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 21/02/2019          ریاس لیخل
 

 :کایامر خاص ۀندیهشدار احزاب و نما
  یابوظب یهاجلسه نکند،  رییکننده تغ مذاکره أتیگر ها

 شودیو مسکو تکرار م
 

اما از  یاسیاز احزاب س ی، شمار«نشست مسکو»در امور صلح افغانستان از تکرار  کایامر خاص ۀندینما

با گروه  دارشیدور د نیپنجمدر  زادلیخل ی. زلمدهندیبه حکومت هشدار م زین «ینشست ابوظب»احتمال تکرار 

اره تکرار خواهد شد؛ نکند، نشست مسکو دوب رییتغ حکومتصلح  ۀکنند مذاکره أتیطالبان، هشدار داد که اگر ه

و  یاسیس یهااز احزاب و چهره یسران شمار انیحکومت حضور نداشت و تنها م گانندیکه در آن نما ینشست

هشدار  زین یاسیاز احزاب س یحال، شمار نیگروه طالبان در اواسط ماه دلو برگزار شده بود. با ا گانندینما

تکرار خواهد شد؛  زین ینشست ابوظب د،یاین انیصلح به م ۀکنندمذاکر أتیه بیدر ترک یراتییکه اگر تغ دهندیم

پاکستان، امارات  کا،یامر گانندینما انیو تنها م افتیکننده صلح حکومت به آن راه نه مذاکر أتیکه ه ینشست

 نیر او گروه طالبان در اواخر ماه قوس برگزار شده بود. حکومت اما در براب یعربستان سعود ،یمتحده عرب

روشن  یول آورد،یم انیکننده صلح به مه مذاکر أتیه بیرا در ترک یراتییتغ از،یدر صورت ن دیگویهشدارها م

 .خواهد آورد انیبه م أتیه نیا بیدر ترک یرا و چه زمان یراتییکه چه تغ کندینم

در امور صلح افغانستان  کایامر خاص ۀندینما دگاهیاحزاب با د نیا دگاهیکه د ندیگو یم یاسیاز احزاب س یشمار

با گروه طالبان  دارشیدور د نیپنجمدر  زادلیخل یاست. زلم یکسانکننده صلح ه مذاکر أتیه بیدر خصوص ترک

کننده صلح  مذاکره أتیکرد. او گفت که ه دیتأک لحص ۀکنند مذاکره أتیه بیدر ترک رییآوردن تغ تیبر فور

 یتمام گانندیحکومت و هم نما گانندیکه هم نما یکند؛ به شکل رییجرگه تغ هیلو یاز برگزار شیپ دیحکومت با

از  یماه حوت برگزار شود. شمار انیدر پا جرگه هیلو نیدر آن شامل باشند. قرار است ا یاسیس یها گروه

خواستار  زادلیخل یاز آقا شیها پنن است و آیکسا زادلیخل یزلم دگاهیا دب زیها نآن دگاهیکه د ندیگویم یاسیاحزاب س

 هیبا ته یاسیاحزاب س یاحزاب، تمام نیا ۀکننده صلح شده بودند. به گفت مذاکره أتیه بیدر ترک رییآوردن تغ

گروه طالبان، در کنار حکومت به احزاب  اب میمستق یوگوها انجام گفت یاند که برا از حکومت خواسته یطرح

 .سهم داده شود زین یمدن ۀجامع یو نهادها یاسیس

بارها از حکومت خواسته  یاسیکه احزاب س دیگو یم ت،یحزب جمع یرهبر یعضو شورا ،یرحمان اخالق نور

در آن  یاسیس یهاانیاحزاب و جر یکه تمام یدهد؛ به نحو رییکننده صلح را تغ مذاکره أتیه بیاست تا ترک

و  ستین یو مل ریفراگ أتیه کیحکومت،  یکنون ۀکنند مذاکره أتیگفت که ه یاخالق یداشته باشند. آقا ندهینما
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 یرییچه تغکرد که اگر چنان دیکند. او تأک یگندیوگو با گروه طالبان نما ها در امر گفتطرف یاز تمام تواند ینم

است.  ادیز اریبارها تکرار شود بس ینشست ابوظب کهنیاحتمال ا د،یاین انیکننده صلح به م مذاکره أتیه بیدر ترک

شد و  ریحکومت تحق ۀکنند مذاکره أتیه ،یدر نشست ابوظب ت،یحزب جمع یرهبر یشوراعضو  نیا ۀبه گفت

از تکرار نشست  یریجلوگ یاز حکومت خواست برا یاخالق ینشست داده نشد. آقا نیحضور در ا ۀاجاز شیبرا

 .قرار دهد یکننده صلح را مورد بازنگر مذاکره أتیه بیبهتر است ترک ،یابوظب

 مذاکره أتیه بیکه ترک دیگو یم زیمردم افغانستان، ن یمعاون حزب وحدت اسالم ،یشکل، محمد ناطق نیهم به

 یاالفغاننیب یوگوها در خصوص گفت یاسیطرح احزاب س دیاصالح آن با یاست و برا وبیصلح مع یکننده کنون

 یصلح، طرح یاالفغاننیب یوگوها فتانجام گ یبرا ن،یاز ا شیپ ،یاسیگفت که احزاب س یناطق یشود. آقا یعمل

چهار طرف به  انیم دیصلح با یاالفغاننیب یوگوها را آماده و به حکومت سپرده است که بر اساس آن، گفت

که  یکرد در صورت دیو گروه طالبان برگزار شود. او تأک یمدن ۀجامع ینهادها ،یاسیشمول حکومت، احزاب س

 ۀپروس تواند یامر م نیوگو نخواهد شد و ا با جانب حکومت وارد گفت هانشود، گروه طالبان تن یطرح عمل نیا

نشست  نیگفت که حکومت در ا یره به نشست ابوظببا اشا یناطق یرو سازد. آقاروب یجدمشکل صلح را با 

 .کننده حکومت بودمذاکره أتیه بیدر ترک صهیآن هم وجود نق ۀعمد لیشد و دل ریتحق

دارد.  دیکننده صلح تأک مذاکره أتیه بیدر ترک رییبر لزوم آوردن تغ زین ،یقرلق، معاون حزب جنش مل عبدهللا

گروه طالبان با جانب حکومت  د،یاین انیالزم به م راتییتغ أتیه نیا بیکه در ترک یتا زمان دیگو یقرلق م یآقا

کننده حکومت، بارها  مذاکره أتیوگو با ه از گفت اعگفت که گروه طالبان با امتن یوگو نخواهد شد. و آماده گفت

 دیود که به رغم تأکاما افز یکار دوباره تکرار شود. و نیکه ا ستیکرده است و به صالح ن ریحکومت را تحق

 نیکننده صلح، حکومت اما تا کنون دست به ا مذاکره أتیه بیدر ترک رییها بر ضرورت آوردن تغ طرف یتمام

 .کار نزده است

کننده صلح احساس  مذاکره أتیه بیدر ترک رییبه آوردن تغ یازیکه ن یدر صورت دیگو یحال، حکومت م نیا با

صبح گفت ۸به  ،یجمهور استیر یمعاون سخنگو ،یمرتضو نیحس خواهد داد. شاه رییرا تغ أتیه نیشود، ا

 نیصراحت دارد. ا زینکننده صلح، در طرح صلح حکومت  مذاکره أتیه بیدر ترک رییکه موضوع آوردن تغ

کننده حکومت  مذاکره أتیه یاعالم و در آن اعضا یجمهور غن سییر یماه قوس امسال از سو لیطرح در اوا

کند.  رییکننده حکومت امکان دارد تغ مذاکره أتیطرح آمده است که ه نیمشخص شد. در ا زیبا گروه طالبان ن

کننده  مذاکره أتیه بیدر ترک یراتییصورت ضرورت تغ رد دیگو یطرح، م نیبا اشاره به ا زین یمرتضو یآقا

از جانب حکومت  یضرورت نیچن ایپرسش که آ نیاما در پاسخ به ا یمرتضو نیحس خواهد آمد. شاه انیصلح به م

 بیو چگونه در ترک یچه زمان ،یراتیینداد که چه تغ حیچنان توض نگفت. او هم یزینه، چ ایاحساس شده است 

 .خواهد آمد انیصلح به م دهکننمذاکره أتیه

 انیوگو با سخنگومکرر موفق به گفت یهااما با تماس م،یریبگ نهیزم نیدر ا زیرا ن ییاجرا استیر دگاهید میخواست

 .مینهاد نشد نیا

 خاص ندهینما زادلیخل یزلم میمستق دارید نیاش با گروه طالبان را به دنبال دومکننده مذاکره أتیه حکومت،

 9نفر عضو دارد،  11که  أتیه نیا بیدر امور صلح افغانستان با گروه طالبان مشخص کرد. در ترک کایامر

 محمد ،یجمهور غن سییدفتر ر سییر یمیاز حکومت شامل هستند. عبدالسالم رح رونینفر ب 3نفر از حکومت و 
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بدالتواب سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ، ع یصاف نهیسرپرست وزارت معارف، حس یبلخ سیرویم

 استیعبادهللا عباد معاون ر ن،یوزارت امور مهاجر نیداکتر عالمه مع ،یعال التیوزارت تحص نیمع یباالکرز

وزارت  یامور فرهنگ سییر یاثیغ یالیحج و اوقاف، تور تسرپرست وزار بیمن میعبدالحک ،یمل تیامن یعموم

عضو مجلس  ییگل رضا شاه ،ستره محکمهعضو  ییعبدهللا عطا ا،یپکت یوال یخان کتواز میامور خارجه، شم

فهرست  نیکشور شامل هستند. حکومت در زمان اعالم ا یسراسر علما یعضو شورا نیو عطاهللا لود گانندهینما

وگو ها در گفتطرف یاست و از حکومت و تمام یو مل ریفراگ أتیه کیکننده صلح مذاکره أتیگفته بود که ه

 .کندیم یگندهیالبان نمابا گروه ط

صورت حاضر  چیکننده حکومت گفته بود که به همذاکره أتیه یطالبان در زمان اعالم فهرست اعضا گروه

 یاسیس یهااز احزاب و چهره یگروه با سران شمار نیا گانندهیوگو کند. اما در مقابل، نماگفت أتیه نیبا ا ستین

نشست که در شانزدهم و  نیوگو کرده است. دو طرف در او گفت داریدر مسکو د یاز حکومت در نشست رونیب

نشست  یشان توافق کردند. قرار است دور بعد یوگوهاها و گفتهفدهم دلو برگزار شده بود، به ادامه نشست

نه. اما  ایخواهد کرد  نشست شرکت نیدر ا زیکه حکومت ن ستیها در قطر برگزار شود. تا هنوز مشخص نآن

و گروه  کایامر گانندهینما انیم ندهیکه قرار است روز دوشنبه هفته آ یحکومت خاطرنشان ساخته است در نشست

که گروه  یطالبان در قطر برگزار شود، به صورت مشروط شرکت خواهد کرد. حکومت گفته است در صورت

 .نشست شرکت کند نیوگو کند، حاضر است در ابا جانب حکومت گفت میطالبان بخواهد به صورت مستق

از  ییکایگفته است که موضوع قطع رابطه گروه طالبان با شبکه القاعده، خروج سربازان امر زادلیخل یزلم

 یاست که رو یاز موضوعات ،یاالفغاننیب یوگوهاآغاز گفت زیدولت و طالبان و ن انیبس مافغانستان، وضع آتش

موارد  نیا یها روح کرده است که صحبتیتصر زادلیخل یاو و گروه طالبان صحبت شده است. آقا انیها مآن

حاصل نشده است.  ییموضوعات، توافق نها نیاز ا کی چیخود قرار دارد و تا کنون در باره ه ییدر مراحل ابتدا

دور  نیفت که او در پنجمدر سفرش به کابل گ شنبهکیدر امور صلح افغانستان روز  کایامر خاص ندهینما

 .وگو خواهد کردچهار موضوع گفت نیهم یور زیبا گروه طالبان ن دارشید

 

 


