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 28/02/2018          نیام میفه

 و طالبان کایامر گانندینما دارید نیپنجم

 شود؟گو با حکومت بحث می و آیا روی گفت

به پایان دادن به جنگ در افغانستان  رابطهنمایندگان ایاالت متحده امریکا و طالبان در  پنجمین دور دیدار رسمی

گوهای  و رسانند که در این دور گفتها می شنبه، هفتم حوت در دوحه، پایتخت قطر آغاز شد. گزارشروز سه

 خاص ۀدفتر طالبان در قطر و زلمی خلیلزاد، نماینددوجانبه مالعبدالغنی برادر، معاون سیاسی و مسوول رسمی 

گو کننده را به دوش دارند. هر  و های دوطرف گفت ایاالت متحده امریکا در امور صلح افغانستان رهبری هیأت

 های رسمی گو و چند آقای خلیلزاد، روز دوشنبه دیدار تعارفی با مال عبدالغنی برادر داشت، اما پنجمین دور گفت

اند که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و  شنبه آغاز شده است. گروه طالبان گفته میان دو طرف روز سه

 ها است، گو و های القاعده و داعش از محورهای اصلی این دور گفتمبارزه با گروه ۀهمکاری طالبان در زمین

کننده  رو با هیات مذاکره در گوهای رو  و فتبس و آغاز گ گوید، روی اعالم آتشاما حکومت افغانستان می

 .حکومت نیز بحث خواهد شد

هایی از وزارت خارجه، دفاع، سازمان اطالعاتی  در کنار زلمی خلیلزاد، مقام جلسهگزارش شده است که در این 

مریکا در ا های نظامی امریکا نیز حضور دارند. هدف حضور مقام ۀای و کاخ سفید ایاالت متحد آی یا سی

های فنی در پیوند به زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان و جزئیات دیگر  دوحه ارایه مشورت اجالس

اند شامل  قطر شرکت کرده اجالسهیأت طالبان که در  ۀاین روند گفته شده است. همچنان اعضای برجست

 مولوی عبدالسالم حنفی، مولوی شهابالحق،  شیرمحمد عباس ستانکزی، مال عبداللطیف منصور، مولوی مطیع

الدین دالور، مولوی امیر خان متقی، مال خیرهللا خیرخواه، مال نور هللا نور، مال عبدالحق وثیق، و حاجی محمدنبی 

های جلسه دوطرف را با  اجالسباشند. آنچه این دور طالبان، می ۀعمری برادر مال محمد عمر رهبر پیشین گرو

 .طالبان است ۀامریکا و گرو ۀهایی بلندرتب زد، حضور مقامسادیگر متمایز می

 را در تصمیم جلسهصالحیت دو طرف در این دور  های سیاسی حضور هیات با با این حال، شماری از چهره

گفته است  ۀدانند. از این میان حامد کرزی، رییس جمهور پیشین با پخش اعالمیهای گروه طالبان مؤثر میگیری

گان نمایند اجالسرود، در پنجمین دور که اشتراک مالعبدالغنی برادر که از بزرگان گروه طالبان به شمار می

های روان هرچه  دو طرف سودمند و کاری نیک است. آقای کرزی همچنان ابراز امیدواری کرده است که تالش

امریکا در امور صلح افغانستان، پیش از آغاز  خاص ۀدزودتر به نتیجه برسد. از این پیش، زلمی خلیلزاد، نماین

آقای « های جدی آغاز خواهد شد. لحظه مهمی فرا رسیده است و اکنون کار»در توییتی نوشته بود:  جلسه این

گو  و گروه طالبان دیدار و گفت« معتبر»بار با یک هیأت  زاد در آغاز این توییت آورده بود که او اینلخلی
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گروه طالبان است. او در گذشته از افراد  ۀپای درحالی است که مال عبدالغنی برادر یکی از افراد بلند کند. اینمی

رو و  نزدیک به مال محمدعمر رهبر پیشین و بنیانگذار گروه طالبان بوده است و از او به عنوان یک فرد میانه

 .طرفدار صلح نام برده شده است

گان دو گان امریکا و گروه طالبان در حالی برگزار شده است که نمایندنمایند های رسمی گو و پنجمین دور گفت

اند. خروج  گیری دست یافتهمآوردهای چش شان در قطر گفته بودند به دست طرف پس از دیدار شش روزه قبلی

و متحدانش از  نیروهای خارجی از افغانستان و استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر ایاالت متحده امریکا

ترین موضوعات این دیدار خوانده شده بود. گروه طالبان همچنان اعالم کردند که به آقای خلیلزاد اطمینان  کلیدی

های تروریستی خواهند داد که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی مواجه ایاالت متحده نخواهد شد و از فعالیت گروه

امریکا در امور صلح افغانستان اما تصریح  ۀکرد. زلمی خلیلزاد، نماینددیگر در خاک افغانستان جلوگیری خواهند 

 اجالسکرده بود که هیچ توافقی میان امریکا و گروه طالبان نهایی نشده است. توافقاتی که قرار است در این 

 .روی آن بحث شود

ر بدون توافق حکومت افغانستان در پیوند به موارد کلیدی کشو گویند هیچ تصمیمی ارگ و سپیدار می با این حال،

صورت نخواهد گرفت. عارف صمیم، معاون سخنگوی رییس جمهور غنی روز سه شنبه، هفتم حوت در صحبت 

حکومت افغانستان یک طرف موافقت نامه حضور نیروهای ناتو در کشور است و »صبح گفت:  8با روزنامه 

ایاالت متحده امریکا در پیوند به خروج این نیروها گرفته نخواهد ای از سوی نمایندگان  هیچ تصمیم یک طرفه

به گفته او، نیروهای ناتو بر اساس ضرورت، منافع دو طرف و توافق رسمی میان حکومت افغانستان، « شد.

 .ایاالت متحده امریکا و ناتو در کشور حضور دارند

نمایندگان امریکا و طالبان پنجمین دور دیدار رسمی همچنان امید میثم، معاون سخنگوی رییس اجرایی با اشاره به 

گوید نقش حکومت و همکاران بینالمللی در روند صلح کشور تعریف شده و مشخص است. آقای میثم در قطر می

گوهای مستقیم میان هیات مذاکره کننده حکومت و مخالفین  و المللی تسهیل کننده زمینه گفتهمکاران بین»گفت: 

 «.اما تصمیم نهایی را حکومت افغانستان اتخاذ خواهد کرد مسلح هستند،

های روان برای قانع ساختن گروه طالبان برای افزون بر این، محمدسرور دانش، معاون دوم رییس جمهور تالش

های زیادی در گیگوید پیچید دانسته می« حرکت اساسی»گوهای رو در رو با حکومت افغانستان را یک  و گفت

 .ح وجود داردروند صل

آقای دانش روز سه شنبه، هفتم حوت، هنگام دیدار با سفیر هند در کابل گفته است که با اشاره به چهار دور دیدار 

سو آغاز شده است افزود، روی موضوعات  گان ایاالت متحده امریکا با گروه طالبان که از پنج ماه به ایننمایند

طالبان بحث جریان دارد و اگر قرار باشد بحثی در رابطه به افغانستان مربوط به ایاالت متحده امریکا و گروه 

معاون رییس جمهور، دیدگاه دولت  ۀگیری شود. به گفت صورت گیرد، باید از مجرای حکومت افغانستان پی

هایی چون قانون اساسی، نظام سیاسی، افغانستان در قبال صلح واضح است و صلح زمانی ممکن است که ارزش

 .های مدنی، سیاسی، حقوق بشر و آزادی مطبوعات قربانی نگرددیآزاد

دو طرف  جلسهگان امریکا و گروه طالبان برگزار شده است. نخستین پیش از این نیز چهار دور دیدار میان نمایند

عقرب در همین شهر برگزار  2۵آنها نیز در  اجالسمیزان در دوحه، پایتخت قطر، برگزار شد. دومین  20در 

قوس به میزبانی پاکستان  2۶سوم دو طرف در شهر ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، در  جلسۀد. اما ش



  
 

 

 3از 3

گان پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز حضور داشتند. نمایند اجالسبرگزار شد. در این 

شهری که همین اکنون میزبان پنجمین  گان امریکا و گروه طالبان نیز در دوحه برگزار شد؛نمایند اجالسچهارمین 

ها روی دو موضوع  ها، تمرکز بحثجلسه گان دو طرف است. تأکید گروه طالبان در تمامی این نمایند اجالس

مشخص بوده است؛ خروج سربازان خارجی از افغانستان و اینکه هیچ تهدیدی در آینده از خاک افغانستان متوجه 

 و بس و شروع گفت وضع آتش ۀهایی دربارخلیلزاد اما گفته است که صحبت دیگر کشورها نخواهد شد. زلمی

 .االفغانی نیز بین دو طرف انجام شده استگوهای بین

گویند، مسکو و های کشور روسیه می زمان با آغاز این دور دیدار نمایندگان امریکا و گروه طالبان، مقاممه

ند اما دو  اسفر طالبان، به توافق رسیده ۀپیوند به صلح افغانستان چون اجازواشنگتن در برخی از موارد مهم در 

کار و یا نسخه اجرایی خاصی را در پیوند به صلح بر مردم این کشور تحمیل نکنند.  اند راهکشور تصمیم گرفته

 2۴ونی روسیه رییس جمهور روسیه برای افغانستان در گفت و گو با شبکه تلویزی خاص ۀضمیر کابلوف، نمایند

بانی  پشتی شفصل شود و مسکو و واشنگتن از این رو و ها حل گفته است که بحران افغانستان باید توسط افغان

 .کنندمی

ما در یک موضوع مهم به توافق رسیدیم این که اگر چه امریکا و روسیه دو قدرت »آقای کابلوف گفته است: 

کار و نسخه اجرایی تحمیل نخواهند کرد، ما همچنین توافق  ی راههای افغانبزرگ در جهان اند، اما به طرف

کار  شوند و طالبان هم بخشی از آن است، فرصت بدهیم تا به راه های افغانی که شامل دولت نمیکردیم به طرف

 «.قابل قبولی دست یابند

برگزار شده است که حکومت  گان امریکا و طالبان در حالیپنجمین دور گفت و گوهای مستقیم و رسمی نماینده

گویند تا زمانی که گفت و گوهای مستقیم طالبان با حکومت آغاز نشود، نهادینه افغانستان و شورای عالی صلح می

حکومت ابراز آمادگی نکرده  ۀکنند شدن صلح ممکن نیست. گروه طالبان اما تا کنون برای مذاکره با هیات مذاکره

ته است که پس از اعالم جدول زمان بندی خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. این گروه از این پیش گف

برای مذاکره با حکومت این کشور بحث خواهند کرد. در همین حال، عبدهللا عبدهللا، رییس اجرایی کشور روز 

روه ی در کابل، طالبان را در برابر روند صلح مانع دانست و گفت که این گاجالسدوشنبه، ششم میزان در 

 .خواهد که با حکومت افغانستان گفت و گو کندنمی

 

 
 


