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 میزگرد

 «بررسی طرح کنفرانس صلح اخیر مسکو»

 انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

 نیز توجه و موضوع صلح و ختم جنگ کرده استجذب گران زیادی را به خود جنگ و بحران افغانستان بازی

گران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده و حتی برخی از کشورها در این عرصه قدم پیش تعداد از میانجییک

گردد، بدون شک منجر به مشکالتی می ،گذاشته اند، اگر قدمی خارجی بدون مشورۀ دولت افغانستان برداشته شود

ه بمند شده است تا در ختم جنگ افغانستان قدمی بردارد، بعد از سعی و تالش زیاد عالقه بدینسو روسیه از مدتی

ن کنفرانس که در ای کردبرگذار  «طرح کنفرانس صلح مسکو»زیر نام  را المللیکنفرانس بین 8931عقرب  81تاریخ 

شورهای منطقه ن برخی از کهیئتی از شورای عالی صلح افغانستان، هیئتی از دفتر سیاسی طالبان در قطر و  نمایندگا

شرکت کردند، این کنفرانس از سوی برخی از کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت، انستیتوت مطالعات استراتژیک 

 مداران،یاستس با حضور، 8931شنبه اول قوس پنچ جهت بررسی این کنفرانس، میزگردی را روز افغانستان

 یاسانکارشن در این میزگرد .برگذار کرد و اصحاب رسانه یمدن یجامعه ینفعال یان،فرهنگ ی،خارج هاییپلوماتد

طرح کنفرانس مسکو، صلح افغانستان و نقش کشورهای همسایه  یرامونپ یهروس یففدرات یجمهوراز افغانستان و 

 در این روند سخنرانی کردند. 

نجر م پیرامون صلح افغانستان برگزار شد،گفت نشست اخیری که در مسکو خانم شهرزاد اکبر در آغاز این میزگرد،

ان اع امنیتی افغانستکه آنها از اوض، ادعای مسکو این بود گردیدغانستان در داخل و خارج اف یزیادهای به بحث

ا . مسکو تمایل دارد تخواهند در تسهیل گفتگوهای صلح سهم بگیرندمشخصا در مورد داعش( و میاند )نگران

ما ااجماع و همسویی منطقوی ایجاد کند و نقشی مهم را در روند صلح و گفتگوی مستقیم با طرفین صلح بازی کند. 

ماندن در روند صلح افغانستان نگران حاشیهبه نظران مطرح شده این است که روسیه از آنچه که از طرف صاحب

ن منطقوی گرابالخصوص که بازی اند.کردهنمائی روسیه مطرحای قدرتبررا فرصتی ها این کنفرانس است. برخی

دانند همچنین برخی دیگر این کنفرانس را فرصتی می ستان نیز در این نشست شرکت کردند.چین و پاکمانند 
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طح پیام شان را در مورد گفتگو با آمریکا در س نند وبرای طالبان تا موضع خود را منحیث قدرتی مشروع تحکیم ک

ظریات خود نو سخنان  تا این میزگرد خواستسخنران از اولین  . در ادامه خانم اکبرالمللی بیان کنندای و بینمنطقه

 .را در مورد نشست مسکو بیان کند

 از) یهروس -واقع در مسکو یلیلتح و علمی معلوماتمرکز  یسرئ ینکوفپالت یکوالین دکتر آقای :اول سخنران

 (اسکایپ یقطر

این میزگرد  اریزت استراتژیک افغانستان بخاطر برگدر ابتدا از انسیتوت مطالعا نیکوالی پالتینکوفدکتر 

و خواهان همکاری و گفتگوی بیشتر بین نهادهای علمی تحقیقاتی روسیه و نهادهای افغانستان  گزاری کرد،سپاس

های دارد و قضایای روسیه نسبت به قضایای افغانستان نگرانی ٬پیرامون طرح صلح مسکو گفت سپس گردید،

جنگ ریق طتوان قضایای افغانستان را از نمی نشان کرد:ایشان خاطر .کندبه طور جدی پیگیری میافغانستان را 

تی بود فرص مسکو کنفرانسو در برگزاری کنفرانس مسکو چند مورد را یاد آوری کرد، مورد اول اینکه  حل کرد،

تگوهای که گف حالیکه در های شان را بیان دارند، درگفته گشته و ظاهر بار در مقابل دیگرانه طالبان برای اولینک

 داند. با طالبان صورت گرفته است، کسی چیزی نمی ده آمریکاایاالت متحقبال توسط 

ان نمایندگانی از اقوام مختلف افغانستی سچنین کنفران این اولین بار بود که در این :طرح مسکو در دومین مورد

حضور داشتند و این موضوع در ترکیب هیئت شورای عالی صلح به خوبی آَشکار بود و نمایانگر وحدت مردم 

 .افغانستان بود

ی روسیه ابتکار این عمل را به دست داشت و به یازده کشور دعوتنامه فرستاده سومین مورد اینکه وزارت خارجه

ر انجام د نه منحیث کسی که متاسفانه از آمریکا فقط یک دیپلومات منحیث ناظر اشتراک کرده بودبود که 

 .گفتگوهای صلح کمک کند

د. ناختالفات موجود بین روسیه و آمریکا بر روند صلح افغانستان تاثیرات منفی دار که یادآوری کرد یکوالیدکتر ن

ی طهنق اما ،ر این کنفرانس کار مهمی صورت نگرفته استد آوردهای این کنفرانس گفتدر مورد دست ایشان

بود که امیدوار است ادامه پیدا کند. در مورد موقف ورسیه نسبت به قضایای افغانستان یادآوری کرد که  آغازینی

 گفت که روسیه خواهان نقش مثبت کشورهای منطقه است.االفغانی باشد و روسیه خواهان این است که صلح بین

افغانستان از لحاظ منابع، کشور غنی است و نیازی به کمک  در پایان سخنرانی خود گفت که پالتینکوفدکتر 

ت هگفتگو و همکاری در جسخرانانی خود را با خواست  و در افغانستان صلح باشد دیگران ندارد، به شرط اینکه

چ درس آموخت و این را دانست که هیی دیگران باید از تجربه :و گفت دسترسی به صلح در افغانستان پایان داد

 د.نگردی موضوعات با گفتگو حل میموضوعی غیرقابل حل نیست و همه
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 (یپاسکا یق)از طر یهروس -واقع در مسکو یلیو تحل یمرکز معلومات علم یسرئ ینکوفپالت یکوالیدکتر ن یآقا: 8عکس

 نفرانسک در کنندگاناشتراک زا تن معاون شورای عالی صلح افغانستان و یك سلیم عطاءالرحمن: دوم سخنران

 مسکو

، کرد گزاریپاسس از انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از برگزاری این میزگرد، یایشان در ابتدای سخنران

از یک سال بدینسو شورای عالی صلح بخاطر  :اخیر شورای عالی صلح سخن زد و گفت هایسپس در مورد فعالیت

 . دن صلح سعی و تالش زیاد کرده استپیرامون آور المللیو بین آوردن اجماع ملی
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 تن از اشتراک کنندگان کنفرانس طرح صلح مسکو: سخنرانی عطاءالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان و یک2عکس

رگزاری بی این سعی و تالش نتیجه را چنین برشمرد: در بٌعد داخلیهای شورای عالی صلح تالش ی از نتیجهنمونه

ر دبر تحریم جنگ در افغانستان دادند. بود و این علما فتوای را مبنی  ، در شهر کابلعالم افغانستان 9333 اجتماع

در آن کنفرانس  هک انستان، پاکستان و اندونیزیا برگذار گردیدغالمللی کنفرانس اندونیزیا که بین علمای افسطح بین

هر شکنفرانسی که در  ددر مور کردند.از جانب علمای اندونیزیا و مقامات رسمی آن آمدن صلح در افغانستان 

ن اجنگ افغانستان را نامشروع دانسته و مخالفین و جنگوی ،مکه کنفرانس علمای حاضر در :گفت ،مکه برگزار گردید

ین که ا اعالن گردید حرم مکىی روز جمعه در این موضوع در خطبهدر افغانستان را باغی و سرکش دانستند و 

 های خارجیهمچنان در مورد فعالیت آقای سلیم. آوردهای شورای عالی صلح استز بزرگترین دستیکی ا دخو

میزگرد در مورد طرح مسکو( بخاطر گفتگو روز قبل)قبل از برگزاری  23یادآوری کرد که  پیرامون صلح افغانستان

گ طالبان در را مبنی بر تحریم جن که علمای پاکستان فتوای ، زیرابا علمای پاکستان به پاکستان سفر کرده است

شورای عالی صلح افغانستان نیز توقع داشته است تا چنین فتوای در مورد جنگ ، بودندپاکستان صادر کرده

زمانیکه با علمای پاکستان در مورد صلح افغانستان و صدور چنین  .پاکستان صادر گرددافغانستان از طرف علمای 

فتوا در مورد افغانستان صحبت کردیم، علمای پاکستانی اظهار داشتند که اوضاع افغانستان با پاکستان متفاوت 

 لح افغانستانص که شورای عالیی آقای سلیم از آنجائیتوانند که چنین فتوای را صادر کنند، اما به گفتهاست و نمی

ورای نقش اعضای ش و هیئت همراه، کند، ایشانغیرحکومتی بوده و نمایندگی از مردم افغانستان بخاطر صلح می

که اعضای شورای عالی صلح نمایندۀ حکومت  ردندو یادآوری ک ندعالی صلح را به علمای پاکستان توضیح داد

وع نستان هیچ نسفر کردند و در افغابخاطر صلح  ، به پاکستان نیزندنکدگی میبلکه از مردم افغانستان نماین ،نبوده
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ی صلح الحق قول دادند تا در مورد قضیهعلمای پاکستان از جمله مولوی سمیع مخالفتی بخاطر صلح وجود ندارد.

پاکستان یادآوری کرده بود: هرزمانی که آنها  اعضای شورای علمای تن از در افغانستان سعی و تالش کنند، یک

به  گیرند، این سفرشانرف طالبان زیر فشار قرار میکنند، از طها در مورد صلح افغانستان صحبت میبا افغان

ق به شکل الحمولوی سمیع ،ی دربر نداشته است زیرا که چند روز بعد از برگشت شان از پاکستانپاکستان نتیجه

آورد این سفر نیز دست، سپس سفر دیگری به جمهوری اسالمی ایران داشته است که رسید مرموزی به قتل

  ملموس و آنی نداشته است. 

نفرانس ک از طرف شورای عالی صلح، هیئتی به :گفتبیان کرد و سپس سخنان خود را پیرامون اصل موضوع برنامه 

اصل برنامه  ایی روسیه سخنرانی کرد، سپس بعد از وقفهوزیر خارجه ی ابتدائی کنفرانسجلسه در ،مسکو رفته بود

خواهان  که افغانستان و در آن بیانیه گفت ی ایراد کرددر کنفرانس بیانیهشورای عالی صلح هیئت  شروع شد،

 او آمادگی خود را بخاطر هر نوع همکاری ب نکرد در آن بیانیه مطرحشرطی هم برای صلح صلح است و هیچ پیش

. این اولین بار است که از آدرس شورای عالی صلح، هیئتی ن صلح در افغانستان بیان داشتمخالفین جهت آورد

 صلح نفره بین نمایندگان شورای عالیهای تکد، اگرچه قبال نشستننکطالبان در یک جلسه اشتراک می رسمی با

عد از بهای دیگر صورت گرفته بود. و مکان ی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در قطرو فعالین در عرصه

ند، ایشان ی شان را ایراد کرد، نمایندگان طالبان بیانیهدر کنفرانس مسکو ی شورای عالی صلح افغانستانبیانیه

 شامل سه بخش بود: ی که طالبان در این کنفرانس ایراد کردند بیانیهگفت: 

حرکت طالبان و مخالفت شان با اوضاع افغانستان این شان و ابراز این موضوع که هدف اول: کمپاین به نفع خود

 کنند.مبارزه میاست که افغانستان در زیر استعمار است و آنها بخاطر آزادسازی افغانستان 

آنچه را که در بخش دوم سخنرانی خود بیان کردند، سخن طالبان نبود، بلکه خواسته و سخن برخی از دوم، 

خارجی در های ، طالبان یادآوری کردند که وجود قوته از طرف طالبان ایراد گردیدشورهای دیگر بود کک

و الزم است تا در این مورد توجه شود و  است ی افغانستانافغانستان باعث نگرانی برخی از کشورهای همسایه

 همسایگان افغانستان از اوضاع افغانستان نگرانی نداشته باشند. 

ایجاد آدرس مشخصی برای گفتگوهای صلح شدند، همچنین در مورد آزادسازی اسرای طالبان، شکل  نخواها سوم: 

در  آنچه را که طالبان . آقای سلیم یادآوردی کرد:سخن گفتندنظام سیاسی پساصلح و نقش زنان در آن نظام 

ست، س نبوده اچنین کنفران کردن آن درقسمت سوم سخنرانی خود بیان کردند جالب بوده است، اما جای بیان

ره بر سر میز مذاکبعد از شروع گفتگوهای صلح و توقف جنگ از طرف طالبان و بهتر است که چنین مواردی 

ها و به جمع عمومی، در صورتیکه موافقتی بر سر میز مذاکره صورت نگرفت، طالبان بل رسانهمطرح گردد نه در مقا

 جنگ کنند. دوباره و توانند که به سالح خود دست برده می
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ی جهمعاون وزیر خار یادآوری کرد که کننده در این کنفراس را نرم یادکرده وموقف کشورهای اشتراکآقای سلیم 

آقای سلیم  .درپیش گرفت باید از جنگ دست کشید وگفتگو را: ه استبندی آخر کنفرانس گفتروسیه در جمع

ت و کنفرانس به شکل کل خوب بوده اس این :ن بیان داشتدر مورد این کنفرانس چنی یسخنانش را به شکل کل

مایندۀ در این کنفرانس ن :آقای سلیم یادآوری کرد کهگزای کرد. ز روسیه بخاطر برگزاری این کنفرانس سپاسا

الی بین نمایندگان شورای عو  گردد تراین جلسه مثمرسعی و تالش زیادی کردتا سفارت ایاالت متحدۀ آمریکا 

ا در زمان نفری سرمیزغذا خوری یگفتگوهای تک وی دوجانبه و غیر رسمی صورت گیرد، اگرچهطالبان گفتگصلح و 

تراک به نمایندگی طالبان در کنفرانس اش که قطر از آنجائی که هیئت اما، انجام شده بودهای کنفرانس صورت وقفه

ؤولین از جانب مس رد قرار نداشتند و عمداگیکرده بودند، درجریان خیلی از مسایلی که در افغانستان صورت می

از روی ورقی  شوند فقطاغلب نمایندگانی که در گفتگوها حاضر می و شوند،به دور نگهداشته می ی طالبانبلندرتبه

وی دوجانبه گفتگی سفارت ایاالت متحدۀ آمریکا موفق نگردید تا نماینده گویند،شود سخن میکه به آنها داده می

 . رای عالی صلح و طالبان برگذار کندنمایندگان شوبین 

توانست که روسیه می سلیم پیرامون کنفرانس مسکو انتقاداتی نیز داشت و در این مورد گفت:عطاءالرحمن آقای 

ای عالی صلح و ها با هیئت شورروس ،دکری کنفرانس اکتفا نمیبه برنامه از این نشست استفادۀ بیشتر کند و فقط

خواهند ها را در خدمت طالبان قرار دادند تا آنچه را که طالبان میان طالبان برخورد یکسان نداشتند، رسانهنمایندگ

ن شوند و حق ظهور به چنیاگرچه از نظر قوانین روسیه طالبان گروهی تروریست شمرده می، ها بیان دارنددر رسانه

های که به و حتی در گزارش شودشمرده می رقانونىکنفرانسی در روسیه را نداشتند و حضورشان در کنفرانس غی

ها به اتاق خواب نمایندگان طالبان برده شدند تا آنچه را که هیئت شورای عالی صلح رسیده بود، برخی از رسانه

ور کنندگان خواسته بود تا به داز اشتراکی روسیه در آخر برنامه معاون وزیر خارجهبیان کنند،  خواهندطالبان می

کنفرانس  این اشتراک در دور دوم آقای سلیم کنند، اگرچه تاریخ آن مشخص نیست، امام این کنفرانس اشتراکدو

 د. دانرا مناسب نمی

ای مبادا که منافع علی ،ی صورت گیردیادآور شد که نباید در روند صلح عجله سخنرانى خود آخرآقای سلیم در 

 لحص آمریکا در امور ویژۀی زاد نمایندهبا آقای خلیل این موضوع را نادیده گرفته شود، ایشان گفت کهکشور 

 درمیان گذاشته است. گفتگوکننده  با طالبان،و شخص  افغانستان

 ینپیش جمهور رئیس دفتر معاونو  یاسیس یلمسا گریلو تحل یسندهنو ،رومان خلیل آقای :سوم سخنران

 افغانستان

غانستان های افحال همسایه تا بهگذشته  : ازگفتروسیه سخنرانی کرد و  پیرامون روابط افغانستان و خلیل رومان

 المللی ی رسمی که در بین دو دولت بوده است و در مناسبات بینبا افغانستان دونوع رابطه داشتند، یکی رابطه
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کننده که معموال این رابطه تخریب Non State Actorsافغانستان  یهای داخلبا گروهشود، دیگری مشاهده می

 ه ک های کمونیستی ارتباط داشته استاتحاد جماهیر شوروی سابق با جریان گفت: بوده است، به عنوان مثال

 افغانستان یشینجمهور پ یسو معاون دفتر رئ یاسیس یلمسا گریلو تحل یسندهرومان، نو یلخل یآقا : سخنرانی9عکس

، یا پاکستان که به مخالفین افغانستان پایگاه داده است و یا ایران که افغانستان نداشته استهای خوبی در پیامد

مخالفین حکومت افغانستان روسیه از  آقای  رومان گفت: وجود دارد. کشور های طالبان در آنهنوز هم پایگاه

شود که و روسیه تامین می رانی طالبان از طریق ایشود که اسلحهحمایت معنوی داشته است است، حتی گفته می

  .افغانستان نیست، به دسترس دولت هنوز سندی که این موضوع را ثابت کند البته

الفات ی از اخترا بیشتر نشانه اندهائتالفی که حاال چین، روسیه و ایران بخاطر صلح افغانستان ایجاد کرد آقای رومان

دارد، ای به روسیه نفعی ناوقات در مناسباتی که مسایل منطقه اغلبهای جهانی دانست و یادآور شد که بین قدرت

اما در برخی ازمناسبات روسیه دخالت کرده است و دخالت در  طرف است،کند و بیروسیه به آن دخالتی نمی

عمل دولت الشود. اما اینکه عکس روند صلح افغانستان باعث گردیده که در روند صلح افغانستان دو قطب ایجاد

شی از تا به حال واکن گفت: دهند چی بوده است؟انجام مییکه کشورهای هسمایه هایفعالیتدر مقابل  نستانافغا

باط بین بر ارتاز جانب دولت افغانستان  یا تواند داشته باشد؛چند علت میطرف افغانستان وجود نداشته است و 

یا اهمیت آن درک نشده است و یا اینکه است، کشورهای همسایه و نهادهای داخلی افغانستان ارزش داده نشده 

ه نشده دالعمل جدی در قبال این مسایل دا، بدین خاطر عکسدانسته استنمی دولت افغانستان در این مورد چیزی

ای ه( افغانستان، چی در مداخله پاکستان با گروهمذهبیهای)مذهبی یا غیری ایران با فرقهدر مداخله است، نه
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گیری عموض اتحاد جماهیر شوری در افغانستان، ی( در افغانستان و یا در گذشته از مداخلهاسیسیسیاسی)یا غیر

ریکا آم ی جهانی خصوصا ایاالت متحدۀمعهرسمی افغانستان به نزد ما و دیگران مورد سوال است، تا زمانیکه جا

 است.مشکل بزرگ  که این خودکند ی نمیدر این مورد اقدام نکند، افغانستان اقدام

چه  ودندفرستاده ببه مسکو  خود راهیئت جداشده از گروهی که  طالبانآید، آنچه که از گفتگوی مسکو بر میاما 

 انرهبرند، شوجوانانی که آموزش دیده باشند برجسته می ،طالباناین نظری دارند؟ آنها چنین گفته اند: در رهبری 

 :باید دارای سه خصوصیت باشنداین رهبران جوانان شوند، و کالسیک کنار گذاشته میعنعنوی و 

 ، صلح باشندمذاکرات مخالف  .8

 .از لحاظ ایدئولوژیک با روسیه مشکل نداشته باشند ؛ها را دیده باشندآموزش .2

 در ائتالف صورت گرفته باقی بمانند.  .9

ت شود و نیروهای که قرار است برسر قدربر این نظر اند که به زودی بین طالبان کشمکشی ایجاد میطالبان این 

سپیان  دیمیتلینیز نظر  خوى در سخنرانی آقای رومانبیایند با نیروهای پیشین بر سرقدرت نزاع خواهند کرد. 

 روسیه در مورد افغانستان ایراد کرده بودهای اخیر ، که پیرامون فعالیتعضو پارلمان روسیه ومدار روسی سیاست

 خواهد باری دیگر در امور افغانستانکه روسیه میبود گفته ی خود آقای دیمیتلی در مقاله، را به خوانش گرفت

کند که روسیه را متهم می آقای دیمیتلی، های دهۀ هشتاد روند اشغال را آغاز کنددخالت کند، و مانند سال

روسیه طالبانی را در نشست مسکو دعوت کرده بود که را در جهان تازه کند،  روسیه هشتاد خواهد تصویر دهۀمی

، با در نظرداشت این اوضاع، اگر پوتین در امور افغانستان دخالت کند، گندبجننفس آخر ین خواهند با آمریکا تا می

 ی دیگری به روسیه خواهد بود. جعهاین فا

کردهای روسیه چنین بیان داشت: اگر قرار است که روسیه طالبان را رد عملاما نظر خودش منحیث افغان در مو

عش محروم ی طالبان از داطالبان را در شمال افغانستان جابجا سازد و شمال افغانستان را بواسطهزیر کنترل بگیرد، 

ه به افغانستان، زیرا کشتباه جبران ناپذیری خواهد بود، هم به روسیه و هم سازد، این عمل روسیه اشتباه است، ا

اگر کشورهای منطقه از اوضاع افغانستان نگرانی دارند، بیایند در سطح . داد مار را در آستین خود جای تواننمی

نظیمی به با حرکت و ت ی و یانند، اگر هرکسی با گروه و فرقهمناسبات دولت با دولت بنشینند و مشکل را حل ک

اگر خطری ماند. کنم که مشکل افغانستان به جایش باقی میفکر میصحبت کند، توافق برسد و برموضوع افغانستان 

یه، )روسباید ی ما است، مامنطقهآمریکا متوجه  ی جهانی و ایاالت متحدۀای جامعههی سیاست و مناسبتاز ناحیه

، اجماع تاس نطقویاجماع م که این خطر را بسنجیم و به نفع آن مشترکا تصمیم بگیریمعوامل  ایران، چین و...(

گری کت موازی دیصلح موازی و حردر آغاز گفتگوهای صلح از جانب آمریکا قرار داریم،  ما منطقوی این نیست که

افغانستان  و علیهالمللی به نیروهای خود ورحیه بدهند از سکوهای بین فرصت دهیم تا را بوجود بیاوریم، به طالبان

های می، گرایشبا تحلیل علبینی درست، و دوستان افغانستان صحبت کنند. اگر دولت افغانستان قادر نشود با واقع
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ها این کشورها هماهنگی نداشته باشد و به این حرکتبا شود مطالعه کند، اطراف افغانستان ایجاد میرا که در 

 واهد بود. نخ چالش خالی از برای افغانستان و کشورهای منطقهیم رسید که برگشتی خواهمسیر ندهد، ما در راه بی

 

 پرسش و پاسخ

 فوزی اهللحبیب نخست .های شان را بیان داشتندکنندگان دیدگاهی پرسش و پاسخ برخی از اشتراکجلسه در

مور کرد که اگر روسیه به اها در افغانستان بیان داشت و تقاضا ی تاریخی دخالت خارجینگرانی خود را از تجربه

یه با دیگران المللی که روسنه بخاطر رقابت بین باشد کند، این دخالت جهت بهبود اوضاعصلح افغانستان دخالت می

 . ، باشددارد

از فرصتی که روسیه ایجاد کرده بود بخاطر ظهور طالبان در این  صحبت کرد و یمیعبدالبصیر عظآقای  دوم

ها این است که آنها بخاطر جلوگیری از داعش با طالبان ارتباط ادعای روس :کنفراس اظهار خرسندی کرد، گفت

ا تعدادی هند و آمریکا و عربنها و پاکستانی یک تعداد طالبان را حمایت کاین حادثه اتفاق نیفتد که روسدارد، اما 

  دیگر را حمایت کنند.

ی پرسش و جلسهیزگرد صحبت کرد و همچنان در این م درالبرت خوریف معاون سفارت روسیه آقای  ٬سوم

پاسخ نیز سهم گرفت و نظریات خویش را پیرامون انتقاداتی که بر روند صلح مسکو مطرح گردیده بود بیان کرد، 

لح در بخاطر آمدن صکنفرانس روسیه به حکومت افغانستان احترام دارد، روسیه پیش از این  :گفت آقای البرت

ا بر این باور مایشان گفت: کنفرانس مسکو مخالفت نشان داده بود،  برگزاریدر  آمریکا افغانستان اقدام کرده که

فت: گ وها باشد. از آن افغان مالکیت آن ها رهبری شده وی صلح افغانستان توسط افغانهستیم که باید پروسه

تر از طالبان وجود دارد ، اما گروهی خطرناکشوندده میشمرغیرقانونی در روسیه گروه درست است که طالبان 

 که داعش است 



11 

 

 
 یف معاون سفارت روسیه در کابلالبرت خور یآقاهای ها و پاسخ: صحبت4عکس

 نند.کادعای این را دارند که بخاطر آزادی افغانستان مبارزه میای دارد درحالیکه طالبان فرامنطقهو داعش اهداف 

کنیم که طالبان را زیر کنترل خویش بگیریم، درحالیکه این ادعا در بین مطبوعات ما سعی نمی :گفت آقای البرت

ت مایدر مورد حمایت روسیه از طالبان گفت: روسیه از طالبان ح خورد.های افغانستان زیاد به چشم میو رسانه

فته شده است گ همچنان در مورد اینکه کند.االفغانی سعی و تالش میکند، فقط بخاطر ایجاد گفتگوی بینمالی نمی

وسیه گفت: در این کنفرانس سفیر افغانستان در ر حکومت افغانستان اشتراک نکرده است،کنفرانس مسکو  که در

تقاد در مورد انغانستان به این برنامه بوده است. دهندۀ اشتراک حکومت افشرکت کرده بود که این خود نشان

ورای عالی گفت: که اگر هیئت ش ،فرصت بیشتر داده شده بود گفته شد در این کنفرانس برای طالبان دیگری که

 کرد. حاضر میها را حتما برای این هیئت رسانهمسکو بودند، ها میمند گفتگو با رسانهعالقه

باط افرادی از افغانستان ارتاسنادی وجود دارد که استخبارات روسیه با  که گفت رومانخلیل در پایان جلسه آقای 

ی ضد آمریکائی در افغانستان تا جبهه کرده استو تا به حال چند نفر را در تاشکند وجاهای دیگر دعوت  دارد

حد  کند،ما توجه نمی خواست ما از روسیه این است که اگر روسیه به خواسته و آرزوی :ایشان گفتایجاد شود. 

گیرهای خود را داشته های خود را مطرح کنند و موضعدیدگاه ها اجازه دهد که در چنین مسایلیاقل به افغان

  باشند. 

 *پایان*


