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مردم افغانستان خود ،به سرنوشت خویش تصمیم
خواهند گرفت

از چند ماه به این سو ،هیئت مذاکره کننده ایاالت متحده امریکا به رهبری زلمی خلیلزاد با گروه طالبان سرگرم
گفتگو بوده اند و در همین نزدیکی ها دور ششم این گفتگوها پایان یافت.
هرچند در نخست چنان وانمود می گردید که گویا مشکل طالبان حضور نیروهای ناتو به رهبری ایاالت متحده
امریکا در افغانستان است که احتماالً در چند جلسه این مشکل حل خواهد شد ،اما بعد از پایان دور ششم این
گفتگوها ،چنان معلوم گردید که این مشکل آنطوری که تصور میرفت به زودی حل شدنی نیست.
ایاالت متحده از آغاز گفتگوها موضع اش مشخص بود ،آنهم اینکه نیروهایش تا ابد در افغانستان باقی نخواهد
ماند و یا هم هدف از حضور نیروهای امریکایی در افغانستان ،منهدم ویا خنثی سازی تهدیدات هراس افگنی است
که این کشور ،حضور و فعالیت هراس افگنان در افغانستان را نه تنها برای غرب بلکه برای امریکا نیز یک
تهدید بزرگ تلقی می کند ،اما حاال گزارشهای تایید ناشده حاکی از آنست که گویا طالبان در ششمین دور گفتگوها
از توقع شان پا فرا تر گذاشته و موضوع امارت اسالمی را مطرح کرده اند که احتماالً این مسئله منجر به بی
نتیجه ماندن این اجالس شده باشد.
گرچه تا اکنون گفتگوهای که میان امریکا و طالبان به انجام رسید از جزئیات آن ،اطالعات دقیقی در رسانه ها
درز ننموده است ،اما گفته می شود که در آخرین دور مذاکرات ،طالبان با استفاده از فضای که برایشان مهیا شده
بود خواستند حرف دل خود را بگویند که زلمی خلیلزاد بعد از پایان این جلسه نتایج آنرا آهسته تعبیر کرد ،اینکه
این گفتگوها چه زمانی از سر گرفته خواهد شد و فرجام آن به کجا خواهد انجامید و قربانی این گفتگوها کدام
جناح خواهد شد ،هنوز معلوم نیست ،اما این مسئله واضح و روشن است که دستاورد های هجده سال پسین به
صورت خاص قانون اساسی ،حقوق زن ،آزادی بیان و حفظ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از جمله خطوط
سرخ مردم افغانستان در گفتگوهای صلح خواهد بود ،در غیر آن این مردم افغانستان اند که در رابطه به سرنوشت
خود ،خود تصمیم می گیرند.
روی این اساس دیپلوماتان امریکایی هنوز فرصت دارند تا در سیاست خارجی و خاصتا ً در قبال آسیایی جنوبی
و افغانستان تجدید نظر کنند ،زیرا این کشور عالوه بر مصارف گزاف مالی ،تلفات سنگین انسانی را نیز متحمل
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شده است که نمی شود به عجله و تغییر دستآورد این همه تالش ها و دستاوردهای جامعه جهانی به خصوص
مردم افغانستان را به یک شبه از دست داد.
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