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 نویس توافقات امریکا و طالبان به کابل نرسیده استشپی

پیشنویس توافقات امریکا و گروه طالبان تا کنون در اختیار حکومت و احزاب سیاسی افغانستان قرار نگرفته 

گان دو طرف در دوحه تهیه شده پنجمین دور مذاکرات نماینداند که این پیشنویس در  ها گزارش داده است. رسانه

شنبه هفته گذشته آغاز شد  گان امریکا و گروه طالبان، به صورت رسمی، سهاست. این دور از مذاکرات نمایند

گانی نشده است. هرچند گروه طالبان روز یکشنبه  و تا کنون جریان دارد. تا هنوز جزئیات این پیشنویس همه

 .اند توافق نکرده« هیچ مسوده و سندی»هم حوت اعالم کرد که دو طرف تا کنون روی دوازد

گان این گروه با جانب امریکا به صورت تدریجی و محتاطانه در قطر به گروه طالبان میگوید که مذاکرات نمایند

چهارمین دور  این گروه، در ۀرود؛ زیرا موضوعات مورد مذاکره بسیار مهم و حساس است. به گفتپیش می

گان دو طرف در دوحه، بر سر خروج نیروهای خارجی از افغانستان و استفاده نشدن خاک افغانستان نمایند اجالس

گان امریکا و گروه بر ضد دیگر کشورها، توافق شده بود. این گروه تصریح کرده است که مذاکرات کنونی نمایند

 .موضوع متمرکز استاین دو « وضاحت و جزئیات»طالبان در دوحه روی 

بس میان حکومت و طالبان  ارشد امریکا در این مذاکرات است، گفته است که آتش ۀکنند زلمی خلیلزاد که مذاکره

است. آقای خلیلزاد تا کنون تأیید نکرده است که  اجالساالفغانی نیز شامل آجندای این و آغاز مذاکرات بین

 .استنویس توافقات میان دو طرف آماده شده شپی

هایی داشته است. این منابع اما  رفتجاری قطر پیش اجالساند که  ها گفتهقطر به رسانه اجالسمنابعی از 

شنبه  اند. به نقل از این منابع، این دور از مذاکرات دو طرف روز سهگانی نکرده ها را همهرفتشجزئیات این پی

 .یا چهارشنبه به پایان میرسد

نویس توافقات میان امریکا و گروه طالبان تهیه شده است و اکنون کار روی ترجمه این شپیگفته شده است که 

اند  پیشنویس جریان دارد. نمایندگانی از کشور ناروی و سازمان ملل متحد در امور فنی به دو طرف کمک کرده

 .نشده است ویس را نهایی کنند. اما این موضوع به صورت رسمی از سوی دو طرف تأییدشنتا این پی

شنبه و جمعه گذشته( نیز  گان امریکا و گروه طالبان با وقفه دو روزه )در روزهای پنجنمایند اجالسپنجمین 

 برای رسانه اجالسدر پشت درهای بسته در جریان است. دسترسی به جزئیات این  اجالسهمراه شده است. این 

اند،  بیرون داده اجالسدو طرف تا هنوز از این  ها مقدور نیست. آنچه را که به صورت رسمی، نمایندگان

 .های مذاکرات، پیام واضح به دست بدهد ها و پیشرفت تکراری است و نمیتواند از پسرفت

حسین مرتضوی،  جاری قطر قرار ندارند. شاه اجالسحکومت و احزاب سیاسی افغانستان نیز در جریان جزئیات 

، با حکومت افغانستان اجالسیکا و طالبان در قطر، پس از پایان این گوهای امر و گوید که جزئیات گفتیم
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شریک خواهد شد. آقای مرتضوی در برابر این پرسش که پیشنویس توافقات امریکا و طالبان با حکومت افغانستان 

حکومت  قطر را با اجالسزاد تمامی جزئیات لشریک شده است یا نه، پاسخ نداد. او صرفاً تأکید کرد که زلمی خلی

 .شریک خواهد کرد

شماری از احزاب سیاسی افغانستان نیز میگویند که جزئیات پنجمین دور مذاکرات نمایندگان امریکا و گروه 

طالبان با آنها شریک نشده است. سخنگویان و اعضای ارشد احزاب جمعیت اسالمی و وحدت اسالمی مردم 

نویس توافقات امریکا و طالبان را نیز دریافت شاند که تا کنون پیگفتهصبح ۸افغانستان در صحبت با روزنامه 

اند. جانب امریکا هم تا حال روشن نکرده است که پیشنویس توافقاتش با گروه طالبان را، پیش از نهایی  نکرده

 .کردن، در اختیار حکومت و احزاب سیاسی افغانستان قرار میدهد یا نه

گان گروه مسکو با نمایند اجالسها در  تخاباتی افغانستان که سران بعضی از این دستههای ان به همین شکل، دسته

صلح و »دانند. محمد واعظی، سخنگوی دسته انتخاباتی یقطر چیزی نم اجالساند نیز از جزئیات  طالبان دیده

نویس توافقات امریکا با شقطر حمایت میکند، اما تا هنوز پی اجالس، میگوید که این دسته انتخاباتی از «اعتدال

طالبان را دریافت نکرده است. نامزد این دسته انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری، محمدحنیف اتمر است 

های اواسط ماه دلو میان شماری از سران احزاب و شخصیت اجالسمسکو نیز حضور داشت. این  اجالسکه در 

 .ر شده بودگان گروه طالبان برگزاسیاسی کشور و نمایند

، نیز میگوید که این دسته انتخاباتی در جریان «عدالت و امنیت»انتخاباتی  ۀمحمدعارف کیانی، سخنگوی دست

داند. آقای کیانی تأکید  قطر قرار ندارد و از پیشنویس توافقات امریکا و طالبان هم چیزی نمی اجالسجزئیات 

قطر به میان آمده است. او گفت که غیبت حکومت  اجالس کرد که این خال به دلیل غیابت حکومت افغانستان در

های هژده سال گذشته در  آورد کننده است و از احتمال معامله شدن دست قطر بسیار نگران اجالسافغانستان در 

هشدار میدهد. آقای کیانی افزود که اگر قرار است صلح در افغانستان تأمین شود، باید  اجالسکشور در این 

های مذاکرات صلح قرار داده شوند تا بدین ترتیب مشخص فغانستان در جریان تمامی پیشرفتاتمردم احکومت و 

رود. وی گفت که تا هنوز چنین کاری صورت نگرفته است و بیم آن میرود یشود که آینده به کدام مسیر به پیش م

 .ری توافق شودکتافغانستان، روی سناریوهای خطرنا ۀکه برای آیند

جاری قطر گفته بود  اجالسامریکا در امور صلح افغانستان، در آستانه برگزاری  خاص ۀزاد، نمایندلزلمی خلی

قطر مال عبدالغنی برادر، معاون سیاسی  اجالساست. گفته شده است که در « جدی»و « مهم» اجالسکه این 

 .و و طرفدار صلح یاد شده استر گروه طالبان، نیز شرکت کرده است. از او به عنوان یک فرد میانه

دو طرف در  اجالسمیان نمایندگان امریکا و گروه طالبان برگزار شده است. نخستین  اجالسپیش از این چهار 

عقرب در همین شهر برگزار  2۵آنها نیز در  اجالسگزار شده بود. دومین میزان در دوحه، پایتخت قطر، بر 20

قوس برگزار شد. در این  2۶سوم دو طرف در شهر ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، در  اجالسشد. اما 

ان نمایندگ اجالسنمایندگان پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز حضور داشتند. چهارمین  اجالس

نمایندگان دو  اجالسامریکا و گروه طالبان نیز در دوحه برگزار شد؛ شهری که همین اکنون نیز میزبان پنجمین 

 .طرف است

ها روی دو موضوع مشخص بوده است؛ خروج سربازان  ، تمرکز بحثجلساتتأکید گروه طالبان در تمامی این 

اک افغانستان متوجه دیگر کشورها نخواهد شد. هرچند خارجی از افغانستان و اینکه هیچ تهدیدی در آینده از خ
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االفغانی صلح نیز  گوهای بین و بس و شروع گفت وضع آتش ۀهایی در بار زلمی خلیلزاد گفته است که صحبت

 .غایب بوده است جلساتبین دو طرف انجام شده است. حکومت افغانستان در تمامی این 

 

 

 

 


