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 کند یمسکو به صلح کمک نم ماعجا

عکس طالبان در مسکو برگزار شود، با  گانندیدر حضور نما یشنبه پنجم فبرور که قرار است روز سه یاجماع

 چیمسکو ه اجماعکه  دیگو یرو شده است. وزارت امور خارجه کشور محکومت افغانستان روب یمنف العمل

صبح گفت: ۸به  رجه،وزارت امور خا یسخنگو ،یهللا احمد. صبغتکند یصلح افغانستان نم شبه رو یکمک

« .کندیمک نمبه صلح ک دنیرس یقطعاً افغانستان را برا یفارمت نیو با چن یچهارچوب نیبا چن ینشست نیچن»

 تیها را به رسمافغان تیو مالک یاست که صلح به رهبر ییاز کشورها یکی هیافزود که روس یاحمد یآقا

وزارت امور خارجه  یاست. سخنگو نهیزم نیدر ا ومسک یشدن تعهدات قبل یشناخته است و کابل خواهان عمل

ها ره اجماع نیچن نیا» یو برگزار کندیمسکو را احساس نم اجماع یچنان گفت که کابل ضرورت برگزارهم

 .شرکت نخواهد کرد اجماع نیدر ا زیو حکومت افغانستان ن «بردینم ییبه جا

مسکو دعوت  اجماعت در شرک یها براآن گانندیکه نما کنند یم دییتأ یاسیاز احزاب س یحال، شمار نیهم در

کم دو مقام  . دستستینه، هنوز مشخص ن ایشرکت کنند  اجماع نیدر ا کهنیا یبرا شان میتصم یاند ولشده

گزارش فاش شود در صحبت با  نیشان در ا حزب تیکه نخواستند نام و هو یاسیاز دو حزب مطرح س هیبلندپا

مقامات گفت  نیاز ا یکیکردند.  دییمسکو را تأ اجماعشرکت در  یشان برا صبح، موضوع دعوت۸روزنامه 

برگزار شود.  یشنبه پنجم فبرور و گروه طالبان روز سه یاسیاحزاب س گانندینما انیم اجماع نیکه قرار است ا

 .شده است لیتسه «هیدولت روس» یسواز  اجماع نیا یبرگزار نهیبه گفته او، زم

 اجماعدادند که  حیصبح صحبت کردند، توض۸با روزنامه  یاسیدو حزب مطرح س نیاز ا یگندیکه به نما یکسان

کشور،  نیشیجمهور پ سییر یحامد کرز گرد هم آئی نیها، در ااست. به گفته آن «یاالفغاننیب» اجماع کیمسکو 

دعوت  یجبهه نجات و محاذ مل ،مردم یوحدت اسالم ،یحزب اسالم ،یاسالم تیو سران احزاب جمع گانندینما

مسکو  اجماعگروه در قطر در نیا یاسیدفتر س گانندیها، از جانب گروه طالبان، نماناند. بر اساس معلومات آشده

 .شرکت خواهند کرد

 انیپا یرو اجماع نیها، در انمسکو، صلح است. به گفته آ اجماع بحث در یدارند که محور اصل دیمنابع تأک نیا

 .شودیوگو م چگونه گذاشته شود، گفت «ندهیافغانستان آ» ادیبن کهنیدر کشور و ا یبه جنگ جار دنیبخش

 ترزیرو یاعالم موضع نکرده است. اما خبرگزار یبه صورت رسم اجماع نیا یهنوز در باره برگزار مسکو

 یاسیگروه طالبان و احزاب س گانندینما انیم عیااجمگزارش کرده است که قرار است  یبه نقل از مقامات روس

 یمقامات آمده است که برا نیا ازبه نقل  ترزیدر مسکو برگزار شود. در گزارش رو یافغانستان در پنجم فبرور
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 اجماع نیشرکت در ا یمسکو، از حکومت افغانستان برا اجماع گروه طالبان در گانندهیاز حضور نما نانیاطم

 .دعوت نشده است

 یعال یمنطقه، شورا یاز کشورها یبا حضور بعض یاجماع زبانیم زین یماه عقرب سال جار 1۸در  مسکو

 ستینداشت. تا هنوز مشخص ن ندهیحکومت افغانستان نما زین اجماع نیصلح افغانستان و گروه طالبان بود. در ا

دعوت  اجماع نیدر ا زیکشورها ن گریاز د یگانندیو گروه طالبان، نما یاسیاحزاب س گانندیکه به جز از نما

 .نه ایاند شده

عکس مسکو،  اجماع باور است که نیبه ا ،یاسیو س یحقوق لیکارشناس مسا ،یمحمد یحال، عبدالعل نیا با

 یو دوحه برگزار شده است. به گفته آقا یو طالبان در ابوظب کایامر انیکه م ییها اجماعاست در برابر العملی 

کند که به  یادآوری کایامر یبرا ارداحزاب و گروه طالبان قصد د گاندنینما اجماع از یزبانیبا م هیروس ،یمحمد

در رقابت  هی. او افزود که روسردیبگ دهیو نقش مسکو را ناد ردیبگ میدر باره افغانستان تصم تواند ینم ییتنها

احزاب و گروه  گانندینما اجماع از یزبانیگرفته نشود و م دهیافغانستان ناد ندهیتالش دارد در آ کایبا امر دیشد

 .ها استتالش نیاز ا یبخش زیطالبان ن

 لیبحث در باره مسا یبرا گریدکیبا  یو گروه طالبان تا کنون چهار بار به صورت رسم کایامر گانندینما

در امور صلح افغانستان، گفته است که در  کایامر خاص ۀندینما زاد،لیخل یاند. زلم کرده داریافغانستان با هم د

چنان از افغانستان و هم ییکایامر انیخروج نظام ۀرگروه طالبان در قطر در با گانندیبا نما دارشید نیچهارم

 دارشانید نیاند که در آخرکرده دییو گروه طالبان تأ کایامر گانندیوگو کرده است. نما گفت سمیمبارزه با ترور

بس  . آتشانددهینرس ییبه توافق نها یا نهیزم چیهرچند تا کنون در ه اند، افتهیدست  یریگچشم یهارفتشیبه پ

در امور صلح افغانستان گفته است درباره  کایامر ژهیو ۀندیاست که نما یدو موضوع مهم یاالفغاننیمذاکرات ب و

گفته است که  زادلیخل یخواهد شد. آقاوگو  با گروه طالبان گفت اش ندهیآ یهاگردهم آئی  موضوعات در نیا

است و از منتقدان افغان  ترشیبه زمان ب ازین ریبس فراگ برقرار آتش یدادن به جنگ افغانستان و برا انیپا یبرا

 کیسال عمر دارد در  ۴0که  یجنگ رایز رند،یاز شتاب کار نگ شان یهاخود خواسته است که در قضاوت

 .هفته هم دوام کند کیحتا اگر  ست،یقابل حل ن اجماع

 

  

 
 


