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  اجالس نیدوم زبانیمسکو م
 صلح افغانستان جانبه درباره   سه

 

 ن،یو چ هیروس کا،یبار امر نیصلح افغانستان ا شو  ر   تیجنگ و تقو انیپا یبرا یجهان یها تالش ۀادام در

 یقرار است زلم اجالس نیاند. در ا به صلح در مسکو برگزار کرده رابطهشان را در  ۀجانب سه اجالس نیدوم

 نیچ خاص ۀندینما جون،یدنگ ش یو آقا هیروساز  یگندیبه نما کابلوف، ریضم کا،یاز امر یگندیبه نما خلیلزاد

کنند.  صلح افغانستان بحث ۀو دربار ابندیحضور  ن،یاز کشور چ یگندیدر امور افغانستان و پاکستان به نما

صلح افغانستان فراهم خواهد  شرو یرا برا یرتشیب یا نهیزم اجالس نیدر کابل گفته است، ا هیسفارت روس

 .کرد

شنبه، پنجم ثور در سطح جروز پن اجالس نیگفته است که ا یا هدر کابل با نشر خبرنام هیسفارت روس قبالً 

 اوضاع افغانستان، گفت ی، بحث رواجالس نیا ی. هدف برگزارشودیسه کشور برگزار م نیا خاص گانندینما

در  یمل یآشت جریانآغاز  یدوحه و دورنما رگروه طالبان د گانندیبا نما کایمتحده امر االتیا اتیه یا گوه و

 .افغانستان خوانده شده است

مذاکرات راجع  دیجانبه فارمت جد سه اجالس نیا»افزوده است:  نشر شد، شیسفارت که دو روز پ نیا ۀخبرنام

پروسه  یانداز جهت راه ط،یشرا جادیبر ا یجهان مبن گرانیباز یها به افغانستان نبوده، بلکه در چهارچوب تالش

 «.کندیم فایکننده را او نقش کمکصلح در افغانستان صورت گرفته 

به صلح افغانستان  رابطهدر  نیو چ هیروس کا،یامر گانندینما انیم یرسم جلسۀ نیدوم« مسکو ۀجانب سه» جلسۀ

 خلیلزاد یآقا داریدور د نیپس از پنجم – یماه حمل سال جار لیسه کشور در اوا نیا گانندینما شیپ نیاست. از ا

 و گفت داریدو روز د یبرا کایمتحده امر االتیا جهدر مقر وزارت امور خار –گروه طالبان در قطر  أتیبا ه

 یدر امور صلح افغانستان به عهده داشت. هدف برگزار کایامر خاص ۀندیرا نما اجالس نیا یگو کردند. رهبر و

 .عنوان شده است« جنگ افغانستان انیپا»جانبه سه اجالس نیا

 نیا»نوشت:  یا با نشر خبرنامه کایمتحده امر االتیا ۀدر سوم حمل، وزارت خارج آئیهمگرد نیا انیاز پا پس

در افغانستان تبادل نظر کردند. هر سه  تیآوردن صلح، ثبات و امن یشان برا ها در مورد تالش مشترکمقام

ود افغانستان حق دارد که خ نیا چنانافغانستان و هم یارض تیاستقالل و حاکم ت،یجانب بر احترام به حق حاکم

افزوده  کایوزارت خارجه امر ۀخبرنام« .دندیورز دیتاک رد،یبگ میو اقتصاد خودش تصم تیامن است،یدر مورد س
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صلح  ششان در رو مشترک یها ها و تالش گو و چو گفتتوافق کردند که هم هیو روس نیچ کا،یامر»بود که 

 «.افغانستان را ادامه دهند

با  خلیلزاد یآقا یرسم دارید نیاز ششم شیپ یمند جهان در حالترسه کشور قد انیجانبه م سه اجالس نیدوم

 یرا برا شیها سو تالش نیاز هفت ماه به ا کایامر خاص ۀندینما نیکه ا شود یگروه طالبان برگزار م گانندینما

از  خلیلزاد یبا حکومت افغانستان آغاز کرده است. آقا میمستق یگو و اختن گروه طالبان به منظور گفتقانع س

 نیصلح ا جریاندر  رگذاریتأث یکشورها ترشیتا کنون شش بار به افغانستان و ب شمسیماه سنبله سال گذشته 

 .کشور سفر کرده است

اما در  افت،یدست خواهد  ییهارفتشیبه چه پ شیدور سفرها نیدر ا خلیلزادکه  ستین ینیبشیحال، قابل پ نیا با

صلح را با  یرو یمیمستق مذاکراتاند تا گروه قانع نشده نیگروه طالبان ا گانندیبا نما اش یرسم داریپنج دور د

حرارت جنگ روان در نتوانسته از  کایامر خاص ۀندینما یهاتالش نیچنان احکومت افغانستان آغاز کنند. هم

 یگروه طالبان، هر دو طرف اعالم کردند که رو گانندیبا نما اش یرسم دارید نیکشور بکاهد. بلکه پس از پنجم

 .اند توافق کرده سمیمبارزه با ترور یبرا نیاز افغانستان و تضم ییکایامر یروهایخروج ن «سینوشیپ»

گروه طالبان با حکومت  میمستق تمذاکراآغاز  یبرا یجد یها که تاکنون گام ردیپذ یم خلیلزاد یهم، آقا ییسو از

سوم حمل توسط  شنبه، که روز سه یریتصو امیپ کیدر  کایامر خاص ۀندیافغانستان برداشته نشده است. نما

 یخروج قوا یاول گرفته شده در بحث رو یهاقدم»ها فرستاده شد، گفته است: در کابل به رسانه کایسفارت امر

 نینخواهد بود، اما در قسمت صحبت و مذاکره ب ایدن یبرا یخطر ندهیافغانستان در آ کهنیاز افغانستان، ا یخارج

 خلیلزاد یحال، آقا نیبا ا« گرفته نشده است. یجد یهاختم جنگ در داخل افغانستان هنوز قدم یها برا افغان

عنوان کرده است  گریطالبان با حکومت افغانستان را دو موضوع د میمستق مذاکراتو آغاز  بسش آت یبرقرار

داده است، تا  نانیچنان اطممه خلیلزاد یگروه طالبان در قطر مطرح شده است. آقا گانندیکه در صحبت با نما

 .توافق نخواهد شد یگریموضوع د چیه یرو رد،یهمه موارد مطرح شده توافق صورت نگ یکه رو یزمان

افغانستان،  یرا به کشورها شیدور سفرها نیدر امور صلح افغانستان، هفتم کایامر خاص ۀندینما ،خلیلزاد یزلم

 کایامر ۀپاکستان، هند و قطر در اول حمل آغاز کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارج ا،یتانیبر ه،یروس

 نیاعالم کرده است، هفتم کایکه وزارت خارجه امر ونهشده است. آن گ یزیر روز برنامه 21 یسفر برا نیا

از  یالمللنیب تیحماجلب  ،یاالفغاننیب مذاکراتآغاز  یها برا طرف یتمام قیتشو یرو خلیلزاد یسفر زلم

 .باشدیمتمرکز م کایامر یمل تیامن لیمسا یبا گروه طالبان رو مذاکرهصلح افغانستان و  یها مذاکره

کشور  نیکه ا ندیگو یم نیو چ هیروس کا،یجانبه امر سه اجالس نیبا اشاره به دوم یروس یهاهمه، مقام نیا با

صلح افغانستان است تا به گفته مسکو منافع  ۀمسکو در بار یهاواشنگتن با تالش یهاآهنگ شدن تالشدار همطرف

  مربوط به صلح بازتاب داده شوند.  جلساتافغانستان در  یها هیمنطقه و همسا یهادولت

 

 

 

 


