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انتظار مردم از این دور سفرهای زلمی خلیلزاد
هشتمین دور سفر زلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به تاریخ دهم جوزا آغاز و احتماالً تا
 2۶جوزا ادامه یابد و قرار است خلیلزاد در این سفر از افغانستان بلجیم ،آلمان ،پاکستان ،قطر وامارات متحده
عربی دیدار کند ،همچنان با سران حکومت وحدت ملی ،چهره های سیاسی ،فعاالن مدنی و نمایندگان زنان نیز
درافغانستان دیدار نماید و هدف از سفر نمایندۀ خاص امریکا به این کشور ها ،تقویت اجماع جهانی برای پروسۀ
صلح افغانستان عنوان شده است و در سفر به قطر خلیلزاد با نمایندگان گروه طالبان نیز دیدار خواهد کرد.
زلمی خلیلزاد در تویتراش نگاشته است که در این دورسفرهایش ،تالش خواهد نمود تا دوبخش اول چارچوب
صلح نهایی شود ،البته این دوبخش شامل مباحث مربوط به خروج نیروهای خارجی و مبارزه با تروریزم می
شود .هشتمین دور سفر زلمی خلیلزاد به کشورهای منطقه و جهان در حالی آغاز می گردد که برخی از چهره
های سیاسی افغانستان با نمایندگان طالبان برای بار دوم در مسکو دیدار و گفتگو کردند که با تاسف این چهره ها
با تالش مضاعفی که انجام دادند ،نتوانستند طالبان را به آتش بس موقت در روزهای عید سعید فطر متقاعد سازند
و برعکس مال هیبت هللا رهبر این گروه عالوه براینکه آتش بس را نپذیرفته ،بدون تمکین در پیام عیدی خود به
ادامۀ جنگ تا رسیدن به اهداف تاکید نموده و گفته است که گروه طالبان به گفتگوهای خود با جانب امریکا ادامه
می دهد همچنان در این پیام آمده است که در کنار آن طالبان به گفتگوهای بین االفغانی نیز ادامه می دهند که این
پیام با عکس العمل برخی از چهره های سیاسی در داخل و خارج از افغانستان و حکومت وحدت ملی نیز مواجه
شد و زلمی خلیلزاد نیز از بخشی این پیام استقبال کرد و از بخشی دیگر آن انتقاد نمود و خاطر نشان ساخت که
لحن مال هیبت هللا تند است و این سبب پیچیدگی روش صلح خواهد شد.اما آگاهان امور سیاسی افغانستان به این
باور اند که امریکایی ها با مذاکرات مستقیمی که در پشت درهای بسته در عدم حضور نمایندگان دولت مشروع
و قانونی افغانستان ،با طالبان انجام دادند برخی از کشورهای همسایه ومنطقه را نگران ساختند و از همین جهت
احتماالً روسیه در یک اقدام غیر منتظره دومین نشست میان برخی از چهره های سیاسی و گروه طالبان را
درحضور نمایندگان شماری از کشورها در مسکو سازماندهی نمود که در مقایسه به نشست های صلح که میان
امریکا و طالبان برگزار گردید ،این نشست یک نشستی باز و در حضور رسانه ها انجام شد و قطعنامه یی پایانی
آن نیز رسانه یی گردید.
روی این اساس به عقیدۀ آگاهان امور سیاسی زلمی خلیلزاد بایست در این دور سفرهایش چنان وانمود کند که
امریکا در پیشبرد مذاکرات صلح با گروه طالبان ،اهداف و برنامه های پنهانی ندارد ،همانگونه که خلیلزاد همواره
تاکید کرده که امریکا برای تسهیل گفتگوهای مستقیم صلح میان دولت افغانستان و طالبان تالش می کند.
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بنا ًء مردم افغانستان هرچند که مردم آگاه با تجربه اند و این را درک می کنند که آوردن صلح و ختم جنگ
چهاردهه کاری یک ماه و چند ماه نیست ،بلکه آوردن صلح احتماالً زمان زیادی را در بر خواهد گرفت ،اما
مردم افغانستان این انتظار را از شش دور مذاکرات داشتند که حداقل جناح های درگیر جنگ به ویژه طالبان ،نه
تنها آتش بس موقت را می پذیرفتند بلکه به آتش بس دایمی باید می اندیشیدند ،تا فضای اعتماد و باور میان دو
جناح و مردم افغانستان که قربانی اصلی این جنگ هستند ،به وجود می آمد.
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