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تحکیم وحدت ملی و همگرایی بهترین راهکار
تأمین صلح و ثبات در کشور
بنابر تجارب و مطالعات به عمل آمده آنچه که امروز از آن به عنوان کلید راه حل معضالت ناشی از جنگ های
تحمیلی چهار دهۀ گذشته و حل اختالفات ذات البینی ناشی از عدم دستیابی به صلح و خرابی های جنگ و کدورت
های کوچک و بزرگ و حتا جلوگیری از نا بسامانی ها می توان استفاده نمود ،همانا تحکیم وحدت و همگرایی
و استفاده از عملکردهای عاقالنه دور از مداخالت اجنبی ها ،در مطابقت به خواست و نیاز زمان در پرتو اتفاق
و اتحاد بوده می تواند و بس .راهکاری که در واقعیت امر بدیلی نداشته و هرگز پشیمانی در قبال نمی داشته
باشد .قابل تذکار است که این راهکار و این عملکرد باهمی و مفاهمه که به صلح می انجامد و می تواند ،عالقمندان
صلح و امنیت اعم از گروه طالبان ،کشورهای طرفدار صلح و ثبات و زمامداران حکومت وحدت ملی را برای
زدودن ناهنجاریها و اختالفاتی که مانع مذاکرات و تفاهم می گردد دور سازد و با رفع مشکالت ناشی از شکر
رنجی و صحبت های قناعت بخش دیدگاه های مثبت را باهم نزدیک سازد و راه دستیابی به صلح و آرامش را با
استفاده از عقالنیت و فضای مشوره و مذاکره هموار نماید .هرگاه برای تطبیق پالن ها و عملی نمودن تدابیر و
فیصله هایی که برای دستیابی به صلح از طریق مفاهمه و مذاکره در شرایط کنونی که طی نشست های پی در
پی در قطر و تالش زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص وزارت خارجه امریکا مساعد گردیده است ،کدام خللی وارد
گردد ،بدون شک تمام تالش هایی که در طول یک سال گذشته به خصوص در طول چهار و پنج ماهی که از
طریق نمایندۀ وزارت خارجه امریکا صورت گرفته است ،نقش بر آب خواهد شد و پروسۀ تفاهم و راه گسترش
صلح به کندی مواجه خواهد گردید ،بنابر آن می بایست تا راهکارهای دستیابی به صلح از طریق مذاکره بین
االفغانی با گروه طالبان سراغ شود و تمام نا مالیماتی که در این راستا مشکل آفرین است باید از میان برداشته
شود ،روی همین موضوع گفته می شود که اتفاق و اتحاد و همگرایی به عنوان راهکار رسیدن به صلح و عملی
شدن پالن ها و تصامیم اتخاذ شده در ارتباط به دستیابی به مذاکره و ایجاد شرایط تامین صلح و ثبات است باید
در سرخط عملکرد های مسئوالن حکومت وحدت ملی و تمام نهادهای سیاسی واجتماعی کشور قرار گیرد ،اما
در این راستا نقش و حضور نمایندگان تمام نهاد ها و احزاب سیاسی ،افراد خبره و آگاه عرصه های سیاسی و
اجتماعی وحضور نمایندگان زنان نباید از نظر دور و کم بها داده شود.
قابل اذعان است که حکومت وحدت ملی از بدو تاسیس در راستای تامین صلح و ثبات وحضور دایمی مردم و
نهاد های سیاسی در تطبیق تمام برنامه های سیاسی و سرنوشت ساز وتطبیق برنامه های صلح و ثبات درکشور
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تالش می داشته باشد ،به خصوص در پروسۀ صلح از طریق مذاکره به خاطر تامین امنیت و ثبات در کشور
همیشه حضور مردم و نهادهای سیاسی را اساسی و مهم وانمود ساخته است و اکثراً راهکار های علمی و عملی
فعالیت های کشوری را در همین راستا سازمان داده و می دهد تا از طریق مفاهمه و مذاکره طرف مقابل دولت
یعنی گروپ طالبان که اکنون برای نشست بین االفغانی آماده صلح می باشند و در همین روزها طی اجالسی که
در دوحه تدویر می یابد مالقات و مذاکره انجام می یابد طی فیصله های که در اخیر این اجالس وگفتگو های رو
در رو با هیئت مذاکره کننده دولت صورت می گیرد ،قفل دروازۀ صلح به روی مردم کشورما که جنگ های
تحمیلی سخت کام شان را تلخ ساخته است گشوده شود.
اما بنابر ارزیابی شرایط حساس کنونی و جو سیاسی و نظامی در کشور های منطقه با در نظر داشت بروز نا
امنی ها در بعضی از والیات کشور که باالثر اعالمیۀ طالبان تحت عنوان عملیات الفتح به تاریخ  2۳حمل نشر
گردیده جنگ وحمالت باالی پوسته های نظامی از جمله در والیت کندز صورت گرفته که در این زمینه نباید
مداخالت بیرونی را از نظر دور داشت چرا که گروپ های افراطی طالبان که عقیده به صلح و ثبات ندارند و
از جانب دیگر اختیار آنان بدست نظامیان پاکستان است و آنان آرامی و منافع خود را در نا آرامی کشور ما
جستجو می کنند ،آتش جنگ در بعضی از والیات کشور ما زبانه می کشد .این رویداد در حالیست که قرار است
جلسۀ قطر در دوحه در جریان هفته آینده تدویر یابد و باالثر تفاهم ومذاکره راهکارهای صلح و ثبات در افغانستان
بکار گرفته شود .بنابر همین موضوع باید تالشهای صلح طلبانه زیادتر سازمان یابد تا با مساعد شدن زمینه
مذاکره و مفاهمه قبل از تدویر اجالس قطر از طریق نهاد های صلحدوست و جامعۀ مدنی و نهادهای سیاسی
کشور ما و نمایندگان اشتراک کننده کشور های صلح طلب و آنانیکه طرفدار صلح و ثبات در منطقه و افغانستان
اند راه رسیدن به صلح در همین اجالس قطر در دوحه هموار گردد تا از جنگ و نا آرامی ها جلوگیری به عمل
آید و راهکار تأمین صلح و ثبات بکار گرفته شود.
باور کامل داریم ،آنانیکه درکی و برداشتی از ارزشمندی و اهمیت صلح و همگرایی و همدلی میان افراد جامعه
دارند و از جنگ های تحمیلی که عامل شهادت مردم مسلمان افغانستان می گردد خسته شده اند ،چه گروه های
مسلح طالبان و چه سایر گروه های مخالف دولت ،باید به پروسۀ صلح که از طریق مفاهمه و مذاکره در اجالسی
که تدویر می یابد لبیک بگویند و برای تحکیم صلح و ثبات و قطع جنگ تاپای جان برزمند و از آن حمایت نمایند.
یقین و باور کامل داریم که مسئوالن حکو مت وحدت ملی بادر نظرداشت تعهداتی که برای مردم کشور ما به
خاطر تغییرات در عرصه های سیاسی و بهبود زندگی اجتماعی مردم سپرده اند ،اکنون در قبال پروسۀ صلح و
تأمین امنیت با تمام توان تالش خواهد کردند تا به ندای مردم و کشور ما با عقالنیت تمام پاسخ بدهند و به خواست
برحق شان که تأمین امنیت و بهبود بخشیدن زندگی اجتماعی است لبیک بگویند و در راه تحکیم بخشیدن صلح
که بعد از سالهای زیادی در کشور ما تأمین می گردد تالش کنند و با ایجاد همگرایی و اتفاق و اتحاد ملی ،پالن
ها و تدابیر همه جانبه را به خاطر خود کفایی کشور ما در پرتو صلح و امنیت اتخاذ و عملی سازند ،اعتماد و
اطمینان مردم را در قبال حکومت وحدت ملی افزایش بخشند و با گسترش وحدت و همگرایی گام های استواری
بردارند تا شکررنجی های دوران جنگ در پرتو صلح و ثبات کامالً زدوده شود و صلح و ثبات دایمی در کشور
ما تحکیم یابد.
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