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 آورد زیم کیکابل و طالبان را دور  نیکرمل
 

 
 

 کیماتپلوید یروزیپ کی انگریتوافق، ب کیبه  دنیدر رس یمسکو با وجود ناکام تیصلح مورد حما یوگوها گفت
 .است هیروس یبرا
بود که  یا جهی، نت«طالبان و کابل نیمذاکرات کامل صلح ب کیاز سر گرفتن  یگام بدون زرق و برق برا نینخست»

نمود.  فیکنفرانس برجسته هفته گذشته در مسکو تعر نیاز برداشتش در مورد ا یقابلوف دپلومات ارشد روس ریضم
 .منازعه افغانستان بود یبرا یراه حل افتنیکنفرانس  نیهدف ا
که  ی" بوده اند، با آنهم گفت و گوهائیمذاکرات "رسم کیقبول نکنند که در دیدو جانب در حال جنگ شا اگرچه

 ندگانیبا نما یطالبان علناً در گفت وگوهائ ئتیبود که ه یبار نینخست نیباشد. ا یدستاورد م کیصورت گرفته است، 
 .غرب در کابل شرکت نمود تیحکومت مورد حما

نگزده در کشور ج گریباز کی ثیخودش را منح هیبزرگ حاصل نشد، اما روس شرفتیکنفرانس کدام پ نیآنکه درا با
 .افغانستان مطرح نمود

دو جناح مخالف نشسته بود و نقش  نیخودش در ب ه،یخارجه روس ریالوروف وز ینشست سرگئ نیا انیجر در
 .کرد یم یرا باز یانجیم

کشور به  11 ندگانیهوتل بزرگ واقع در مرکز مسکو برگزارشد و در آن نما کیگفت وگوها که در  نیآغاز ا در
 ناظر دعوت شده بود، ثیبه ح کایمتحد امر االتیدپلومات ا کیو پاکستان شرکت داشتند و  رانیهند، ا ن،یشمول چ

شارکت با م ،یوفاق مل کیبه  لین قیو از طر یسایس یمعضل افغانستان تنها با ابزارها» گفت: هیخارجه روس ریوز
 «.تواند یحل شده م یجنگ یهمه جناحها

 نیا :دیگو یرا انتشار داد که م یا هیاعالم هیبود، وزارت خارجه روس افتنی انیکنفرانس در حال پا نیکه ا یهنگام
 «.ادامه بدهند سم،یکانیم نیشان را در درون چهار چوب ا یموافقت نمودند که مشورتها»جوانب 

 یبودند، مسکو از مدتها یسابق شورو یها یکه جمهور یمرکز یایآس یقرار داشتن افغانستان در مرز کشورها با
 ایتانیبزرگ" با بر یدر "باز هیروس ستم،ینزدهم و ب یدارد. در قرنها یبه افغانستان عالقه مند نسویبه ا یطوالن

 .کرد یرقابت م
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-197۸ یرا در سالها یدر مسکو، خاطرات دردناک اشغال افغانستان توسط شورو شیهما نیزمان ا نیدر ع اما
 .خفت بار قشون سرخ توام بود ینیآورد که با عقب نش یم ادیدوباره به  19۸9
 یو ظهور جنبش جهان یسقوط اتحاد شورو یشد برا یکشور پامال شده، مقدمه ا نیاز ا یشورو یروهاین خروج
 1996که در سال  دیکه در افغانستان پس از خروج مسکو به جا مانده بود، توسط طالبان پر گرد ی. خالء قدرتیجهاد

 .رانده شدند رونیب کا،یمتحد امر االتیا یربه رهب یو صرف پنج سال پس از آن با تهاجم نظام دندیبه قدرت رس
 .را در دست دارند یتائمناطق روس یاریکه دوباره به پا خاسته اند، کنترول بس یحال حاضر طالبان در
 " اما سرزندهیرسم ریغ"
 کیهمچون ارگان دپلومات راً یسازمان در دوحه بود که اخ نیا یاسیدفتر س یطالبان در مسکو مشتمل از اعضا ئتیه
 .کرد یعمل م یگروه مسلح شورش نیا

 نیرسماً ا رایست، زامر قابل درک ا نیرسانه ها را به خود جلب نمود. ا ریطالبان در مسکو توجه چشمگ حضور
 .شده است یکشور طبقه بند نی" در استیگروه "ترور کیباشد و به مثابه  یممنوع م هیسازمان در داخل روس

گام  نینخست شیهما نیا نهم،یشده بود، با ا ی" سازماندهیررسمی)فارمت( "غرازهیش کیکنفرانس مسکو با  اگرچه
انه مسلح یو شورشگر یاشرف غن یحکومت افغانستان به رهبر نیب یتواند به مذاکرات رسم یبود که م یمعنادار

 .ندی" بنمایاز جوانب نخواستند تعهد "رسم کی چیطالبان منجر شود. ولو آنکه ه
 یرسم ارگان شبه کیصلح افغانستان را فرستاده بود که  یعال یشورا ندگانینما ،یرسم یبه عوض دپلوماتها کابل

فرستد، ن یرسم ئتیه نکهیدائر برا یغن میشده است. تصم جادیا انیوها با شورشگفت وگ یبوده و به منظور برقرار
 کایمتحد امر االتیباشد که ا یمسکو در زمان یبرگفت وگوها به ره نیبه ا یتعهد نا مشخص و یبرا یعالمت دیشا
 .کند یم تیبا آن حما یابتکار صلح مواز کیاز  زین

گرفته  کایمرفشار حکومت ا ریز دیشا میو کارشناس افغانستان، آن تصم یاسیس لگریدوبنوف تحل یبه گفته ارکاد بنا
ست " گفته امزیتا ایشیکند. دوبنوف به "ا یم تیطالبان حما هیسال گذشته از کابل در جنگ عل 17شده باشد که در 

 «.کند ادیشدن را در پروسه صلح افغانستان پ یجد گریازب کیخواهد که مسکو چانس  ینم کایمتحد امر االتیا» که 
بدالرحمن ع یکردند. چنانکه حاج یکابل و طالبان بغل کش ندگانیسرزنده بود و نما یمنتظره ا رینشست به طور غ نیا

افغانستان طبق گزارش روزنامه "کومرسانت" گفته است: اگرچه در نشست مسکو است  یندگینما ئتیمعاون ه میسل
 میگوئ یم کیسالم و عل گریکه ما با همد ستیبار ن نیستنخ نیاما ا» گفت و گو نشسته اند، یآنها برا بار نیکه نخست
 میسل.« میشده ا یمختلف به شمول به شمول قطر مالق ی.ما با طالبان در کشورهامیکن یم یبغل کش گریو با همد

در  »شرکت در مذاکرات با طالبان  یکابل برا یاز آمادگ یو« از مردم افغانستان اند. یطالبان بخش» افزوده است:
 .نمود یآور ادی، «که باشد یشود و هر وقت یگریانجیکه م یجهان، توسط هردولت یجاهر 

 حینشان ندادند و تصر میموضع متقابل در برابر سل رد،یگفت و گوها صورت بگ نیاز آن که ا شیپ یحت طالبان
با کابل ممکن  یمذاکره ا چیاش در کشور ادامه بدهد، ه یبه حضور نظام اکیمتحد امر االتیکه ا ینمودند که تا زمان

 .باشد ینم
چون توسط  کند، یاز مردم افغانستان نم یندگیحکومت نما» طالبان گفت: یندگینما ئتیه سیرئ یعباس ستانکز محمد

 «.شده است دهیبه قدرت رسان هایکائیامر
 .رسد یبه نظر م نانهیواقع ب ریاز افغانستان غ کایمتحد امر االتیرفتن ا رونیب کیحال حاضر  در
هزار نفر  14و به  دهیدر خاک افغانستان را دوچند گردان یکائیجمهور دونالد ترامپ، شمار سربازان امر سیرئ

 .است دهیرسان
 یلمللا نیشان در برابر جامعه ب تیمشروع شیافزا یبرا یکنفرانس توسط طالبان همچون فرصت نیوجود آن، ا با

 .مورد استفاده قرار گرفت
 "گردند ی"بر نم روسها

در  ینقش برجسته ا گریرسد که بار د یبه نظر م نیکرمل یبرا کیپلوماتید تیموفق کیگفت و گوها همچون  نیا
 .ابدی یم یجهان کیوپولتیتخته شطرنج ج یاتیمهم و ح اریگوشه بس کی

است  دیمف یغاتیابزار تبل کیبه منازعه افغانستان  هیپرداختن روس ه،یدر سور یمانند مداخله نظام» گفته است: دوبنو
 «.باشد یم هیروس یجنوب هیاز منطقه همسا یافغانستان بخش راینمودن آن آسان تر است، ز هیتوج یو حت

 ای "سندروم افغانستان" و رای. زردیعمالً صورت گ یمداخله ا نیکه چن دینما یم دیدوبنوف ابراز شک و ترد نهمیا با
 یجمع یسربازان برگشته از افغانستان را مبتال ساخته اند، در آگاه یآن تنشها و تشوشات که بعد از ضربات روان

باشد. دوبنوف عالوه نمود  یم کایمتحد امر االتیا ینظام یروهایحضور ن گریاست. عامل د یقو اریبس هیروس
 یممنوع الورود م یسربازان روس یکشور برا نیو ناتو در افغانستان حضور دارند، ا هایکائیکه امر یتا زمان:» که

 «.باشد
 کیداخل تعامل شدن با  شهیفرستاد که هم یکشور یعنی کا،یمتحد امر االتیبه ا یامیبا دعوت طالبان، پ مسکو

 یکنفرانس مطبوعات کی کنفرانس قابلوف در نینمود. بعد از ا یرد م ،یسطح رسم کیمسلحانه را در  یشورشگر
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شده است، بلکه بر)مشکالت( آن افزوده  ناکاممعضل  نیحل ا یو ناتو نه تنها برا کایمتحد امر االتیحضور ا» گفت:
 «.است

 نیدر ا نیصلح آفر کی ثیمعضله، خودش را به ح نیا یبرا یراه حل افتنی یبرا کایامر یبر ناکام دیبا تاک مسکو
 .کند یم یمعرف ،یجنجال وستهیمنطقه پ

باشند. آوردن ثبات در  یم یخوب دارد که همه آنها محل تیدالئل نها یامر نیانجام دادن چن یبرا هیروس نهمیا با
 .است دیمف هیروس تیامن یاز طالبان برا یریبحران افغانستان و سرباز گ

ذ به نفو دیدارد و تهدداعش که در شمال افغانستان حضور  هیدر جنگ عل هیروس:» که  دینما یم حیتصر دوبنوف
 «.ندیب یمتحد بالقوه را م کیدر وجود طالبان  د،ینما یم یمرکز یایآس نیشیپ یشورو یهایدر جمهور

گوها  دور گفت و کی:» دیگو یرسد. دوبنوف م یبه نظر م دیبع اریهنوز چشم انداز صلح در افغانستان بس نهم،یا با
تواند به  یاست، هرگز نم دهیسال گذشته جنگ آن را فرسوده گردان 4۰که در  یکشور یعنیدر منازعه افغانستان، 

 .«ستیبوده و پروسه دردناک یطوالن اریصلح بس ی...راه به سوانجامدیب یراه حل
 

 پایان
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