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 اعالمیٔه پوراتل افغان جرمن آنالین 

 طرح حکومت انتقالی کانفرانس ماسکو و در رابطه اب  
 

صلح افغانستان   هٔ یقض  یرو (  کای)ترو   کا یمتحدٔه امر   التاي و ا  نی چ  ه، یروس  نیب  یطرف مذاکرات  نیاز چند سال به ا
گسرتده"   یکایبه "ترو این مذاکرات  که    وستیپ  این نشستبه    زیاپکستان ن  2021. در سال  صورت می گرید

و افغانستان، طالبان  لت و از دو  دیگرد  ریدر ماسکو دا جلسٔه این هناد  2021مارچ  18 خ یبه اتر  انم داد. یریتغ
مذاکرات   نیا  می. تصامند یتقاضا به عمل آمد ات در آن اشرتاک منا  اریحکمت  نیگلب الد مانند    ی چهره ها  یبعض
 ی از اعضادر این جلسه  د.  نکننده در روند مذاکرات صلح افغانستان را دار   لینقش تسه  شرت ینبوده، بلکه ب  یالزام

کنفرانس صرف   نینفر اجازٔه صحبت داشتند. در آغاز ا  کی  کیصرف    ن حکومت افغانستان و طالبا   أتیه
را اختاذ منودند.   یمیمدت دو ساعت اب هم مذاکره کردند و تصام  یو اپکستان برا  نی چ  ه،یروس  کا،یامر   دگاننیمنا

 البانحکومت و ط  أتی ه  ، یحکومت افغانستان و طالبان صحبت منودند. بعد از ختم جلسٔه رمس  ندگانیبعداً منا
دوستم و    نیب  یصحبتها مشاجرات  نیا  هٔ یمنودند. در حاش  یگسرتده" اب هم مذاکرات  یکای"ترو   یاعضا  ابیدر غ

 سابق طالبان( صورت گرفت.   زیدرست  ی مال فاضل )لو 
 : ند د یرس بیبه تصو   این جلسه مفردات ذیلقطعنامٔه    در

جنگ در افغانستان،   نايسازمان ملل متحد در مورد اپ  ت یامن  ی شورا  2020سال    2513مطابق قطعنامه   •
 . ستین  رشی" قابل پذ یابزگشت "امارت اسالم

. شود  ی م  تیکاهش خشونتها، قطع جنگ و اسقرار صلح در افغانستان محا   یاز پروسٔه مذاکرات برا •
و   ان یابنشده که در توافق صلح، حقوق متام افغاهنا از مجله زانن، مردان، کودکان، قر   د ی أتک  نیمهچن

 به پیش رود.   قدرهتای خارجیو مذاکرات صلح بدون مداخلٔه    حفظ شود   تهایاقل
 رسد.   یصلح ضرور به نظر م  نی أتم  یبرا   ریحکومت فراگ  کی  ادجیا •
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 کنند.   یم یمال  ت یشامل کانفرانس بعد از استقرار صلح، از افغانستان محا  یدولتها •
 

  یافغانستان خوددار   یمردم و شهرها   ،یتیامن  یوهاری ن  ی خود ابال  یاز طالبان تقاضا شده ات از محالت هبار   ضمناً 
 دهند.   لیو خشونتها را تقل  ند یمنا

عمالً در مذاکرات ماسکو جانب طالبان را گرفته و در انتظار نصب در   نیبود که گلبد   نیا  گریمهم د  مسألهٔ 
 . می ابشد   ی اسیقدرت س

کار   یبس پس از رو آتش  یخود گفت که برقرار   یرهرب طالبان در سخنران  یاسیبرادر، معاون س   یعبدالغن  مال
 ینی ان را خودشان تعش  " ممکن خواهد بود و "به افغاهنا اجازه داده شود سرنوشتیاسالم  د یآمدن "نظام جد 

" صلح در یبدون "قانون اسالم  ه گفت ک  زیمذاکره کننده طالبان ن  میت  سیرئ  ،یحقان  میعبداحلک  خ یکنند". ش
 آن جهاد خواهند کرد".  هیکه ابشد، "افغاهنا عل  یگر یشد که هر نظام د  یافغانستان خنواهد آمد. و مدع 

آنرا   نروی" اب آهنا از قبل مهآهنگ نشده بود و از یالمدر ماسکو اظهار کردند که موضوع رد "امارت اس  طالبان 
 ی آهنا در مذاکرات ماسکو ابزنده بوده و گوشها  د،یکه بر طالبان وارد گرد  یمتعدد  ی . الکن اب فشارهارند یپذ   یمن

 شان مل شده. 
غالمان خود را مانند   قیطر   نیطرح اپکستان است ات بتواند از   ن،یگفت که ا  د یاب  یاما در مورد حکومت انتقال   و

در   ی قدرت جاجبا کند. جتارب حکومات موقت و انتقال  یبه کرس  گرید  یچند رسوا  و   ی کرز   ن،یطالبان، گلبد 
برا  ی ده و تالشیگرد  یداخل  ی و ابعث جنگها  نبار ايز   ار یافغانستان بس  طرهٔ یس  ریافغانستان ز   دن یکش  یست 

 اپکستان. 
ابور است که از دولت   ن یافغانستان دانسته و بد  یطرح را ابعث برابد   ن یا  ن یپوراتل افغان جرمن آنال  نرویاز 

افغانستان ابو سیستم   آ  ی بانیپشت   د یموجود  انتقال  د یبه عمل  اب طرح حکومت  مبادا  د  یات  در   گر یابر 
و مقدرات ما به دست   د دنگر   لیتبد  رانهیمملکت به و   یهایشوند و آابدان  یخون جار   یهایافغانستان جو 

 اپکستان بیافتد. 
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