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 07/02/2019          مصور زادفر

 مسکو اجالسروز اول 

 .اعالم کرد یگروه طالبان باز هم مخالفتش را با قانون اساس 

 نیافغانستان با گروه طالبان برگزار شد. در ا یاسیها و سران احزاب سچهره انیمسکو، م اجالسروز  نینخست

را در ارتباط به آمدن  شیخو یهاکننده خواست گو و گفت یهاشنبه، شانزدهم دلو، آغاز شد، جناح سه که اجالس

که بر  یکار آمدن دولت یو رو یل قانون اساسیتعد ،یخارج یروهایصلح در افغانستان ابراز کردند. خروج  ن

 .بود اجالس نیطالب در ا نمایندگانمهم  یهاباشد، از خواست استواریالماساس اصول اس

 نیا یاز برگزار ینیب مسکو، با ابراز خوش اجالسدر  اشیدر سخنران ن،یشیجمهور پ سییر ،یکرز حامد

افزود که مردم،  یکرز ی. آقاخواهندیکشور آزاد، مستقل و با صلح م کی، گفت که مردم افغانستان اجالس

 دواریگفت که ام نیشیپ هورجم سییحضور نداشته باشند. ر یخارج یروهایکه در آن ن خواهندیرا م یافغانستان

 .ابندیمطلوب دست  یا جهینت کی، به اجالس نیگان اکنند است اشتراک

هر  هیاول یزهاایاز ن یکی، گفت که صلح اجالس نیگروه طالبان در ا أتیه سییر ،یعباس استانکز رمحمدیش

نبود  ،یخارج یروهایافزود که حضور ن یاستانکز یرو است. آقاروب یجامعه است، اما در افغانستان با موانع

گفت که  گریاز جانب د یاست.  و نصلح در افغانستا یاز موانع اصل یکنون یو قانون اساس ینظام اسالم کی

حذف و  اهیگروه از فهرست س نیا یسران و اعضا یها نام دیو شروع مذاکرات صلح، با یاعتمادساز یبرا

 نیر ابدر برا یمنف غاتیگروه طالبان و توقف تبل یبرا یدفتر رسم کی جادیگروه آزاد شوند. او ا نیا انیزندان

 .آغاز مذاکرات صلح عنوان کرد یبرا البانگروه ط یها شرط شیپ گریگروه را از د

 یقانون از رو نیا»افغانستان گفت،  یکنون یقانون اساس ۀمسکو در بار اجالسگروه طالبان در  أتیه سییر

ها اعتبار آن یقانون برا نیرو ا نیشده است و از ا لیبر مردم افغانستان تحم هایو توسط غرب یکاپ یغرب نیقوان

 یهااسالم و ارزش نید ادیاست که بر بن یاساس وندار قانکرد که گروه طالبان طرف دیتأک یاستانکز یآقا« ندارد.

چنان افزود که گروه طالبان به فکر انحصار قدرت، کند. او هم نیرا تضم یشود و عدالت اجتماع نیتدو یافغان

کشور  نیدر ا را ینظام اسالم کیها  و در مشوره با افغان ستیاز افغانستان ن یخارج یروهایپس از خروج ن

 .مستقر خواهد کرد

دخالت  یکشور چیه یدر امور داخل ندهیگفت که گروه طالبان در آ گریاز جانب د یعباس استانکز رمحمدیش

 .خواهد کرد یریجلوگ زیو کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ن ینخواهد کرد و از کشتار افراد ملک
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دفاع کرد و  یاز قانون اساس اجالس نیدر ا ،یجمهور استیر نیشیمعاون پ ،یقانون ونسیهم، محمد ییسو از

افزود که جنگ راه حل  یقانون یمردم افغانستان دانست. آقا یها یاشغال خواندن افغانستان را اهانت به قربان

 .ندارد یمراه حل نظا افغانستانکه مسأله  انددهیرس جهینت نیبه ا ریدرگ یهاو اکنون همه طرف ستین

 ی. وستیدر افغانستان ن یخارج یروهایدار حضور ن طرف یافغان چیکرد که ه حیصرتچنان هم یقانون یآقا

 دیکرد که با دیتأک یقانون یاند. آقا شده یخارج یروهایدر کشور باعث حضور ن یلیتحم یهاافزود که جنگ

 استیر نیشیکشور گشوده شود. معاون پ یآن توافق داشته باشند، برا یها روافغان ۀکه هم یا تازه ۀصفح

 .است تیخواست مردم و قابل حما ،یچنان خاطرنشان کرد که نظام جمهورهم ،یجمهور

افغانستان از گروه طالبان خواست با  مردم یو رهبر حزب وحدت اسالم ییاجرا استیمعاون ر محمدمحقق،

 .گو و مذاکره مطرح کند و گفت قیشان را از طر بس کند و همه خواست دولت آتش

ها گفته است که در  گو با رسانه و در گفت ،یاسالم تیحزب جمع ییاجرا سییهم، عطامحمد نور، ر ییسو از

قدرت شوند،  کیکه طالبان در آن شر یا یبه حکومت انتقال ابد،یتوافق دست  کیمسکو، به  اجالسکه  یصورت

 .موافقت خواهند کرد

زنان  یآوردها از دست یادآوریمسکو بود، با  اجالساز سخنرانان  یکیکه  ،ولسی جرگهعضو  ،یکوف هیفوز

 .گرفته شوند دهیناد دیصلح نبا یگوها و آوردها در گفت دست نیافغانستان، گفت که ا استیو حضور آنان در س

 اجالساز آغاز  شیمسکو، پ اجالس گانکنند و از اشتراک یجمهور استینامزد انتخابات ر ،یعلوم نورالحق

 یقانون فکر کنند. آقا تیحفظ نظام و حاکم ،یریپذ گریدم، به هاجالس نیگان اکنند است شرکت دواریگفت که ام

بحث  ،یتیامن یروهایگرفتن ن دهیاددور زدن نظام و ن یرو دیمسکو، نبا اجالسچنان افزود که در هم یعلوم

 .شود

نگاشته است هدفش از  وکش بسیف ۀوزارت خارجه، در صفح نیشیپ نیمع ،یکرز لیهم، حکمت خل ییسو از

آمده  یکرز یاست. در مطلب آقا انیجهان یبر صلح، برا یمردم مبن یصدا دنیمسکو، رسان اجالساشتراک در 

 «.ردها را نداشدن وقار افغان یدر جهان ارزش قربان یصلح چیها خواهان صلح با عزت اند و هافغان»است که 

مسکو،  اجالسها گفته است گو با رسانه و در گفت ،یو مذهب یاسیرهبر س ،ینادر دمنصوریحال، س نیهم در

. شوند یافغانستان م ۀمختلف جامع یهافی، شامل طاجالس نیگان ادکنناست و شرکت یاالفغاننیب اجالس کی

به  دنیجنگ و رس انیپا افغانستان،مردم  ترشیب یزیراز خون یریجلوگ یکرده است که برا دیتأک ینادر یآقا

 .اشتراک کرد اجالس نیصلح، در ا

 و ها گفته است که دولت در گفتدر مسکو با رسانه ،یرهبر حزب حرکت اسالم نیالدقلم یمولو ن،یکنار ا در

 زیولت نگوها، د و گفت نیا گریکه در مراحل د خواهندیم هاو آن شودیگرفته نم دهیمسکو، ناد اجالس یها گو

با خاطرنشان  ،یحزب حرکت اسالم راشتراک کند. رهب اجالس نیدر چن یاسیاحزاب و رهبران س نمایندگانبا 

گرد داشته گذشته، عقب یهادوباره به سال خواهندیافغانستان منحل شوند، گفت مردم نم یاردو دینبا کهنیکردن ا

 .باشند

طالبان با احزاب و رهبران  نمایندگان داریدر رابطه به د ه،یروس ۀخارج ریالوروف، وز یحال، سرگ نیهم در

 یصلح با طالبان است. آقا یگوها و در گفت یاالفغاننیخواستار مذاکرات ب هیکشور، گفته است که روس یاسیس

 و گفت نیا اریکه اخت خواهد یم کایامر ۀتحدم االتیچنان گفته اسفر کرده است، هم زستانیالوروف که به قرغ
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معتقد است که  ه،یروس ۀخارج ریبسته برگزار کند. وز یها گوها را به دست گرفت و مذاکرات را پشت در

 .خواهد بود دیمسکو، مف اجالس

را  شیموافق و مخالفان خو عکس العمل های، اجالس نی. اافتیادامه خواهد  زیروز دوم ن یمسکو برا اجالس

 یاسیتر از احزاب و سران س متفاوت دگاهید ،اجالس نیدر رابطه به ا داشته است. حکومت افغانستان، یدر پ

 یکشور، با برگزار ۀخارج. وزارت کندیدعوت نشده و در آن شرکت نم اجالس نیداشته و گفته است که به ا

 یهابه صلح افغانستان نخواهد کرد. مقام یکمک چیآن، ه ی، به شدت مخالف است و گفت که برگزاراجالس نیا

درو  رو یگوها و گفت ۀنیزم ۀکنند فراهم توانستیم ه،یصبح گفت که روس۸گو با  و وزارت خارجه، در گفت

شورا،  نیا یهامقام یهاگفته ادیبر بن ز،یصلح ن یعال یطالبان و حکومت افغانستان باشند. شورا نمایندگان انیم

 .آن اعالم خواهد کرد انی، پس از پااجالس نیا موقفش را در قبال

 فیعبداللط ،یشهنواز تن ف،یمحمد محقق، مال عبدالسالم ضع ،یکرز لیخلعطامحمد نور، حکمت ،یکرز حامد

 یو شمار یکوف هیفوز ،یقانون ونسیاتمر، محمد فیمحمدحن خان،لیمحمد اسماع ی وهللا مجددپدرام، پسر صبغت

و  ونیاسیتن از س 20که  رساندیم هاچنان گزارشاند. هممسکو اشتراک کرده اجالسکه در  اندیاز کسان گر،ید

 .انددعوت شده اجالس نیکشور در ا یاسیاحزاب س نمایندگان

 

  

 

 

 


