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صالح الدین سعیدی

اگر من جاى او بودم چه می کردم؟
آقاى ترامپ باید در مورد توافقاتش با حرکت طالبان تجدید نظر کند
در امریکا انتخابات ریاست جمهورى صورت گرفت .آقاى جو بایدن ( )Joe Bidenبه تأریخ  2020/11/7برندۀ
انتخابات اعالن شد ولې تا ماه جنورى سال آینده جناب ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا باقى می ماند.
اگر من به جاى حاکمیت افغانستان بودم کامیابى "جو بایدن" در انتخابات ریاست جمهورى امریکا را برایش تبریک
می گفتم و از آقاى "دونالد ترامپ" ( )Donald Trumpمی خواستم تا در مورد توافقات خویش با حرکت طالبان در
دوحه و قطر تجدید نظر کند.
به این ترتیب آقاى جو بایدن هم می دانست که حکومت افغان با این توافق امریکا با حرکت طالب راضى نیست .حال
در حالیکه دو ماه از حکومت جناب ترامپ باقى مانده و مطالبۀ تغییر سیاست در قبال توافقات با طالبان از رئیس
جمهور جدید تا حال به قصر سفید و تحلیف نکرده ،می شود که حالت به نحوى مداخله در مسائل داخلى و کشمکش
هاى ممکن انتخاباتى امریکا است و به نحوى سبب آزردگى و سبب قهر ساختن آقاى ترامپ علیه افغانستان به مطالبه
از جناب بایدن می شود.
ترامپ کسیکه در دقیقۀ نود بزرگترین قوماندان قوای امنیتی را در امریکا از وظیفه اش برکنار کرد .درین مرحلۀ
حساس مطالبۀ تغییر سیاست امریکا از جانب حکومت افغانستان از کسی که تا هنوز نه آمادگى به تغییر نمى تواند
داشته باشد ،به صورت قطع تکتیک خوب حاکمیت افغانى نیست.
خدا هدایت نیکى و تدبیر کند .ما چه وقت هوشیار خواهیم شد؟
و ها از حرکت طالب پرسیدن که نوع روابط و عالیق خود را با حکومت پاکستان روشن سازد ،مطالبۀ معقول و حد
اقل مفید نیست .طالب میتواند عین سؤال را با توجیهات خود بگوید که عالیق و روابط من با حاکمیت پاکستان روابط
چنین و چنان است و ...همچو توضیحات خواستن و روى آن تمرکز کردن خطاء است و اگر مطالبه میشود از حکومت
پاکستان توضیح مطالبه شود که کسی را که در افغانستان نظام براندازى دارد ،انفجار و انتحار دارد چطور و به کدام
توجیه در سطح رئیس جمهور استقبال می کند ،جلسات تهدید به انفجار و انتحار در افغانستان در حضور نظامیان
یونیفورم دار پاکستان صورت میگیرد .از جهان بپرسند که در برابر این وضع ایشان و امریکا در رأس چه توضیح
و جواب براى سکوت دارند؟ سازمان ملل متحد در مورد چه موقف و موضع دارد؟
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لذا مشکل ما در عرصه ها و قدم هاى مختلف اند و برعالوۀ عوامل خارجى تراژیدى ملت افغان ،عوامل داخلى نیز
این شعله هاى خانمانسوز را در افغانستان شعله ورتر ساخته است.
حکومت افغانستان با روى دست گرفتن طرح ها متعدد باید ابتکار عمل را در دست بگیرد تا دیگر عمران خان در
کنفرانس بین المللى منطقوی شانکهاى در حضور رهبران حکومات منطقه کنایتا ً ولى رویاروى حکومت افغانستان را
مانع در راه رسیدن به صلح متهم کردن و مفتى پاکستان حامدالحق چند روز قبل به صورت صریح از ترور و دهشت
در افغانستان پشتیبانى کرد.
هموطنان عزیز و رسالتمند!
عمال و دسایس فتنه هاى متعدد داخلى و خارجى نظام براندازى و سیستم برانداز در افغانستان دست به دست هم داده
و متحد کار می کنند .اگر هر یک از ما به موقع اقدام و تالش الزم تنویر و افشاء گرى نکنید ،ترس دارم در مورد
ما ،بدون ما تصمیم خواهند گرفت که در نتیجه تراژیدى ملت افغان طوالنى شده و جامعۀ جهانى به شکست مفتضح
در منطقه مواجه خواهد شد .امریکا و جهان باید بدانند اگر یک مرتبه این برف کوچ بزرگ به حرکت آمد ،دیگر از
کنترول همه خارج خواهد شد و براى امریکا نیز در منطقه بسیار دیر خواهد بود.
این و دهها مطلبی که قابل گفتن و ایجاب تدابیر دیگر دارند.

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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