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خلیل اسیر

هشدار احزاب و نمایندۀ خاص امریکا:
اگر هیأت مذاکره کننده تغییر نکند ،جلسه های ابوظبی
و مسکو تکرار میشود
نمایندۀ خاص امریکا در امور صلح افغانستان از تکرار «نشست مسکو» ،شماری از احزاب سیاسی اما از
احتمال تکرار «نشست ابوظبی» نیز به حکومت هشدار میدهند .زلمی خلیلزاد در پنجمین دور دیدارش با گروه
طالبان ،هشدار داد که اگر هیأت مذاکره کنندۀ صلح حکومت تغییر نکند ،نشست مسکو دوباره تکرار خواهد شد؛
نشستی که در آن نمایندگان حکومت حضور نداشت و تنها میان سران شماری از احزاب و چهرههای سیاسی و
نمایندگان گروه طالبان در اواسط ماه دلو برگزار شده بود .با این حال ،شماری از احزاب سیاسی نیز هشدار
میدهند که اگر تغییراتی در ترکیب هیأت مذاکرکنندۀ صلح به میان نیاید ،نشست ابوظبی نیز تکرار خواهد شد؛
نشستی که هیأت مذاکره کننده صلح حکومت به آن راه نیافت و تنها میان نمایندگان امریکا ،پاکستان ،امارات
متحده عربی ،عربستان سعودی و گروه طالبان در اواخر ماه قوس برگزار شده بود .حکومت اما در برابر این
هشدارها میگوید در صورت نیاز ،تغییراتی را در ترکیب هیأت مذاکره کننده صلح به میان میآورد ،ولی روشن
نمیکند که چه تغییراتی را و چه زمانی در ترکیب این هیأت به میان خواهد آورد.
شماری از احزاب سیاسی می گویند که دیدگاه این احزاب با دیدگاه نمایندۀ خاص امریکا در امور صلح افغانستان
در خصوص ترکیب هیأت مذاکره کننده صلح یکسان است .زلمی خلیلزاد در پنجمین دور دیدارش با گروه طالبان
بر فوریت آوردن تغییر در ترکیب هیأت مذاکره کنندۀ صلح تأکید کرد .او گفت که هیأت مذاکره کننده صلح
حکومت باید پیش از برگزاری لویه جرگه تغییر کند؛ به شکلی که هم نمایندگان حکومت و هم نمایندگان تمامی
گروه های سیاسی در آن شامل باشند .قرار است این لویه جرگه در پایان ماه حوت برگزار شود .شماری از
احزاب سیاسی میگویند که دیدگاه آنها نیز با دیدگاه زلمی خلیلزاد یکسان است و آنها پیش از آقای خلیلزاد خواستار
آوردن تغییر در ترکیب هیأت مذاکره کننده صلح شده بودند .به گفتۀ این احزاب ،تمامی احزاب سیاسی با تهیه
طرحی از حکومت خواسته اند که برای انجام گفت وگوهای مستقیم با گروه طالبان ،در کنار حکومت به احزاب
سیاسی و نهادهای جامعۀ مدنی نیز سهم داده شود.
نور رحمان اخالقی ،عضو شورای رهبری حزب جمعیت ،می گوید که احزاب سیاسی بارها از حکومت خواسته
است تا ترکیب هیأت مذاکره کننده صلح را تغییر دهد؛ به نحوی که تمامی احزاب و جریانهای سیاسی در آن
نماینده داشته باشند .آقای اخالقی گفت که هیأت مذاکره کنندۀ کنونی حکومت ،یک هیأت فراگیر و ملی نیست و
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نمی تواند از تمامی طرفها در امر گفت وگو با گروه طالبان نمایندگی کند .او تأکید کرد که اگر چنانچه تغییری
در ترکیب هیأت مذاکره کننده صلح به میان نیاید ،احتمال اینکه نشست ابوظبی بارها تکرار شود بسیار زیاد است.
به گفتۀ این عضو شورای رهبری حزب جمعیت ،در نشست ابوظبی ،هیأت مذاکره کنندۀ حکومت تحقیر شد و
برایش اجازۀ حضور در این نشست داده نشد .آقای اخالقی از حکومت خواست برای جلوگیری از تکرار نشست
ابوظبی ،بهتر است ترکیب هیأت مذاکره کننده صلح را مورد بازنگری قرار دهد.
به همین شکل ،محمد ناطقی ،معاون حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان ،نیز می گوید که ترکیب هیأت مذاکره
کننده کنونی صلح معیوب است و برای اصالح آن باید طرح احزاب سیاسی در خصوص گفت وگوهای بیناالفغانی
عملی شود .آقای ناطقی گفت که احزاب سیاسی ،پیش از این ،برای انجام گفت وگوهای بیناالفغانی صلح ،طرحی
را آماده و به حکومت سپرده است که بر اساس آن ،گفت وگوهای بیناالفغانی صلح باید میان چهار طرف به
شمول حکومت ،احزاب سیاسی ،نهادهای جامعۀ مدنی و گروه طالبان برگزار شود .او تأکید کرد در صورتی که
این طرح عملی نشود ،گروه طالبان تنها با جانب حکومت وارد گفت وگو نخواهد شد و این امر می تواند پروسۀ
صلح را با مشکل جدی روبرو سازد .آقای ناطقی با اشاره به نشست ابوظبی گفت که حکومت در این نشست
تحقیر شد و دلیل عمدۀ آن هم وجود نقیصه در ترکیب هیأت مذاکرهکننده حکومت بود.
عبدهللا قرلق ،معاون حزب جنش ملی ،نیز بر لزوم آوردن تغییر در ترکیب هیأت مذاکره کننده صلح تأکید دارد.
آقای قرلق می گوید تا زمانی که در ترکیب این هیأت تغییرات الزم به میان نیاید ،گروه طالبان با جانب حکومت
آماده گفت وگو نخواهد شد .وی گفت که گروه طالبان با امتناع از گفت وگو با هیأت مذاکره کننده حکومت ،بارها
حکومت را تحقیر کرده است و به صالح نیست که این کار دوباره تکرار شود .وی اما افزود که به رغم تأکید
تمامی طرف ها بر ضرورت آوردن تغییر در ترکیب هیأت مذاکره کننده صلح ،حکومت اما تا کنون دست به این
کار نزده است.
با این حال ،حکومت می گوید در صورتی که نیازی به آوردن تغییر در ترکیب هیأت مذاکره کننده صلح احساس
شود ،این هیأت را تغییر خواهد داد .شاه حسین مرتضوی ،معاون سخنگوی ریاست جمهوری ،به ۸صبح گفت
که موضوع آوردن تغییر در ترکیب هیأت مذاکره کننده صلح ،در طرح صلح حکومت نیز صراحت دارد .این
طرح در اوایل ماه قوس امسال از سوی رییس جمهور غنی اعالم و در آن اعضای هیأت مذاکره کننده حکومت
با گروه طالبان نیز مشخص شد .در این طرح آمده است که هیأت مذاکره کننده حکومت امکان دارد تغییر کند.
آقای مرتضوی نیز با اشاره به این طرح ،می گوید در صورت ضرورت تغییراتی در ترکیب هیأت مذاکره کننده
صلح به میان خواهد آمد .شاه حسین مرتضوی اما در پاسخ به این پرسش که آیا چنین ضرورتی از جانب حکومت
احساس شده است یا نه ،چیزی نگفت .او هم چنان توضیح نداد که چه تغییراتی ،چه زمانی و چگونه در ترکیب
هیأت مذاکرهکننده صلح به میان خواهد آمد.
خواستیم دیدگاه ریاست اجرایی را نیز در این زمینه بگیریم ،اما با تماسهای مکرر موفق به گفتوگو با سخنگویان
این نهاد نشدیم.
حکومت ،هیأت مذاکره کنندهاش با گروه طالبان را به دنبال دومین دیدار مستقیم زلمی خلیلزاد نماینده خاص
امریکا در امور صلح افغانستان با گروه طالبان مشخص کرد .در ترکیب این هیأت که  11نفر عضو دارد9 ،
نفر از حکومت و  3نفر بیرون از حکومت شامل هستند .عبدالسالم رحیمی رییس دفتر رییس جمهور غنی ،محمد
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میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف ،حسینه صافی سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ ،عبدالتواب
باالکرزی معین وزارت تحصیالت عالی ،داکتر عالمه معین وزارت امور مهاجرین ،عبادهللا عباد معاون ریاست
عمومی امنیت ملی ،عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف ،توریالی غیاثی رییس امور فرهنگی وزارت
امور خارجه ،شمیم خان کتوازی والی پکتیا ،عبدهللا عطایی عضو ستره محکمه ،شاه گل رضایی عضو مجلس
نمایندهگان و عطاهللا لودین عضو شورای سراسر علمای کشور شامل هستند .حکومت در زمان اعالم این فهرست
گفته بود که هیأت مذاکرهکننده صلح یک هیأت فراگیر و ملی است و از حکومت و تمامی طرفها در گفتوگو
با گروه طالبان نمایندهگی میکند.
گروه طالبان در زمان اعالم فهرست اعضای هیأت مذاکرهکننده حکومت گفته بود که به هیچ صورت حاضر
نیست با این هیأت گفتوگو کند .اما در مقابل ،نمایندهگان این گروه با سران شماری از احزاب و چهرههای سیاسی
بیرون از حکومت در نشستی در مسکو دیدار و گفتوگو کرده است .دو طرف در این نشست که در شانزدهم و
هفدهم دلو برگزار شده بود ،به ادامه نشستها و گفتوگوهای شان توافق کردند .قرار است دور بعدی نشست
آنها در قطر برگزار شود .تا هنوز مشخص نیست که حکومت نیز در این نشست شرکت خواهد کرد یا نه .اما
حکومت خاطرنشان ساخته است در نشستی که قرار است روز دوشنبه هفته آینده میان نمایندهگان امریکا و گروه
طالبان در قطر برگزار شود ،به صورت مشروط شرکت خواهد کرد .حکومت گفته است در صورتی که گروه
طالبان بخواهد به صورت مستقیم با جانب حکومت گفتوگو کند ،حاضر است در این نشست شرکت کند.
زلمی خلیلزاد گفته است که موضوع قطع رابطه گروه طالبان با شبکه القاعده ،خروج سربازان امریکایی از
افغانستان ،وضع آتشبس میان دولت و طالبان و نیز آغاز گفتوگوهای بیناالفغانی ،از موضوعاتی است که روی
آنها میان او و گروه طالبان صحبت شده است .آقای خلیلزاد تصریح کرده است که صحبتها روی این موارد
در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و تا کنون در باره هیچ یک از این موضوعات ،توافق نهایی حاصل نشده است.
نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان روز یکشنبه در سفرش به کابل گفت که او در پنجمین دور
دیدارش با گروه طالبان نیز روی همین چهار موضوع گفتوگو خواهد کرد.
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