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 03/06/2019          ریاس لیخل

  کایامر ۀندیسفر نما نیهشتم

در امور صلح افغانستان، روز جمعه دهم جوزا آغاز شد.  کایامر خاص ۀندینما ،خلیلزاد یدور سفر زلم نیهشتم

 زین بارنیسفر او ا یماه در نظر گرفته شده است. هدف کل نیهم 2۶روز تا  1۶یاو برا یدور از سفرها نیا

 .صلح در افغانستان است مذاکرات نهیزم لیتسه

ا هقرار است به آن خلیلزادهستند  یشش کشور ،یآلمان، پاکستان، قطر و امارات متحده عرب م،یبلج افغانستان،

زنان  گانندیو نما یمدن ۀفعاالن جامع ،یاسیس یهاچهره ،یسفر کند. او در افغانستان با سران حکومت وحدت مل

 یبرا یاجماع جهان تیتقو ،یحده عربو امارات مت کستانآلمان، پا م،یبه بلج خلیلزادخواهد کرد. هدف سفر  دارید

 .کندیم داریگروه طالبان د گانندیصلح افغانستان عنوان شده است. او در سفرش به قطر با نما ۀپروس

 شیدور از سفرها نیگفته است که در ا شیها تییرشته تو کیدر امور صلح افغانستان در  کایامر خاص ۀندینما

 یروهایدو بخش شامل مباحث مربوط به خروج ن نیشود. ا یینها« چوب صلحدو بخش اول چهار»تا  کندیتالش م

 .شودیم سمیو مبارزه با ترور یخارج

هللا، رهبر گروه منطقه و جهان، مال هبت یاز کشورها یبه افغانستان و شمار خلیلزاد یبا آغاز سفر زلم همزمان

گروه در برابر  نیا« جهاد و مقاومت»گفته است که  امیپ نیهللا در اخود را منتشر کرد. هبت یدیع امیطالبان، پ

گروه با شکست  نیجنگ در برابر ا یها برا تالش یاو، تمام ۀشده است. به گفت کینزد یروزیبه پ« اشغال»

گروه افتاده است. مال  نیدر افغانستان به دست ا «یاسیو س ینظام»ابتکارات  ینون تمامرو شده است و اکروب

 دهدیافغانستان به جنگ خود ادامه م« اشغال»دادن به  انیکرده است که گروه طالبان تا پا دیهللا در ادامه تأکهبت

 .هدف هرگز سرد نخواهد شد نیبه ا دنیگروه تا رس نیداغ جنگ ا یرهاو سنگ

و هدف  دهدیادامه م کایخود با جانب امر یگو و گفته است که گروه طالبان به گفت گرید یهللا از سوهبت الم

 یاالفغاننیب مذاکراتافغانستان است. او افزوده است که در کنار آن، گروه طالبان به « اشغال»دادن به  انیاز آن پا

 .دهدیادامه م زین

هللا، دو موضع متفاوت  مال هبت امیپ نینسبت به ا عملیلا عکسدر امور صلح افغانستان در  کایامر خاص ۀندینما

از اعالم  خلیلزادانتقاد کرده است.  زین ییها استقبال و از بخش امیپ نیاز ا ییها کرده است. او از بخش اریاخت

جنگ، انتقاد  ۀگروه بر ادام نیا دیاستقبال و از تأک یاالفغاننیب یها گو و گفت ۀادام یگروه طالبان برا یگآماد

صلح را  یهاگو و گفت تواندیهللا تند است و م مال هبت امیگفته است که لحن پ یکرده است. او به صورت کل

 .کند تر دهیچیپ

 صلح است؟ مذاکراتطرف مانع  کدام
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به  یاالفغان نیب یها گو و گروه در بخش گفت نیگفته است که ا امشیاز پ یگروه طالبان در بخش رهبر

 .نکرده است ها رفتشیپ نیبه ا یا است. او اما اشاره افتهیدست  ییهارفتشیپ

 مداراناستیگروه با س نیتا جلو تفاهم ا کندیحکومت را متهم کرده است که تالش م گریهللا از جانب د هبت مال

 اعتنای( بیاسیس یهاها )مزاحمتتالش نیزمان افزوده است که گروه طالبان نسبت به ا. او همردیافغان را بگ

 .خواندیم اساس یرا ب هامات نیا یجمهور استی. اما ارگ رردیگینم یاست و آن را جد

 یاالفغان نیب یها گو و گفت یکه مانع اصل دیگویم ،یجمهور استیر یمعاون سخنگو ،یمرتضو نیحس شاه

 یاالفغاننیبمذاکرات  قیگروه خواستار صلح از طر نیکرد که اگر ا دیتأک یصلح خود گروه طالبان است. مرتضو

صلح خواستار  یمشورت جرگه هیلو دربس تن دهد و دست از خشونت بردارد. او گفت که مردم  به آتش دیاست، با

دهنده آن است  نشان نیا ،یمرتضو دیو به جنگ خود ادامه داد. از د رفتیگروه آن را نپذ نیبس شدند، اما ا آتش

 .صلح خود گروه طالبان است، نه حکومت یهادر برابر تالش یکه مانع اصل

صلح  یها گو و شروع گفت یها را برا طرف یکه تمام کندیتالش م زیبار ن نیا خلیلزاد یزلم ب،یهر ترت به

 ایکاهش خشونت و  یها راه دیبگذار»گفته است که  هاتییرشته تو کیدر  کا،یامر خاص ۀندیکند. نما قیتشو

 .متوقف شود دیها باکشتار افغان کهکرده است  دیاو تأک« .میابیها را مشترکاً درخشونت نیا یفور انیپا

 اند نگذشته «یامارت اسالم»از  طالبان

گو  و و گفت داریگروه طالبان د گانندیشش بار با نما نیاز ا شیدر امور صلح افغانستان پ کایامر خاص ۀندینما

 گو و گفت نیکه ا ندیوگیو م ستندین یها راض گو و گفت نیا جیاز نتا یانتخابات یها از دسته یکرده است. شمار

 .ستا اوردهین انیبه م یرییها تا هنوز در موضع گروه طالبان تغ

در کابل گفت که او نسبت  یدر سخنان شنبهکیروز  ،یجمهور استیاز نامزدان انتخابات ر یکی ل،ینب هللارحمت

 رد،یگیبه صلح به کار م دنیرس یخود برا یها که او در تالش ییها شک ندارد اما با روش خلیلزاد تیبه ن

 نیکرده است و ا لیصلح افغانستان دخ حثرا در ب یمختلف یکشورها خلیلزاد یافزود که زلم لیمخالف است. نب

وارد  شتریب انیت افغانستان زکشورها، به دول نیشدن ا لیاو، با دخ ۀپروسه شده است. به گفت نیا یگدیچیباعث پ

 .است افتهیدست  یشتریب ازاتیکسب کرده و به امت تیکه گروه طالبان مشروع یشده است، در حال

در امور صلح  کایامر خاص ۀندینما یها باور است که تالش نیبه ا یجمهور استینامزد انتخابات ر نیا

او، گروه طالبان هنوزهم انتخابات را  ۀدر موضع گروه طالبان وارد نکرده است. به گفت یرییتغ چیافغانستان، ه

هللا . رحمتخواهد یرا م «یامارت اسالم»را قبول ندارد و تنها  «یاسالم یجمهور» شناسد، ینم تیبه رسم

تا هنوز  یانعطاف چیه داشته باشد و اریکه قدرت را به صورت مطلق در اخت خواهدیافزود که گروه طالبان م لینب

تالش اند و  شده «میتسل»افغانستان  ونیاسیاست که س یدر حال نیاو، ا ۀگروه مشاهده نشده است. به گفت نیدر ا

گروه به دنبال انحصار قدرت  نینمانند. اما گروه طالبان گفته است که ا گروه باز نیبا ا گو و گفت ۀدارند از قافل

 .ستین

 یسفرها یآوردها از دست زیاتمر ن فیحن محمد استیبه ر« صلح و اعتدال» یانتخابات ۀشکل، دست نیهم به

 دیگویم ،یدسته انتخابات نیا یسخنگو ،ی. محمد واعظستین یصلح چندان راض نهیدر زم خلیلزاد یگذشته زلم

ها در  خشونت زانیاست از م هنتوانستسفرها  نیسفرها تا کنون برآورده نشده است و ا نیکه انتظارات مردم از ا



  
 

 

 3از 3

 جهیبار نت نیاست ا دواریافزود که ام ،خلیلزاد یدور سفر زلم نیاما ضمن استقبال از هشتم یکشور بکاهد. واعظ

 .دیسفر به دست آ نیاز ا یتر ملموس

شد. او که اکنون  نییدر امور صلح افغانستان تع کایامر خاص ۀندیدر ماه سنبله پارسال به عنوان نما خلیلزاد یزلم

هفت  نیاز ا شیصلح در افغانستان آغاز کرده است، پ یها نهیزم لیرا به منظور تسه شیاز سفرها یا دور تازه

با  میتا کنون شش بار به صورت مستق خلیلزادهدف سفر کرده است.  نیبار به افغانستان، منطقه و جهان با هم

و  یخارج یروهایخروج ن یبرا ییچهارچوب ابتدا نییتع دارها،ید نیاست. حاصل ا دهیوه طالبان دگر گانندینما

تا هنوز نتوانسته است طرف  کایامر ۀندیدر افغانستان است. اما نما سمیمبارزه با ترور یتعهد دو طرف برا

 یداخل یهاجناح گریدها با دولت و  گو و گفت میو شروع مستق یبس سراسر توافق بر سر آتش هطالبان را ب

 .متقاعد کند

 

 

  

 

  

 


