رها گردیدند.
شواهد نشان میدهد که این نیرو های جنگی تازه نفس به جبهات جنگ بر گشته و جنګ را شدت داده میتوانند و
خواهند داد .
از جانب دیګر اخیراً
در بیانه این ګروه مذاکره کننده از طالبان آمده است ":دو روز قبل یکی از مشاوران ارگ کابل از گفتگو های بین
االفعانی سخن گفته و آنرا بمثابه مذاکرات بین طالبان و دولت کابل توصیف نمود ،حال آنکه این ادعای شان غلط
است ".
سخنگوى طالبان سهیل شاهین نیز در یک مصاحبه با روزنامه ایرانی (همشهری ) ،تأکید نمود که دولت کنونی
افغانستان را به عنوان یک دولت مشروع به رسمیت نمی شناسد و طرف اصلی مذاکره شان نیست .
شاهین برندهء جنگ خود توصیف کرده .شاهین میګوید که طالبان با تمام گروه های طرف در مسئله افغانستان برای
ایجاد یک دولت اسالمی شرکت خواهند نمود ونه اینکه تنها با دولت افغانستان .
چنین حالت و چنین مواضع طالب نظام براندازو به میل پاکستان در حالت پیشروى است که نه به نفع صلح و نه
به نفع کشور و نه به نفع وطن و مردم ماست .
برماست تا بدون تأخیر دست به کار شد و براى خروج از بحران کار کرد .در قرن بیست ویکم بشریت به جز
انتخاب ملت و کار براى زمینه سازى انتخاب ملت چیزى دیګر در اختیار ندارد .براى تغیر حاالت و اخد تدابیر عادل
و عملى درین استقامت ضرورت مبرم همه جوانب ذیدخل به شمول طالبان است .بلى فرصتهاى ایجاد شده را باید
به صورت و عملى به خیر ملت و صلح عادالنه تغیر داد و این ان شاء هللا تعالى ممکن است .
و من هللا التوفیق
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