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 شورای عالی صلح: 
 تر ساخته شود چه زود کننده هر هیأت ملی مذاکره

  

ششمین دور دیدار نمایندگان ایاالت متحده امریکا و گروه طالبان را مرحله  مسووالن شورای عالی صلح،

حکومت باید هرچه زودتر  گویند،حکومت با گروه طالبان میدانند و میهای مستقیم مذاکراتاز برای آغاز سسرنوشت

کننده با این گروه را نهایی سازد. زیرا مسووالن این شورا میگویند، در  شمول مذاکره تشکیل هیأت ملی و همه

ای مذاکره امریکا برای صلح بتواند طالبان را بر خاص ۀرود که نمایندها احتمال زیاد می گو و این دور گفت

 .مستقیم با حکومت حاضر کند

 8ششم حوت در صحبت با روزنامه  و بیست شنبه،اسدهللا زایری، معاون سخنگوی شورای عالی صلح روز یک

 ۀامریکا و گرو ۀگان ایاالت متحدنمایندهای رسمی  مذاکراتششم  ۀهایی وجود دارد که مرحل نشانه»صبح، گفت: 

ری آقای خلیلزاد باشد و یک افق و شرایط جدیدی گای میانجیهعطف تالش ۀسرنوشتساز و نقط ۀطالبان یک مرحل

 از همین رو، مسووالن این شورا بر شکلگیری هرچه زودتر هیات ملی و همه« صلح رقم بزند. شرا در رو

 .داشته باشد مذاکراتالزم را برای  گیکننده تاکید میورزند و میگویند، هیأت تازه باید آماده شمول مذاکره

ملی پس از دریافت فهرست نمایندگان  ۀکنند مذاکراتبا این حال، ارگ ریاست جمهوری میگوید، اعضای هیات 

معاون سخنگوی رییس جمهور در صحبت با روزنامه  حسین مرتضوی، احزاب سیاسی مشخص خواهد شد. شاه

شان را بفرستند و اکنون منتظر دریافت این  که فهرست نمایندگان از احزاب سیاسی خواسته بودیم»صبح گفت: 8

شان را به ارگ معرفی  گانشماری از احزاب سیاسی مشخصات نمایند آقای مرتضوی افزود،« فهرست هستیم.

 همهدر پیوند به شکلگیری هیأت ملی و  شان را نهایی ساختند، گاناند و هر گاه تمام احزاب فهرست نمایند کرده

گوید، تشکیل این هیأت هیچ ارتباطی نان میچشمول تصمیم گرفته خواهد شد. معاون سخنگوی رییس جمهور هم

مشورتی ندارد و به احتمال زیاد این هیات پیش از برگزاری این نشست مشورتی نهایی شود. معاون  ۀجرگ با لویه

شان را به ارگ گانتا کنون فهرست نمایندسخنگوی ریاست جمهوری اما روشن نساخت چه تعداد احزاب سیاسی 

 .اند فرستاده

از سویی هم، شماری از احزاب سیاسی میگویند، فهرست متشکل از یک عضو را به منظور عضویت در هیأت 

اند. عبدهللا قرلق، معاون حزب جنبش ملی میگوید، حدود دو هفته پیش  کننده به ارگ معرفی کرده ملی مذاکره

نان عبدالشکور واقف حکیمی، سخنگوی حزب جمعیت اسالمی چاین حزب به ارگ معرفی شده است. هم ۀنمایند

 شورای عالی حزب جمعیت، عبدالحفیظ منصور، عضو این حزب را به عنوان نماینده در هیأت مذاکره»گفت: 
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میم نهایی گرفته نشده صورت گیرد، تا کنون تص اما این که مذاکره با چه میکانیزمی کننده ملی معرفی کرده،

 «.است

سیاسی احزاب  ۀاند، اما رییس کمیت های مورد نظرشان را به ارگ فرستاده در حالی که شماری از احزاب نام

شان را به ارگ معرفی نکنند. زیرا به گفته او، اعضای  اند تا نمایندگان میگوید، اعضای این کمیته تصمیم گرفته

شان  شمول دارند و طرح کنونی ارگ برای خصی برای تشکیل هیأت ملی و همهطرح مش سیاسی احزاب، ۀکمیت

 .پذیرفتنی نیست

احزاب سیاسی یک طرح مشخص دارند و طرح ارگ را قبول »سیاسی احزاب، گفت:  ۀرییس کمیت محمد ناطقی،

قرار است هفت  در این طرح،»نان از چگونگی طرح احزاب سیاسی خبر داد و افزود: چآقای ناطقی هم« ندارند.

الرسول سیاف  گان ارگ، قصر سپیدار، حامد کرزی رییس جمهور پیشین و عبدربسیاسی، نمایند ۀحزب برجست

گو با گروه طالبان نیازمند اصول  و به سخن او، گفت« کننده تصمیم بگیرند. گو و روی تشکیل هیات ملی گفت

 .ین اصول به توافق برسدمشخص است و حکومت باید نخست با احزاب سیاسی روی ا

صلح با طالبان برای  شگویند، برای میانجیگری در روبر این، شماری از نامزدان ریاست جمهوری می عالوه

نقش داده شود. نوررحمان لیوال، شهاب حکیمی، حکیم تورسن، ابراهیم الکوزی، فرامرز تمنا، فاروق نجرابی  هاآن

 ۀجرگ»اندازی شورای زیر نام  تخابات ریاست جمهوری اند که با راههللا حفیظ آن شمار نامزدان ان و عنایت

اند و از همین رو میتوانند میان حکومت افغانستان  های داخلی دست نداشته در جنگ هااند که آن گفته« مشورتی

 .و گروه طالبان برای توافق صلح، میانجیگری کنند

جرگه مشورتی به این باور »شورتی نشر شد، آمده است: ای که روز گذشته از سوی این جرگه م در خبرنامه

مشخص ندارد؛ بلکه در تضاد با منافع این  ۀاست که راهبرد کشورهای منطقه در رابطه به صلح نه تنها که نتیج

 و در ناسسال به این ۴0مشورتی که از  ۀسازد. اعضای جرگتر می کشورها واقع شده و روند صلح را پیچیده

پیچیده  ۀگری کنند تا گر بهنجاری این کشور دخیل نبودند میتوانند به بهترین شکل بین دو طرف درگیر میانجی

 «.صلح باز گردد

امریکا در کابل با اعضای رهبری شورای عالی صلح دیدار کرده  ۀاز سویی هم، جان بس، سفیر ایاالت متحد

شمول  جرگه مشورتی و تشکیل هیأت همه رای برگزاری لویهها ب گیدما آما»است. او در توییتی نگاشته است: 

 «.االفغانی استهای بین گو و ها را بازنگری کردیم؛ هیاتی که آماده گفت کننده افغان مذاکره

کننده صلح تاکید دارد که  شمول مذاکره یری هرچه زودتر هیات ملی و همهگشورای عالی صلح درحالی بر شکل

نماینده حکومت را برای مذاکره با گروه طالبان معرفی  12یاست جمهوری هیاتی متشکل از از این پیش ارگ ر

کرده بود. در ترکیب این هیات دو زن نیز شامل بودند و عبدالسالم رحیمی، رییس دفتر رییس جمهوری غنی در 

 .رأس آن قرار داشت

حکومت را برای آغاز  ۀکنند ن هیات مذاکرهامریکا در امور صلح افغانستان اما ای خاص ۀزلمی خلیلزاد، نمایند

همزمان با آغاز پنجمین دور دیدارش با هیات  زاد،لگوهای مستقیم با گروه طالبان بسنده ندانست. آقای خلی و گفت

های قطر، کار روی ایجاد یک هیأت  گو و گروه طالبان در قطر، در صفحه توییترش نوشت، در کنار ادامه گفت

 .ملی و فراگیر در کابل نیز جریان داردکننده  مذاکره
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گان ایاالت متحده امریکا و گروه طالبان تا هشت روز دیگر در نمایند رسمی مذاکراتقرار است ششمین دور 

های  گو و قطر آغاز شود. از این پیش، آقای خلیلزاد گفته بود، پیش از رسیدن به هر توافقی نیاز است گفت

 .االفغانی برای صلح صورت بگیردبین

 

 

 


