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 01/06/2019          نیام میفه 

 مسکو: یاالفغاننیب اجالس نیبه دوم انعکاسات
 به طالبان؟ یازدهیامت ایکمک به صلح 

 

 گانندیبا نما یاسیس یها چهره دارید نیمسکو، دوم یاالفغاننیب اجالسگان کنند مشترک شرکت هیآن که اعالم با

از نامزدان انتخابات  یدانسته است، اما برخ« ممد»افغانستان به صلح و ثبات  دنیبه رس وندیگروه طالبان را در پ

در کشور و  یاسینظام س گرفیرا تضع جلسات چومه یبرگزار ،یاسیس یهااحزاب و چهره ،یجمهور استیر

 .اند به گروه طالبان عنوان کرده «یازدهیامت»

مسکو انتقاد کرده و  یاالفغان نیب اجالس یبودن آجندا یسر از یجمهور استینامزد انتخابات ر ل،ینب هللارحمت

 «یابتین یهاجنگ کیکشور و تحر یاسینظام س فیسبب تضع تواندیم جلساتچو هم یبرگزار»گفته است که 

آهنگ و مناه یهاو کنفرانس جلسات نکرد ریدا»نوشته است:  بوکشسیف یدر برگه لینب یدر کشور شود. آقا

 یوردآدست چیکه ه نینه تنها ا ،یکوچک و مقطع یها بر محور منفعت زیآم و ابهام یرعلنیغ یآجنداها یدارا

 یافغانستان م یاسالم ینظام جمهور فیطالبان و تضع ترشیب تیو مشروع تینخواهد داشت، بلکه؛ باعث تقو

 یها آدرس جادیا»و افزوده است:  دهیورز دیتاکصلح  یبرقرار یدست براکی یها بر تالش لینب یآقا« .شود

و  یابتین یها جنگ ترشیب تیو تقو کیموجب تحر ،یداخلصلح در نبود اجماع  یوگوها گفت یمتعدد برا

 «.جو در بحث افغانستان خواهد شدمنفعت گرانیباز یدرازدست

: دیگویصبح م۸در صحبت با روزنامه  یجمهور استیانتخابات ر گرینامزد د ظ،یحف هللاتیعنا چنانهم

صلح  شبر رو یمثبت ریتأث چیگروه طالبان ه گانندیافغان و نما یها چهره انیمسکو م اجالس نیدوم یبرگزار»

 ازمندیصلح ن یبه سخن او، برقرار« .ندا کنار رفته استیکه از س یا چند چهره یمنافع مقطع نیندارد، به جز تأم

 .افتیبه آن دست  توانیبردن مواد مخدر م نیو از ب یاستخبارات یروهاین تیت که با تقواس یا اقدامات مدبرانه

 بیمسکو به ج اجالسدور  نیمنافع ا د،یوگیم یاسالم تیعضو حزب جمع ،یرحمان اخالق نور ن،یبر ا افزون

مسکو،  اجالس»گفته است:  یاخالق یشده است. آقا ختهیر نیشیجمهور پ سییر ،یگروه طالبان و حامد کرز

 داد و به وجاهت شیافزا کایمتحده امر االتیمذاکره با ا زی، در سر ماول مسکو اجالسوزن طالبان را همانند 

گوها  و گفت یگالزم در چگون تیگروه طالبان را به نداشتن صالح گانندیچنان نمااو هم« افزود. بین المللی شان

و  قیکه به صورت حساب شده و دق یا با برنامه اجالس نیو افزوده است، ا کشور دانسته یاسیس یها با چهره

شان را خوب حساب  مدت و درازمدت و منافع کوتاه گذارندیگام م تانپاکس یآ اس یبه کمک کارشناسان آ

 .اند، صورت گرفته استکرده
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با گروه طالبان  یاسیس یها چهره اجالسدور  نیدر برابر ا عکس العملی تا کنون  یجمهور استیارگ ر هرچند

 یجمهور استیدر انتخابات ر یاشرف غن محمد ینشان نداده است، اما امرهللا صالح به عنوان معاون دسته انتخابات

مسکو به  یاالفغان نیب اجالس نیکشور را در دوم یاسیس یها از نامزدان و چهره یرو، اشتراک برخ شیپ

مسکو رفتند  یبه سو گریکابل، بار د دارانماستیاز س یبرخ»نوشته است:  ترشییتو صالح کشور ندانسته و در

را بشنوند که با منطق عصر  یافراد یهایرانشوند و سخن نیگوش دهند، توه ستیتا به سخنان طالبان ترور

 گانندیکه بدون نما یاجالساعالم کرده است که هر  شیپ نیاز ا یهورجم استیارگ ر« .کنند یبرونز بحث م

 .نخواهد داشت ییحکومت برگزار شود، جنبه اجرا

گروه  اتیه انیمسکو م یاالفغاننیب اجالسدور  نیصورت گرفته است که دوم یدر حال عکس العمل ها نیا

 نی. در اافتی انیمشترک پا ی هیشنبه، نهم جوزا با نشر اعالمروز پنج یاسیس یها از چهره یطالبان و شمار

 یعبدالغن مال استیر هگروه طالبان ب ینفر 12 أتیکشور با ه یاسیس یها تن از چهره وچهار ستیب اجالس

  .گروه انجام شد نیا یاسیبرادر، معاون س

حکومت،  گانندیافغانستان در مسکو به عنوان نما ریبهاند سف فیصلح و لط یعال یشورا سییر یلیخل میمحمدکر

رسول،  یزلم لوال،یدادفر سپنتا، عطامحمد نور، حضرت عمر زاخ نیاتمر، رنگ فیمحمدحن ،یحامد کرز

نان مال چاند. هم مسکو شده زماند که عا بوده یاسیمطرح س یها از چهره یالنیگ حامد دیضراراحمد مقبل و س

شرکت  اجالس نیاند که در ا مطرح گروه طالبان گانندیاز نما یعباس استانکز رمحمدیبرادر و ش یعبدالغن

 انیآقا یگروه اما برا نیکرده است. ا داریکشور د یاسیس یها بار است که مال برادر با چهره نینخست نیکردند. ا

و  ولسی جرگه نیشیپ ۀندینما ،یکوف هیفوز ن،یرا نداد. افزون بر ا اجالس نیاجازه شرکت در او بهاند  یلیخل

 .حضور داشتند اجالس نیهستند که در ا یتاجور کاکر، تنها دو خانم

صورت  هیافغانستان و روس کیپلماتیسالگرد روابط د نیاز صدم لیتجل هیدر حاش یاالفغان نیب اجالسدور  نیا

مشترک  هی. در اعالمافتی انیشنبه نهم جوزا پا شنبه هفتم جوزا آغاز و روز پنجکه روز سه یاجالسگرفت، 

مهم مربوط به سرنوشت مردم  موارد یگروه طالبان آمده است که دو طرف رو گانندهیبا نما یاسیس یهاچهره

 ه،یاعالم نیاند. بر اساس اوگو کردهر گفتدر کشو تیبه امن دنیرس یهاصلح و ثبات و راه ندهیافغانستان، آ

 داریبه صلح پا دنیبر رس یبر اراده مشترک مبن» اجالس نیگروه طالبان در ا گانندهیکشور و نما گراناستیس

 «.کردند دیدر افغانستان تأک ریو فراگ

خروج  ان،یزندان ییرها ان،یرنظامیغ یگبس، حفاظت از زند آتش یبرقرار ،یاالفغان نیب مذاکراتادامه  چنانهم

شده  دیبر آن تاک هیبوده که در اعالم داریدور د نیا گرید یهااز بحث یو قطع مداخالت خارج یخارج یروهاین

و وحدت  یارض تیحفظ تمام ،یتحکم نظام اسالم ینشر شده آمده است که رو هیدر اعالم ن،یاست. افزون بر ا

 یکوف هیمسکو بوده است. فوز اجالسدو طرف در  نیمورد بحث ب یگرید لیحقوق زنان، از مسا تیبا رعا یمل

 یبوده تا به جمهور یبر حاکم شدن امارت اسالم ترشیطالبان ب دیتأک د،یگو یم اجالس نیگان اکننداز شرکت

ما انحصار قدرت »طالبان گفته است:  أتیعضو ه ،یعباس استانکز رمحمدیمورد ش نیاافغانستان. در  یاسالم

 «.ها شامل آن باشندکه همه افغان میخواهیرا م یو قدرت میخواه ینم

گروه طالبان  انیبس م آتش یبرقرار یرو اجالس نیافغانستان در ا یاسیس یها که چهره رسانند یم هاگزارش

حال عطامحمد نور،  نی. با ااند رفتهیاست را نپذخو نیطالبان ا گانندیاند اما نما کرده دیو حکومت افغانستان تاک
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ممکن طالبان »بس گفته است: آتش یبرا وافقبه ت دنینرس لیدر مورد دل یاسالم تیحزب جمع ییاجرا سییر

 کیاما از جانب تحر …میدان یآغاز صلح م یبرا یا بس را نقطه رابطه داشته باشند، اما ما آتش نیدر ا یفکر

که روز گذشته در  یحال خانم کوف نیبا ا« بس وجود نداشت. برقرار نشدن آتش یبرا یمقنّع و منطق لیطالبان دل

منجر به  فتمذاکرات  اگر ادامه»کرد، گفت:  یم هیاز خبرنگاران ارا یرا در جمع اجالس نیا اتییکابل جز

آن مردم افغانستان  ریکرد، در غ میشرکت خواه زین یاالفغاننیب یبعد یجلساتدر  نجامدیجنگ و آمدن صلح ب انیپا

 دیع یبس در روزها آتش یچون طالبان به برقرار»نان افزود: چاو هم« اند.خسته شده حاصل یب مذاکراتاز 

 «.میمورد بحث، توافق نکرد یهابحث ریسا یتوافق نکردند، ما هم رو دیو پس از ع

در  جلساتچو از ادامه هم اجالس نیا یانیپا ی هیطالبان در قطر در حاش یاسیدفتر س یسخنگو ن،یشاه لیسه

نشده  ییها نهابحث نیا ی بوده و همه دیخبر داده و به خبرنگاران گفته است که موضوعات مورد بحث جد ندهیآ

به  اجالس انیبود، در پا اجالس نیا گانکنندشتراککه از ا نیشیجمهور پ سییر ،ینان حامد کرزچاست. هم

او، طالبان  ی گوها بوده است. به گفته و دور گفت نیا دیموضوع جد« بسآتش» یخبرنگاران گفته است برقرار

 .شودیآن بحث م یبس اند اما در زمانش رو خواستار آتش زین

 مانهیصم یمذاکرات در فضا نیا»کرده است که  حیمسکو تصر یاالفغاننیب اجالسمشترک  هیاعالم هرچند

« .اندافتهیدست  یخوب یها رفتشیبه توافق و پ ییهادر بخش نیصورت گرفت و طرف یهمکار هیروح بر یمبتن

است. بر اساس  افتهیبازتاب نها نآ هیصورت گرفته است در اعالم رفتشیکه بر آن توافق و پ یموارد اتییاما جز

دو  رد،یدرباره آن صورت بگ یترشیب یها تا بحث کند یم جابیا لیاز مسا یکه شمارآن لیبه دل ه،یاعالم نیا

 .ادامه بدهند مذاکرات نیاند تا به ا طرف توافق کرده

گروه طالبان است که در مسکو صورت گرفته  گانندیبا نما یاسیس یها چهره داریدور د نیدوم نیحال ا نیا با

 گانندینما انیگوها م و دست گفت نیدور ا نیولا زبانیدر شانزدهم و هفدهم دلو پارسال م شیپ نیاست. مسکو از ا

دولت افغانستان  گانندینما دار،یدو د نیدر ا اکشور بوده است. ام یاسیس یهااز چهره یگروه طالبان و برخ

بهاند،  فیصلح و لط یعال یشورا سییر ،یلیخل میمحمدکر اجالس نیروز ا نیحضور نداشتند. هرچند در نخست

گروه طالبان در قطر در  یاسیدفتر س یسخنگو نیشاه میحضور داشتند، اما سل زیافغانستان در مسکو ن ریسف

حکومت افغانستان حضور نخواهند  گانندینما یاالفغاننیب اجالس ریدو روز اخ رنوشت که د ترشییصفحه تو

 .داشت

 

 

 


