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 29/01/2019          نیام میفه

 دیصلح را با مذاکرات یینهاۀ صلیف
 دولت افغانستان صادر کند 

 

و گروه  کایمتحده امر االتیا گاندنینما دارید نیترذ یبا استقبال از طوالن یاسیس یهاانیاحزاب و جر یشمار

صلح طالبان با دولت افغانستان آغاز شود. به باور  یوگوها گفت ۀهرچه زودتر مرحل که کنند یم دیطالبان تأک

 نیدولت افغانستان صادر کند، از هم دیو صلح را با گبه جن وندیدر پ یینها صلهیف ،یاسیس یهاو چهره هاانیجر

 یهاتیو شخص ها انیدولت و گروه طالبان آغاز شود. جر نیوگوها هرچه زودتر ب دارند که گفت دیتأک هارو آن

 کایامر گانندینما انیم یبر توافقات احتمال ینشر شده مبن ییهابه گزارش عکس العملچنان در هم یاسیمطرح س

 .کند یگندینستان نمااز دولت افغا تواند ینم یکشور ایشخص و  چیه ندیگویمدر قطر،  انو گروه طالب

در  ینشست خبر کیهفتم دلو، در  شنبه،کیحراست و ثبات افغانستان روز  یشورا یترشتوال، سخنگو مسعود

 شرط شیپ ازمندین یهر نوع سند کتب یوجود نداشته باشد، اما امضا یشرط شیممکن در مذاکره پ کابل گفت،

 ایکشور و  چیه»ترشتوال افزود:  ی. آقاشودیم نییگان و حکومت تع نخبه توافق مردم، یاست که بر مبنا ییها

سند مکتوب که به  کی یافغانستان پا یاسالم یاز جمهور ابتیبه ن تواند ینم یدولت ریو غ یدولت گریباز

 «.سرنوشت مردم افغانستان تعلق داشته باشد، امضا کند

با نشر  یجمهور استیاز نامزدان انتخابات ر ل،یهللا نب رحمت یتان به رهبرمحور مردم افغانس انیجر چنانهم

 انیجر نیا ۀکرده است. در خبرنام دیتاک« مذاکرات صلح یاالافغاننیب»آغاز زودهنگام روند  یرو ی اخبرنامه

 یها یآوردها، حقوق و آزاد دست تواند یم صلح مذاکراتمردم در  گانندیحضور نما»آمده است که:  یاسیس

 «.را در کشور فراهم کند داریپا تیامن نیتأم نهیو زم نیتمام مردم افغانستان را تضم

 گانندینما انیکه م یتفاهم ایهر توافق  د،یگویم یاسالم یهم، عبدهللا قرلق، معاون حزب جنبش مل ییسو از

الزم  تیاز مشروع رد،یکشور صورت گ یاسیحزاب سحکومت و ا ابیو طالبان در غ کایمتحده امر االتیا

هفتم دلو در صحبت  شنبه،کی روزقرلق  ی. آقاستین یرفتیپذ زین یاسیاحزاب س یبرخوردار نخواهد بود و برا

به ملت افغانستان و الزم است هرگونه تفاهم  گرددیامور جنگ و صلح افغانستان برم»صبح گفت:  ۸با روزنامه 

در آن حضور داشته  یاسیحکومت و احزاب س گانندینما رد،یگیکشور صورت م نیکه در امور ا یو توافق

نخواهد  یاسیس ادیو بن شودیشمرده م یدولت افغانستان مقطع گانندینما ونبد یبه باور او توافقات رایز« باشند.

 .داشت

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_faisalahay_nehai_salahiat_daulat.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_faisalahay_nehai_salahiat_daulat.pdf


  
 

 

 3از 2

 ۀندینما زاد،لیخل یشش روزه زلم یوگوها از گفت زیکشور ن نیشیجمهور پ سییر ،ی، حامد کرزحال نیا با

گروه طالبان در قطر استقبال کرده است. در  گانندیبه جنگ افغانستان با نما دادن انیدر امر پا کایامرخاص 

 تواندیم یصلح هنگام یوگوها گفت جینتا»نشر شد، آمده است که:  یکرز یدفتر آقا یکه از سو یا خبرنامه

 «.داده شود انیدر کشور پا یزیرشود که به خون یابیمثبت ارز

در امور صلح  کایمتحده امر االتیاخاص  ۀندینما زاد،لیخل یزلم یرسم دارید نیاست که چهارم یدر حال نیا

 انیدولت افغانستان روز شنبه، ششم دول پا نمایندگانر قطر بدون حضور گروه طالبان د گانندیافغانستان با نما

نشست شش روزه  نیا انیکه از جر یاما معلومات ت،نشده اس یگان نشست تا کنون همه نیا اتیی. هرچند جزافتی

دوطرف صورت گرفته است. به نقل  نمایندگان انیم یاحتمال یکه توافقات دهدیدرز کرده است، نشان م رونیبه ب

 اند، دهیخروج از افغانستان به توافق رس یبند اعالم جدول زمان یرو کایمتحده امر االتیا نمایندگاناز منابع، 

 یو کشورها کایمتحده امر االتیمتوجه ا یدیتهد چیکنند که از خاک افغانستان ه نیکه طالبان تضم نیمشروط بر ا

اند که اجازه نخواهند توافق کرده زیگروه طالبان ن نمایندگانکه  رسانندیچنان مها همشنخواهد شد. گزار گرید

 .باشند تهداش تیداعش و القاعده در افغانستان فعال یهاداد تا گروه

 ابیاز غ ،یجمهور استیو نامزد انتخابات ر یمل تیامن یشورا نیشیاتمر مشاور پ فیحال، محمدحن نیا با

نوشته  یا اتمر با پخش خبرنامه یآقا یصلح انتقاد کرده است. دفتر مطبوعات یوگوها حکومت در روند گفت

 دیرا به وجود آورده است و حکومت افغانستان با ییدهایحکومت، شک و ترد ابیمذاکرات صلح در غ»است: 

 «یاالفغاننیصلح ب»است که  شده دیچنان تاکخبرنامه هم نیدر ا« صلح نظارت کند. یاز بحث جار تیبا جد

چنان از گروه طالبان خواسته اتمر هم یآقا یجنگ در کشور است. دفتر مطبوعات   دادن انیپا یراه برا گانهی

کنند و به شکل  تیحما یاالفغاننیاز مذاکرات صلح ب دیگروه مهم است با نیا یبرا یچه منافع ملاست که چنان

 .لح شوندص یوگوها وارد گفت یواقع

و طالبان روز شنبه،  کایمتحده امر االتیا نمایندگانشش روزه  یوگوها است که دور چهارم گفت یدر حال نیا

صلح افغانستان به منظور  یبرا کایوزارت خارجه امر خاص ۀندینما زاد،لیخل یو زلم افتی انیهفتم دلو پا

 ترشییها در صفحه تونشست نیپس از ا زادلیخل یبه کابل آمده است. آقا یمشورت با رهبران حکومت وحدت مل

بوده است.  یقبل یهاتر از نشستشبخ قطر قناعت یشش روزه با طالبان در دوحه یوگوها نگاشته است که گفت

با طالبان  اش انهیجوصلح یوگوها د توافق صورت نگرفته و به گفتهمه موار یکرده است که هنوز رو دیاو تأک

جانبه بس همهو آتش یاالفغاننیب یوگوگفت کیتوافقات شامل  نیا»افزوده است:  زادلیخل یادامه خواهد داد. آقا

 «.شودیم

در مورد  کایامر نمایندگانوگو با  گفت انینگاشته است که در جر یا هم، گروه طالبان با نشر خبرنامه ییسو از

مهم بحث شده است. در خبرنامه گروه طالبان آمده است  لیمسا گریاز افغانستان و د ییکایامر یروهایخروج ن

کننده پس از انجام خواهد شد و هر دو طرف مذاکره یگرید یهانشست نحل،یال لیمسا یبحث رو یکه برا

 .ادامه خواهند داد شانیوگوها مشورت با بزرگان به گفت

از افغانستان توافق صورت  یخارج یروهایخروج ن یکه رو یچنان آمده است تا هنگامخبرنامه هم نیا در

گروه در صحبت  نیبه ا کیمنابع نزد شیپ نینخواهد آمد. از ا رفتشیها پبحث نیا گریدر موضوعات د رد،ینگ

گروه طالبان  نمایندگاناما  است، دهبحث ش زیبس ن آتش یرو دار،ید نیاند که در روز ششم ا ها گفته با رسانه
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از کشور  ییکایامر یروهایخروج ن یبند جدول زمان یبس، پس از اعالم رسم اند که موضوع آتشکرده دیتأک

 .معلوم خواهد شد

 یالدیم یر اواخر ماه بعدبا گروه طالبان د کایمتحده امر االتیا نمایندگان دارید یاست که دور بعد یدر حال نیا

 یگروه طالبان، مال عبدالغن یها ونیسیآمده در کم انیبه م یراتییبر اساس تغ شیپ نیبرگزار خواهد شد. از ا

طالبان در قطر گماشته شده  یاسیدفتر س سییر وانبه عن شود،یگروه شمرده م نیاز مؤسسان ا یکیبرادر که 

 ۀندیمذاکرات با نما نیا یوارد دور بعد زیشده است که مال برادر ن ادآوریمنبع آگاه از نشست قطر  کیاست. 

 .بزرگ را دارد یهامیگرفتن تصم تیصالح افته،یتازه تقرر  سییر نیو ا شودیم کایمتحده امر االتیا ۀژیو

 

 

 

 

  
 


