
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ١۶
 

 کنفرانس بی نتيجۀ مسکو
ين کنفرانس در. کنفرانس صلح مسکو که به ابتکار روسيه برگزار شده بود، بدون کدام نتيجۀ ملموسی به پايان رسيد

نمايندگان کشور ھای  ھند، ايران، پاکستان، روسيه، چين، تاجيکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقيزستان،  قزاقستان و 

 با صدور جلسهبنابران، اين . از طالبان دعوت نشده بود و امريکا ھم حاضر به سھم گيری نشد. افغانستان شرکت نمودند

روسيه می خواھد  تا سھمی در سياست افغانستان داشته باشد و به . اص نداشته استيک اعالميۀ معمولی کدام نتيجۀ خ

 .امريکا می فھماند که بدون روسيه، آوردن صلح در افغانستان دشوار است

 ١١ اپريل در مسکو به راه افتاد که ١۴گزارش ھا حاکيست که به ابتکار روسيه، کنفرانس صلح افغانستان به تاريخ 

ًھدف اين کنفرانس ظاھرا  آوردن صلح در افغانستان بوده، اما در واقعيت . ر در آن اشتراک کرده بودندکشور فوق الذک

دانيم افغانستان اکنون  که می طوری. شود بخشی از يورش سياسی و ديپلماتيک روسيه را در افغانستان محسوب می

دھد که ابتکار   ديگری اجاره نمیامريکای اشغالگر به کشور. ده استمحل زورآزمائی جنگ سرد روسيه و امريکا ش

از ھمين رو در کنفرانس مسکو شرکت نکرد و آن را ناچيز . فتد دست گيرد و از امريکا به جلو بيرا در افغانستان در

در قطعنامۀ اين . دت پائين رتبه را به روسيه بفرستيأبه دولت دست نشاندۀ خود در کابل ھم ھدايت داد که يک ھ. شمرد

بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد و صرف از طريق آشتی ملی رسيدن به يک صلح "کنفرانس آمده است که 

درين قطعنامه ھمچنان از طالبان خواسته شده است که از جنگ دست کشيده و به صلح رو ". دوامدار امکان پذير است

تواند يک موفقيت ضعيف  گروھی الزام آور نيست، بلکه صرف میاين قطعنامه به ھيچ وجه و برای ھيچ . آروند

  . ديپلماتيک برای مسکو باشد

که در قدم اول استقالل افغانستان تأمين گردد و نيرو ھای  آرزومندم که صلح دايمی در افغانستان حاکم شود به شرط اين

  . متجاوز خارجی کشور ما را ترک گويند

  

 

 

 


