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در ارگ  ونیاسیو س ینشست استانبول؛ غن یدر آستانه برگزار

 برگزار کردند  ی نشست مشورت
 
جمهور کشور با برخی دیگر از رهبران جهادی و   رئیس گوید که محمداشرف غنی،  ارگ ریاست جمهوری می 

 .گو کرده است و های سیاسی دیدار و در مورد روند صلح گفتشخصیت
عبدرب  شورای عالی مصالحه ملی،    رئیس  عبدهللا عبدهللااین نشست عصر روز چهارشنبه، بیستم حوت با حضور  

دادگاه    رئیسجمهور،    رئیس ، معاونان  یونس قانونی  محمد،  محمد محقق،  مارشال عبدالرشید دوستم،  لرسول سیافا
های سیاسی در ان هر دو مجلس شورای ملی و شماری از چهرهرئیس،  محمد نور  عطا،  ، سید منصور نادریعالی

 .قصر چهارچنار برگزار شده است
ای گفت که در این دیدار بر بهبود وضعیت عمومی امنیتی کشور، تقویت اجماع ملی و دوام ارگ با نشر اعالمیه

 .های مشورتی تأکید شده استنشست
کننده دولت  دار« از هیأت مذاکرهگان در این دیدار بر »حمایت دوام کنند  در اعالمیه تصریح یافته است که اشتراک 

 .تر در روند صلح ادامه دهندهای بیشد که دولت و شورای عالی مصالحه ملی به تالشانتأکید کرده و گفته
 .این در حالی است که قرار است حکومت به زودی در مورد طرح پیشنهادی امریکا تصمیم بگیرد

بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحه ملی روز چهارشنبه، بیستم حوت در نشست کمیسیون امور عنایت   هللا 
زنی میان رهبری دولت در مورد طرح امریکا آغاز شده است و در    ها و رای جوانان این شورا گفت که مشورت

 .شود»روزهای آینده« دیدگاه رسمی حوزه جمهوریت در این مورد روشن می
 .این تصمیم قرار است در نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی گرفته شود

ا به حکومت، طالبان و سیاسیون سپرد که در آن سناریوهای احتمالی برای ایجاد دولت  تر امریکا یک طرحی رپیش
 .بینی شده بودانتقالی صلح پیش

افغانستان در جریان شریک  خاص  فرستاده    زاد،زلمی خلیل  امریکا برای صلح  امور خارجه  این    وزارت  سازی 
 .که در مورد آن تصمیم بگیرندطرح، به دولت و گروه طالبان تنها چند روز فرصت داده است  

گفته بود که امریکا برای رسیدن    آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا نیز با فرستادن یک نامه به ارگ و سپیدار، 
راه  آتشبه  برقراری  و  سریع  طرفحل  با  را  باال  سطح  دیپلماتیک  تالش  جامع،  و  دایمی  در  بس  دخیل  های 

 .کندسازمان ملل متحد دنبال میکشورهای منطقه و افغانستان،
 وزیر امور خارجه امریکا گفته بود که این کشور در آینده نزدیک یک نشست سطح بلند را در ترکیه برای نهایی

جمهور غنی دعوت کرده بود که در این نشست شرکت    رئیسکند و از    کردن توافق صلح میان دو طرف برگزار می
 .کند

ن سیاسی در افغانستان تأکید کرده و از آقای غنی خواسته بود که فوریت لحن وی در  اش بر وحدت رهبرا او در نامه 
 .این نامه در مورد کار جمعی را درک کند

االفغانی توسط حکومت رضایت  برد مذاکرات صلح بیناین در حالی است که به گفته منابع، امریکا از طرز پیش
 .رای تسریع این روند تمرکز کرده استندارد و برای همین، روی گزینه حکومت انتقالی ب

االجل برای آغاز نشست استانبول تعیین کرده است و هیأت امریکایی در را ضرب   هفتم مارچ و بیستاین کشور  
 .کند زنی می حال حاضر با کشورهای منطقه برای برگزاری این نشست رای
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