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مردم افغانستان ،خواهان صلح اند ،نه دوام خشونت
مذاکرات میان هیأت امریکایی و نمایندگان طالبان که به خاطر آغاز ماه رمضان ،متوقف شده بود ،دیروز در
دوحه ازسر گرفته شد.
گزارش ها حاکی از آن است که در این دور مذاکرات روی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و تهدید نشدن
سایر کشورها از خاک این کشور ،پیشرفت هایی صورت گرفته است.
خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان در حالی بار دیگر باال می گیرد که به نقل از اسوشیتد پرس در
چهارمین روز از مذاکرات این دور در دوحه ،دو طرف نتوانسته بودند بر تعیین زمان خروج نیروهای نظامی
امریکا و ناتو از افغانستان به نتیجه برسند ،زیرا گفتنیست که امریکایی ها یک ونیم سال زمان می خواهند تا
چهارده هزار نظامی خود را از افغانستان خارج کنند ،در حالی که طالبان خواستار خروج فوری این نیروها از
افغانستان هستند و می گویند که این فرایند باید تا شش ماه اجرا شود ،اما بعد از وقفه که برای آغاز ماه رمضان
در گفتگوها رونما شده بود ،دیروز بار دیگر این روند از سر گرفته شده و دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر
گفته است که روی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و تهدید نشدن کشورهای دیگر از خاک افغانستان،
پیشرفت هایی صورت گرفته است.
هرچند در مذاکرات این دور دوحه گفته می شود که دو طرف پیشنهادهای جدیدی را برای خروج نیروهای امریکا
و ناتو از افغانستان ارائه کرده اند ،اما آگاهان امور سیاسی به این باور اند که برای رسیدن به توافق نهایی هنوز
نیاز به گفتگوهای بیشتر است ،اما حرفی که درخور تأمل و دقت است این است که در غیاب نمایندگان دولت
افغانستان اگر توافقاتی هم صورت گیرد آیا قابل اجرا است؟ پرسشی که زمان پاسخ آنرا خواهد داد.
بناء از این مسأله هیچگاهی چشم پوشی نمی گردد که در این جلسات حکومت و مردم افغانستان در حاشیه رانده
شده و هر تصمیمی که در راستای برقراری صلح در افغانستان گرفته شود ،طبعا قابل قبول نخواهد بود.
از همین رو حکومت سعی کرد تا با تدویر لویه جرگه مشورتی صلح ،نخست ضعف اعتمادی که میان مردم و
حکومت در پیوند به گفتگوهای صلح به میان آمده بود ،آنرا با تدویر جرگه و صدور قطعنامه ،برطرف کند و
ثانیا جایگاه خود را نیز منحیث طرف اصلی جنگ و صلح دوباره به دست آورد تا در جلسات صلح از یک
موضع قوی و ملی وارد گفتگوها شود ،زیرا در مدتی که گفتگوهای صلح جریان داشت طالبان هیچ اعتنایی از
خود نسبت به صلح و آشتی نشان نداده اند ،بلکه گفتگوها در دوحه جریان داشت ،جنگ و خشونت در افغانستان
که می شود از شدت حمالت در والیت های بغالن ،فراه ،هلمند… به خصوص حمالت انفجاری و انتحاری
دیروز در شهر کابل یادآوری نمود .با وجود تقاضاهای مکرری که از سوی اعضای جرگه مشورتی صلح،
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نهادهای ملی و بین المللی به خاطر توقف خشونت در جریان ماه مبارک رمضان صورت گرفته ،اما هنوز هم
دیده می شود که جنگ ،خشونت و خونریزی از سوی گروه طالبان کماکان ادامه دارد و هر روز مردم افغانستان
شاهد از دست دادن عزیزان شان هستند .روی این اساس مردم افغانستان صلح می خواهند ،اما صلح پایدار و
عادالنه که تمام اقشار جامعه ما خود را در آن مصون و دستاوردهای هجده سال اخیر نیز به معامله گرفته نشود.
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