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های حکومتی افغان گفته  های سیاسی و مقامامریکا در دیدار با چهره ۀایاالت متحد خاص ۀنمایندخلیلزاد، ځلمی داکتر 

ا رقم خواهند زد. آقای هافغانستان را افغان ۀپنهانی وجود ندارد و آیند ۀهای قطر هیچ مسأل گو و است که در گفت

های سیاسی دیدار زنان و شماری از چهره های حکومت وحدت ملی، دوازدهم حمل، با مقام روز دوشنبه، خلیلزاد

در میان گذاشت. هدف این دور سفرش به کابل، تشویق رهبران حکومت و  آنهاقطر را با  اجالسکرد و جزییات 

 .فراگیر ملی عنوان شده است ۀکنند گو و به ایجاد هیأت گفتگران کشور  سیاست

طر، های ق گو و ج گفتبارۀ نتائ امریکا در خاص ۀای گفته است که نمایند ریاست اجرایی کشور با نشر خبرنامه

 صلح با عبدهللا عبدهللا، رییس اجرایی کشور بحث و تبادل شموجود در رو مشکالتها و  سفرهای اخیرش، پیشرفت

طه قطع راب ۀبار های خود گفت که با طالبان در در صحبت خلیلزادآقای »نظر کرده است. در این خبرنامه آمده است: 

ها توافق نهایی صورت  گو و ها بحث شده، اما تاهنوز در این گفت ها و جدول زمانی خروج نیرو با تروریست

االفغانی  مذاکرات بین»ایاالت متحده امریکا افزوده است:  خاص ۀاین خبرنامه به نقل از سخنان نمایند« نگرفته است.

های اصلی این مذاکرات به شمار میروند  ها، از مؤلفه یافتن به صلح با توافق تمام افغان بس و دست شمول، آتش همه

جان " مجلسنامه، در این  اساس این خبر بر« شمول آغاز گردد. االفغانی همه و در تالش هستیم تا مذاکرات بین

 .اند الدین ربانی، وزیر امور خارجه کشور نیز حضور داشته ، سفیر ایاالت متحده برای افغانستان و آقای صالح"بس

یس شورای عالی صلح آغاز کرد. او کننده حکومت و رئ دیدارش را صبح روز گذشته با هیأت مذاکره خلیلزادآقای 

اعضای این هیأت و کننده صلح حکومت،  یس هیأت مذاکرهرحیمی، رئ یدار با سالمدر توییتی نوشته است که در د

االفغانی  های بین گو و یس شورای عالی صلح، در مورد ضرورت پیشرفت و آغاز فوری گفتعمر داوودزی، رئ

 .گو کرده است و بحث و گفت

 ن نیز دیدار کرده است. نمایندۀزنان افغا بکۀهای سیاسی و اعضای شبا تعدادی از چهره خلیلزادافزون بر این آقای 

منظور بحث روی  ها به زنان افغان کابل و والیت گان شبکۀبا نمایند»ش نوشته است: امریکا در صفحه توییتر خاص

 زنانکننده تصمیم خواهند گرفت، اما  تشکیل هیأت مذاکره ۀبار ها در با آنکه تنها افغان ام.  کرده چندین مسأله مالقات

 ۀنمایند «افغانستان در میز مذاکره حضور داشته باشند. ۀهای مرتبط به صلح و آیند گو و مراحل گفتباید در تمامی 
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رسول سیاف، یکی از رهبران جهادی کشور نیز الرب امریکا برای صلح افغانستان در سفرش به کابل با عبد خاص

 .در پیوند به روند صلح دیدار کرده است

امریکا در امور صلح افغانستان شب  خاص ۀشورای وزیران گفته است که نمایندایی کشور در مجلس رئیس اجر

شمول برای آغاز  نان بر تشکیل هیأتی همهچهم جلسهنبه، یازدهم حمل وارد کابل شده است. آقای عبدهللا در این شیک

های صلح زیر  گرفته است که فعالیت هایی صورت های اخیر تالش های صلح تأکید کرد و گفت در روز گو و گفت

 .چتر واحد متمرکز شوند
 

امریکا تا  وزارت خارجه ایاالت متحدۀ ۀاساس خبرنام این دور سفرش را در پنجم حمل آغاز کرد و بر خلیلزادآقای 

رفت و  ریکا در این دور سفرش نخست به برتانیهوزارت خارجه ام خاص ۀیکم حمل ادامه خواهد داد. نمایند و بیست

 .اروپا صحبت کرد غانستان و سیاست امریکا و اتحادیۀاش در پیوند به روند صلح اف با همتای اتحادیه اروپایی

به ایجاد هیأت فراگیر ملی به  آنهاپس از دیدارش با رهبران حکومت وحدت ملی و تشویق  خلیلزادبا این حال، آقای 

بان، به پاکستان، بلجیم، اوزبیکستان، اردن و قطر نیز سفر خواهد های مستقیم با گروه طال گو و منظور آغاز گفت

االفغانی عنوان شده است. آقای خلیلزاد از تابستان سال  های بین گو و ها، تالش برای تسهیل گفت کرد. هدف این سفر

دار فر کرده و دیمیانه س گذشته تا کنون بیش از پنج بار به افغانستان، کشورهای منطقه، اروپا و کشورهای خاور

 .گان گروه طالبان داشته استبا نمایند رسمی

های  گو و وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، بیست روز پس از پایان پنجمین دور گفت خاص ۀنمایند

ر را های قط گو و یات پنجمین دور گفتکابل آمده است. او از این پیش جزئگان گروه طالبان به اش با نمایند رسمی

 .با حکومت افغانستان در میان نگذاشته بود

ارگ را  عکس العمل گان گروه طالبان در قطر،با نمایند خلیلزادشریک نساختن جزییات پنجمین دور مذاکرات آقای 

ها،  گو و برانگیخت. حمدهللا محب، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری درست دو روز پس از پایان این دور گفت

انستان از حکومت افغ خلیلزاده بود. مشاور امنیت ملی گفته بود که جویی شخصی متهم کرد را به منفعت خلیلزادآقای 

امریکا  خاص ۀبخشد. آقای محب مدعی شده بود که نمایند زدایی کرده و به گروه طالبان مشروعیت می مشروعیت

 .قدرت رسیدن خودش در این کشور فراهم کند در امور صلح افغانستان قصد دارد زمینه را برای به

منتظره واشنگتن را در پی داشت. وزارت امور خارجه  سریع و در عین حال غیر عکس العملانتقاد آقای محب، 

حمله بر وزارت » خلیلزاداو را بر « حمله»امریکا، مشاور امنیت ملی کشور را در مقر آن وزارت احضار و انتقاد و 

 .وان کردعن« خارجه امریکا

 یس جمهور غنی گفته است که اینه یک دیپلمات ارشد امریکایی به رئگزاری رویترز گزارش داد ک به دنبال آن خبر

خود را با حمدهللا محب قطع میکند و پس از این دیگر با او همکاری نخواهد  نظامی و غیرکشور تمام روابط نظامی 

ه کابل، حمدهللا محب، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری به والیت کنر ب خلیلزادداشت. با این حال، با رسیدن آقای 

حمدهللا محب، مشاور امنیت ملی جمهوری »دفتر شورای امنیت ملی آمده است:  ۀنام سفر کرده است. در خبر

 ربه منظور بررسی وضعیت امنیتی والیات نورستان و کنر به آن والیات سفافغانستان، در یک سفر رسمی اسالمی 

 .«کرد

های صلح دست به کار  برای توحید تالش امریکا به کابل، حکومت افغانستان خاص ۀهمزمان با این دور سفر نمایند

های سیاسی به شمول حامد کرزی، رئیس  یس جمهور غنی در آغاز هفته جاری با شماری از چهرهشده است. رئ
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کرده است. او همچنان در توییتی نوشته است که برای رسول سیاف، رهبر جهادی، دیدار الرب و عبد جمهوری سابق

 گان تمام اقشار به صورت جدی ادامه میدر مورد صلح به مشوره با سیاسیون و نمایند« موضع واحد»رسیدن به 

 .دهد
 

بر داده های صلح خ برای رهبری تالش« مرجع واحد»ها برای ایجاد  زنی یس اجرایی کشور رأیافزون بر این، رئ

روز  در این شب و»در کابل گفت:  روز یکشنبه، یازدهم حمل، در مجلسییس اجرایی کشور است. عبدهللا عبدهللا، رئ

گیرد و مشوره برای شکلگیری مرجع واحدی برای رهبری  های صلح صورت می توحید تالش بارۀ هایی در بحث

 .«ها جریان دارد این کوشش

 :مرجع واحد صلح

های متفرق صلح زیر یک چتر سخن  آوری دیدگاه دو از جمع یس اجرایی کشور هرو رئبا آنکه رئیس جمهور 

رسانند که این  میها  گزارشاما اند، اما هیچ کدام واضح نساخته است که منظور از این مرجع واحد چیست.  گفته

 میاست. منابع « صلح شورای رهبری»ای زیر نام  گیری شورای تازه شود، شکل مرجع واحد که از آن یاد می

ها روی آن جریان  زنی یس اجرایی کشور به ارگ پیشنهاد شده و رأید این شورا از سوی رئیند که طرح ایجاگو

گان احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، زنان شود قرار است اعضای این شورا که متشکل از نمایند دارد. گفته می

 .های مستقیم با گروه طالبان را در دست گیرند گو و فتهای سیاسی باشد، مدیریت گ و چهره

دارانش در بلخ به  یس جمهور روز شنبه، دهم حمل، در سخنرانی میان هواان عبدالرشید دوستم، معاون اول رئهمچن

های مطرح قشر سیاسی،  تشکیل اشاره کرده است. آقای دوستم گفته است که شخصیت شکلگیری این شورای تازه

 .مدنی و زنان در این شورا حضور خواهند داشتجامعه 

امریکا در امور صلح افغانستان از این پیش هیأت دوازده نفری  خاص ۀ، نمایندخلیلزاد ځلمیاین در حالی است که 

ندانسته و از حکومت خواسته بود تا یک هیأت  وهای مستقیم با گروه طالبان کافیگ و حکومت را برای آغاز گفت

 .گان احزاب سیاسی و سایر اقشار حضور داشته باشندشمول را شکل دهد که در آن نمایند ملی و همه
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