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  پایان دیدار امریکا با طالبان

 .توافق احتمالی امریکا و طالبان، به تایید افغانستان نیاز دارد

ترین دیدار نمایندگان ایاالت متحده امریکا و گروه طالبان در قطر پس از شش روز پایان یافت. این  طوالنی

ریزی شده بود در اول دلو آغاز و روز شنبه، ششم دلو با توافقاتی پایان یافت.  نشست که برای دو روز برنامه

وگوها نمایندگان ایاالت متحده امریکا توافق  اند که در این دور گفتمنابع نزدیک به گروه طالبان تایید کرده

 .اند که از افغانستان بیرون خواهند شدکرده

بندی خروج از افغانستان نیز به توافق  ده امریکا روی اعالم جدول زمانبه نقل از منابع، نمایندگان ایاالت متح

اند، مشروط بر این که طالبان تضمین کنند از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه ایاالت متحده امریکا و رسیده

از سوی رسمی  ۀکشورهای دیگر نخواهد شد. هر چند تا کنون موضوعات مورد بحث در این دور دیدارها به گون

اند گروه طالبان نیز توافق کرده نمایندگانرسانند که  ها میگانی نشده است، اما گزارشکننده همههیچ طرف مذاکره

 .های داعش و القاعده در افغانستان فعالیت داشته باشندکه اجازه نخواهند داد تا گروه

تواند دولت حکومت افغانستان می نمایندگاندر غیاب هایی مطرح شده است که چنین توافقات با این حال، نگرانی

وگوها قرار دهد، در حالی که افغانستان بر مبنای قوانین یک دولت مشروع است،  این کشور را در حاشیه گفت

و سیاسی  تواند از مجموعه مردم این سرزمین و نیروهای نظامی حق حاکمیت ملی دارد و حکومت این کشور می

 .ندآن نمایندگی ک

وگوهای صلح به حاشیه  الملل با ابراز این نگرانی گفت، دولت افغانستان در گفتآگاه روابط بین محمدعمر کمال،

این  خاص ۀزاد، نمایندخلیل ایاالت متحده امریکا با دخیل ساختن زلمی کشانیده شده است. به باور آقای کمال،

ساله است اما بدون در نظر داشتن منافع حکومت  17کشور در امور صلح افغانستان خواهان پایان جنگ 

 .افغانستان

وگوها دست باال دارد و هیچ توافقی  شماری دیگر آگاهان اما به این باور اند که حکومت افغانستان در این گفت

، هر گویدمی پوهنتونآگاه سیاسی و استاد  تواند رسمیت پیدا کند. ضیای رفعت،خالف منافع دولت افغانستان نمی

ایاالت متحده امریکا و گروه طالبان در قطر صورت گرفته باشد، نیازمند تایید حکومت  نمایندگانتوافقی که میان 

توانند حکومت را در حاشیه  ایاالت متحده امریکا و گروه طالبان نمی»افغانستان است. آقای رفعت افزود: 

باشد و اجرایی کردن توافقات ییدی حکومت افغانستان میزیرا نهایی ساختن هر توافقی نیازمند مهر تا بگذارند،

 «.صورت گرفته بدون خواست حکومت افغانستان ممکن نیست
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ایاالت متحده امریکا با طالبان روز دوشنبه، اول دلو  نمایندگاناین در حالی است که چهارمین دور نشست رسمی 

اند، در ها گزارش دادهدیک به این گروه به رسانهآغاز شد و برای شش روز ادامه یافت. آنچنانی که منابع نز

اند که گروه طالبان تأکید کرده نمایندگاناما  بس نیز بحث شده است، وگوها، روی آتش روز ششم این دور گفت

 .بندی خروج نیروهای امریکایی از کشور معلوم خواهد شد پس از اعالم رسمی جدول زمان

 

بس در این نشست روی رهایی زندانیان گروه طالبان از کشور و اعالم آتش افزون بر خروج نیروهای خارجی

 سید و بیرون کردن نام اعضای این گروه از فهرست سیاه سیازمان ملل متحد نیز بحث شده است. در همین حال،

آگاه سیاسی با آن که حضور حکومت را در بحث روی خروج نیروهای ناتو از کشور ضروری  انتظار خادم،

اند که تبادله زندانیان و بیرون کردن نام اعضای گروه طالبان از فهرست سیاه از مواردی»گوید: اما می داند،نمی

های گروهای فعالیت»چنان جلوگیری از آقای انتظار هم« نباید در غیاب حکومت افغانستان صورت گیرد.

سیاسی با اشاره به نقش کشورهای منطقه از جمله داند. این آگاه را فراتر از توان گروه طالبان می« تروریستی

توانند برای ایاالت طالبان به تنهایی نمی»وصلح کشور، افزود: روسیه، پاکستان و ایران در مساله جنگ چین،

های تروریستی تعرض متحده امریکا تضمینی بدهند که از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر توسط گروه

زیرا به باور او مساله جنگ و صلح افغانستان تنها وابسته به فعالیت گروه طالبان « ت.صورت نخواهد گرف

 .نیست

گویند  دهند و میمسووالن ریاست اجرایی اما از ادامه همکاری و حضور نیروهای خارجی در کشور خبر می

سووالن ریاست اجرایی تا زمان رسیدن به هدف مشترک، نیروهای خارجی کماکان در کشور باقی خواهند ماند. م

گویند تا نابودی این کنند و میرا تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان عنوان می« های تروریستیگروه» فعالیت

 .ها همکاری اعضای ناتو و سایر کشورهای دخیل در مسأله صلح افغانستان ادامه خواهد یافتگروه

ایاالت  نمایندگاندر پیوند به توافقات صورت گرفته میان  امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی تصمیم نهایی

المللی امکانات همکاران بین»متحده امریکا و گروه طالبان را وابسته به توافق حکومت افغانستان دانست و گفت: 

هیات  کنند که صلح افغانستان به نتیجه برسد، اما مذاکره مستقیم و تصمیم نهایی راسازند و تالش میرا فراهم می

 «.کننده حکومت اتخاذ خواهد کردمذاکره

ساله افغانستان در  17ایاالت متحده امریکا و طالبان در پیوند به پایان جنگ  نمایندگانترین دور دیدار طوالنی

ها حضور نداشتند. اعضای شورای عالی صلح اما از این دولت در این نشست نمایندگانحالی پایان یافته است که 

آهنگی با این شورا صورت ایاالت متحده امریکا در هم خاص ۀزاد، نمایندهای زلمی خلیلاند که تالشپیش گفته

حکومت وگوهای رو در رو با  ها به منظور قانع ساختن گروه طالبان برای آغاز گفتگیرد و این تالشمی

 .افغانستان است

 

  

 
 


