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فهیم امین

مشورت برای تعیین هیأت ملی
همزمان با ادامۀ پنجمین دور دیدار رسمی نمایندگان ایاالت متحدۀ امریکا و گروۀ طالبان در قطر ،ارگ ریاست
جمهوری میگوید مشورتها روی ایجاد هیات ملی مذاکره کنندۀ صلح جریان دارد .هرچند ارگ ریاست جمهوری
موجودیت هیأت دوازده نفری مذاکره کنندۀ حکومت را برای گفت و گوهای صلح با گروه طالبان بسنده میداند،
اما از جریان مشورت ها روی شکل گیری هیات ملی مذاکره کننده همه شمول نیز خبر داده است.
شاه حسین مرتضوی ،معاون سخنگوی رییس جمهور روز جمعه ،دهم حوت در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت:
«با آن که هیأت مذاکره کننده حکومت پیش از پیش شکل گرفته است و به مشورت اعضای بورد مشورتی صلح
کارش را ادامه می دهد ،ولی مشورت ها در بارۀ تعیین هیات ملی مذاکره کننده صلح جریان دارد ».آقای
مرتضوی با اشاره به بورد مشورتی صلح میگوید ،اعضای این بورد متشکل از نمایندگان حکومت ،احزاب
سیاسی ،نهادهای جامعۀ مدنی ،علمای دین ،فعاالن حقوق بشر و حقوق زن است .معاون سخنگوی رییس جمهور
اعضای بورد مشورتی را یک هیات همه شمول و ملی برای گفت وگوهای صلح عنوان کرده ،افزود« :اعضای
بورد ملی مشورتی تمام برنامه های هیات مذاکره کنندۀ حکومت را تعیین می کنند و برای آنها در مورد مذاکرات
صلح مشورت میدهند».
ارگ ریاست جمهوری در حالی از جریان مشورت های حکومت در پیوند به شکل گیری هیات ملی مذاکره کنندۀ
صلح خبر میدهد که نمایندۀ خاص امریکا در امور صلح افغانستان بر شکل گیری هیات ملی برای آغاز گفت و
گوهای صلح با گروه طالبان تأکید کرده است .زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ خاص وزارت خارجه امریکا روز پنجشنبه،
نهم حوت یک بار دیگر در صفحه توییترش نوشته است که ،در کنار ادامۀ گفت و گوهای قطر ،کار روی ایجاد
یک هیأت مذاکره کنندۀ ملی و فراگیر در کابل نیز جریان دارد تا در گفت و گوهای بیناالفغانی با طالبان شرکت
کنند.
با وجود تاکید ارگ بر بسنده بودن هیات مذاکره کنندۀ فعلی حکومت برای آغاز گفت و گوهای صلح با گروه
طالبان ،موجودیت این هیات از این پیش با مخالفت های احزاب سیاسی مواجه شده است .نمایندگان گروه طالبان
اما اصالً گفت و گو با حکومت افغانستان را همواره رد کرده اند.
این در حالی است که حکومت برای برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح آمادگی میگیرد .قرار است در این
جرگه دوهزار تن شرکت کننده در پیوند به چگونگی گفت و گوهای صلح با گروۀ طالبان رأیزنی کنند .این جرگۀ
سه روزه ،در آخر ماه حوت برگزار خواهد شد .رییس جمهور غنی بر همه شمول بودن این جرگه تأکید کرده
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گفته است که شرکتکنندگان باید از تمام شهرها ،روستاها و ولسوالی های کشور باشند تا به گفته او همۀ اقشار
از خود نمایندگی کنند.
نشست قطر و خروج نیروهای امریکایی
قرار است بخش دوم پنجمین دور دیدار نمایندگان ایاالت متحده امریکا و گروه طالبان امروز در قطر از سر
گرفته شود .آقای خلیلزاد که در رأس هیات بلند پایۀ حکومت ایاالت متحده قرار دارد ،یافته های این دور دیدار
را مؤثر عنوان کرده است .او در صفحۀ توییترش نوشته است که دو طرف با گام های آهسته اما پایدار در
راستای برقراری صلح قدم بر می دارند تا یکدیگر را بهتر درک کنند و سرانجام به یک توافق صلح دست یابند.
نمایندۀ خاص امریکا برای صلح افغانستان در ادامه پیام توییترش نوشته است که نمایندگان امریکا و گروه طالبان
پس از دو روز مشورت شان ،روز شنبه گفت و گوها را از سر خواهند گرفت تا روی چهار مساله کلیدی که
روز میز قرار دارد ،رأی زنی کنند .آقای خلیلزاد اما جزییات این چهار مسأله کلیدی را روشن نساخته است.
گروه طالبان اما از این پیش با نشر خبرنامه ای تایید کرد که در این دور نشست ،روی خروج سربازان خارجی
و استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری دیگر ،صحبت شده است .حکومت افغانستان نیز گفته بود
در کنار این دو مورد ،روی اعالم آتش بس و مذاکرات مستقیم میان حکومت و گروه طالبان بحث خواهد شد .با
آن که هنوز روشن نیست که گروه طالبان با حکومت وارد گفت و گو میشود یا خیر ،اما منابعی از گروه طالبان
در صحبت با رسانه ها گفته اند که این گروه به جای مذاکره با حکومت ،آماده گفت و گو با «مردم افغانستان»
است.
در همین حال ،روزنامۀ نیویارک تایمز از طرحی خبر داده است که بر مبنای آن نیروهای امریکایی تا پنج سال
دیگر افغانستان را ترک خواهند کرد .در این گزارش آمده است که وزارت خارجۀ امریکا در نظر دارد تمامی
نیروهای نظامیاش را بین مدت سه تا پنج سال آینده از افغانستان بیرون کند .قرار است روی این طرح در نشست
قطر بحث شود ،اما هیچ منبع رسمی تا کنون این طرح را تایید نکرده است .به نقل از این گزارش ،مقامهای
امریکایی گفته اند که این طرح مورد پذیرش متحدان اروپایی امریکا نیز قرار گرفته و بحثهای بیشتر روی آن
جریان دارد.
با این حال ،حکومت ظاهرا ً با خروج نیروهای خارجی از کشور ممانعتی ندارد .رییس جمهور غنی دو روز
پیش هنگامی که در نشست اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح صحبت میکرد ،از طالبان خواست به گفت و
گوهای بین االفغانی گردند بنهند .او گفت« :اگر هدف این بود که قوای بینالمللی از افغانستان بیرون شود ،قوای
بینالمللی هم مانع تان نیست ».با این حال ،شاهحسین مرتضوی ،معاون سخنگوی رییس جمهور میگوید ،کاهش
و یا افزایش تعداد نیروهای خارجی مهم نیست ،آنچه برای حکومت مهم پنداشته میشود ،حفظ رابطۀ افغانستان
با کشورهای همکار است که برای ادامۀ روابط استراتژیک و دوامدار و تامین منافع همه جانبه باقی بماند.
این در حالی است که بخش اول پنجمین دور مذاکرات رسمی نمایندگان امریکا و گروۀ طالبان روز دوشنبه ،ششم
حوت ،در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و تا پایان روز چهارشنبه ،نهم حوت ادامه یافت .بخش دوم این دور گفت
و گوها پس از دو روز مشورت ،شنبه ،یازدهم حوت از سر گرفته میشود .این نخستین بار است که دو طرف
با چنین هیأتی بلند پایه و با صالحیت وارد گفت و گو شده اند .همچنان حضور مالعبدالغنی برادر ،معاون سیاسی
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گروه طالبان و نمایندگانی از وزارت خارجه ،دفاع ،سازمان اطالعاتی (سی آی ای) و کاخ سفید ایاالت متحده
امریکا این نشست را نسبت به چهار دور دیدار پیشین متمایز ساخته است.
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