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 واشنگتن  ۀپاکستان در صلح، رابط یهمکار
 کند یم تیآباد را تقو و اسالم

  

 لیبه تسه وندیدور سفرش در پ نیدر امور صلح افغانستان هشتم کایمتحده امر االتیا خاص ۀندینما ،خلیلزاد یزلم

 نیا یها با مقام داریسفر به پاکستان و د انیدر پا خلیلزاد یصلح افغانستان را از پاکستان آغاز کرد. آقا شرو

 تیآباد و واشنگتن تقواسالم ۀرابطکند،  یهمکار فغانستانجنگ در ا انیکشور، گفته است که اگر پاکستان به پا

 .ابدییم

سفر  نیسفرش به پاکستان خبر داده و ا انیاز پا کایمتحده امر االتیوزارت خارجه ا خاص ۀندینما ،خلیلزاد یزلم

 یگذاشته است. آقا انیکشور در م نیا یها را با مقام شیها تالش اتییرا مؤثر عنوان کرده و گفته است جز

 یمنجر م ویمنطقصلح افغانستان به سود  شپاکستان در رو یهمکار»نوشته است:  یتییچنان در توزاد هملیخل

 «.بخشدیم تیتقو کایمتحده امر االتیو روابط پاکستان را با ا شود

 هیپا بلند اتیپاکستان و ه ریآباد با عمران خان، نخست وز در سفرش به اسالم کایمتحده امر االتیا خاص ۀندینما

بر  یتعهدش مبن»بر  گریبار د کیآباد  اسالم ها، کرده است. بر اساس گزارش داریکشور د نیوزارت خارجه ا

 .کرده است دیتأک« جنگ در افغانستان انیپا یجانبه برا همه یهمکار

گفته است  کرد، یم یکشور را رهبر نیوزارت خارجه ا اتیکوکهر، معاون وزارت خارجه پاکستان که ه آفتاب

مدت در افغانستان  یجنگ طوالن انیپا یآمده برا شیکه از فرصت پ کند یم تیماآباد از همه جوانب ح که اسالم

 دیبا د یآهنگدر هم»گفته است:  ستانوزارت خارجه پاک یسخنگو صل،ینان محمد فچبرسند. هم یاسیبه توافق س

 «.کندیم دیصلح تأک یپاکستان بر تعهدش برا ر،ینخست وز گاه

دور سفرش را از پاکستان آغاز کرده است که کابل همواره  نیهشتم یدر حال کایمتحده امر االتیا خاص ۀندینما

جمهور  سییطالبان متهم کرده است. دونالد ترامپ، ر خاصبه  یستیترور یها از گروه تیآباد را به حما اسالم

. پاکستان دهد یم بیفر سمیرامر مبارزه با ترو رگفته است که پاکستان، واشنگتن را د زین کایمتحده امر االتیا

 .را رد کرده است کایجمهور امر سییسخن ر نیاما ا

دور سفرش به افغانستان و منطقه را روز جمعه، دهم جوزا آغاز کرده و قرار است پس از  نیزاد هشتملیخل یآقا

گفته است که  یا هبا نشر خبرنام کایمتحده امر االتیا ۀ. وزارت خارجابدی انیو ششم جوزا پا ستیروز در ب 1۶

سفر خواهد کرد. هدف  یقطر و امارات متحده عرب ،آلمان م،یدور سفرش به افغانستان، بلج نیدر ا خلیلزاد یآقا

صلح  شرو لیتسه یبرا یاجماع جهان تیتقو ،یآلمان، پاکستان و امارات متحده عرب م،یبه بلج خلیلزادسفر 
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 گانندیدر سفرش به قطر با نما خلیلزاد یچنان افزوده است که زلمخبرنامه هم نیافغانستان عنوان شده است. ا

قرار است در سفرش به کابل با رهبران حکومت وحدت  کایامر خاص ۀندیخواهد کرد. نما داریگروه طالبان د

جداگانه داشته باشد. افزون  یدارهاید یمدن ۀزن و جامعو فعاالن حقوق  یاسیس یهارهبران احزاب، چهره ،یمل

را « اول چهارچوب صلح بخشدو »تا  کند یتالش م تشیدور مامور نیگفته است که در ا خلیلزاد یآقا ن،یبر ا

 سمیاز افغانستان و مبارزه با ترور یخارج یروهایدو بخش شامل مباحث مربوط به خروج ن نیسازد. ا یینها

 .است

 بوده است جهینت یب خلیلزاد یها: تالشنامزدان

شدن صلح  نهینهاد یبرا کایمتحده امر االتیا یها از تالش یجمهور استیاز نامزدان انتخابات ر یکه شمارآن با

  نداشته است.  یدر پ یملموس ۀجیتا کنون نت خلیلزاد یآقا یسفرها ندیگو یاما م کنند، یدر کشور استقبال م

 تیدر کابل گفته است که نسبت به ن یدر سخنان شنبهکیروز  ،یجمهور استیانتخابات ر نامزد ل،یهللا نبرحمت

مخالف است.  رد،یگیبه صلح به کار م دنیرس یبرا شیها که او در تالش ییها شک ندارد، اما با روش خلیلزاد

در موضع گروه طالبان  یرییتغ چیامور صلح افغانستان، ه در کایامر خاص ۀندینما یها به سخن او، تالش رایز

 فیمحمدحن استیبه ر« صلح و اعتدال» یانتخابات ۀدست یسخنگو ،یمحمد واعظ نیوارد نکرده است. افزون بر ا

در  یواعظ ی. آقاستین یصلح چندان راض نهیدر زم خلیلزاد یگذشته زلم یسفرها یآوردها از دست زیاتمر ن

 جهینت کیدر امور صلح افغانستان منجر به  کایامر خاص ۀدنینما یبار سفرها نیاست ا دواریکه ام نیکنار ا

سفرها نتوانسته است از  نیسفرها تا کنون برآورده نشده است و ا نیکه انتظارات مردم از ا دیگو یمثبت باشد، م

 .ها در کشور بکاهد خشونت زانیم

 میمستق مذاکراتآغاز  یبرا یجد یها است که تاکنون گام رفتهیپذ خلیلزاد یآقا شیپ نیاست که از ا یدر حال نیا

و آغاز  ریبس فراگ آتش یبرقرار خلیلزاد یحال، آقا نیگروه طالبان با حکومت افغانستان برداشته نشده است. با ا

 گانندیعنوان کرده است که در صحبت با نما گریطالبان با حکومت افغانستان را دو موضوع د میمستق ذاکراتم

همه موارد  یکه رو یداده است، تا زمان نانیچنان اطمزاد هملیخل یگروه طالبان در قطر مطرح شده است. آقا

 .توافق نخواهد شد یگریموضوع د چیه یرو رد،یمطرح شده توافق صورت نگ

 هللا،اند. مال هبترا به مخالفت با صلح متهم کرده گرید کی یجمهور استیگروه طالبان و ارگ ر گر،ید ییسو از

جلو  یاسیس یهابا مزاحمت کند ینوشته است که حکومت افغانستان تالش م اش یدیع امیرهبر گروه طالبان در پ

ها  تالش نیافزوده است که گروه طالبان نسبت به ا انزم. او همردیافغان را بگ مداراناستیگروه با س نیتفاهم ا

 اساس یاتهام را ب نیا یجمهور استی. اما ارگ رردیگینم یاست و آن را جد اعتنای( بیاسیس یها)مزاحمت

 یاالفغاننیبمذاکرات  یکه مانع اصل دیگو یم ،یجمهور استیر یمعاون سخنگو ،یمرتضو نیحس . شاهخواند یم

 یاالفغاننیب ۀکرمذا قیگروه خواستار صلح از طر نیگفته است که اگر ا یمرتضو یاست. آقا بانصلح گروه طال

 .بس تن دهد و دست از خشونت بردارد به آتش دیاست، با

در امور صلح افغانستان در ماه  کایامر خاص ندهیرا به عنوان نما تشیمامور خلیلزاد یاست که زلم یدر حال نیا

تا کنون هفت بار به افغانستان، منطقه و جهان سفر کرده و شش بار به  خلیلزاد یسنبله سال گذشته آغاز کرد. آقا

در افغانستان « صلح یها نهیزم لیتسه»سفرها  نیاست. هدف ا هداشت داریگروه طالبان د گانندیبا نما میگونه مستق

از  یخارج یروهایخروج ن ییچارچوب ابتدا یاند، تنها روکرده دییکه دو طرف تا یچناننخوانده شده، اما آ
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و متحدانش نخواهد ساخت،  کایمتحده امر االتیرا متوجه منطقه، ا یدیتهد چیکه خاک افغانستان هنیافغانستان و ا

 .اند دهیرس ییتوافق ابتدا به

 

  

 

  

  

 


