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خلیل اسیر

اعتراض افغانستان به سفر احتمالی
نمایندگان طالبان به پاکستان
افغانستان تصمیم دارد در رابطه به سفر احتمالی اعضای دفتر قطر گروه طالبان به پاکستان ،به سازمان ملل
متحد شکایت کند .یک منبع در وزارت امور خارجه به  8صبح گفت که متن این شکایت نامه آماده شده است و
قرار است روز دوشنبه به سازمان ملل متحد سپرده شود .این منبع که نخواست نامش در گزارش ذکر شود ،افزود
که افغانستان قبلا نیز در رابطه به سفر اعضای دفتر قطر گروه طالبان به دیگر کشورها به سازمان ملل متحد
شکایت کرده است .به نقل از منبع ،افرادی که قرار است به نمایندگی از دفتر قطر گروه طالبان به پاکستان سفر
کنند ،در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند و سفرهای آنها از یک کشور به کشور دیگر ممنوع است.
گروه طالبان در  2۴دلو اعلم کرد که هیأت مذاکره کنندۀ این گروه برای دیدار با نمایندهگان امریکا و همچنان
صدراعظم پاکستان به اسلم آباد می رود .سفری که هنوز از سوی دولت پاکستان به صورت رسمی تأیید نشده
است .بر اساس اعلم گروۀ طالبان ،اجلس نمایندگان این گروه و دولت امریکا ،روز  29دلو ( 18فبروری)
برگزار میشود .این گروه همچنان گفته است که نمایندگان طالبان در جریان سفرشان به اسلمآباد ،با عمران
خان،صدراعظم پاکستان ،نیز دیدار خواهند کرد .به گفته گروۀ طالبان ،روابط افغانستان و پاکستان ،وضعیت
مهاجران افغان در این کشور و مشکلت تجار ملی افغان از موضوعاتی است که دو طرف در بارۀ آن گفت و
گو خواهند کرد.
در همین حال ،گزارش شده است که محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان سعودی ،نیز قرار است با نمایندگان گروه
طالبان در  29دلو در پاکستان دیدار کند .هنوز مقامات عربستان سعودی و همچنان پاکستان ،این موضوع را به
صورت رسمی تأیید نکردهاند .گروه طالبان اما به خبر گزاری رویترز گفته است که هیأت مذاکره کنندۀ این گروه
در سفرش به پاکستان ،قرار ملقات با محمد بن سلمان ندارد .قابل یادآوری است که ولیعهد عربستان سعودی
قرار است همزمان با اجلس احتمالی نمایندگان امریکا و گروه طالبان در  29دلو در اسلمآباد ،یک قرارداد
بزرگ را به ارزش  10میلیارد دالر برای سرمایه گذاری در بخش انرژی در پاکستان با مقامات این کشور امضا
کند.
با این حال ،ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی ،میگوید که دیدار مقامات پاکستانی با نمایندگان گروۀ طالبان و
میزبانی اسلم آباد از هیأت مذاکره کنندۀ گروۀ طالبان ،خلف اصل روابط دولت با دولت است .امید میثم ،معاون
سخنگوی ریاست اجرایی ،همچنان تأکید کرد که دولت پاکستان اگر تمایلی به حفظ روابط با افغانستان دارد و نیز
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در صدد توسعۀ این روابط است ،باید به صورت مستقیم با دولت افغانستان وارد گفت و گو شود .آقای میثم افزود
که تلش اسلم آباد برای برقراری رابطه با گروههای هراس افگن از جمله گروۀ طالبان ،نمیتواند به بهبود و
توسعۀ روابط میان کابل و اسلم آباد کمک کند ،بلکه برعکس این کار باعث تخریب روابط همسایگی بین دو
کشور خواهد شد.
معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از جانب دیگر خاطرنشان ساخت که رابطۀ پاکستان با
گروههای مسلح مخالف دولت افغانستان از جمله گروۀ طالبان ،سخن تازه ای نیست .به گفتۀ امید میثم ،پاکستان
از زمان ایجاد گروۀ طالبان تا کنون با این گروه رابطه داشته است و از سران و جنگجویان این گروه میزبانی
میکند .او گفت که حکومت افغانستان در مقاطع مختلف زمانی ،اسناد و شواهد کافی را برای اثبات این ادعا در
اختیار پاکستان گذاشته است و در عین حال خواستار برچیدن النه های این گروه از این کشور شده است .آقای
میثم تأکید کرد که دولت پاکستان تا کنون در این زمینه به صورت صادقانه عمل نکرده است.
حکومت افغانستان بارها دولت پاکستان را به استفاده ابزاری از پدیدۀ تروریسم متهم کرده است .امید میثم در
صحبت با  8صبح بار دیگر دولت پاکستان را متهم کرد که تروریسم را به خوب و بد تقسیم میکند و در صدد
استفاده ابزاری از این پدیده است .آقای میثم هشدار دارد که این کار پاکستان بسیار خطرناک است و میتواند
برای آیندۀ افغانستان ،پاکستان و کشورهای منطقه تهدید کننده واقع شود.
پیش از این ،حکومت افغانستان نسبت به سفر هیأت مذاکره کنندۀ گروۀ طالبان به امارات متحده عربی ،عکس
العمل منفی نشان نداده بود .این چلسه در ماه قوس میان نمایندگان امریکا ،امارات متحده عربی ،عربستان سعودی،
پاکستان و گروۀ طالبان در ابوظبی برگزار شده بود .قرار بود هیأت مذاکره کننده افغانستان نیز در اجلس ابوظبی
شرکت کند ،اما به دلیل مخالفت گروۀ طالبان ،به این اجلس راه نیافت .به دنبال مذاکرات ابوظبی ،مقامات ایرانی
و طالبان از سفر یک هیأت این گروه به تهران خبر دادند .مقامات ایرانی اعلم کردند که این سفر با آگاهی دولت
افغانستان انجام شده است .اما عکس العمل حکومت افغانستان در رابطه به اجلس مسکو که در اواسط ماه دلو
برگزار شده بود ،منفی بود .وزارت امور خارجه کشور اعلم کرد که اجلس مسکو کمکی به روش صلح
نمیکند .اجلس مسکو با اشتراک سران شماری از احزاب و چهرههای سیاسی کشور برای دو روز در شانزدهم
و هفدهم دلو برگزار شده بود .پس از پایان اجلس مسکو گزارش شد که شماری از اعضای گروه طالبان که در
فهرست سیاه زمان ملل متحد قرار دارند ،نیز در این اجلس حضور داشته اند و افغانستان به خاطر این موضوع
به این سازمان شکایت کرده است.
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