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 2۵/۰۸/2۰1۸             یدریح نیحس
 

 افغانستان هٔ ندیآگاهان: نقش طالبان بدون نما
 در نشست مسکو برجسته خواهد شد

 

 برگزار شود. گریروز د 1۰افغانستان، قرار است تا  هٔ صلح مسکو در بار نشست
 

 ۴طالبان در ) گانندیبه نشست صلح مسکو که قرار است با حضور نما عکس العملکشور، در  هٔ خارج وزارت
 .فرستدینم ،هٔ ندینشست نما نیکه در ا دیگویسپتمبر( برگزار شود، م

 

با حکومت  میمستق یوگوهانشر شده، آمده است که، اگر طالبان به گفت یوزارت خارجه که به تازگ هٔ خبرنام در
 نیند، با آنان مذاکره کنند. اطالبان بخواه که ییدر هرکجا توانند یحکومت م یها ندهیافغانستان حاضر است، نما

تعهد »گروه  نیکه ا دیگویو م داندیم یضرور رین نشست غیطالبان را در ا گانندیحضور نما ،هٔ وزارت، در خبرنام
 «مذاکره ندارند.

 

 یهاوگوکشاندن آنان به گفت یشان بر طالبان برااز نفوذ دیمنطقه با یکه کشورها دیگویخارجه کشور، م وزارت
 وگو شوند.گروه وارد گفت نیموجود، با ا یها سمیکانیخالف م که نیبا حکومت افغانستان استفاده کنند، نه ا میمستق

 

با حکومت افغانستان حاضر است،  میمستق یوگوهاچنان آمده است که اگر طالبان به گفت وزارت هم نیخبرنامه ا در
 هند، با آنان مذاکره کنند.طالبان بخوا کهییدر هرکجا توانندیحکومت م ندگانینما

 

 نشست به طالبان فرصت نیافغانستان در ا هٔ ندیکه نبود نما ندیگویکشور م ینظام -یاسیس لیمسا تحلیلگراناز  یشمار
 خواهد داد که نقش خود را برجسته کنند.

 

طالبان به  کرد، یاشتراک م نشست نیافغانستان در ا هٔ ندیکه، اگر نما دیگویم ینظام لیمسا تحلیلگر لیامرخ هللاقیعت
و  ندیگویافغانستان، طالبان تمام موضوعات را به نفع خود م هٔ ندیبدون نما»افزود:  لیامرخ ی. آقارفتند یانزوا م

که طالبان  گفتیم دینشست با نیافغانستان در ا هٔ ندینما اندازند، یم کایرها و ام را به گردن افغان یباالخره مالمت
 .«کشندیم گران؛یبه خواست د کیرا بدون کدام هدف استراتژ یمردم ملک

 

ان حکومت افغانست یمسکو با طالبان برا یکیشده و نزد ادیچنان گفت که رقابت بر سر صلح افغانستان زهم او
 خطرناک است.

 

اً به ضرر در نشست صلح مسکو قطع ندهیکه نفرستادن نما دیگویم یاسیس لیمسا حلیلگرت زیحال ملک ست نیهم در
بحث ما م نیاست و در ا کیوپولوتجیمهم  اریموضوع بس کیمبحث افغانستان »افزود:  زیست یافغانستان است. آقا

نهاد  کی کایامر هٔ متحد االتیمهم منطقه است، هر چند که ا اریبس گرانیاز باز یکی هیکه روس میفراموش کن دینبا
ه عنوان را ب هیروس گاهیجا دیصورت نبا چیمربوط به افغانستان است. ما به ه یایدر قضا رگذاریسازنده و تاث یلیخ

 .«میمنطقه فراموش کن کیوپولوتجیمهم  گریباز
 

 یکه حکومت افغانستان ندا یوقت: »دیگویو م داندیفرصت م کیافغانستان  ینشست صلح مسکو را برا ز،یست ملک
را  تر طرف یر و بتلفعا بازتر، یخارج استیس اساسرت صو نیدر ا دهد، یسر م وستهیبس را پصلح و آتش
 «انتخاب بکند.

 

 .رساندیم ب،یصلح کشور آس هٔ نشست به پروس نیچنان گفت که اشتراک نکردن افغانستان در اهم او
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 یروس یها مقام ینشست که به رهبر کیشرکت در  یرا برا هیدعوت روس کا،یامر هٔ متحد االتیا گریجانب د از
است  دیرد کرده و گفته است که بع زیبرگزار خواهد شد، ن گریروز د 1۰وگو در باره صلح افغانستان تا گفت یبرا

 ها به روند صلح افغانستان کمک کند. نشست نیکه ا
 

صلح  یوگوهاگفت شبردیپ یدولت افغانستان برا یهامتحده از تالش االتیگفته است که ا کایامر هٔ امور خارج وزارت
نشست دعوت شده  نیو هند در ا رانیا ن،یاز پاکستان، چ ه،یروس وزارت خارجهٔ  یها گفته ادی. بر بنکندیم یبانیشتپ

 است.
 

 گروه طالبان در نشست صلح مسکو، اشتراک خواهند کرد. ندگانیوجود دارد که نما یها گزارش کا،یامر برخالف
 

چنان اند. همدر افغانستان خوانده 2۰۰1پس از سال  انیشورش میتصام نینشست را از بزرگتر نیا یروس یهامقام
تأسف و نشان عدم تعهد واشنگتن به حل مشکل افغانستان  هینشست را ما نیدر ا کایها اشتراک نکردن امر مقام نیا

 شورک نیاست که ا نیبر ا یلینشست، دل نیحضور در ا با کایمخالفت امر»اند: دانسته و گفته زیآماز راه مسالمت
 «.حل مشکالت افغانستان ندارد. یبرا یلیتما

 

 .کندیم یریگیافغانستان پ هٔ ندیصلح را در مورد آ جداگانه یها وگوسو، گفت نیاز دو سال به ا هیروس
 

 است. افتهی شیافزا ریسال اخ کیآوردن صلح در کشور در  یبرا هاتالش
 

چهار  یمل تیامن یافغانستان، در سطح مشاوران شورا یمل تیامن یمشاوران شورا أتیه هٔ نشست چهارجانب نیدوم
 یها یهمکار یبحث رو یبرا کایامر هٔ متحد االتیو ا یعربستان سعود ،یعرب هٔ کشور: افغانستان، امارات متحد

جهان اسالم در مورد  ینشست علما نیماه گذشته برگزار شد. در کنار ا لیصلح در افغانستان اوا نیو تأم یتیامن
زار شده برگ جرگه،هیلو هٔ میافغانستان در خ ینید یو نشست سرتاسر علما ایزیعربستان، اندون انستان درجنگ افغ

 .دیگرد یاسالم تلق نید یهاش خالف آموز یو انفجار یها، حمالت انتحار بود. در آن نشست
 

 پایان
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