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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۰۱/۰۹/۲۰۱۸                                                                    مفلح ایض

 چرا افغانستان با نشست مسکو موافق نبود؟
 

در  هیکشور روس یزبانیکشور و گروه طالبان به م 12با حضور  ینشست یسپتامبر سال جار 4 خیقرار بود به تار
 یبندیآن را عدم پا لیکند ودل ینشست شرکت نم نیمسکو برگزار شود اما حکومت افغانستان اعالن کرد که در ا

 .با حکومت افغانستان خواند میقدر مذاکره رو در رو و مست یو منطقو یالملل نیطالبان به اجماع ب
 
 ینشست دوم کابل و نشست تاشکند درسال جار یها صلهیحکومت افغانستان،فارمت و شکل نشست مسکو با ف دید از

از قبل صبحت و توافق  یفارمت نیکرده بود، متفاوت بود و در مورد چن تیو حما دییآن را تا زین هیروس ندهیکه نما
نشست  نیحضور افغانستان در ا ل،یدال نیحکومت افغانستان آمده بود که با توجه به ا هیصورت نگرفته بود. در اطالع

صلح در افغانستان و منطقه تالش دارد، حکومت  نیتام یبرا هیروس نکهیاز ا یاست ول دهیفا یو ب یضرور ریغ
 .افغانستان از آن کشور سپاس گذار است

 
و  رفتیرا نپذ هیدعوت روس زین کایمتحده امر االتیافغانستان از اشتراک در نشست مسکو، ا یخود دار بیتعق به
دو مهمان مهم، سبب شد که  نینشست خواند. عدم اشتراک ا نیا تیریبودن افغانستان در مد لیآن را عدم دخ لیدل

در  ریافغانستان، از تاخ دگاهیکردن د یعمل اطرو بخ ردیتماس بگ یجمهور غن سییبه ر هیخارجه روس ریالروف وز
 .نشست خبر بدهد نیا یبرگزار

 
 ان یدر برگزار ریمشترک کنفرانس صلح مسکو و تاخ تیریمد
 
چهار چوب صلح افغانستان که در کنفرانس دوم کابل مورد توافق قرار  حایصر یتماس تلفن نیدر ا یجمهور غن سییر

است که  رفتهیپذ زیچهارچوب شد. الروف ن نیاز ا تیکشورها به حما یبندیآور شد و خواستار پا ادیگرفت را 
 .تداف یم ریبه تاخ ین منظور، تا اطالع ثانویو به هم ردیمشترک هردو کشور صورت بگ تیریبا مد دیکنفرانس با

 
در مورد پروسه صلح  یو جهان یمنطقه  یباور است که فارمت نشست مسکو با تمام توافقات قبل نیبه ا افغانستان

منطقه  یکشورها یالزم است که تالشها لیدل نیتواند متضاد هم باشد و به هم یافغانستان نه تنها متفاوت است بلکه م
در بحران  دخلیهمکار و ذ یکشوها انیم یتوافقات قبل نب هماصلح و ثبات در افغانستان، در چهار چو نیجهت تام

 .افغانستان باشد
 

 نشست نبود؟ نیافغانستان موافق ا چرا
 

به  یدر نزد مردم افغانستان، حکومت و جامعه جهان یادیز ینشست پرسشها نیمسکو و حضور طالبان در ا نشست
افغانستان،  یو نشست علما یجهان در عربستان سعود یعلما یوجود آورد؛ طالبان که در اشتراک در نشست ها

آن متهم  زبانیکرد که م یاشتراک م  ینشست در یلیکرده بود، اکنون چگونه و به چه دل یخود دار ایزیپاکستان و اندون
ن به طالبا نکهیشود در تداوم جنگ افغانستان احتماال نقش دارد؟ از همه مهمتر ا یاز طالبان است و گفته م تیبه حما
اهانت اشکار به افغانستان نبود؟ چرا نشست  کی نیا ایکنفرانس دعوت شده بود و ا نیدرا ه،یحکومت درسا کیعنوان 

 یراه انداز کایاز کارمندان وزارت خارجه امر یدفتر طالبان در قطر با برخ یاعضا یمقدمات داریمسکو در استانه د
کرد و از چند وچون آن  یکنفرانس شرکت م نیدر ا دیهمان باشد  و چرا حکومت افغانستان تنها به عنوان م یم

مانور قدرت به افغانستان و  ایبود  انستانصلح ثبات افغ نیهدف مسکو واقعا کمک به تام اینداشت؟ ا یاطالع
 ؟….متحدانش؟ و
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 یبرا جهینت ینشست شد و عمال آن را اقدام ب نیافغانستان به ا یعالقگ یو ب یسبب نگران یسواالت به گونه  نیا

 .نشست سرباز زد نیاز شرکت در ا ل،یدل نیکرد و به هم یصلح و ثبات در افغانستان تلق
 
  مخالفت نیا جهینت
 

حکومت افغانستان در نظر  یو نگران شنهاداتیافتاده است و خواست ها و پ ریبه تاخ ینشست تا اطالع ثانو نیا اکنون
برگزار شود و اکنون  هیمشترک افغانستان و روس یو رهبر تیرینشست با مد نیگرفته شده است؛ قرار است ا

 نیا یو برنامه ها تیدر ماه تیصالح یدارا وها  زبانیاز م یکیبلکه  ستینشست ن نیافغانستان تنها مهمان ا
 :است لیذ جینتا یدارا یریگ میافغانستان در تصم تیکنفرانس است. صالح

راستا قاطعانه عمل  نیمسلح مخالف مخالف است و در ا یکشورها از گروه ها یعمال با استفاده ابزار افغانستان
 خواهد کرد

مختلف  یدر جنگ تضاد منافع کشورها شتریبه نوع افغانستان را ب یخارج یابتکار صلح توسط کشورها گرفتن
افغانستان باشد و  اریابتکار در اخت نیا دیسازد و با یمنحرف م یواقع ریصلح را از مس یکشانده و سرنوشت گفتگوها

 بس
 میتصم چیرا به منطقه رساند که بدون مشارکت افغانستان ه امیپ نینشست مسکو ا یافغانستان با فارمت قبل مخالفت

 .نخواهد بود یدر قسمت افغانستان موفق و عمل ی صلهیو ف یریگ
اشتباه است  گرید یبا حکومت و مردم افغانستان راه ها میمستق یداده شد که بدون گفتگو زیبه مخالفان مسلح ن امیپ نیا

گرایانه در غرب،  شاهد آن هستیم که با حاکمیت تفکر منفعتگردد. یتر شدن بحران در کشور م یو تنها موجب طوالن
انگاری حقوق  گیری تعصبات نژادی و فاشیستی و نادیده یگانگان ایجاد شده است و با اوجای در مقابل ب دید متعصبانه

های خویش معرفی  حل این بحران را عدم تنوع نژادی و قومی در سرزمین ها به ناچار، بزرگترین راه ها، غربی اقلیت
وم تحت چتر واحد نظام اسالمی در که زمانی بود که در جهان اسالم از اندلس الی بنگال صدها ق کنند. در حالی می

اندیشی و کشتار مذهبی که در  که به سبب هراس، جزم هایی نمودند و آن اروپایی گی می آرامش خاطر زنده
گرفتند. غرب نباید فراموش  شان حاکم بود به داراالسالم پناه آورده و در امان و اطمینان کامل قرار می های سرزمین

کار بسته اند، نباید احساس به  بوم، که از تاریخ اسالم بریده اند و دل به جانان فریب کند و مسلمانان این مرز و
 های اسالمی و تکرار تاریخ را از دست دهند. حل راه

نمودند  بیایند و آن تاریخ طالیی اسالم را که همه از هر تبار، نژاد و مذهب با هویت واحد، تحت پرچم واحد زندگی می
خالی، بحران هویت را خاتمه بخشیده، شیرهای نفاق را در  ا پشت نمودن به افکار پُک و میانرا تکرار نموده و ب

استعماری و برگشت به هویت و منبع اصلی -های قومی های این گاوها خشک نموده و با زایل نمودن سیاست پستان
 ی و عملی رقم زنند.چو بشارت بزرگ فکر خویش، بزرگترین حاکمیت اسالمی را دوباره در تاریخ بشریت هم
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