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آله دست بیگانگان نشوید
طالبان روز جمعه با نشر اعالمیه از آغاز عملیات بهاری تحت نام «الفتح» خبر داده و تأکید نموده اند که برای
بیرون راندن نیروهای خارجی برنامه های جنگی جدید رویدست دارند.
هرچند طالبان در آغاز هر سال به نام های متفاوتی عملیات بهاری را با سرو صدا های زیادی برای روحیه دادن
به افراد شان اعالم می کنند و از تسخیر مناطق مختلف والیت ها خبر می دهند ،اما با گذشت زمان معلوم می
گردد که این اعالمیه ها و حرکت ها ،نمایشی و تبلیغاتی بوده و توان مقابله با نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را
ندارند.
گروه طالبان در حالی به جنگ و خشونت تأکید می ورزند که قرار است در آینده نزدیک ششمین دور گفتگو های
صلح میان امریکا و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود که اعالم جنگ این گروه آنهم در این مقطع
زمانی عکس العمل های زیادی را برانگیخته است ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان با نشر اعالمیه مبنی بر
آغاز عملیات بهاری طالبان گفته که این مسئله نشانه ای واضح اصرار این گروه بر دوام جنگ نامشروع در
افغانستان است و این اقدام جنگجویان را به شدت محکوم می کند و از طالبان میانه رو و طرفدار صلح خواسته
که در کنار مردم افغانستان قرار گرفته بیشتر از این آله دست بیگانگان نشوند ،همچنان زلمی خلیلزاد نمایندۀ
خاص امریکا برای صلح افغانستان که پنجمین دور گفتگو با طالبان را پشت سرگذاشته این اعالمیه را مانند
سازمان اتالنتیک شمالی (ناتو) محکوم نموده و گفته است که اعالم جنگ از سوی طالبان در این مقطع زمانی
نشان می دهد که این گروه هنوز هم به روش های گذشته پابند است ،خلیلزاد همچنان در تیوتر خود از کشور
های پاکستان ،قطر و دیگر کشور های که خواستار صلح در افغانستان اند نیز خواسته است که اعالم عملیات
بهاری طالبان را محکوم کنند.
دولت افغانستان ،زلمی خلیلزاد و ناتو در حال برآغاز عملیات بهاری طالبان عکس العمل نشان می دهند که امید
واری ها نسبت به ششمین دورگفتگوها و ایجاد یک راه معقول برای آغاز گفتگو های مستقیم میان دولت افغانستان
و طالبان ،بیشتر شده است.
هرچند شماری از شخصیت های داخلی و خارجی در رابطه به این اعالمیه ابراز نگرانی کرده و گفته اند که
اعالم عملیات بهاری درد و رنج مردم را بیشتر خواهد کرد و منجر به تلفات انسان های بی گناه خواهد شد ،اما
دولت افغانستان نسبت به شناختی که از این گروه و حامیان شان دارد ،عالوه براینکه دروازه گفتگو های صلح
را باز نگهداشته ،چندی قبل پالن امنیتی و عملیاتی "خالد" را نیز برای سال روان به هدف تأمین برگزاری
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انتخابات ریاست جمهوری و حمالت احتمالی دشمن در سراسر کشور تصویب کرد ،تا اینکه برای برگزاری
انتخابات پیشرو آمادگی های الزم امنیتی را داشته باشد.
روی این اساس مردم افغانستان از تمام جناح های درگیر جنگ در افغانستان می خواهند که به گفتگو های بین
االفغانی اهمیت داده ،از فرصت های پیش آمده استفاده اعظمی ببرند تا اینکه با پایان جنگ و خشونت و برقراری
صلح و ثبات در افغانستان ،تکلیف ائتالف ضد تروریزم در قبال افغانستان نیز روشن گردد و این نیروها طی
یک جدول زمانی افغانستان را ترک کنند ،در غیر آن اگر گروه طالبان به جنگ اصرار می ورزند ،بدانند که
مردم افغانستان از نیروهای شجاع و دلیر دفاعی و امنیتی کشور مانند همیش حمایت می کنند و در هر گونه
شرایط در په لوی این نیروها که فرزندان صدیق کشور اند ،قرار خواهند داشت ،همچنان برای کسانی که به
دستور بیگانگان افغانستان را به میدان رقابت کشور های بیرونی مبدل ساخته و با این گونه اعالمیه ها خواهان
کسب امتیازات بیشتر در گفتگو های رو در رو اند ،میر ساند که با حامیان شان تفهیم نمایند تا یک بار تاریخ این
سرزمین را ورق بزنند و بدانند که هیچ نیروی از طریق خشونت و زور برملت شریف افغانستان حاکم شده
نتوانسته است.
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