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انتظار می رود ،جلسات صلح فرصتی باشد
برای گفتگوهای رو در رو
نمایندگان برخی از جریان ها و چهره های سیاسی افغانستان در مراسم تجلیل از صد سالگی روابط دیپلوماتیک
افغانستان و روسیه که دیروز در مسکو برگزار شد ،شرکت کردند و قرار است در حاشیه این جلسۀ شرکت
کنندگان جانب افغانستان با نمایندگان طالبان نیز پیرامون روش گفتگوهای صلح بحث نمایند.
مسکو در حالی برای دومین بار میزبان اجالسی در بارۀ صلح افغانستان میان سیاسیون کشور و هیئت طالبان
شده است که اواخر ماه گذشته ،ضمیر کابلوف نمایندۀ رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان ،زلمی خلیلزاد
نمایندۀ خاص امریکا برای صلح افغانستان و دنگ ژیان نمایندۀ خاص چین برای افغانستان در مسکو در رابطه
به صلح افغانستان تبادل نظر کردند ،همچنان این کشورها با اعالم حمایت از برگزاری جلسات بیناالفغانی ،از
طالبان خواستند تا در گفتگو های صلح با هیئت افغانستان که شامل نمایندگان دولت افغانستان است نیز شرکت
کنند.
گرچه در این جلسه عالوه برسفیر افغانستان مقیم مسکو ،رئیس شورای عالی صلح افغانستان نیز شرکت نموده
و سخنگوی این شورا با تأیید سفر محمد کریم خلیلی به روسیه گفته است که توقع شورای عالی صلح این است
که تمام طرفها و یا تمام فعالیت های که برای صلح و ثبات افغانستان صورت می گیرد ،باید هماهنگ با افغانها
باشد تا در کنار این فعالیت ها بتوانیم زمینۀ مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان را فراهم سازیم ،زیرا
به گفته ای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که پیش از نخستین نشست صلح مسکو در سال گذشته
در یک گفتگوی خاص با طلوع نیوز گفته بود:
همراه کی ،چرا موافقه می کنند؟
قدرت اجرایی شان کجاست؟
صدها مجلس این گونه شود تا دولت افغانستان ،شورای ملی افغانستان ،نهاد های قانونی افغانستان روی آن صحه
نگذارند کاغذ است ،که سخنان رئیس جمهور به صراحت این را می رساند که اگر کشورهای همسایه ،منطقه و
جهان میخواهند تالشهای شان مثمر ثمر واقع گردد بایست در جلسات صلح ،هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان
که طرف اصلی قضیه است حضور داشته باشد تا این جلسات نتیجه یی مثبت بدهد ،اما حاال احتمال می رود،
جلسۀ چهره های سیاسی افغانستان و طالبان در حاشیه صدمین سالگرد روابط دیپلوماتیک افغانستان و روسیه،
برنامه ریزی برای یک جلسۀ دیگر در جای دیگر باشد.

شماره  1از 2صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

روی این اساس مردم افغانستان از سیاسیون کشور انتظار دارند تا به خاطر پایان جنگ در این کشور در تبانی
با کشور میزبان صادقانه زمینه گفتگوهای رو در رو میان دولت افغانستان و طالبان را مهیا سازد تا بیشتر از
این روش گفتگوهای صلح به درازا نکشد ،زیرا به گفتۀ نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان که به تازگی
تالشهای خود را برای تسهیل روش صلح در افغانستان را تشدید بخشیده و در جریان ماه جاری دوبار با نمایندگان
طالبان در قطر دیدار کرده ،تاکید نموده که در پایان کار ،تنها خود افغانها به شمول طالبان می توانند در مورد
آینده کشورشان تصمیم بگیرند.
بناء نظر به تالش های ملی ،منطقوی و جهانی باید گفت ،اقداماتی که برای تسهیل روش صلح از سوی این
کشورها آغاز شده یک حرکت نیک و درخور ستایش است و مردم افغانستان این اقدامات را به فال نیک میگیرند
و انتظار دارند تا این اقدامات زمینه گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان را فراهم سازد ،اما اگر در
این جلسات هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان مانند شش دور مذاکرات میان امریکا و طالبان که در قطر برگزار
گردید ،حضور نداشته باشد ،طبعا این جلسات ضیاع وقت بوده و نتایجی در قبال نخواهد داشت ،زیرا طرف
اصلی قضیه دولت مشروع و قانونی قرار دارد که از حمایت عموم مردم افغانستان برخوردار است.
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