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امریکا ،بریتانیا و اروپا 'برای عبور از بحران در افغانستان' خواستار
آتش بس و حکومت انتقالی شدند
 ۸ساعت پیش

جلسۀ هفته گذشته دولت با گروه طالبان بی نتیجه پایان یافت
نمایندگان کشورهای امریکا ،اروپا و بریتانیا ،از دولت افغانستان و گروه طالبان خواستهاند تا قبل
از رسیدن به یک توافق نهایی برای آینده افغانستان ،فعال روی "یک آتش بس سراسری و اساسات
حکومت انتقالی همه شمول موافقت کنند".
این نخستین بار است که جامعه جهانی صریحا خواستار توافق روی حکومت یا ساختار انتقالی شده
است.
وزارت خارجه امریکا در اعالمیه رسمی ،از جلسۀ نمایندگان خاص صلح امریکا ،بریتانیا و اروپا
خبر داده است که دو روز پیش ،در  22جوالی/ژوئیه در روم پایتخت ایتالیا برگزار شده است.
محور بحث این جلسه افغانستان و تالشهای صلح بوده است.
salamwatanam@gmail.com

ضمن استقبال از گفت وگوهای صلح که هفته گذشته میان هیاتهای عالی رتبۀ افغانستان و گروه
طالبان در دوحه برگزار شد ،در این اعالمیه آمده است که ما می دانیم که دستیابی به یک توافق
نهایی سیاسی ،از جمله در مورد قانون اساسی ،احتماالً زمان بر است به همین دلیل ما از دو طرف
می خواهیم که قبل از رسیدن به یک توافق سیاسی نهایی برای آینده افغانستان ،فعال روی چند مورد
موافقت صورت گیرد؛ روی آتش بس سراسری و همه جانبه و همچنین روی جزئیات حکومت انتقالی
فراگیر.
در این اعالمیه همچنین آمده است که هم ساختار انتقالی و هم توافق سیاسی نهایی برای افغانستان
باید ( )1فراگیر باشد )2( ،حق مردم برای انتخاب زعیم محفوظ باشد ،)۳( ،حقوق بشر ،که شامل
حقوق زنان ،جوانان و اقلیتها می شود ،محفوظ باشد )۴( ،تعهد برای مبارزه به تروریسم و اینکه
دگر خاک افغانستان بستری برای گروه های تروریستی نخواهد بود ،)۵( ،و در آخر هم اینکه
افغانستان باید به تعهدات بینالمللی خود از جمله حقوق بشر پابند بماند.
در این اعالمیه همچنین آمده است حمایت جامعه جهانی از نهاد های افغانستان از جمله نهاد های
امنیتی و دفاعی آن ادامه خواهد داشت .در این اعالمیه آمده است که کمک های آینده مشروط به
دولت داری خوب و فراگیر ،تطبیق قانون و رعایت حقوق بشر است.
نمایندگان خاص صلح امریکا ،اروپا و بریتانیا همچنین تاکید کرده اند که هر حکومتی که به زور به
قدرت برسد ،از پشتیبانی آنها برخوردار نخواهد بود.
•

مذاکرات صلح افغانستان؛ تنها نتیجه توافق بر ادامۀ گفتگوهاست.

دولت افغانستان تا کنون عکس العمل رسمی در این زمینه نداشته است .اما چند ماه پیش ،محمد
اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان ،بعد از یک دوره مخالفت بر ایجاد ادارۀ موقت ،ضمن مطلبی
در مجله فارن پالیسی ،با طرح حکومت انتقالی موافقت تلویحی کرد.
آقای غنی در این مقاله مفصل با عنوان 'لحظه خطر و فرصت برای افغانستان ' نوشته است "اگرچه
ساختار جمهوری دست نخورده باقی بماند و اما یک دولت انتقالی صلح می تواند نظم و استمرار را
در زمان برنامه ریزی و برگزاری انتخابات حفظ کند".
آخرین گفت وگوهای صلح میان هیأت دولت افغانستان و گروه طالبان هفته گذشته بدون هیچ نتیجه
ای پایان یافت .در چند ماه اخیر ،گروه طالبان توانستند پیشرفت های چشمگیر نظامی داشته باشند.
اما دولت افغانستان توانسته است مقاومت کند و شماری از ولسوالی های از دست رفته را از گروه
طالبان پس گیرد.
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دو روز پیش ،نیروهای هوایی امریکا در حمایت از نیروهای نظامی افغان ،در جبهاتی در قندهار،
حمالت هوایی انجام داده بود.

تبصرۀ استقالل  -خپلواکی:
اوضاع ناهنجار موجوده در افغانستان آنقدر غیر قابل پیش بینی است که از یکروز به روز دیگر در
هر گوشه ای از کشور در ضمن حوادث خونین ،اشغال ولسوالی ها و جنگ های قوای دولتی و
جنگجویان طالب خبر روز شمرده میشود و اینکه چه کشتاری صورت گرفت و چه جریاناتی مردم
مظلوم را از منازل ،قریه جات و مناطق شان بی کاشانه و سرگردان ساخت.
دولت مرکزی خود به ناظری مبدل شده است که از استرداد این ولسوالی خوشحال میگردد و از
اشغال آن دلگیر ،ولی عمل مهمی که اوضاع فعلی را بهبود بخشد صورت نمی گیرد .گرچه اشرف
غنی وعدۀ تغییراتی را برای محافظت دستگاه دولت و نجات کشور ازین حالت وخیم داده است و
گویا پالنی هم از جانب وی مطرح گردیده است ،ولی با ترک مذبوحانۀ امریکا و متحدین ،متأسفانه
مورال و روحیۀ مردم و خصوصا ً قواء دولتی و اردوی ملی تا حد زیادی متزلزل گردیده است.
مثالً یکی از والیات مهم و بزرگ که قندهار باشد ،مدتیست که در حالت خاص و نا امید کننده ای
قرار دارد ،طوریکه اعالم گردیده است که والیت مذکور به شکست سیاسی مواجه است ،نه شکست
عملی به مقابل قوای طالب!!؟ ولی نا امیدی مردم منطقه از جانب دولت مرکزی و رژیم ،حوادث
تسلیمی بدون جنگ را با طالبان در ولسوالی ها سبب گردیده است ،طوریکه سرحد مهم ستراتیژیکی
« سپین بولدک» دقیقا ً بدست طالبان افتیده و اجازۀ حمل و نقل اموال به ادارۀ آنان بستگی دارد.
در اکثر مناطق افغانستان حتی در قسمت های شمال هم اوضاع هیچ تعریفی ندارد ،طوریکه سرحدات
مهم مانند «شیرخان بندر و حیرتان» دیرهاست که به تصرف طالبان در آمده است و البته راه مهم
تجارتی «اسالم قلعه» در هرات هم دیگر در کنترول دولت نیست.
خالصه به ارتباط خبر بی بی سی ،ممالک اروپایی ،برتانیه و امریکا ،که باوجود ترک افغانستان
بصورت عجوالنه ،پریشان اوضاع نا بسامانی اند که سیل تروریستان بین المللی را یکبار دیگر به
طرف افغانستان از هم پاشیده ،سرازیر می نماید  ،ولی چه راه حلی برای صلح و بهبودی ای را در
آیندۀ آن سرزمین و مردم مظلوم آن می بینند ،هیهات که عجالتا ً جز تاریکی چیز دیگری نخواهد بود.
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