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 ۱۷/۰۳/۱۲۰۲                                                                                     حمید عبیدي

 با خوشی رفتند تا در سایه اش بنشینند 

 
 کند؟ بار به روسیه؛ نامه سفارت افغانستان در مسکو چه چیزی را فاش می سفر حقارت 

یات  ای به وزارت خارجه کشور، جزئیات برنامه سفر هسید طیب جواد، سفیر افغانستان در روسیه، با ارسال نامه 

 .افغانستان به مسکو را توضیح داده است 
 .کنداین نامه دارای شش بخش است که نکات جالب و درخور تامل بسیاری را درباره این سفر فاش می 

 گی برای سفر یکم: آماد 
 .حوت( تنظیم شده است  ۲۸نشست مسکو برای یک روز در هژدهم مارچ )

 .باید آزمایش کرونا بدهند و نتایج آن را هنگام سفر با خود داشته باشنداعضای هیات افغانستان برای شرکت در این نشست  
 .تر از برگزاری نشست وارد مسکو شودسفارت افغانستان گفته است که بهتر است این هیات یک روز پیش

 دوم: سناریوی نشست
ارت تا کنون معلومات  سفارت افغانستان در نامه پانزدهم حوت خود به وزارت خارجه کشور، گفته است که این سف

 .»رسمی و مشخصی« در مورد سناریوی نشست دریافت نکرده است 
یافته )امریکا، روسیه و چین  این سفارت اما افزوده است که طبق معلومات »شخصی و ابتدایی«، نشست ترویکای توسعه

 .قبل از ظهر ادامه خواهد یافت  ۱۱:۰۰شود و تا حدود ساعت صبح آغاز می  ۹:۰۰بر عالوه پاکستان( راس ساعت  
 .شود که به نشست این چهار کشور بپیوندددعوت می  از نماینده قطر به عنوان »مهمان ویژه« ۱۱:۰۰در راس ساعت 

 .شودحوت وارد جلسه می  ۲۸طبق معلومات ابتدایی سفارت افغانستان، هیات افغان نزدیک ظهر 
دقیقه با مدعوین   ۲۰تا   ۱۵کند و برای بعد از آن سرگی الوروف، وزیر خارجه روسیه یک سخنرانی اسقبالیه ایراد می 

 .کند داشت. به دنبال آن جلسه را ترک می مصافحه غیررسمی خواهد 
 .یابدروند و جلسه برای بعد از ظهر ادامه می پس از آن مدعوین به صرف طعام چاشت می 

حوت در  ۲۸سفارت افغانستان در مسکو گفته است که تا کنون صورت جلسه و موضوعات آن برای بعد از ظهر 

 .اختیارش قرار داده نشده است 
 .جمهور روسیه است خانه رییسرانس مهمان محل جلسه تاالر کنف

کنند باید به  ها را همراهی می شود. کسانی که آن در این تاالر صرفا به اعضای رسمی هیات افغانستان اجازه ورود داده می 

 .هوتل برگردند
 گی و سخنرانیسوم: گردانند 

 .ست گرداننده جلسه ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان ا
گی از هیات افغانستان )شورای عالی مصالحه ملی، حکومت و رجال برجسته( تنها یک نفر به  طبق این نامه، به نماینده

 .کند صورت »مختصر« صحبت می 
گی از شورای ملی در صورتی که عالقمند باشند، نیز اجازه صحبت میررحمان رحمانی و محمدعلم ایزدیا به نمایند

 .خواهند داشت 
ها، در اختیارش قرار  افغانستان گفته است که تاکنون جزئیات موضوعات مورد بحث، پس از پایان سخنرانی  سفارت 

 .نگرفته است 
 چهارم: تشریفات و ترانسپورت 

 .پردازد طبق نامه سفارت افغانستان، روسیه تنها مصارف هوتل شش عضو رجال برجسته هیات را می 
 .ها است شان بر عهده خود آن  الحه ملی و حکومت در این هیات و همراهگان شورای عالی مصمصارف هوتل نمایند

 .اند سفارت افغانستان گفته است که مقامات روسیه از تهیه ترانسپورت برای هیات افغانستان معذرت خواسته
شورای سفارت گفته است که برای رفع این مشکل تنها برای رییسان هیات افغانستان که شامل رییسان هیات حکومت، 

 .شود، موترهای مناسب را به کرایه گرفته که پول آن باید توسط مدعوین پرداخت شودعالی مصالحه و رجال برجسه می 
 .کننددر بخش تشریفات، مقامات روسی از هیات افغانستان در میدان هوایی مسکو پذیرایی نمی 
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های  هوایی تنها از سوی سفیر افغانستان و دیپلمات ها به میدان  رییسان این هیات از میدان هوایی تا هوتل و برگشت آن 

 .افغان مقیم سفارت همراهی خواهند شد
 پیآی پنجم: مراسم پذیرایی و مشایعت و مصارف سالون وی 

 .پی« تنها برای رجال برجسته عضو هیات توسط کشور میزبان آماده شده است آیسالون »وی
ای هیات که مربوط شورای عالی مصالحه ملی و حکومت هستند،  آی پی« برای آن دسته از اعضمصارف سالون »وی

 .ها پرداخت خواهد شدتوسط خود آن 
 ششم: مالقات بیرون از نشست با مقامات روسی

نوازی این کشور معطوف به  گوید که روسیه برایش طوری تفهیم کرده است که کل برنامه مهمان سفارت افغانستان می 

 .نشست و موضوع صلح است 
که نشست تنها برای یک روز تنظیم شده است، از دیدار با هیات افغان، بیرون از این نشست، اند به دلیل آن ا گفتههروس

 .خواهندمعذرت می 
 .سفارت افغانستان در روسیه از وزارت خارجه کشور خواسته است که مراتب فوق را به اطالع اعضای هیات برساند

 .حوت، رهسپار روسیه شد ۲۷است عبدهللا عبدهللا روز چهارشنبه، قرار است یک هیات دوازده نفری به ری
 .گان نشست قرار داده شده بودکنندهنامه این سفر قبال به صورت رسمی در اختیار شرکت دعوت 

 هشت صبح
 ۱۳۹۹حوت   ۲۶
++ 

 : ترکیب هیات 
 :نفری که قرار است در نشست مسکو شرکت کنند ۱۲هیئت  

 عبدهللا عبدهللا، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی  •
 گانمیررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده •
 جمهور پیشین حامد کرزی، رییس •
 جمهور مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین رییس •
 گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی  •
  جمهورریم خلیلی، معاون پیشین رییسمحمدک •
 سیدسعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح •
  کنندۀ جمهوری اسالمی محمدمعصوم استانکزی، رییس هیئت مذاکره •
 کنندۀ جمهوری اسالمی متین بیگ، عضو هیئت مذاکره •
  کنندۀ جمهوری اسالمی احمدنادر نادری، عضو هیئت مذاکره •
 کنندۀ جمهوری اسالمی حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره •
 محمدعلم ایزدیار، معاون مجلس سنا •

 منبع : تلویزیون طلوع 
+++ 

 ...!به کسی گفتند در ... ات) در آن جایت( درخت سبز کرده ؛ گفت : خوب است در سایه اش مینشینم (１)
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