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فهیم امین

فیصلۀ نهایی مذاکرات صلح را باید
دولت افغانستان صادر کند
شماری احزاب و جریانهای سیاسی با استقبال از طوالنی ذترین دیدار نمایندگان ایاالت متحده امریکا و گروه
طالبان تأکید می کنند که هرچه زودتر مرحلۀ گفت وگوهای صلح طالبان با دولت افغانستان آغاز شود .به باور
جریانها و چهرههای سیاسی ،فیصله نهایی در پیوند به جنگ و صلح را باید دولت افغانستان صادر کند ،از همین
رو آنها تأکید دارند که گفت وگوها هرچه زودتر بین دولت و گروه طالبان آغاز شود .جریان ها و شخصیتهای
مطرح سیاسی همچنان در عکس العمل به گزارشهایی نشر شده مبنی بر توافقات احتمالی میان نمایندگان امریکا
و گروه طالبان در قطر ،میگویند هیچ شخص و یا کشوری نمی تواند از دولت افغانستان نمایندگی کند.
مسعود ترشتوال ،سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان روز یکشنبه ،هفتم دلو ،در یک نشست خبری در
کابل گفت ،ممکن در مذاکره پیش شرطی وجود نداشته باشد ،اما امضای هر نوع سند کتبی نیازمند پیش شرط
هایی است که بر مبنای توافق مردم ،نخبه گان و حکومت تعیین میشود .آقای ترشتوال افزود« :هیچ کشور و یا
بازیگر دولتی و غیر دولتی نمی تواند به نیابت از جمهوری اسالمی افغانستان پای یک سند مکتوب که به
سرنوشت مردم افغانستان تعلق داشته باشد ،امضا کند».
همچنان جریان محور مردم افغانستان به رهبری رحمت هللا نبیل ،از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با نشر
خبرنامها ی روی آغاز زودهنگام روند «بیناالافغانی مذاکرات صلح» تاکید کرده است .در خبرنامۀ این جریان
سیاسی آمده است که« :حضور نمایندگان مردم در مذاکرات صلح می تواند دست آوردها ،حقوق و آزادی های
تمام مردم افغانستان را تضمین و زمینه تأمین امنیت پایدار را در کشور فراهم کند».
از سویی هم ،عبدهللا قرلق ،معاون حزب جنبش ملی اسالمی میگوید ،هر توافق یا تفاهمی که میان نمایندگان
ایاالت متحده امریکا و طالبان در غیاب حکومت و احزاب سیاسی کشور صورت گیرد ،از مشروعیت الزم
برخوردار نخواهد بود و برای احزاب سیاسی نیز پذیرفتی نیست .آقای قرلق روز یکشنبه ،هفتم دلو در صحبت
با روزنامه  ۸صبح گفت« :امور جنگ و صلح افغانستان برمیگردد به ملت افغانستان و الزم است هرگونه تفاهم
و توافقی که در امور این کشور صورت میگیرد ،نمایندگان حکومت و احزاب سیاسی در آن حضور داشته
باشند ».زیرا به باور او توافقاتی بدون نمایندگان دولت افغانستان مقطعی شمرده میشود و بنیاد سیاسی نخواهد
داشت.
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با این حال ،حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین کشور نیز از گفت وگوهای شش روزه زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ
خاص امریکا در امر پایان دادن به جنگ افغانستان با نمایندگان گروه طالبان در قطر استقبال کرده است .در
خبرنامه ای که از سوی دفتر آقای کرزی نشر شد ،آمده است که« :نتایج گفت وگوهای صلح هنگامی میتواند
مثبت ارزیابی شود که به خونریزی در کشور پایان داده شود».
این در حالی است که چهارمین دیدار رسمی زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ خاص ایاالت متحده امریکا در امور صلح
افغانستان با نمایندگان گروه طالبان در قطر بدون حضور نمایندگان دولت افغانستان روز شنبه ،ششم دول پایان
یافت .هرچند جزییات این نشست تا کنون همه گانی نشده است ،اما معلوماتی که از جریان این نشست شش روزه
به بیرون درز کرده است ،نشان میدهد که توافقاتی احتمالی میان نمایندگان دوطرف صورت گرفته است .به نقل
از منابع ،نمایندگان ایاالت متحده امریکا روی اعالم جدول زمان بندی خروج از افغانستان به توافق رسیده اند،
مشروط بر این که طالبان تضمین کنند که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه ایاالت متحده امریکا و کشورهای
دیگر نخواهد شد .گزارشها همچنان میرسانند که نمایندگان گروه طالبان نیز توافق کردهاند که اجازه نخواهند
داد تا گروههای داعش و القاعده در افغانستان فعالیت داشته باشند.
با این حال ،محمدحنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ،از غیاب
حکومت در روند گفت وگوهای صلح انتقاد کرده است .دفتر مطبوعاتی آقای اتمر با پخش خبرنامه ای نوشته
است« :مذاکرات صلح در غیاب حکومت ،شک و تردیدهایی را به وجود آورده است و حکومت افغانستان باید
با جدیت از بحث جاری صلح نظارت کند ».در این خبرنامه همچنان تاکید شده است که «صلح بیناالفغانی»
یگانه راه برای پایان دادن جنگ در کشور است .دفتر مطبوعاتی آقای اتمر همچنان از گروه طالبان خواسته
است که چنانچه منافع ملی برای این گروه مهم است باید از مذاکرات صلح بیناالفغانی حمایت کنند و به شکل
واقعی وارد گفت وگوهای صلح شوند.
این در حالی است که دور چهارم گفت وگوهای شش روزه نمایندگان ایاالت متحده امریکا و طالبان روز شنبه،
هفتم دلو پایان یافت و زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به منظور
مشورت با رهبران حکومت وحدت ملی به کابل آمده است .آقای خلیلزاد پس از این نشستها در صفحه توییترش
نگاشته است که گفت وگوهای شش روزه با طالبان در دوحهی قطر قناعت بخشتر از نشستهای قبلی بوده است.
او تأکید کرده است که هنوز روی همه موارد توافق صورت نگرفته و به گفت وگوهای صلحجویانه اش با طالبان
ادامه خواهد داد .آقای خلیلزاد افزوده است« :این توافقات شامل یک گفتوگوی بیناالفغانی و آتشبس همهجانبه
میشود».
از سویی هم ،گروه طالبان با نشر خبرنامه ای نگاشته است که در جریان گفت وگو با نمایندگان امریکا در مورد
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و دیگر مسایل مهم بحث شده است .در خبرنامه گروه طالبان آمده است
که برای بحث روی مسایل الینحل ،نشستهای دیگری انجام خواهد شد و هر دو طرف مذاکرهکننده پس از
مشورت با بزرگان به گفت وگوهایشان ادامه خواهند داد.
در این خبرنامه همچنان آمده است تا هنگامی که روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان توافق صورت
نگیرد ،در موضوعات دیگر این بحثها پیشرفت نخواهد آمد .از این پیش منابع نزدیک به این گروه در صحبت
با رسانه ها گفته اند که در روز ششم این دیدار ،روی آتش بس نیز بحث شده است ،اما نمایندگان گروه طالبان
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تأکید کردهاند که موضوع آتش بس ،پس از اعالم رسمی جدول زمان بندی خروج نیروهای امریکایی از کشور
معلوم خواهد شد.
این در حالی است که دور بعدی دیدار نمایندگان ایاالت متحده امریکا با گروه طالبان در اواخر ماه بعدی میالدی
برگزار خواهد شد .از این پیش بر اساس تغییراتی به میان آمده در کمیسیون های گروه طالبان ،مال عبدالغنی
برادر که یکی از مؤسسان این گروه شمرده میشود ،به عنوان رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر گماشته شده
است .یک منبع آگاه از نشست قطر یادآور شده است که مال برادر نیز وارد دور بعدی این مذاکرات با نمایندۀ
ویژۀ ایاالت متحده امریکا میشود و این رییس تازه تقرر یافته ،صالحیت گرفتن تصمیمهای بزرگ را دارد.
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