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 : کایطالبان و امر گانندهینما داریدور د نیچهارم
 ینرمش طالبان ای کایانعطاف امر

 

 نی. اافتی انیگروه طالبان در قطر پا گانندیبا نما کایامر ۀمتحد االتیا خاص ۀندینما یرسم داریدور د نیچهارم

آباد دوطرف در جده، دوحه و اسالم انیم گرید جلسۀسه  شیپ نیدو روزه پس از آن صورت گرفت که از ا دارید

 ۀمتحد االتیاخاص  ۀندینما زاد،لیخل یزلم یرسم دارید نیپس از سوم یعربستان سعود ندهیلغو شده است. نما

امارات متحده عرب و  یاز کشورها یگانندیطالبان در حضور نما گانندیدر امور صلح افغانستان با نما کایامر

 .در شهر جده برگزار شود دارهاید نیکرد که دور چهارم ا شنهادیپاکستان به طالبان پ

در قطر برگزار  دارهاید نیاعالم کردند که دور چهارم ا رفتند،یدر جده را نپذ داریکه د نیاما در ضمن ا طالبان

 یها گروه طالبان لغو شد. پس از آن رسانه یآن از سو یاجندا یکه به سبب اختالف رو یداریخواهد شد، د

موضوع را  نیطالبان اما ا شود،یبرگزار م بادآها در اسالم نشست نیدور ا نیگزارش دادند که چهارم یپاکستان

 .رد کردند زین

در اول و دوم دلو  زادلیخل یبا زلم شان گانندینما یرسم داریدور د نیچهارم دییطالبان سرانجام ضمن تا گروه

مورد نظر آنان صورت گرفته  یاجندا یرو کایامر ۀمتحد االتیا ۀندیپس از توافق نما دیدار نیاند که اادعا کرده

بر خروج  یگروه مبن نیا یآجندا رفتنیبا پذ ییکایگروه آمده است که، جانب امر نیا ی است. در خبرنامه

استفاده نخواهد شد،  گرید یکه از خاک افغانستان بر ضد کشورها نیا نانیاز افغانستان و اطم ینظام یروهاین

 .مذاکره آمده است زیبه م

ابراز  دارید نینشست و موضوعات مورد بحث در ا نیا یبه اجندا وندیدر پ ییکایامر یهاچند تا کنون مقام هر

گروه طالبان آغاز  گانندیبا نما داریگفته بود که هدفش از د تشیبا آغاز مأمور زادلیخل یاما آقا اند،نکرده ینظر

که خروج  رسانندیچنان مها هماست. گزارش افغانستانبه جنگ  دادن انیپا یبرا یاالفغاننیب یوگوها گفت

سازمان ملل  اهیکردن نام رهبران طالبان از فهرست س رونیاز افغانستان، ب کایمتحده امر االتیا ینظام یاروهین

از  شیپ داریشناختن دفتر طالبان در قطر از موضوعات بوده که در سه د تیو به رسم انیزندان ییرها متحد،

 .مطرح شده است بانطال یسو

به خواست طالبان  کایمتحده امر االتیکه ا یباور اند در صورت نیبه ا یاسیاز آگاهان س یحال، شمار نیا با

در ضمن  یاسیآگاه س ،یغانیصلح تمام نخواهد شد. عبدالوارث س شبه نفع رو دارهاید ۀانعطاف نشان دهد، ادام

طالبان در نظر گرفته  یکه تنها اجندا یداریدر د»صلح، گفت:  یوگوها گفت دنیاز درازا کش یابراز نگران
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گونه مانورها به نفع مردم  نیافزود، ا یغانیس یآقا« است. سمیترور یحام یبه نفع کشورها ترش یب شود،

که تا حال صورت گرفته نتوانسته است قناعت مردم را  ییدارهایو د ستین کایمتحده امر االتیافغانستان و ا

 .حاصل کند

را به نفع  ردیگ یصورت م کایمتحده امر االتیطالبان و ا گانندینما انیه مک یداریاما هر د گریآگاهان د شمار

ها  ادامه نشست د،یگویصبح م۸در صحبت با روزنامه  المللنیآگاه روابط ب ،یصاف ری. وددانندیروند صلح م

 .بسازد کینه شدن صلح نزدیافغانستان را به نهاد تواند یدو طرف به هر حالش م انیم

صادر  گریدکیبه  یهشدارها دارهایبه ادامه د وندیهر دو طرف در پ گانندینما شیپ نیاست که از ا یدر حال نیا

در افغانستان  اشیحضور نظام یوگوها را رو گفت کایاگر امر طالبان هشدار داده بودند، گانندهیاند. نماکرده

آباد هشدار سفرش به اسالم انیدر جر زادلیخل یآقا انچنمتمرکز نکند، تماس با واشنگتن را قطع خواهند کرد. هم

 .که گروه طالبان صلح نکند، نابود خواهد شد یداده است در صورت

گروه طالبان و حکومت افغانستان و دخالت  یهاکه تضاد در خواست نیدر کنار ا یاسیحال، آگاهان س نیا با

که  یدر صورت ندیگو یاما م دانند،یصلح م دنسیرفرا راه  مشکلصلح را دو  شدر رو یرونیب یکشورها

 .ممکن نخواهد بود یصلح واقع رسیدن به  رند،یافغانستان را در نظر نگ مردموگو کننده خواست گفت یهاطرف

حکومت با طالبان خبر داده  میمستق یوگوها گفت یحکومت، برا یهایگصلح از آماد یعال یاهم، شور ییسو از

 گانندینما ابیطالبان باشد که در غ گاندنیزاد با نما لیخل یآقا دارید نیآخر نیکه ا کنندیم یدواریابراز ام

 کیدوم دلو در  شنبه، شورا روز سه نیا یسخنگو ،یاحسان طاهر دی. سردیگیحکومت افغانستان صورت م

خود  یوگوها به گفت میخواهیدر امور صلح افغانستان م کایامر ۀژیو ندهیما از نما در کابل گفت، ینشست خبر

حکومت افغانستان و گروه طالبان را زودتر فراهم  انیم میمستق یوگوها گفت نهیبا طالبان سرعت بدهد و زم

 .سازد

قرار است  کا،یمتحده امر االتیطالبان و ا گانندینما یرسم داریدور د نیهم زمان با چهارم است که یدر حال نیا

 یدور سفرها نیصلح در دوم یااجماع منطقه یبرا یجمهور غن سییر خاص ۀندینما ،یمحمد عمر داوودز

سه  یسوم دلو برا روز چهارشنبه، یدزداوو یآقاصلح گفت،  یعال یشورا یگو برود. سخن نیبه چ یا منطقه

افغانستان  یبرا نیچ خاص ندهیخارجه، نما ریوز ،یاسیحکومت، احزاب س گانندیتا با نما رود یم نیروز به چ

 نیوگو کند. چ و در خصوص صلح افغانستان گفت داریکشور د نیا گران لیو تحل یقیتحق یو پاکستان، نهادها

 .افغانستان و پاکستان است لیبر مسا رگذاریتاث یو از کشورها طقهمند در منقدرت یاز کشورها

 پایان

 

 

 
 


