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یافته خواند  را پایان مؤقتامریکا بر انتخاب مسیر صلح؛ غنی طرح حکومت  تأکید   

 گو فاصله می  و  های درگیر با گذشت هر روز از گفتطرف   شود،  تر می  در حالی که فصل تازه جنگ نزدیک
ای مهم میان دولت و طالبان بدل شده است. وزها به سوژهاین ر مؤقتگیرند. به جای بحث صلح، موضوع حکومت 

را مردود شمرد و گفت که تا زمان زنده بودن وی، طالبان به   مؤقتجمهور غنی اما بار دیگر طرح حکومت  رئیس
برای مغشوش کردن اذهان عامه مطرح    مؤقتشان نخواهند رسید. به باور ارگ، بحث ایجاد حکومت  این خواست

ایتالفی را مدلی ساده برای  -تر طرح دولت انتقالیدر حالی است که در کنار طالبان، روسیه نیز پیششود. این  می
افغانستان خوانده بود. هم  افغانستان و خطرهای  زمان با این بحثپایان جنگ  آینده جنگ  ها، اداره جدید امریکا به 

ریکا از روند دیپلماتیک برای پایان دادن جنگ  گوید که اماحتمالی آن برای این کشور تمرکز کرده است. بایدن می 
های تروریستی علیه امریکا،  گاه امن برای فعالیتکند و باید اطمینان حاصل شود که افغانستان دیگر پناهحمایت می

م  نظدارد که خروج نیروهای خارجی از افغانستان عجوالنه و بی  تأکیدها نخواهد بود. پنتاگون نیز  متحدانش و منافع آن
کند و در  نامه دوحه را ارزیابی مینخواهد بود، بلکه باید مسووالنه صورت گیرد. این کشور در حال حاضر توافق 

 .مورد خروج نیروهایش تصمیم نگرفته است
 

های درگیر است. در حالی  ها میان طرف االفغانی، کرسی ریاست جمهوری محل اختالف پس از توقف مذاکرات بین 
گوید دهد و میها پاسخ رد می دارند، ارگ به این خواسته   تأکیدکشور    رئیسرفتن محمداشرف غنی،  که طالبان بر کنار  

وگوی جمهور کشور، روز شنبه، دوم حوت، در گفت  رئیسنیست. محمداشرف غنی،    که چنین درخواستی، عملی 
مردود است.  مؤقترح حکومت تلفنی با قربانیان نیروهای امنیتی و سربازان در خط نخست نبرد، اطمینان داد که ط

را نخواهند دید. او هدف از ایجاد این    مؤقتطالبان روی حکومت    به گفته آقای غنی، تا زمانی که او زنده است، 
طرح را مغشوش ساختن اذهان عامه عنوان کرد و گفت که با توجه به »حمایت مردم و افسران نیروهای امنیتی«، 

شود و تعهد تر میروز قویجمهور غنی، نیروهای امنیتی روزبه  رئیسبه باور    »بیدی« نیست که از هر باد بلرزد.
 .جهانی نیز برای حمایت از این نیروها وجود دارد

 
ها گرفته شود و حکومت عبوری  گوید که باید تصمیم در مورد افغانستان باید از سوی افغان مشاور امنیت ملی نیز می

خواهند جنگ حب روز شنبه، دوم حوت، در یک نشست خبری گفت که مردم میکند. حمدهللا مهیچ دردی را دوا نمی
حل نیست. آقای محب در واکنش حل ارایه شود و به باور او، بحث عبوری راهپایان یابد، اما در پیشنهادات باید راه

ه شود و اگر پیشنهادی  ها گرفتگیری نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، گفت که تصمیم باید از سوی افغان به موقف
شود، باید با طرف افغانستان مشوره شود. به گفته مشاور امنیت ملی، رهبری گروه در مورد افغانستان مطرح می

شان به هم بخورد. او در  طالبان نیت صلح ندارند و اعضای هیأت این گروه در قطر نیز دوست ندارند که آرامش
های مالی این  نظر نیز وجود دارد و تنشویته پاکستان« و دوحه اختالف ادامه تصریح کرد که میان طالبان در »ک

 .تر ساخته استها را بیشاختالف
 

جمهور غنی را مطرح کرده بود و گفته بود که اگر او استعفا دهد، این    رئیسپیش از این گروه طالبان بحث استعفای  
یک حکومت اسالمی جایگزین حکومت کنونی  چنان تصریح کردند که  گروه حاضر است که صلح کند. طالبان هم

جمهور    رئیسجمهور غنی در آن حضور نخواهد داشت. در ادامه ضمیر کابلوف، نماینده ویژه    رئیسخواهد شد و  
ایتالفی« را به عنوان یک مدل ساده برای پایان جنگ کنونی  -روسیه در امور افغانستان، طرح ایجاد »دولت انتقالی

گیری نماینده ویژه روسیه،  رت امور خارجه اما روز جمعه، یکم حوت، در پاسخ به این موقفپیشنهاد کرده بود. وزا
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نمایی »گروه ممنوعه در روسیه« با خواست این کشور برای مبارزه با تروریسم، صلح پایدار در  گفت که بزرگ
 .افغانستان سازگاری ندارد-منطقه و منافع مشترک روسیه

 
 

 دیپلماتیک  راه از افغانستان جنگ پایان حامی بایدن، دولت
هایش را روی خروج مسووالنه و حفظ منافع این کشور  ، امریکا برنامهمؤقتها روی طرح حکومت  زمان با بحثهم

جمهور امریکا، روز جمعه، یکم حوت، در نشست امنیتی مونیخ گفت که امریکا    رئیسمتمرکز کرده است. جو بایدن،  
کند. او که به گونه آنالین در این نشست  مایت میاز روند جاری دیپلماتیک برای پایان جنگ افغانستان »قویاً« ح

های تروریستی علیه امریکا، متحدانش و  گاه امن فعالیتکرد، بر اطمینان از تبدیل نشدن افغانستان به پناهصحبت می
نتیک  کرد. به گفته بایدن، امریکا تعهد کرده است که با متحدان و شرکای خود در سازمان پیمان اتال   تأکیدها  منافع آن

 .رفت در افغانستان مشورت کندشمالی یا ناتو در مورد پیش
 

لوید آستین، وزیر دفاع امریکا، نیز در نشست وزیران دفاع این سازمان، اطمینان داد که امریکا خروج عجوالنه و  
تیک برای پایان بر تعهد امریکا به تالش دیپلما  تأکیدزمان با نظم از افغانستان را روی دست نخواهد داشت. او هم بی

توافق از  امریکا  ارزیابی دولت جدید  افغانستان، تصریح کرد که  این  جنگ  پایان  در  دارد.  ادامه  نامه صلح دوحه 
اند. هرچند  شان در توافق صلح با امریکا پابند بودهای به تعهداتارزیابی، مشخص خواهد شد که طالبان تا چه اندازه 

شود، اما به گفته مهلت خروج نیروهای این کشور از افغانستان، نزدیک می  امریکا با گذشت هر روز به ماه می،
آستین  ترتیب  بدین  است.  نشده  گرفته  امریکایی  نیروهای  در مورد خروج  این کشور، هنوز تصمیمی  دفاع  وزیر 

مریکایی و یابد و فرماندهان نظامی مسوولیت دارند که از نیروهای انشان کرد که مأموریت امریکا ادامه می خاطر
شرکای افغان در برابر حمالت گروه طالبان دفاع کنند. وزیر دفاع امریکا روز جمعه، یکم حوت، ضمن یادآوری از  

های ها باید کاهش یابد و همه طرف ها در افغانستان، تصریح کرد که این سطح از خشونتسطح »بسیار بلند« خشونت
 .مسیر صلح را انتخاب کنند

 
افغانستان را ترکدر توافق  براساس تعهد امریکا کنند.    نامه دوحه با طالبان، نیروهای این کشور باید در ماه می 
داشت، اما دولت   تأکیدجمهور پیشین امریکا، بر خروج هرچه زودتر نیروهای امریکایی    رئیسهرچند دونالد ترمپ،  

بان، اشتراک این گروه در مذاکرات و تعهد های طالنامه دوحه، به ویژه سطح خشونتگوید که باید اول توافقبایدن می
گروه با  روابط  قطع  همبه  بررسی شود.  تروریستی  بر خروج  های  مبنی  ترمپ  دستور  بایدن  دولت  این،  با  زمان 

ام دلو به گونه  ونهم و سیهای ناتو در بیستکند. هرچند نشستنیروهای امریکایی در ماه می را نیز ارزیابی می
اند. دفتر  اما وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو هنوز در مورد خروج نیروهای تصمیم نگرفتهآنالین برگزار شد،  

 .کرد تأکیدنامه صلح  بندی امریکا به توافقای به دولت بایدن، بر پایتر با ارسال نامه سیاسی طالبان در قطر پیش
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