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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
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امریکا و صلح افغانستان
مذاکرات صلح و سه خواست امریکا
آقای توماس ویست رئیس قبلی بخش افغانستان و پاکستان در چوکات شورای امنیت ملی ایاالت متحدۀ امریکا و
مشاور جوبایدن به حیث معاون داکتر خلیل زاد نمایندۀ امریکا برای صلح افغانستان و...گماشته شده.
أخیرا ً وزیر امور خارجۀ جدید امریکا آقای انتونی بلېنکن با زلمی خلیل زاد نمایندۀ خاص امریکا برای صلح افغانستان
مالقات کرد و سه مسأله را که محافظت امریکا از تهدیدات تروریستی ،دستیابی به توافق سیاسی عادالنه و با دوام
و آتش بس دایمی است ،مورد بحث قرار دادند.
در سه موضوع فوق منافع و مصالح مردم افغانستان به صورت بنیادی او اساسی در نظر ګرفته نه شده وشواهد نشان
میدهد که امریکا به جهان به سه هدف فوق نایل نه خواهد آمد ،اګر مذاکرات سیاس جاری بین امریکا واین ګروه
طالب و باکستان و امریکا درین خصوص به نحوې پیش برود که افغانستان و مردم آن در حاشیه قرار ګرفته و
تصامیم در مورد افغانستان به غیر از حضور تمام جوانب افغانی و معامله در غیاب ملت صورت بګیرد.
مسلم که انتخابات در جهان ،دیموکراسی در جهان به اعمال و فهم ناقص و نیم بند و تخلف از قوانین و اصول راستین
دیموکراسی مورد سوء استفاده قرار ګرفته وانتخابات صورت ګرفته در منطقه و افغانستان به ابتذال و انحراف کشیده
شده ،تقلب و تخطی های وسیع وجود داشته و دارند .دیموکراسی و انستیوت های مربوط آن از جمله انتخاب ومرجع
مشروعیت حاکمیت از مردم سخت ضربه دیده و سخت صدمه دیده اما بشریت همین لنګ و الش را دارد و چیزی
بهتر ازین تا حال اختراع نه شده .لذا یګانه وسیلۀ ممکن که میتوان به آن به عدالت نسبی رسید همین انتخابات و ارادۀ
مردم درانتخابات است.
بلی مذاکرۀ سیاسی را با مناظرۀ سیاسی نباید معاوضه و مغالطه کرد که به نتیجه نه خواهد رسید ،کاریکه تا حال شده
و وقت ضایع شده و سبب ادامهء تراژیدی ملت افغان و مردم بی ګناه منطقه شده است.
لذا یکبار دیگر پیشنهاد دارم که راه حل معضل صلح و جنګ در افغانستان تأمین منافع راستین مردم افغانستان و
جهان همین استقامت دادن مذاکرات سیاسی صلح به زمینه سازی کسب ارادهء مردم افغانستان در یک انتخابات قبل
از وقت در افغانستان است.
حکومت مؤقت و سایر تدابیر قبل از وقت وبدون توافقات اولی واساسی در مورد یک تبعه ویک شهروند ویک رأی
با هیچ توافقات اساسی و ګویا انتخاب راه های کوتاه نظام برانداز و سیستم برانداز مذاکرات صلح قطر ودوحه که
تاحال جریان دارد ،و عدۀ از سیاسیون خام افغان که گویا چوکی مصؤون خواهد ماند و پاکستان توانسته ایشان را به
جان هم می اندازه  ،جنایت به حق مردم افغانستان ،ضیاع وقت ،فریب و و سبب ادامهء تراژیدی ملت افغان و مردم
بی ګناه منطقه است .محاسبات آمریکا برای غند ضربه شدن طالب و حفظ منافع شان درین منطقه به فریب پاکستانی
کماکان خطاءو غلط بوده و غلط از آب درخواهد آمد .مشکل جهان وامریکا درین منطقه پاکستان و ستابلشمنت نظامی
آن است .اګر جهان میخواهد مشکل منطقه و جهان را درین منطقه حل کند باید به فریب و تخلفات پاکستان در منطقه
خاتمه بدهد.
هریک ازین مسایل جزئیات و تدابیر بس مشرح دیګر دارد که جهت طول کالم به آن نمی پردازم.
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