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 د شو جاری معرفی می ۀهیأت جدید در هفت

های  ایاالت متحده امریکا با رهبران حکومت وحدت ملی از متمرکز بودن بحث نمایندۀ خاصپس از دیدار 

احتمال زیاد میرود که اعضای این هیأت کننده صلح خبر داده میگویند،  حکومت روی تشکیل هیأت جدید مذاکره

نانی که سخنگویان ارگ و سپیدار میگویند، ترکیب این هیأت چجاری از سوی حکومت معرفی شوند. آنۀ در هفت

 .برخالف هیأت دوازده نفری پیشین، فراگیر است و برای تمام اقشار جامعه جایگاهی در نظر گرفته شده است

صبح  ۸حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور روز جمعه، شانزدهم حمل، در صحبت با روزنامه  شاه

شمول جریان دارد و احتمال زیاد میرود این اعضا  کننده همه کار روی معرفی اعضای تازه تیم مذاکره»گفت: 

گ روی ترکیب این هیأت، های ار آقای مرتضوی افزود که در حال حاضر بحث« پیش رو معرفی شوند. ۀدر هفت

های سیاسی در پیوند به  های احزاب و جریان های صلح زیر یک چتر و برطرف ساختن نگرانی توحید تالش

 .روند صلح تمرکز یافته است

 نمایندۀ خاص، خلیلزاد های زلمیجلسه وید که محور گهمچنان معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت می

نستان و رهبران حکومت وحدت ملی در چند روز گذشته، ایجاد اجماع داخلی و تشکیل امریکا در امور صلح افغا

ها بر این است که  کننده فراگیر بوده است. امید میثم، معاون سخنگوی رییس اجرایی گفت، تالش هیأت مذاکره

فراگیر داشته  کننده پارچه بسازیم و یک هیأت مذاکره های صلح را یک به منظور تقویت اجماع داخلی صدا

 .باشیم

 این در حالی است که از این پیش حکومت در سال گذشته هیأتی متشکل از دوازده عضو را به منظور آغاز گفت

های  های مستقیم با گروه طالبان معرفی کرد. این هیأت اما به دلیل حکومتی بودن اکثر اعضای آن، با انتقاد گو و

 های داخلی و جریان رو شد. نهادبایاالت متحده امریکا رو ۀزنان و نمایند های جامعه مدنی، نهاد احزاب سیاسی،

چنان زلمی گی کند. همنمایند مردمهای سیاسی و  های سیاسی استدالل کردند که این هیأت نمیتواند از جریان

های مستقیم با گروه طالبان بسنده  گو و آغاز گفت ایاالت متحده امریکا، این هیأت را برای نمایندۀ خاص ،خلیلزاد

گان گروه طالبان در قطر با نماینداش  در جریان پنجمین دور دیدار رسمی ندانسته بود. او حدود یک ماه پیش،

 .شمولی را ایجاد کند از حکومت افغانستان خواست تا هیأت فراگیر و همه

شمول بودن هیأت  معاون سخنگوی رییس جمهور، از فراگیری و همه حسین مرتضوی، با این حال، این بار شاه

ها برای ایجاد این هیأت تا پایان هفته جاری به نتیجه  جدید اطمینان میدهد و ابراز امیدواری میکند که تالش

 گان حکومت، احزاب سیاسی، نهادت نمایندخواهد رسید. آقای مرتضوی گفت، در ترکیب هیأت جدید قرار اس

 .گان زنان عضویت داشته باشندهای جامعه مدنی و نمایند

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_hayat_mozaqera.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_hayat_mozaqera.pdf


  
 

 

 2از 2

دهد که زلمی  و خبر میرکننده در هفته پیش ارگ ریاست جمهوری در حالی از ایجاد هیأت جدید و فراگیر مذاکره

افغانستان، در پنج روز اقامتش در وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا در امور صلح  نمایندۀ خاص، خلیلزاد

گان نهادهای فعال در عرصه دادخواهی از های سیاسی، نمایند کشور با رییس جمهور، رییس اجرایی، چهره

 .حقوق زنان و جوانان دیدار کرده است

 به کابل را تشویق رهبران حکومت وحدت خلیلزادایاالت متحده امریکا هدف این دور سفر آقای  ۀوزارت خارج

ها در مورد  شمول بیان کرده است. او در این دیدار ملی و احزاب سیاسی برای ایجاد هیأت فراگیر و همه

 .االفغانی صحبت کرده است های بین گو و ضرورت پیشرفت و آغاز فوری گفت

ایاالت وزارت خارجه ۀ اساس اعالمیصبح روز گذشته )جمعه( به پاکستان رفت و بر خلیلزاددر همین حال، آقای 

 نمایندۀ خاصاردن و قطر نیز سفر کند.  متحده امریکا، او در نظر دارد تا به کشورهای بلجیم، اوزبیکستان،

 گان گروه طالبان نیز دیدار خواهد کرد و در کنار بحثایاالت متحده امریکا در سفرش به قطر احتماالً با نمایند

های القاعده و مبارزه گروه طالبان در برابر گروه»و  از کشور« خروج نیروهای امریکایی»های پیشین روی 

شمول و فراگیر دولت افغانستان  قرار است در پیوند به آغاز مذاکرات مستقیم گروه طالبان با هیأت همه« داعش

 .س دایمی نیز صحبت کندب و آتش

شان در قطر اعالم کردند که روی  های رسمی گو و پس از پایان پنجمین دور گفت خلیلزادگروه طالبان و آقای 

به توافق « های القاعده و داعش مبارزه گروه طالبان در برابر گروه»از کشور و « خروج نیروهای امریکایی»

همچنان پنجمین دور  دخلیلزاها به توافق نهایی خواهند رسید. آقای  اند، اما پس از مشورت ابتدایی دست یافته

 گو و گان گروه طالبان در قطر را ارزنده عنوان کرده و گفته است که در ششمین دور گفتدیدارش با نمایند

 .االفغانی تأکید خواهد کرد گوهای بین و گان این گروه، بر آغاز گفتهایش با نمایند

ها و احزاب سیاسی با هیأت  نشست چهره های سیاسی هنوز هم روی برگزاری از سوی دیگر، شماری از چهره

های  عنوان کرده میگویند که در کنار تالش« تالش ملی»را  اجالساین  نهاگروه طالبان در قطر تأکید دارند. آ

ایاالت متحده امریکا برای قانع ساختن گروه طالبان به نشستن دور میز مذاکره با دولت افغانستان،  نمایندۀ خاص

 .اید متوقف شودها نب این تالش

قطر از او دعوت شود،  اجالسها گفته است که اگر در حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، در صحبت با رسانه

نانی چآماده کند. آن جلسهگانش را برای شرکت در این در آن شرکت خواهد کرد. به گفته او، حکومت باید نمایند

 اجالساند، چه حکومت نماینده بفرستد یا نفرستد، این  فتههای سیاسی دیگر گ که آقای کرزی و شماری از چهره

 .برگزار خواهد شد

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگویند که تا کنون در پیوند به چگونگی تشکیل از سوی دیگر، 

مشورت صورت نگرفته است. محمدعارف کیانی، سخنگوی دسته انتخاباتی  هاشمول با آن هیأت فراگیر و همه

اند که تا  رحمان لیوال، نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفتههللا نبیل و نورامنیت و عدالت به رهبری رحمت

طالبان،  کننده با گروه شمول مذاکره روی تشکیل هیأت جدید فراگیر و همه هاهای انتخاباتی آن کنون با دسته

 .مشورت نشده است

 

 


