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فهیم امین

سرانجام ارگ برای توحید تالش های
صلح دست به کار شد
همزمان با نزدیک شدن دیدارهای موازی سیاستگران کشور و نمایندگان امریکا با هیأت گروه طالبان در قطر،
ارگ ریاست جمهوری می کوشد دیدگاه ها و تالش های متفاوت سیاستمداران برای صلح را زیر یک چتر توحید
کند .رییس جمهور غنی پس از مدت ها با شماری از رهبران سیاسی به شمول عبدهللا عبدهللا ،رییس اجرایی و
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین کشور دیدار کرده است.
ارگ ریاست جمهوری این دیدار را یک اجالس مشورتی خوانده است که به منظور جمع آوری «دیدگاههای
مختلف» در پیوند به صلح بر گزار شده است .در خبرنامه ای که روز شنبه ،دهم حمل ،از سوی ارگ ریاست
جمهوری نشر شد ،آمده است« :شخصیتهای نامبرده در رابطه به اینکه از جریانها ،اقشار و واقعیتهای نوین
افغانستان در پروسه صلح نمایندگی بهتر صورت گیرد ،مشوره های شان را ارایه کردند ».خبرنامه ارگ افزوده
است که در این دیدار عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی ،سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و
محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح نیز حضور داشته اند.
همچنان رییس جمهور غنی این اجالس را «سازنده» خوانده و در یک پیام توییتری از ادامۀ دیدارهای مشورتی
اش با چهره های سیاسی و نمایندگان اقشار دیگر کشور خبر داده است .آقای غنی نوشته است« :امروز صبح
جلسۀ سازنده ای با رهبران سیاسی برجستۀ افغانستان داشتم .برای رسیدن به موضع واحد در مورد صلح ،به
مشوره با سیاسیون و نمایندگان تمام اقشار به صورت جدی ادامه میدهم».
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین و از اشتراک کنندگان این جلسه اما روی گفت و گوهای صلح «بیناالفغانی»
تأکید کرده است .آقای کرزی افزون بر آنکه این گردهم آئی را ارزنده عنوان کرده ،در صفحه فیسبوک خود
نوشته است« :در این دیدار گفت و گو های ارزنده ای دربارۀ روند صلح صورت گرفت و تأکید شد که برای
رسیدن به صلح باید از فرصت پیش آمده به گونه وسیع استفاده شود و تالش صورت گیرد که به حمایت ،اتفاق
و اتحاد نمایندگان تمام اقشار کشور از طریق مذاکرات بین االفغانی کشور را به صلح برسانیم».
رییس جمهور غنی در حالی با شماری از چهرههای سیاسی دیدار میکند که زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ خاص وزارت
خارجه امریکا در امور صلح افغانستان ،از این پیش هیأت دوازده نفری حکومت را برای آغاز گفت و گوهای
مستقیم با گروه طالبان بسنده ندانسته است .آقای خلیلزاد از همین رو ،از حکومت خواسته بود که ترکیب هیأت
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مذاکره کننده کنونی اش را تغییر دهد و یک هیأت ملی تازه با حضور نمایندگان تمامی جریان ها و نهاد های
سیاسی و مدنی تأثیر گذار تشکیل دهد.
با این حال ،ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار با تالشهای بیش از یک ماهه موفق نشده اند چنین هیأتی را
شکل دهند .به گفته آنان پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته ،اما اعضای این هیأت تا کنون نهایی نشده
اند .شاهحسین مرتضوی ،معاون سخنگوی رییس جمهور گفت ،کار روی بررسی فهرست اعضای متقاضی
عضویت در ترکیب این هیأت جریان دارد و در آینده نزدیک کار این مرحله نیز به پایان میرسد و هیأت تازه
مذاکره کننده صلح برای مردم معرفی خواهد شد.
همچنان امید میثم ،معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با روزنامه  ۸صبح گفت ،کار روی تشکیل هیأت
ملی و همه شمول مذاکره کننده ،هفته ها پیش ،پس از آن شروع شد که هیأت مذاکره کننده سابق به دلیل حکومتی
بودن اکثریت اعضای آن ،مورد انتقاد قرار گرفت .ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار اما جزییات بیشتر
روی چگونگی این هیأت و پیشرفتهای آن را شریک نساخته اند.
شماری از احزاب سیاسی اما می گویند ،گروه طالبان با هیأتی که به رهبری حکومت شکل گیرد ،وارد مذاکره
نخواهد شد ،از همین رو ،تمام احزاب سیاسی تا کنون حاضر نشده اند که فهرست نمایندگان شان را به منظور
عضویت در این هیأت به ارگ بفرستند .آن چنانی که مسووالن کمیته سیاسی احزاب میگویند ،چهره ها و نمایندگان
احزاب سیاسی طرح جداگانه ای دارند و براساس این طرح ،قرار است نمایندگان فنی ،مسلکی و تخنیکی احزاب،
نهادهای جامعۀ مدنی و چهره های مطرح سیاسی گفت و گوها را با طرف طالبان به پیش ببرند.
با آنکه شورای عالی صلح از چهره ها و احزاب سیاسی خواسته است که دیدارشان با طالبان را پس بر گزاری
لویه جرگه مشورتی – در نهم ثور – انجام دهند ،اما این سیاستگران میگویند که در ادامه اجالس مسکو قرار
است در بیست و پنجم حمل به قطر بروند و گفت و گو های مستقیم را با هیأت طالبان آغاز کنند.
حکومت اما از این پیش گفته است که در این اجالس نماینده ای نخواهد فرستاد .ارگ ریاست جمهوری اجالس
قطر را «مذاکره بیناالفغانی» نمیداند .شاهحسین مرتضوی ،معاون سخنگوی رییس جمهور در هفته گذشته گفته
بود ،نمایندگان حکومت تنها در اجالسی اشتراک خواهند کرد که منجر به یک نتیجه شود .به گفته او ،این دیدار
هیچ نتیجه ای در پی نخواهد داشت؛ زیرا به گفته او ،هر توافقی که در این اجالس صورت گیرد ،نیازمند اجرایی
شدن آن توسط حکومت است.
با این حال ،محمد ناطقی ،رییس کمیته سیاسی احزاب از طرح احزاب سیاسی خبر داده و گفته است که سران و
یا نمایندگان هفت حزب برجستۀ سیاسی ،نمایندگان ارگ ،قصر سپیدار ،حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف و
شماری از چهره ها و نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی شامل هیأت ملی گفت و گو کننده هستند .به گفته رییس
کمیته سیاسی احزاب ،در صورتی که حکومت در این اجالس اشتراک کند ،بهتر است ،اما به هرحال این اجالس
برگزار خواهد شد.
همزمان با اجالس چهرهها و احزاب سیاسی با نمایندگان گروه طالبان در قطر ،زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ خاص
امریکا در امور صلح کشور نیز ششمین دور سفرش را به منظور کشانیدن طالبان به دور میز مذاکره با حکومت
افغانستان آغاز کرده است .آقای خلیلزاد این دور سفرش را هفته گذشته آغاز کرده و قرار است شانزده روز ادامه
یابد.
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آقای خلیلزاد گفته است که در سفرش به کابل با رهبران حکومت وحدت ملی و چهرهها و احزاب سیاسی به
منظور تشکیل هیأت ملی گفت و گو کننده دیدار خواهد کرد .آقای خلیلزاد پس از مشورت با رهبران حکومت
وحدت ملی قرار است ششمین دیدار رسمی اش را با نمایندگان گروه طالبان در قطر آغاز کند.
از این پیش ،آقای خلیلزاد و گروه طالبان اعالم کرده بودند که دو طرف در دور پنجم گفت و گوهای شان روی
موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان و استفاده نشدن از خاک افغانستان بر ضد کشور های دیگر ،به
پیشرفت هایی دست یافته اند .انتظار میرود دو طرف این بار در ششمین دور دیدار رسمی در قطر ،به توافقاتی
نیز در این دو مورد دست یابند .گفته شده است که قرار است دو طرف روی موضوع آتش بس و شروع مذاکرات
بیناالفغانی نیز گفت و گو کنند.
دیدارهای موازی سیاستگران و نمایندگان امریکا با هیأت گروه طالبان در قطر در حالی قرار است تا چند روز
دیگر آغاز شود که از این پیش شورای عالی صلح و حکومت بارها گفته اند که اجماع ملی در پیوند به صلح
وجود دارد؛ اما شکل نگرفتن هیأت ملی و همه شمول برای آغاز گفت و گوهای صلح با گروه طالبان و چنین
دیدارهای موازی نشان می دهد که حکومت در تشکیل اجماع ملی تا کنون موفق نبوده است.
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