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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندین و شکل بدوش نومت تیمسئوول

 

 ۱۷/۱۱/۲۰۲۲                                                                 نوشته، اختصار و ترجمه : غوث جانباز

 
مسکو راجع به   یاجالس "فارمت مشورت نی گزارش مختصر چهارم

 ( ۲۰۲۲نوامبر  ۱۶افغانستان" )مسکو  

  یاجالس فارمت مشورت نی" چهارم نت یدیز یطبق معمول در هوتل مشهور "پر ،ی نوامبر سال جار ۱۶ خیتار به
 . دیگرد ریدا هیمسکو راجع به افغانستان به ابتکار وزارت خارجه روس

 کستان،یپاکستان، هند، قزاقستان، ازب ران،یا ن،یچ ه،یروس یدر جلسه فارمت مسکو برعالوه کشور ها امسال
حده سلطنت قطر و امارات مت ،یعربستان سعود ه،ی ترک یدولت ها ندگانیقرغزستان،  ترکمنستان و تاجکستان، نما

 در موقف مهمانان اجالس حضور داشتند.  زین یعرب
 لیمسا یبا ارزش به هدف بحث رو یها یاز گردهمائ یک ی شهیمثل هم هیروس یکه فارمت مسکو برا  ستین یشک 

 باشد.  یمربوط به افغانستان م
 تیافغانستان در رابطه به اهم یبرا هیخاص روس ندهی کابولوف، نما ریآستانه آغاز اجالس فارمت مسکو ضم در

جهت   نیخود را در هم یهابعمل آورده تا تالش صلهیف هیابراز نظر نمود : "جانب روس  لیفارمت به شرح ذ
بر  شتریآن ب مانانی و هم پ کای متحده امر االتیکه ا دهدینشان م هایکائ یمتمرکز سازد، چون تجربه مذاکرات با امر

قرار   تیشان در اول یمنطقه برا یمنطقه و منافع کشور ها اتیخصوص ند،یمان یمنافع خود شان عمل م ادیبن
 ندارد.  

 
 مسکو  یفارمت مشورت خچهیدر باره تار یاندک

 
به اشتراک گروه طالبان  ۲۰۱۸  لیآن در اپر نیو دوم ۲۰۱۷ لیمسکو در اپر ی اجالس فارمت مشورت نینخست

منازعه، در اجالس ماه اکتوبر سال پار  یاز طرف ها یک ی ثی. طالبان پس از غصب قدرت به حدیبرگزار گرد
 . افت یشناخته باشد در جلسه حضور  تیآنرا به رسم تیحاکم یو بدون آنکه کدام کشور( ۲۰۲۱)
 

است  یحضور ندارند؛ گفتن زین کای متحده امر االتیا ندگان یاست. نما  امدهیاجالس امسال از طالبان دعوت بعمل ن در
 دادند.   یاشتراک در فارمت مسکو از خود نشان نم  یبرا یخاص ی عالقمند زیقبال ن های کائیکه امر

 
گفت :  یافغانستان در رابطه به عدم حضور طالبان در اجالس کنون ی برا رانیخاص ا ندهینما ،یقوم یکاظم حسن
در   یاست." حسن قوم دهیگرد  نیفارمت ها تأم ریمنطقه با طالبان در چهارچوب سا  یشور هامذاکرات ک نهی "زم

که در اسالم آباد، تهران،   یاز نشست ها انافغانستان  و همچن هیهمسا یها در کشور ها یاز گردهمائ نهیزم نیا
 گردد، نام برد. یدر تاشکند برگزار م یکه  بزود یانقره و از گردهمائ

 
 مسکو اشتراک داشتند :  یاجالس فارمت مشورت نیمختلف که در چهارم یکشورها ندگانی نما
 

 :   هیروس
 یایدوم آس پارتمنتید سیافغانستان و رئ یبرا هیروس ونیجمهور فدراس سیخاص رئ ندهینما ررکابولوف،یضم -

   ه؛یوزارت خارجه روس
 
 :   نیچ 
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 افغانستان؛   یبرا نیاص چخ ندهی نما ن،یاوئ یسئ  یوئی -
 

 :  هند
 وزارت خارجه هند؛   رانیپاکستان، افغانستان و ا  پارتمنتید سیرئ  نگ،یپال س تندرایج -
 
 :   رانیا
 خاص  ندهی نما ،یقوم یحسن کاظم -
 

 : پاکستان
 خاص؛  ندهیمحمد صادق، نما -
 

 :   قرغزستان
 خاص  ندهیمصادق اوف، نما کی طلعت ب -
 

 : کستانیازب
 خاص ندهینما  وف،یرگاشیعصمت هللا ا -
 

 :   قزاقستان
 هیتورسون قولوف، مستشار سفارت قزاقستان در روس آلژان 

 
 : ترکمنستان

 هیمستشار سفارت ترکمنستان  در روس وف،یدوردئ رداریس -
 

 :  تاجکستان
 وزارت خارجه تاجکستان کیژیمرکز مطالعات سترات  سیزاده، رئ کیب یوفا عل -
 

 ثیاشتراک در مجلس به ح یاز آنها برا کهیکشور هائ ندگانی راجع به نما ،یاجالس کنون سیلوف، رئکابو ریضم
کنند.  یم یافغانستان باز لیمهم را در مسا اریکشورها نقش بس نیمهمان دعوت بعمل آمده، گفت: "ا -ناظر 

رفع بحران   یبرا یواحد منطقه ئ العملطرز کی نیتدو یمشترک همه ما برا یدهد تا مساع یاشتراک آنها موقع م
 خواهد ساخت."  ریفراگ شتریافغانستان ب

 نمود :  حیتوض لیفارمت مسکو به شرح ذ ی علت دعوت ننمودن گروه طالبان را به اجالس کنون کابولوف
 نیدر هم بایدهد. سال پار ما تقر یم لیتشک  یطرزالعمل واحد متطقه ئ نیرا تدو یاجالس کنون ی"هدف اساس

  یاز اجزا یک ی. میرا منتشر ساخت ینهائ هیکار اجالس، اعالم انی. آنگاه، در پامیجا مالقات داشت نیدر هم ب،یترک
بر   ریحکومت فراگ لیو تشک  نیتدو یر  ملموس را برایخواند تا تداب یحاکمان کابل )طالبان( را فرا م هیاعالم نیا

صورت نگرفت.  نکاری. متاسفانه که ارندیدست بگ  یرو یاسیس یها رویاصل اشتراکراقوام و ن تیرعا یمبنا
راستا   ن یدر ا یو تحول ند،ینما  یم ریرا به زعم و باور خود شان تعب ریحکومت فراگ لیالسابق تشک  یطالبان کماف
  ریمحدودتر و به اشتراک سا بر آن شد تا اجالس میبار تصم نیمورد، ا نیرسد. با در نظر داشت ا یبه نظر نم

گردد.   نیو تدو  بیدر نظر است راهکار )طرزالعمل( ترت یعضو فارمت برگزار گردد. در اجالس کنون یکشورها
تا با حاکمان کابل  تداش میما هم به طور مشترک و هم به طور جداگانه موقع خواه ،یپس از ختم اجالس کنون

 ." میداشته باش د،یرس میاجالس به آن خواه نی)گروه طالبان( با در نظر داشت درک که در ا
 اشاره نمود :  زین لیاش به نکات ذ  یاز سخنران یگریدر بخش د کابولوف

حکومت  لیتشک منطقه راجع به  یکشور ها یها به فراخوان  دهندیم حیطالبان است( ترج ندهی"  در کابل )هدف گو
با وجود   میرژ نی) طالبان( عبارت از آن است که ا دیدست آورد مهم حکومت جد نهمه، ینگذارند. با ا یوقع ریفراگ

و   د،یبه آن رس یجمهور فرار سیرئ ،یکه از حکومت ماقبل اشرف غن راثیصرف نظر از م  د،یفشارها فرو نپاش
که   ی سابقه اقتصاد یب یفشارها لیبکشانند و تعم  یاسیس یانزواها که تالش نمودند تا آنرا به  یهمچنان فشار غرب

مشروع  ریمتعلق به افغانستان را به طور غ یها  یماند. غرب دارائ یباق داریافغانسنان سابقه ندارد، پا خیدر تار
 -و نظم که انگلو  یالملل نیدر مناسبات ب ینورم تازه  دیراهکار شا نیرسد که ا یاست. به نظر م دهغصب نمو

 باشد."  ند،ی نما  ادهیخواهند پ یکسها مسا
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  شتریمنطقه که ب یکشور ها ی)طالبان( قبل از همه به علت مساع دیماندن حاکمان جد یباق داریباور کابولوف، پا به
ت  خود را حفظ نموده اند، صور کیپلومات ید - ی اسیدر افغانستان مثل سابق حضور س هایشان در تفاوت با غرب

 گرفته است.  
 -یرفع تشنج اجتماع یتالش برا ،ی)طالبان( به خاطر فعال نگهداشتن دستگاه دولت یحاکمان فعل یهاکوشش از

درست نخواهد بود هرگاه  .مینمائ یم یمواد مخدر قدر دان میو جرا زمیموانع در راه انتشار ترور جادیا  ،یاقتصاد
 کشور صورت گرفته است.   نیکه انتقال قدرت در ا میبگوئ

با آنهم وخامت اوضاع  در   کنیدارد، ل یکه جانب افغانستان )طالبان( برم  یستینظر از اقدامات ضد ترور صرف
  وارید یکه در همجوار یستیادعا، حمله ترور نیشود. ثبوت برجسته ا یدر  کشور مشاهده م تیامن  نیعرصه تأم

زائد الوصف ما را   یباشد. نگران یم وست،یبه وقوع پ یسپتمبر سالجار ۵ خیدر کابل به تار هیسفارت روس یها
 زیاست،  ن یمرکز یا یما در حوزه آس یرخنه نفوذ  دوامدار داعش در مناطق شمال افغانستان که همسرحد با شرکا

 ."زدیانگ یبرم
  یها هیو اعالم ی سال جار لیر ماه اپرطالبان د کهی خاطر نشان ساخت که صرف نظر از ممانعت هائ کابولوف

 نهیزم نیکشت و زرع خشحاش  وضع نموده اند، و اغلبا حضور مشکل را در ا یمربوطه  برا یارگانها نیمسوول
و مواد مخدر   میاداره مبارزه با جرا  هاز جمل ،یالملل نیب یمعتبر و تخصص یآژانس ها کهیدر حال ند،ینما یرد م

آن   دیدرامد ها را از بابت عرضه و تول شیکشور و افزا نیسازمان ملل متحد رشد کشت و زرع خشخاش را در ا
 نموده اند. دیتأئ

نموده و  بی" را ترتد ی"کتاب سف هینمود که وزارت خارجه روس یآور ادیاش  یسخنران انیکابولوف در پا ریضم
نموده است.  یجمع آور  دهیمردم افغانستان مرتکب گرد هیافغانستان عل یناتو در اراض یکه قوا میدر آن جرا

 بمانند.  یتفاوت باق یب دیرابطه نبا  نیادر  یالملل  نیمرتبط ب ینمود که سازمان ها یدواریکابولوف اظهار ام
 
 

 گردد :   یمسکو ارائه م یفارمت مشورت یاز اعضا یعده ا  یها یسخنران یاختصار و نکات اساس لیذ در
 

 :  نیچ ندهی نما
است. الزم است تا  بانیکه افغانستان در حال حاضر با آن دست و گر ستیها یدگیچ یمنبع پ کای متحده امر  االتی"ا

از افغانستان در   کای. خروج امرردیافغانستان به دوش گ یایو اح میرا در جهت تحک  یاساس تیواشنگتن مسوول
 یکشور انطباق نیدر ا ینوع غرب یموکراسید نکهیرا به اثبات رساند، و ا کایامر  یژیراتمطلق ست یناکام ۲۰۲۱

 باشد. ینم
منجمد  ی ها یجانبه را به ضد افغانستان)طالبان( متوقف سازد و دارائ کی ماتیتا تحر میرا فرابخوان کایامر دیبا ما

 ." دیو شرط آزاد نما دیرا بدون ق نکشوریشده ا
به صلح و توسعه افغانستان کار کنند. او عالوه کرد  یدسترس یبرا کجایرا فراخواند تا  نیهکذا حاضر نیچ ندهی نما

حضور دارند، همه با افغانستان در تماس اند، افغانستان با تمام طرف ها  نجایدر ا  کهی کشور هائ ندگانی: " نما
 مشترک دارد. یآن محتوا ندهیجماعت است که آ نیاست. ا هیهمسا

 
 قزاقستان :   ندهی نما
شناخته نشده، به نظر ما مهم است تا  تیبه رسم یالملل  نیحاکم در افغانستان از طرف جامعه ب میکه رژ طیشرا در

 .  ابدی)گروه طالبان( افغانستان ادامه  دیجد یبا رهبر یتعامل متقابل و عمل
 یها نهیزم ق یطر نیتا از ا د،یو تجارت را احتوا نما یبشر یعرصه ها دیتعامالت اولتر از همه با  نگونهیا

سازد. در   یم ترمیساختن افغانستان اوضاع را وخ یمساعدت به مردم افغانستان فراهم گردد. مبرهن است که منزو
ملل متحد را  تیامن ی شورا یجدا مصوبه ها ستانشناختن حاکمان موجود افغانستان )طالبان( قزاق تیبه رسم نهیزم

 خواهد کرد.  تیرعا
 

 :  یامارات متحده عرب ندهی نما
مبالغ   نیگردد، کمک شده است. ا یم$  ۱،۷درهم که معادل  اردیلیم ۶،۱به افغانستان مبلغ  ریاخ یهاسال  یط

معارف  ،یشیحفظ الصحه، اعمار منازل رها ،یدنیآب آشام نیصحت عامه، تام ه،یمواد ارتزاق  نیعمدتا به هدف تأم
زنان و کودکان متمرکز بوده است.  زا تیه است. همچنان  توجه خاص حکومت ما به حماصورت گرفت رهیوغ

  نیکشور ها را از ا گریطالبان چهل هزار تبعه افغانستان و د دنیپس از به قدرت رس یحکومت امارات متحده عرب
 نموده است.   هیکشور تخل

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :  کستانیازب ندهی نما
 یبرا یمنف ، تنها گذاشتن آن با مشکالت که با آن روبروست، قطعا منجر به عواقبساختن مجدد افغانستان یمنزو

  یروهایرا با تمام ن یمناسبات مساو ستیزمان ر ید کستانیگردد. ازب یمنطقه و فرامنطقه م یتی تمام ساختار امن
دارند،   تیلبان که در داخل افغانستان فعالطا کیها به شمول تحرجنبش ری)به شمول حکومت ماقبل( و سا یاسیس

 برقرار نموده است.
 

 : تاجکستان
  نکشوریا تختیدر پا  ر،یپنجش تیهمه جانبه تاجکان،  مخصوصا در وال بی را به خاطر تعق شیخو یبارها نگران ما

با   ین به بهانه همکارهر روز قتل تاجکا . در افغانستانمیاز  مناطق در شمال افغانستان ابراز داشته ا یکابل و برخ
 . ردیگ یصورت م یجبهه مقاومت مل

 
 :   قرغزستان

حکومت باز   بیهمه اقوام کشور در ترک ندگانی نما  تیشمول ینموده که برا دیدر کابل )طالبان( از ابتدا تأک تی حاکم
 است.

 . دینکن لیما تحم یسابق را باال یها میفاسد رژ ی: اعضا ندیگو یحال، طالبان م نیع در
صورت گرفته بود. به نظر   ۱۹۷۲در سال  ی المللنیبار به کمک جامعه ب نیآخر ینفوس افغانستان برا  یسرشمار
 یسرشمار کینزد یهاسال  یخواهد بود هرگاه ط دیکشور مف نیاقوام ا تینفوس و کم تی و تثب نییتع یما، برا
 .  افتدیدر آنجا به راه ب یعموم

 
 مسکو راجع به افغانستان  یاجالس فارمت مشورت نیمشترک چهارم هیعمده اعالم نکات

 
کن ساختن   شهیخود را در جهت ر یها تی تا مکلف د یگرد هیطالبان( مصرانه توص ت یبه افغانستان ) تحت حاکم . ۱

 نهیزم ن یفارمت آماده اند در ا  ی. اعضادینما یآن جا دارد، عمل   یمواد مخدر که در اراض کیو تراف زمیترور
  ند؛ی ساعدت نمام
 یافغانستان و کشور ها  یسوم در اراض یکشور ها  ینظام یها ربناهیبعمل آمد که جابجا ساختن اسباب، ز دیتأک. ۲

 باشد؛  ینم رشیهمجوار قابل پذ
مواد  دیکشت خشخاش و مبارزه با تول ضیتعو یحاکمان افغانستان )طالبان( برا یتوسعه ا ی از برنامه ها. ۳

 صورت خواهد گرفت؛   تیآنان در راه رفع معضل مواد مخدر حما یآن و هرگونه تالش ها کیمخدر، تراف
مطرح کشور باشد،   یاسیس یروهایمنافع همه اقوام و ن نگریکه نما ریحکومت واقعا فراگ کی لیتشک  تیبر اهم. ۴

  یراستا حاضر اند با افغانستان همکار  نیفارمت هکذا خاطر نشان ساختند که در ا یصورت گرفت. اعضا دیتاک
 مبذول دارند؛   یعمل

 شیرا فراهم خواهد ساخت و از افزا یخوب یاقتصاد کشور فرصت ها  یایاح  نهیبذل کمک به کابل در زم. ۵
 خواهد کرد؛   یریمهاجرت افغانها به خارج از کشور جلوگ

بشر، به شمول   یاساس یها ی حقوق و آزاد نیحاکمان افغانستان )طالبان( در جهت تام  یهاتالش تیبه اهم. ۶
 به قضا و معارف اشاره صورت گ فت؛   یمساو  یها، زنان و کودکان و دسترس تیحقوق همه اقوام، اقل تیرعا

  یمنازعه را بدون مداخله در امور داخل  پسا یاقتصاد یایاح یبار اساس دیناتو با مان یو پ  کایمتحده امر االتیا. ۷
  رند؛یافغانستان به دوش گ

  کای متحده امر االتیمتعلق به افغانستان که توسط ا  ی ها یخواستار خارج ساختن دارائ یهمه اقشار جامعه افغان. ۸
 باشند؛   یم ده،یبالک گرد

  میافغانها، تحک  انیم یمل  یآشت یبرا یها در سطح منطقه به هدف بذل همکارصورت گرفت که تالش ی آور ادی. ۹
:   لینهاد ها از قب ریمسکو راجع به افغانستان" و سا ی"فارمت مشورت یثبات در منطقه تحت رهبر نیتأم ت،یامن
 باشد؛   یرح م" مطیدهل یئمنطقه  الوگیافغانستان و  "فارمت د هیهمسا یکشور ها زمیکانیم

با حکومت موقت افغانستان  یهمکار یبرا افتهی( و هماهنگ ی)چهارچوب یعموم یدعوت بعمل آمد تا روشها.  ۱۰
 گردد.   نیسازمان ملل متحد تدو یها نلیچ ق ی)اداره طالبان( منجمله از طر

 یبانیسازمان ملل متحد پشت استیدر باره افغانسنان تحت ر یالملل نیب یمذاکرات میت نیفارمت از تدو ی اعضا
 نمودند. 

  
 . دیبرگزار خواهد گرد رانیکشور ا تختیدر تهران، پا ندهیآن سال آ یفارمت، اجالس بعد  یتوافق اعضا قرار
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