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 18/02/2019          ریاس لیخل

 یبه سفر احتمال افغانستان اعتراض
 طالبان به پاکستان گانندینما

 

دفتر قطر گروه طالبان به پاکستان، به سازمان ملل  یاعضا یبه سفر احتمال طهبرادارد در  میتصم افغانستان

آماده شده است و  نامه تیشکا نیصبح گفت که متن ا 8منبع در وزارت امور خارجه به  کیکند.  تیمتحد شکا

نامش در گزارش ذکر شود، افزود  واستمنبع که نخ نیقرار است روز دوشنبه به سازمان ملل متحد سپرده شود. ا

کشورها به سازمان ملل متحد  گریدفتر قطر گروه طالبان به د یبه سفر اعضا رابطهدر  زی نکه افغانستان قبلا 

از دفتر قطر گروه طالبان به پاکستان سفر  یگندیکه قرار است به نما یکرده است. به نقل از منبع، افراد تیشکا

 .ممنوع است گریکشور به کشور د کیها از نآ یسازمان ملل متحد قرار دارند و سفرها اهیکنند، در فهرست س

چنان و هم کایامر گانندهیبا نما دارید یگروه برا نیا ۀکنند مذاکره أتیدلو اعلم کرد که ه 2۴طالبان در  گروه

نشده  دییتأ یدولت پاکستان به صورت رسم یکه هنوز از سو ی. سفررود یآباد م پاکستان به اسلم صدراعظم

( یفبرور 18دلو ) 29روز  کا،یو دولت امر روهگ نیا گانندینما اجلسطالبان،  ۀاست. بر اساس اعلم گرو

آباد، با عمران سفرشان به اسلم انیطالبان در جر گاندنیچنان گفته است که نماگروه هم نی. اشودیبرگزار م

 تیان و پاکستان، وضعطالبان، روابط افغانست ۀخواهند کرد. به گفته گرو دارید زیپاکستان، ن مصدراعظخان،

 و آن گفت ۀاست که دو طرف در بار یافغان از موضوعات یکشور و مشکلت تجار مل نیدر ا انمهاجران افغ

 .گو خواهند کرد

گروه  گانندیقرار است با نما زین ،یعربستان سعود عهدیحال، گزارش شده است که محمد بن سلمان، ول نیهم در

موضوع را به  نیچنان پاکستان، امو ه یکند. هنوز مقامات عربستان سعود داریدلو در پاکستان د 29طالبان در 

گروه  نیا ۀکنند مذاکره أتیگفته است که ه ترزیور یگزار اند. گروه طالبان اما به خبرنکرده دییتأ یصورت رسم

 یعربستان سعود عهدیاست که ول یادآوریدر سفرش به پاکستان، قرار ملقات با محمد بن سلمان ندارد. قابل 

قرارداد  کیآباد، دلو در اسلم 29و گروه طالبان در  کایامر گاندنینما یاحتمال اجلسزمان با قرار است هم

کشور امضا  نیدر پاکستان با مقامات ا یدر بخش انرژ یگذار هیسرما یدالر برا اردیلیم 10 رزشبزرگ را به ا

 .کند

طالبان و  ۀگرو گانندیبا نما یمقامات پاکستان داریکه د دیگویم ،یحکومت وحدت مل ییاجرا استیحال، ر نیا با

معاون  ثم،یم دیطالبان، خلف اصل روابط دولت با دولت است. ام ۀگرو ۀکنند مذاکره أتیآباد از ه اسلم یزبانیم

 زیه حفظ روابط با افغانستان دارد و نب یلیاگر تما ستانکرد که دولت پاک دیچنان تأکهم ،ییاجرا استیر یسخنگو
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افزود  ثمیم یگو شود. آقا و با دولت افغانستان وارد گفت میبه صورت مستق دیروابط است، با نیا ۀدر صدد توسع

به بهبود و  تواندیطالبان، نم ۀافگن از جمله گرو هراس یهارابطه با گروه یبرقرار یآباد برا که تلش اسلم

دو  نیب یگیروابط همسا بیکار باعث تخر نیآباد کمک کند، بلکه برعکس ا کابل و اسلم انیروابط م ۀوسعت

 .کشور خواهد شد

پاکستان با  ۀخاطرنشان ساخت که رابط گریاز جانب د یحکومت وحدت مل ییاجرا استیر یسخنگو معاون

پاکستان  ثم،یم دیام ۀ. به گفتتسین یا طالبان، سخن تازه ۀمسلح مخالف دولت افغانستان از جمله گرو یهاگروه

 یزبانیگروه م نیا انیجوو جنگ سرانگروه رابطه داشته است و از  نیطالبان تا کنون با ا ۀگرو جادیاز زمان ا

ادعا در  نیاثبات ا یرا برا یاسناد و شواهد کاف ،ی. او گفت که حکومت افغانستان در مقاطع مختلف زمانکندیم

 یکشور شده است. آقا نیگروه از ا نیا یها النه دنیحال خواستار برچ نیت و در عپاکستان گذاشته اس اریاخت

 .به صورت صادقانه عمل نکرده است نهیزم نیتا کنون در ا پاکستانکرد که دولت  دیتأک ثمیم

در  ثمیم دیمتهم کرده است. ام سمیترور ۀدیاز پد یافغانستان بارها دولت پاکستان را به استفاده ابزار حکومت

و در صدد  کندیم میرا به خوب و بد تقس سمیدولت پاکستان را متهم کرد که ترور گریصبح بار د 8صحبت با 

 تواندیخطرناک است و م اریپاکستان بسکار  نیهشدار دارد که ا ثمیم یاست. آقا دهیپد نیاز ا یاستفاده ابزار

 .کننده واقع شود دیمنطقه تهد یافغانستان، پاکستان و کشورها ۀندیآ یبرا

کس ع ،یطالبان به امارات متحده عرب ۀگرو ۀکنند مذاکره أتیحکومت افغانستان نسبت به سفر ه ن،یاز ا شیپ

 ،یعربستان سعود ،یامارات متحده عرب کا،یامر گانندینما انیدر ماه قوس م چلسه نینشان نداده بود. ا یمنف العمل

 یابوظب اجلسدر  زیکننده افغانستان ن مذاکره أتیبرگزار شده بود. قرار بود ه یطالبان در ابوظب ۀپاکستان و گرو

 یرانیمقامات ا ،یابوظب مذاکرات. به دنبال افتیراه ن اجلس نیطالبان، به ا ۀمخالفت گرو لیشرکت کند، اما به دل

دولت  یسفر با آگاه نیاعلم کردند که ا یرانیگروه به تهران خبر دادند. مقامات ا نیا أتیه کیو طالبان از سفر 

مسکو که در اواسط ماه دلو  اجلسبه  رابطهحکومت افغانستان در  س العملعکانجام شده است. اما  ستانافغان

صلح  شبه رو یمسکو کمک اجلسور خارجه کشور اعلم کرد که بود. وزارت ام یبرگزار شده بود، منف

در شانزدهم  وزدو ر یکشور برا یاسیس یهااز احزاب و چهره یمسکو با اشتراک سران شمار اجلس. کندینم

گروه طالبان که در  یاز اعضا یمسکو گزارش شد که شماراجلس  انیو هفدهم دلو برگزار شده بود. پس از پا

موضوع  نیاند و افغانستان به خاطر ا حضور داشته اجلس نیدر ا زیزمان ملل متحد قرار دارند، ن اهیفهرست س

 .کرده است تیسازمان شکا نیبه ا

 

  
 


