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سؤ تفاهم را به وحدت نظر عوض کنید
کشور عزیز ما افغانستان از زمانه های دور تا به امروز مهد جرگه ها بوده و بااستفاده از گردهمایی مردمی در مقاطع
مختلف تاریخ ،زمینه حل مشکالت و بحران ها را فراهم و در تحکیم روابط حسنه به تدبیر بزرگان قومی ،عالمان دین
و نمایندگان اقشار مختلف جامعه نقش موثری را ایفا نموده است.
کنون که افغانستان در یک مرحلۀ حساس از تاریخ قرار گرفته ،جنگ و صلح آن نیز به یک معضل بزرگ تبدیل شده و
شماری از کشور ها با استفاده از روش صلح در تالش تطبیق اهداف ستراتیژیک خود در قبال افغانستان هستند ،اما
دولت افغانستان منحیث طرف اصلی قضیه این را مکلفیت خود می داند تا مدیریت گفتگو های صلح را در دست گیرد و
حضور غایب خود در گفتگو ها را به حضور فعال و دایمی مبدل سازد.
روی این اساس حکومت تصمیم بر این گرفت که لویه جرگه مشورتی صلح را دعوت نماید تا با توحید دیدگاه ها و
نظریات اشتراک کنندگان ،میکانیزم مشخص ،جامع و واحد را توحید تا با این میکانیزم بتواند در جلسات بعدی صلح
شرکت کند و خطوط اساسی دولت را که همانا دستاورد های هجده سال پسین مردم افغانستان است ،در معادالت صلح
به معامله گرفته نشود ،بلکه به یک صلح پایدار ،عادالنه و با عزت که مورد پسند تمام مردم افغانستان باشد بینجامد.
اما شماری از احزاب سیاسی و تیم های انتخاباتی نظر به دالیلی ،جرگۀ مشورتی صلح را تحریم نموده و تاکید بر این
دارند که دالیل مقنع برای برگزاری و شرکت در این نشست سراغ ندارند.
روی این اساس رئیس برگزاری کمیسیون جرگۀ مشورتی صلح روز یکشنبه از آغاز رایزنی ها با چهره های سیاسی و
تیم هایی انتخاباتی که جرگۀ مشورتی را تحریم کرده اند ،خبر داده و خاطر نشان ساخت که ممکن است ما در قسمت
اطالع رسانی با این تیم های انتخاباتی ،کوتاهی کرده باشیم .ولی مذاکره را با آنها آغاز کردیم تا قناعت شان حاصل شود
و در جرگۀ مشورتی صلح شرکت کنند.
حاال که قرار است به تاریخ نهم ثورجرگۀ مشورتی صلح با اشتراک نمایندگان از سراسر کشور در کابل برگزار گردد،
چه بهتر است که این تیم های انتخاباتی در جرگۀ مشورتی صلح شرکت کنند ،دیدگاه ها و نظریات شان نسبت به روش
گفتگو های صلح را با جمع بزرگی از اشتراک کنندگان شریک سازند ،زیرا برگزاری جرگه هم از لحاظ قانون اساسی
و هم از نظر دینی یک امر پسندیده است و مردم افغانستان نیز به این اصل باور مند هستند و از اشتراک کنندگان این
جرگه می خواهند تا به طور عادالنه و بیطرفانه به عمق قضایا پرداخته ،راه حل منطقی را برای پایان جنگ و خشونت،
همچنان برقراری صلح با عزت ،عادالنه و همه پذیر در کشور جستجو نمایند.
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