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 02/03/2019            نیام میفه

 یمل أتیه نییتع یمشورت برا

 استیطالبان در قطر، ارگ ر ۀو گرو کایامر ۀمتحد االتیا گانندینما یرسم داریدور د نیپنجم ۀبا ادام زمانهم

 یجمهور استیدارد. هرچند ارگ ر انیصلح جر ۀکنند مذاکره یمل اتیه جادیا یها رومشورت دیگویم یجمهور

 داند،یصلح با گروه طالبان بسنده م یگوها و گفت یحکومت را برا ۀکنند مذاکره یدوازده نفر أتیه تیموجود

 .خبر داده است زیشمول ن کننده همه مذاکره یمل اتیه یریگ شکل یها رو مشورت انیاما از جر

صبح گفت: ۸جمهور روز جمعه، دهم حوت در صحبت با روزنامه  سییر یمعاون سخنگو ،یمرتضو نیحس شاه

صلح  یبورد مشورت یشکل گرفته است و به مشورت اعضا شیاز پ شیکننده حکومت پ مذاکره أتیبا آن که ه»

 یآقا« ارد.د انیکننده صلح جر مذاکره یمل اتیه نییتع ۀها در بار مشورت یول دهد، یکارش را ادامه م

حکومت، احزاب  گانندیبورد متشکل از نما نیا یاعضا د،یگویصلح م یبا اشاره به بورد مشورت یمرتضو

ور هجم سییر یفعاالن حقوق بشر و حقوق زن است. معاون سخنگو ن،ید یعلما ،یمدن ۀجامع ینهادها ،یاسیس

 یاعضا»صلح عنوان کرده، افزود:  یوگوها تگف یبرا یشمول و مل همه اتیه کیرا  یبورد مشورت یاعضا

در مورد مذاکرات ها آن یو برا کنند یم نییحکومت را تع ۀکنند مذاکره اتیه یها تمام برنامه یمشورت یبورد مل

 «.دهندیصلح مشورت م

 ۀکنند مذاکره یمل اتیه یریگ به شکل وندیحکومت در پ یها مشورت انیاز جر یدر حال یجمهور استیر ارگ

 و آغاز گفت یبرا یمل اتیه یریگ در امور صلح افغانستان بر شکل کایامر خاص ۀندیکه نما دهدیح خبر مصل

شنبه، جروز پن کایوزارت خارجه امر خاص ۀندینما زاد،لیخل یکرده است. زلم دیصلح با گروه طالبان تأک یگوها

 جادیا یقطر، کار رو یگوها و گفت ۀنوشته است که، در کنار ادام ترشییدر صفحه تو گریبار د کینهم حوت 

با طالبان شرکت  یاالفغاننیب یگوها و دارد تا در گفت انیجر زیدر کابل ن ریو فراگ یمل ۀکنند مذاکره أتیه کی

 .کنند

گروه  صلح با یگوها و آغاز گفت یحکومت برا یفعل ۀکنند مذاکره اتیارگ بر بسنده بودن ه دیوجود تاک با

گروه طالبان  گانندیمواجه شده است. نما یاسیاحزاب س یها با مخالفت شیپ نیاز ا اتیه نیا تیطالبان، موجود

 .اند گو با حکومت افغانستان را همواره رد کرده و اما اصالً گفت

 نی. قرار است در اردیگیم یگصلح آماد یمشورت ۀجرگ هیلو یبرگزار یاست که حکومت برا یدر حال نیا

 ۀجرگ نیکنند. ا یزنیطالبان رأ ۀصلح با گرو یگوها و گفت یگبه چگون وندیکننده در پ جرگه دوهزار تن شرکت

کرده  دیجرگه تأک نیبودن ا شمول بر همه یغن جمهور سییروزه، در آخر ماه حوت برگزار خواهد شد. ر سه
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اقشار  ۀکشور باشند تا به گفته او هم یها ی، روستاها و ولسوالاز تمام شهرها دیگان باکنندگفته است که شرکت

 .کنند یگندیاز خود نما

  ییکایامر یروهایقطر و خروج ن نشست

و گروه طالبان امروز در قطر از سر  کایمتحده امر االتیا گانندینما داریدور د نیاست بخش دوم پنجم قرار

 داریدور د نیا یها افتهیمتحده قرار دارد،  االتیحکومت ا ۀیپا بلند اتیکه در رأس ه زادلیخل یگرفته شود. آقا

در  داریآهسته اما پا یها دو طرف با گام هنوشته است ک ترشییتو ۀرا مؤثر عنوان کرده است. او در صفح

 .ابندیتوافق صلح دست  کیرا بهتر درک کنند و سرانجام به  گریدکیتا  دارند یم صلح قدم بر یبرقرار یراستا

و گروه طالبان  کایامر گانندینوشته است که نما ترشییتو امیصلح افغانستان در ادامه پ یبرا کایامر خاص ۀندینما

که  یدیچهار مساله کل یگوها را از سر خواهند گرفت تا رو و روز شنبه گفت شان،پس از دو روز مشورت 

 .را روشن نساخته است یدیچهار مسأله کل نیا اتییاما جز زادلیخل یکنند. آقا یزن یقرار دارد، رأ زیروز م

 یزان خارجخروج سربا یدور نشست، رو نیکرد که در ا دییتا یا با نشر خبرنامه شیپ نیطالبان اما از ا گروه

گفته بود  زیصحبت شده است. حکومت افغانستان ن گر،ید یکشور چیو استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر ه

و گروه طالبان بحث خواهد شد. با  حکومت انیم میبس و مذاکرات مستق اعالم آتش یدو مورد، رو نیدر کنار ا

از گروه طالبان  یاما منابع ر،یخ ای شودیگو م و فتکه گروه طالبان با حکومت وارد گ ستیآن که هنوز روشن ن

« مردم افغانستان»گو با  و مذاکره با حکومت، آماده گفت یگروه به جا نیاند که ا ها گفته در صحبت با رسانه

 .است

تا پنج سال  ییکایامر یروهایآن ن یخبر داده است که بر مبنا یاز طرح مزیتا ارکیوین ۀحال، روزنام نیهم در

 یدر نظر دارد تمام کایامر ۀگزارش آمده است که وزارت خارج نیافغانستان را ترک خواهند کرد. در ا گرید

طرح در نشست  نیا یکند. قرار است رو رونیباز افغانستان  ندهیمدت سه تا پنج سال آ نیرا ب اشینظام یروهاین

 یهاگزارش، مقام نینکرده است. به نقل از ا دییرا تا طرح نیتا کنون ا یمنبع رسم چیقطر بحث شود، اما ه

آن  یرو ترشیب یهاقرار گرفته و بحث زین کایامر ییمتحدان اروپا رشیطرح مورد پذ نیاند که ا گفته ییکایامر

 .دارد انیجر

دو روز  یجمهور غن سییندارد. ر یاز کشور ممانعت یخارج یروهایحال، حکومت ظاهراً با خروج ن نیا با

 و از طالبان خواست به گفت کرد،یصلح صحبت م یزنان افغانستان برا یکه در نشست اجماع مل یهنگام شیپ

 یشود، قوا رونیاز افغانستان ب یالمللنیب یبود که قوا نیاگر هدف ا»گردند بنهند. او گفت:  یاالفغان نیب یگوها

کاهش  د،یگویجمهور م سییر یمعاون سخنگو ،یمرتضو نیحس، شاهحال نیبا ا« .ستیتان ن هم مانع یالمللنیب

افغانستان  ۀحفظ رابط شود،یحکومت مهم پنداشته م یآنچه برا ست،یمهم ن یخارج یروهایتعداد ن شیافزا ایو 

 .بماند یجانبه باق منافع همه نیدار و تامو دوام کیروابط استراتژ ۀادام یهمکار است که برا یبا کشورها

طالبان روز دوشنبه، ششم  ۀو گرو کایامر گانندینما یدور مذاکرات رسم نیاست که بخش اول پنجم یدر حال نیا

 دور گفت نی. بخش دوم اافتیروز چهارشنبه، نهم حوت ادامه  انیقطر آغاز شد و تا پا تختیحوت، در دوحه پا

بار است که دو طرف  نینخست نی. اشودیحوت از سر گرفته م ازدهمیه، گوها پس از دو روز مشورت، شنب و

 یاسیبرادر، معاون س یچنان حضور مالعبدالغنماند. ه گو شده و وارد گفت تیو با صالح هیپا بلند یأتیه نیبا چن
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متحده  االتیا دی( و کاخ سفیا یآ ی)س یاز وزارت خارجه، دفاع، سازمان اطالعات یگانندیگروه طالبان و نما

 .ساخته است زیمتما نیشیپ داریچهار دور د بهنشست را نسبت  نیا کایامر

  

  
 


