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  یها تالش دیتوح یسرانجام ارگ برا
 صلح دست به کار شد

  

گروه طالبان در قطر،  أتیبا ه کایامر گانندیکشور و نما گراناستیس یمواز یدارهایشدن د کیبا نزد مانزهم

 دیچتر توح کی ریصلح را ز یبرا مداراناستیمتفاوت س یها و تالش ها دگاهید کوشد یم یجمهور استیارگ ر

و  ییاجرا سییبه شمول عبدهللا عبدهللا، ر یاسیاز رهبران س یها با شمار پس از مدت یجمهور غن سییکند. ر

 .کرده است داریکشور د نیشیجمهور پ سییر ،یامد کرزح

 یهادگاهید» یآور خوانده است که به منظور جمع یمشورت اجالس کیرا  دارید نیا یجمهور استیر ارگ

 استیارگ ر یکه روز شنبه، دهم حمل، از سو یا گزار شده است. در خبرنامه به صلح بر وندیدر پ« مختلف

 نینو یهاتیاقشار و واقع ها،انیاز جر کهنیرده در رابطه به ابنام یهاتیشخص»نشر شد، آمده است:  یجمهور

خبرنامه ارگ افزوده « کردند. هیرا ارا شان یها مشوره رد،یبهتر صورت گ یگندیافغانستان در پروسه صلح نما

و  یجمهور استیدانش معاون دوم رسرور  ،یجهاد نیشیرهبر پ افیرسول سرب العبد دارید نیاست که در ا

 .اند حضور داشته زیصلح ن یعال یشورا سییر یلیخل میکر محمد

 یمشورت یدارهاید ۀاز ادام یترییتو امیپ کیدر خوانده و « سازنده»را  اجالس نیا یجمهور غن سییر چنانهم

امروز صبح »نوشته است:  یغن یکشور خبر داده است. آقا گریاقشار د گانندیو نما یاسیس یهاه با چهر اش

دن به موضع واحد در مورد صلح، به یرس یافغانستان داشتم. برا ۀبرجست یاسیبا رهبران س یا هسازند ۀجلس

 «.دهمیادامه م یتمام اقشار به صورت جد گانندیو نما ونیاسیمشوره با س

 «یاالفغاننیب»صلح  یگوها و گفت یاما رو جلسه نیگان اکنند و از اشتراک نیشیجمهور پ سییر ،یکرز حامد

خود  بوکسیرا ارزنده عنوان کرده، در صفحه ف گردهم آئی نیکه اافزون بر آن یکرز یکرده است. آقا دیتأک

 یشد که برا دیروند صلح صورت گرفت و تأک ۀباردر یا ارزنده یها گو و گفت دارید نیدر ا»نوشته است: 

اتفاق  ت،یکه به حما ردیاستفاده شود و تالش صورت گ عیآمده به گونه وس شیاز فرصت پ دیبه صلح با دنیرس

 «.میکشور را به صلح برسان یاالفغان نیمذاکرات ب قیتمام اقشار کشور از طر گانندیو اتحاد نما

وزارت  خاص ۀندینما اد،زلیخل یکه زلم کندیم دارید یاسیس یهااز چهره یبا شمار یدر حال یجمهور غن سییر

 یگوها و آغاز گفت یحکومت را برا یدوازده نفر أتیه شیپ نیدر امور صلح افغانستان، از ا کایخارجه امر

 أتیه بین رو، از حکومت خواسته بود که ترکیاز هم زادلیخل یبا گروه طالبان بسنده ندانسته است. آقا میمستق
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 یها و نهاد ها انیجر یتمام گانندیتازه با حضور نما یمل أتیه کیدهد و  رییرا تغ اش یکننده کنون مذاکره

 .دهد لیتشک گذار ریتأث یو مدن یاسیس

را  یأتیه نیاند چن ماهه موفق نشده کیاز  شیب یهابا تالش داریو قصر سپ یجمهور استیحال، ارگ ر نیا با

 نشده ییتا کنون نها أتیه نیا یصورت گرفته، اما اعضا نهیزم نیدر ا ییها شرفتیپ شکل دهند. به گفته آنان

 یمتقاض یفهرست اعضا یرسبر یجمهور گفت، کار رو سییر یمعاون سخنگو ،یمرتضو نیحساند. شاه

تازه  أتیو ه رسدیم انیبه پا زیمرحله ن نیکار ا کینزد ندهیدارد و در آ انیجر أتیه نیا بیدر ترک تیعضو

 .خواهد شد یمردم معرف یکننده صلح برا مذاکره

 أتیه لیتشک یصبح گفت، کار رو ۸در صحبت با روزنامه  ییاجرا استیر یمعاون سخنگو ثم،یم دیام چنانهم

 یحکومت لیکننده سابق به دل مذاکره أتیپس از آن شروع شد که ه ش،یها پ کننده، هفته شمول مذاکره و همه یمل

 ترشیب اتییاما جز داریو قصر سپ یجمهور استیآن، مورد انتقاد قرار گرفت. ارگ ر یاعضا تیبودن اکثر

 .اند نساخته کیآن را شر یهاشرفتیو پ أتیه نیا یگنچگو یرو

وارد مذاکره  رد،یومت شکل گحک یکه به رهبر یأتیگروه طالبان با ه ند،یگو یاما م یاسیاز احزاب س یشمار

را به منظور  شان گانندیاند که فهرست نما تا کنون حاضر نشده یاسیرو، تمام احزاب س نینخواهد شد، از هم

 گانندیها و نما چهره ند،یوگیاحزاب م یاسیس تهیکه مسووالن کم یبه ارگ بفرستند. آن چنان أتیه نیدر ا تیعضو

احزاب،  یکیو تخن یمسلک ،یفن گانندیطرح، قرار است نما نیاساس ادارند و بر یا طرح جداگانه یاسیاحزاب س

 .ببرند شیگوها را با طرف طالبان به پ و گفت یاسیمطرح س یها و چهره یمدن ۀجامع ینهادها

 یگزار را پس بر با طالبان شانداریخواسته است که د یاسیها و احزاب س صلح از چهره یعال یکه شوراآن با

مسکو قرار  اجالسکه در ادامه  ندیوگیم گراناستیس نیانجام دهند، اما ا –در نهم ثور  – یمشورت جرگه هیلو

 .طالبان آغاز کنند أتیرا با ه میمستق یها گو و حمل به قطر بروند و گفت پنجم و ستیاست در ب

 اجالس یجمهور استینخواهد فرستاد. ارگ ر یا ندهینما اجالس نیگفته است که در ا شیپ نیاما از ا حکومت

جمهور در هفته گذشته گفته  سییر یمعاون سخنگو ،یمرتضو نیحس. شاهداندینم «یاالفغاننیمذاکره ب»قطر را 

 دارید نیشود. به گفته او، ا جهینت کی بهاشتراک خواهند کرد که منجر  یاجالسحکومت تنها در  گانندینما بود،

 ییاجرا ازمندین رد،یصورت گ اجالس نیکه در ا یتوافق به گفته او، هر راینخواهد داشت؛ ز یپدر  یا جهینت چیه

 .شدن آن توسط حکومت است

خبر داده و گفته است که سران و  یاسیاحزاب از طرح احزاب س یاسیس تهیکم سییر ،یحال، محمد ناطق نیا با

و  افیرسول س ربالو عبد یحامد کرز دار،یارگ، قصر سپ گانندینما ،یاسیس ۀهفت حزب برجست گانندینما ای

 سییکننده هستند. به گفته ر گو و گفت یمل أتیشامل ه یمدن ۀجامع ینهادها گانندیها و نما از چهره یشمار

 اجالس نیحال ااشتراک کند، بهتر است، اما به هر اجالس نیکه حکومت در ا یاحزاب، در صورت یاسیس تهیکم

 .ار خواهد شدبرگز

 خاص ۀندینما زاد،لیخل یگروه طالبان در قطر، زلم گانندیبا نما یاسیها و احزاب سچهره اجالسبا  زمانهم

مذاکره با حکومت  زیطالبان به دور م دنیدور سفرش را به منظور کشان نیششم زیدر امور صلح کشور ن کایامر

گذشته آغاز کرده و قرار است شانزده روز ادامه  تهدور سفرش را هف نیا زادلیخل یافغانستان آغاز کرده است. آقا

 .ابدی
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به  یاسیها و احزاب سو چهره یگفته است که در سفرش به کابل با رهبران حکومت وحدت مل ادزلیخل یآقا

پس از مشورت با رهبران حکومت  زادلیخل یخواهد کرد. آقا داریکننده د گو و گفت یمل أتیه لیمنظور تشک

 .گروه طالبان در قطر آغاز کند گانندیرا با نما اش یرسم دارید نیقرار است ششم یوحدت مل

 یور شان یگوها و و گروه طالبان اعالم کرده بودند که دو طرف در دور پنجم گفت زادلیخل یآقا ش،یپ نیا از

به  گر،ید یها از افغانستان و استفاده نشدن از خاک افغانستان بر ضد کشور یخارج یروهایموضوع خروج ن

 یدر قطر، به توافقات یرسم دارید دور نیدر ششم بار نیدو طرف ا رودی. انتظار ماند افتهیدست  ییها شرفتیپ

بس و شروع مذاکرات  موضوع آتش ی. گفته شده است که قرار است دو طرف روابندیدو مورد دست  نیدر ا زین

 .گو کنند و گفت زین یاالفغاننیب

قرار است تا چند روز  یگروه طالبان در قطر در حال أتیبا ه کایامر گانندیو نما گراناستیس یمواز یدارهاید

به صلح  وندیدر پ یاند که اجماع مل گفته صلح و حکومت بارها یعال یشورا شیپ نیآغاز شود که از ا گرید

 نیصلح با گروه طالبان و چن یگوها و آغاز گفت یشمول برا و همه یمل أتیوجود دارد؛ اما شکل نگرفتن ه

 .تا کنون موفق نبوده است یاجماع مل لیکه حکومت در تشک هدد ینشان م یمواز یدارهاید

 

 

 


