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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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حسین حیدری

آگاهان :نقش طالبان بدون نمایند ٔه افغانستان
در نشست مسکو برجسته خواهد شد
نشست صلح مسکو در بار ٔه افغانستان ،قرار است تا  1۰روز دیگر برگزار شود.
وزارت خارجهٔ کشور ،در عکس العمل به نشست صلح مسکو که قرار است با حضور نمایندگان طالبان در (۴
سپتمبر) برگزار شود ،میگوید که در این نشست نمایندهٔ ،نمیفرستد.
در خبرنام ٔه وزارت خارجه که به تازگی نشر شده ،آمده است که ،اگر طالبان به گفتوگوهای مستقیم با حکومت
افغانستان حاضر است ،نماینده های حکومت می توانند در هرکجایی که طالبان بخواهند ،با آنان مذاکره کنند .این
وزارت ،در خبرنام ٔه ،حضور نمایندگان طالبان را در این نشست غیر ضروری میداند و میگوید که این گروه «تعهد
مذاکره ندارند».
وزارت خارجه کشور ،میگوید که کشورهای منطقه باید از نفوذشان بر طالبان برای کشاندن آنان به گفتوگوهای
مستقیم با حکومت افغانستان استفاده کنند ،نه این که خالف میکانیسم های موجود ،با این گروه وارد گفتوگو شوند.
در خبرنامه این وزارت هم چنان آمده است که اگر طالبان به گفتوگوهای مستقیم با حکومت افغانستان حاضر است،
نمایندگان حکومت میتوانند در هرکجاییکه طالبان بخواهند ،با آنان مذاکره کنند.
شماری از تحلیلگران مسایل سیاسی -نظامی کشور میگویند که نبود نمایندهٔ افغانستان در این نشست به طالبان فرصت
خواهد داد که نقش خود را برجسته کنند.
عتیقهللا امرخیل تحلیلگر مسایل نظامی میگوید که ،اگر نمایند ٔه افغانستان در این نشست اشتراک می کرد ،طالبان به
انزوا می رفتند .آقای امرخیل افزود« :بدون نمایندهٔ افغانستان ،طالبان تمام موضوعات را به نفع خود میگویند و
باالخره مالمتی را به گردن افغان ها و امریکا می اندازند ،نمایند ٔه افغانستان در این نشست باید میگفت که طالبان
مردم ملکی را بدون کدام هدف استراتژیک به خواست دیگران؛ میکشند».
او همچنان گفت که رقابت بر سر صلح افغانستان زیاد شده و نزدیکی مسکو با طالبان برای حکومت افغانستان
خطرناک است.
در همین حال ملک ستیز تحلیلگر مسایل سیاسی میگوید که نفرستادن نماینده در نشست صلح مسکو قطعا ً به ضرر
افغانستان است .آقای ستیز افزود« :مبحث افغانستان یک موضوع بسیار مهم جیوپولوتیک است و در این مبحث ما
نباید فراموش کنیم که روسیه یکی از بازیگران بسیار مهم منطقه است ،هر چند که ایاالت متحد ٔه امریکا یک نهاد
خیلی سازنده و تاثیرگذار در قضایای مربوط به افغانستان است .ما به هیچ صورت نباید جایگاه روسیه را به عنوان
بازیگر مهم جیوپولوتیک منطقه فراموش کنیم».
ملک ستیز ،نشست صلح مسکو را برای افغانستان یک فرصت میداند و میگوید« :وقتی که حکومت افغانستان ندای
صلح و آتشبس را پیوسته سر می دهد ،در این صورت اساس سیاست خارجی بازتر ،فعالتر و بی طرف تر را
انتخاب بکند».
او همچنان گفت که اشتراک نکردن افغانستان در این نشست به پروسهٔ صلح کشور آسیب ،میرساند.
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از جانب دیگر ایاالت متحد ٔه امریکا ،دعوت روسیه را برای شرکت در یک نشست که به رهبری مقام های روسی
برای گفتوگو در باره صلح افغانستان تا  1۰روز دیگر برگزار خواهد شد ،نیز رد کرده و گفته است که بعید است
که این نشست ها به روند صلح افغانستان کمک کند.
وزارت امور خارجهٔ امریکا گفته است که ایاالت متحده از تالشهای دولت افغانستان برای پیشبرد گفتوگوهای صلح
پشتیبانی میکند .بر بنیاد گفته های وزارت خارجهٔ روسیه ،از پاکستان ،چین ،ایران و هند در این نشست دعوت شده
است.
برخالف امریکا ،گزارش های وجود دارد که نمایندگان گروه طالبان در نشست صلح مسکو ،اشتراک خواهند کرد.
مقامهای روسی این نشست را از بزرگترین تصامیم شورشیان پس از سال  2۰۰1در افغانستان خواندهاند .همچنان
این مقام ها اشتراک نکردن امریکا در این نشست را مایه تأسف و نشان عدم تعهد واشنگتن به حل مشکل افغانستان
از راه مسالمتآمیز دانسته و گفتهاند« :مخالفت امریکا با حضور در این نشست ،دلیلی بر این است که این کشور
تمایلی برای حل مشکالت افغانستان ندارد.».
روسیه از دو سال به این سو ،گفتوگو های جداگانه صلح را در مورد آیند ٔه افغانستان پیگیری میکند.
تالشها برای آوردن صلح در کشور در یک سال اخیر افزایش یافته است.
دومین نشست چهارجانبهٔ هیأت مشاوران شورای امنیت ملی افغانستان ،در سطح مشاوران شورای امنیت ملی چهار
کشور :افغانستان ،امارات متحد ٔه عربی ،عربستان سعودی و ایاالت متحد ٔه امریکا برای بحث روی همکاری های
امنیتی و تأمین صلح در افغانستان اوایل ماه گذشته برگزار شد .در کنار این نشست علمای جهان اسالم در مورد
جنگ افغانستان در عربستان ،اندونیزیا و نشست سرتاسر علمای دینی افغانستان در خیم ٔه لویهجرگه ،برگزار شده
بود .در آن نشست ها ،حمالت انتحاری و انفجاری خالف آموزش های دین اسالم تلقی گردید.
پایان
با تشکر از روزنامهٔ ۸صبح
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