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  ترشیب تیصالح یخواهان اعطا کایامر
 دطالبان ش ۀکنند مذاکره أتیبه ه

 

متحده  االتیا خاص ۀندیو گروه طالبان در قطر، نما کایامر گانندینما یرسم داریدور د نیششم شدن کیبا نزد

متحده  االتیا خاص ۀندیکننده گروه طالبان شده است. نما مذاکره أتیبه ه ترشیب تیصالح یخواهان اعطا کایامر

 تیصالح أتیه نیرهبران گروه طالبان خواسته است که به ا زرا محدود دانسته و ا أتیه نیا تیصالح کایامر

 .بس را بدهند درباره آتش مذاکرات

 ستیدر امور صلح افغانستان روز دوشنبه، ب کایمتحده امر االتیوزارت خارجه ا خاص ندهینما ،خلیلزاد یزلم

اجازه دهند که  شانگانندیبه نما دیرهبران ارشد گروه طالبان با»نوشته است:  ترشییحمل در صفحه تو ششم و

افغانستان  مردمنان نوشته است که چهم خلیلزاد یآقا« بس صحبت کنند. آتش یمذاکره حاضر شوند و رو زیبه م

 یریجلوگ یراه حل برا نیترعیسر د،یگویم خلیلزاد یچنان که آقاجنگ هستند. آن انیو پا ریبس فراگ خواهان آتش

 .خواهد کرد یموضوع پافشار نیا یبس است و او رو آتش یها در افغانستان برقراراز خشونت

که حکومت افغانستان و  زندیسخن م ریبس فراگ آتش یاز برقرار یدر حال کایمتحده امر االتیا خاص ندهینما

را « خالد» یتیپالن امن شیاند. حکومت افغانستان دو هفته پ سخن گفته شان یجنگ یها گروه طالبان از برنامه

وارد کردن فشار بر » یبرا« خالد یتیمنپالن ا»گفته است که  یا در خبرنامه یکرد. وزارت دفاع مل بیتصو

دست  یرو یبه حالت تهاجم یارتش از حالت دفاع یروهایشدن ن رونیو ب «یستیترور یهاشبکه گریان و دطالب

 .گرفته شده است

گروه آمده  نیآغاز کرد. در خبرنامه ا« الفتح»نام  ریخود را ز یبهار اتیعمل شیپ ۀآن، گروه طالبان هفت یپ در

در کشور آغاز شده و « آنان انیو حام یگران خارجاشغال»در برابر  یاز اول سال جار اتیعمل نیاست که ا

را بر مواضع  ینیاست که حمالت سنگ هنان گفتچ. گروه طالبان همشودیمراکز تمرکز م ریبر شهرها و سا

 .اند حمله را انجام داده 100از  شیافغان آغاز کرده و تاکنون ب ینظام یروهاین

در  رویگ یزابل، ولسوال تیوال چوپان یدا یکه طالبان در ولسوال رندیپذ ینان مچزارت دفاع همو مسووالن

 تیباال در وال ده یبدخشان، ولسوال تیجرم وال یولسوال وردک، دانیم تیچک در وال یولسوال ،یغزن تیوال

 .اند کندز حمله کرده تیآباد والخان یننگرهار و در ولسوال

مواجه شده  ییکایامر یها افغان و مقام یاسیس یها چهره یگروه طالبان با انتقادها« الفتح» اتیحال، عمل نیا با

را نکوهش  اتیعمل نیا زین خلیلزاد یدر افغانستان و زلم ییکایامر یروهاین قوماندان لر،یاست. جنرال سکات م
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نوشت که  ترشییدر صفحه تو اتیعمل نیز آغاز اپس ا کایمتحده امر االتیا خاص ندهینما ،خلیلزاد یکردند. زلم

و رهبران گروه طالبان با  انیوجاز جنگ ی. به گفته او شمارشود یمذاکرات صلح م رفتشیاعالم جنگ مانع پ

خواسته بود که اعالم جنگ  گرید یچنان از پاکستان، قطر و کشورهاهم خلیلزاد یاند. آقا اعالم جنگ مخالف

 .را نکوهش کنند لبانتوسط طا یبهار

ا هجنگ را بر آن کایگروه طالبان اعالم کرد که امر کا،یمتحده امر االتیا خاص ندهینما یریگ موضع نیاز ا پس

 نیا مردم نکرده است، بلکه لیجنگ را بر افغانستان تحم کایامر د،یگو یاما م ،خلیلزاد یکرده است. زلم لیتحم

 شده یقربان گناهیب ی  رنظامیها هزار غدهه جنگ، ده نیچند انیو در جر جنگندیدهه است که با هم م نیکشور چند

 .اند

متحده  االتیا ۀندیو مذاکره نما یاالفغاننیب اجالساعالم شده است که  یدو طرف در حال ینظام یهااتیعمل

 گریتا چهار روز د یاالفغاننیب اجالساست. قرار است  یگروه طالبان در قطر در آستانه برگزار أتیبا ه کایامر

و حدود  افتیسه روز ادامه خواهد  یبرا اجالس نیها اقطر برگزار شود. بر اساس گزارش تختیدر دوحه، پا

 اجالس نیدر ا شود ی. گفته مکنندیشرکت م اجالس نیدولت افغانستان در ا یزن از سو ۴0نفر از جمله  1۵0

اند؛ اما تا کنون  دولت شامل أتیه بیدر ترک زین یاسیو رهبران س هایوال ران،یاز وز یشمار یاالفغان نیب

 .هستند یچه کسان ها چهره نیمشخص نشده است که ا

 یدر شهر ملتان پاکستان از برگزار یخارجه پاکستان، هنگام سخنران ریوز ،یشیمحمود قر شاه گرید یسو از

دور  نیششم فتر یگفته است که توقع م یشیقر یو گروه طالبان خبر داده است. آقا کایامر گانندینما اجالس

کرات دو دور مذا نیآغاز شود، اما آغاز ا طرو گروه طالبان روز گذشته )دوشنبه( در ق  کایامر گانندیمذاکره نما

 .نشده است دییتا یمنبع چیه یطرف تا کنون از سو

 نیگروه طالبان است که او از ا گانندهینما تیصالح شیخواهان افزا یدر حال کایمتحده امر االتیا خاص ندهینما

از  شیاست. هر دو طرف پ گو کرده و و گفت داریگروه طالبان د گانندیبا نما یبار به صورت رسمپنج  شیپ

از افغانستان و استفاده نشدن  یسربازان خارج وجنامه خر توافق سینو شیپ یاعالم کرده بودند که تنها رو نیا

بس  آتش یچون برقرار گر،ید یآجندا یاما رو اند، دهیبه توافق رس یستیاهداف ترور یاز خاک افغانستان برا

 .حاصل نشده است یتاکنون توافق ،یاالفغاننیب یوهاگ و و آغاز گفت ریفراگ

 یانتخابات یها احزاب و دستهعکس العمل 

صلح  هااند. آن استقبال کرده کایمتحده امر االتیا خاص ندهینما یریگموضع نیاز ا یانتخابات یهااز دسته یشمار

 شیبر پاکستان افزا یجهان یاست فشارها ازیبس ن آتش یبرقرار یکه برا ندیگو یرا خواست همه مردم دانسته م

 .ابدی

 

 

 


