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 نشست مسکو  یاصل برنده و بازنده  
 خواهند بود؟ هایک

 

. برندیاز همه از نشست مسکو نفع م شتریافغانستان ظاهراَ ب نیشیجمهور پ سیرئ یو حامد کرز هیروس طالبان،

با  کایامر ۀمتحد االتیکه ا یمسکو شرکت دارد و نه در مذاکرات ۀتنها حکومت است که نه در جلس انیم نیدر ا

  .بردیم شیطالبان به پ

 

             

  

 

 

 
 

 گروه طالبان ندگانیافغانستان و نما یاسیاحزاب س ندگانینما انیمسکو م : نشستریتصو

از هر اشتراک  شتریطالبان ب ئتیاز ه یندگیبه نما یمحمد عباس استانکز ریسه شنبه در نشست مسکو، ش روز

استفاده را ببرد. او به  نیمواضع خود بهتر انیب یفرصت برا نیارائه کرد تا از ا یطوالن یسخنران گریکننده د

 اه،یساختن نام طالبان از فهرست س رونینشان بدهد، بر ب یطالبان کوتاه نیشیاز موضع پ یکه اندک نیا یجا

طالبان و به  یبرا یاسیدفتر س کی جادیاز افغانستان، ا یخارج یروهایشدن ن رونیطالبان، ب انیزندان ییرها

 .کرد دیتاک یقانون اساس لیان و تعددر افغانست «ینظام اسالم» کیآمدن  انیم

در افغانستان  «ینظام اسالم»کار آمدن  ینشست روشن نساختند که هدف شان از رو نیطالبان در ا ندگانینما اما

 یباشند. چونکه نظام کنون میدر قدرت سه خواهندیصلح م یوگوهاگفت دنیرس جهیو چگونه پس از به نت ستیچ

 .است «یجمهور اسالم» زیافغانستان ن

که طالبان  یکرد که واضح نبودن موارد دیوله تاک چهیبا دو ییوگو در گفت یاسیآگاه امور س ر،یم هارون

دارند که مذاکره  شیخاطر است که مردم در افغانستان تشو نیبه هم»مردم را نگران ساخته است:  خواهند،یم

نظام خود را  خواهندیم ایشوند و  کیقدرت شر میتند در تقسها حاضر هسآن ایو آ ستیبا طالبان به مفهوم چ

 «.بسازند کیرا شر گرانیبدهند و د لیتشک
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 بیرقمخالفت کرد که طالبان در آن  لیدل نیش با افتتاح دفتر طالبان در قطر صرفاَ به اکه در زمان حکومت یکرز

طالبان گوش فرا داد  ندهینما را به اهتزاز در آورده بودند، در نشست مسکو آرام به صحبت «یامارت اسالم»

َ یکه تقر سخنران بود، تنها به  نی. او که نخستشد یگفته م خنس« افغانستان یامارت اسالم»در هر جمله آن از  با

آن است،  انگذاریستان که خود بنافغان یاز نظام کنون تیحما ۀکرد، اما در بار دیصلح تاک تیبر اهم یصورت کل

 گرانیباز گریطالبان، مسکو و د انیتالش دارد م دیو شا ردیبگ« موضع»نخواست  ینگفت. ظاهراَ کرز یزیچ

 .ها مبدل گرددبه همه طرف کیچهره نزد کیبه  نافغانستا یاسیس

کرد  دیدر افغانستان تاک ریاخ ۀدو ده یآوردها نشست به صورت شمرده به دست نیدر ا یقانون ونسیمحمد  اما

بزرگ دو  یآوردها از دست یکیاصالحات است، اما  یبرخ ازمندین یو روشن ساخت که هرچند قانون اساس

 .است ریاخ ۀده

 کشانده شدن حکومت افغانستان هیحاش به

نشست  یدر نشست مسکو شرکت نداشت، همزمان با برگزار اش ندهیجمهور افغانستان که نما سیرئ ،یغن اشرف

کنندگان نشست مسکو انتقاد کرد. او که به " از شرکتوزی"طلوع نۀبا شبک ییوگو در گفتمسکو شب سه شنبه 

به  یمجالس نیدر آن نگران است، گفت که اگر چن ینشست و خصوصاَ شرکت حامد کرز نیاز ا رسدینظر م

 استیام رمق« عزت» یاشاره کرد که کرز نیندارد. او به ا ییاجرا تیهم برسد، بدون حکومت صالح یاجهینت

 .سوال نبرد ریرا ز یجمهور

رانده شده است و شرکت ندارد.  هیصلح به حاش یوگوها که حکومت افغانستان در گفت ستیبار ن نینخست نیا

 زیدر دوحه برگزار شد، ن یو طالبان که در ماه جنور کایامر ۀمتحد االتیا انیوگوها م در گفت نیاز ا شیپ

 .حکومت افغانستان حضور نداشت

 یمیسال روان ن لیداده است که تا ماه اپر نانیاطم هابه آن کایامر ۀمتحد االتیروز چهارشنبه گفتند که ا طالبان

خواهند کرد. طالبان در مقابل تعهد کرده اند که نخواهند گذاشت  رونیرا از افغانستان ب ییکایاز سربازان امر

 .استفاده کنند کایاز خاک افغانستان در برابر امر یستیترور ییهاگروه

افغانستان  یو رهبر تیمالک ریقطر و مسکو موقف حکومت افغانستان را که همواره به مذاکرات ز یهانشست 

: دیگو یم ری. هارون مشودیم تریساخته است و موقف طالبان برعکس روز به روز قو یمنزو شتریدارد، ب دیتاک

در نشست مسکو نشان بدهند که در  قلقرار دارند. چون توانستند حدا یموقف قو کیبدون شک که طالبان در »

 «.کابل صف واحد وجود ندارد

داشت  یلفونیصحبت ت کایمتحده امر االتیا ۀخارج ریپمپئو، وز کیجمهور افغانستان روز سه شنبه با ما سیرئ

 نینوشت که در ا ترشیتو ۀوگو در صفح گفت نیپس از ا یباشد. اشرف غن ربطیتحوالت ب نیبه ا تواندیکه نم

دوام خواهد داشت  یتا هنگام کایامر تحدهم االتیافغانستان و ا انیم ینظام یکرده است که همکار دیصحبت تاک

که کلمات،  میما هر دو توافق کرد». او نگاشته است: دیایب انیو همه شمول به م داریلح پاص کیکه در افغانستان 

 «.اقدامات را نخواهد گرفت یها جاو آوازه هایگمانه زن

 در صلح افغانستان هینقش روس گسترش

 نیهم ا یالدیسال گذشته م انیدر پا نیاز ا شیاز طالبان است. پ یتیهئ زبانیبار است که مسکو م نیدوم نیا

 .صلح افغانستان بود یعال یمنطقه و شورا یکشورها یهاطالبان، مقام ندگانینما زبانیشهر، م
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کشور  نیا میمق یهااز افغان یبرخ یکه نشست دو روزه مسکو در باره صلح افغانستان از سو شودیگفته م هرچند

 ریوله گفت که سف چهیوزارت خارجه افغانسان به دو یسخنگو ،یشده است، اما صبغت هللا احمد یراه انداز

در کابل دروازه هر شرکت  هیروس ریسف»برنامه نقش فعال داشته است:  نیا یدر افغانستان در راه انداز هیروس

 «.نشست شده است نینشست را چند بار تک تک زده است و خواهان شرکت آنان در ا نیکننده ا

صلح  یوگو ها گفت زیافغانستان را به م استمدارانیبار طالبان و س نینخست یکه مسکو توانسته است  برا نیا 

 .نفوذ مسکو در افغانستان است شیافزا انگریدر مسکو بکشاند، ب

رقابت با  یکیها دو هدف دارند، روس»وله گفت:  چهیباره به دو نیدر ا یاسیفکور، آگاه امور س ونسی 

 «.یانتخابات میت کیاز  تیو دوم حما هاییکایامر

افغانستان  یجمهور استیها شرکت کننده، محمد حنف اتمر نامزد انتخابات رمسکو در کنار ده ۀنشست دو روز در

از  یکیبلخ و  نیشیپ یحضور داشتند و عطا محمد نور وال زیو محمد محقق ن یقانون ونسیش محمد با دو معاون

 .کندیم یاو را همراه زیاتمر ن یانتخابات میت رومندین انیحام

در روزنامه "هشت صبح" با انتقاد از  یانشست و همچنان در مقاله نیاش در ا یدر سخنران نورعطا محمد 

 .بر ضد شرکت کنندگان نشست مسکو متهم کرده است غیآنان را به تبل ،یرهبران حکومت وحدت مل

 

  

 


