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 پاکستان  یرهبران مذهب ۀتاز یریگ موضع
 حدر قبال صل

 

پاکستان  یآمده در موقف حکومت و رهبران مذهب انیبه م راتییصلح با استقبال از تغ یعال یشورا مسووالن

پابرجا بمانند.  شانۀ تاز یریگ پاکستان به موضع یو مذهب یاسیاند رهبران س دواریام ند،یگویصلح کشور م یبرا

از  شان تیبر حما یپاکستان مبن یحکومت و رهبران مذهب یریگ صلح از موضوع یعال یمسووالن شورا

 نینخست یکشور برا نیا یرهبران مذهب ندیگویکرده، م یطالبان با حکومت افغانستان قدردان میمذاکرات مستق

 .اند موضع گرفته نیبه صلح افغانستان چن وندیبار در پ

روز  ویاجماع منطق یبرا یجمهور غن سییر خاص ۀندیصلح و نما یعال یشورا سییر ،یداوودز محمدعمر

ستان پاک یاسیو س یبار رهبران مذهب نیدر کابل گفت، ا یخبر ردهم آئیگ کیدر  یجد پنجم و ستیب دوشنبه،

رو  در رو یگوها و گفت یاند که برا اند و از گروه طالبان خواستهجنگ از فرهنگ صلح صحبت کرده یبه جا

 با حکومت افغانستان حاضر شوند

بار است که موالنا  نینخست ینبود و برا نیچن شیپ یپاکستان تا چند یموقف رهبران مذهب»گفت:  یداوودز یآقا

صلح افزود:  یعال یشورا سیرئ« مسلح دولت افغانستان صدا بلند کرده است. نیلحن به مخالف نیفضل رحمان با ا

 یو مل یمذهب ،یاسیهستم که رهبران س دواریو ام کنمیم یپاکستان قدردان یموقف رهبران مذهب رییتغ نیاز ا»

 «.کنند بیراه را تعق نیپاکستان هم

 میدر خطاب به رهبران گروه طالبان گفته است که بدون مذاکره مستق یا هیخارجه پاکستان با نشر اعالم وزارت

پاکستان  یعلما تیرهبر جمع الرحمان،وجود ندارد. هم چنان موالنا فضل یگرید یحل راه چینستان هبا دولت افغا

 یاست با دولت افغانستان ضرور یضرور ها ییکایها با امردر خطاب به طالبان گفته است، اگر مذاکره آن زین

 بانانیپشت یکیالرحمان به عنوان وارد مذاکره با دولت افغانستان شوند. موالنا فضل دیتر از آن است و طالبان با

 .شودیگروه طالبان شمرده م یاصل

محمدعمر  ویمنطق یآغاز سفرها یپاکستان در پ یو رهبران مذهب یدولت یهامقام یهااظهارات و خواسته نیا

به پاکستان صورت  ویاجماع منطق یبرا یجمهور غن سییر خاص ۀندیصلح و نما یعال یشورا سییر ،یداوودز

 .گرفته است
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 .شکل گرفته ویمنطق اجماع

 آغاز گفت یبرا یاجماع مل کیشورا  نیا یاعضا یهابا تالش ندیگویچنان مصلح هم یعال یشورا مسووالن

 یچند یها صلح با اشاره به خواست یعال یشورا سییدولت شکل گرفته است. ر تیصلح به محور یوگوها

آغاز مذاکره با طالبان گفت، در  یجداگانه برا یهاأتیبر شکل دادن ه یمبن یاسیس یهاانیاحزاب و جر شیپ

 یهامیکه ت ییداهاص»افزود:  یداوودز یآمده است. آقا انیبه م یاجماع کل کیافغانستان  یاسالم یچتر جمهور

به  یو اجتماع یاسی. احزاب و حلقات سشودینم دهیشن گرید وگو با طالبان بلند شده بود آغاز گفت یجداگانه برا

 «.دولت باشد تیبه محور دیصلح باش و  ر   که انددهیموافقت رس نیا

 یوگوها آغاز گفت یجداگانه برا یهاأتیه لیاز تشک یاسیاز احزاب س یشمار شیپ یاست که چند یدر حال نیا

 ستیوگو با حکومت ن احزاب، طالبان حاضر به گفت نیا ۀطالبان خبر داده بودند. به گفت گانندیبا نما انهیصلح جو

 دیگویاما م یداوودز یبا طالبان شکل دهند. آقا میمستقرا به منظور مذاکره  یاتیه خواهندیم هارو آن نیو از هم

 یاجماع مل یریگ شکل یرا برا یو اجتماع یاسیس یهاانیصلح توانسته قناعت احزاب و جر یعال یکه شورا

 .به دست آورد

 ویمنطق ،یاجماع مل یریگها به منظور شکلبا آن که از تالش یالمللنیاز آگاهان امور ب یشمار حال، نیهم در

 أتیه بیو ترک یدر استراتژ یراتییتغ خواهندیاما از حکومت م کنند،یصلح در کشور استقبال م یبرا یالمللنیو ب

 .آورد انیوگوکننده به م گفت

 یها از تجربه یا مجموعه ازمندیعنوان کرد که ن یمذاکره صلح را مبحث علم المللنیانتظار خادم، آگاه امور ب 

 راتییتغ یکنون زمیکانیو م یمت افغانستان نه تنها در اسناد و استراتژخادم، حکو ی. به باور آقاباشدیم یاسیس

افراد »گفت:  یالمللنیآگاه امور ب نیآورد. ا انیبه م یراتییتغ زیوگو کننده نگفت أتیه بیبلکه به در ترک اورد؛یب

از جنگ و صلح افغانستان را ندارند و نه هم کدام مبحث  یوگوکننده حکومت هستند تجربه عملگفت أتیکه در ه

 «.اندرا دنبال کرده یعلم

 اتیه نیا بیاند، حکومت اما ترکوکننده حکومت حاضر نشده وگ گفت اتیوگو با ه گفت یآن که طالبان برا با

 یمیسالم رح»که  جمهور آمده است سیی. در نقشه راه صلح رپنداردیصلح مؤثر م یگوها و ادامه گفت یرا برا

اند که تجربه حل شامل یزنان و مردان میت نی. در اباشدیم یدارد و صاحب تجربه در جامعه مدن یگذشته جهاد

 «.و با اعتبار را دارند یپالن عمل کی قیتطب تیمشکالت مهم صلح به خصوص صالح

بس  آتش کیجمهور آمده است که حکومت در نظر دارد در قدم نخست  سییراه صلح ر ۀدر نقش ،برعالوه ازاین

 یبشناسد و پس از اعتمادساز تیبه رسم یاسیحزب س کیآن طالبان را به عنوان  یرا طالبان اعالم کند، که در پ

 .شفاف و عادالنه برگزار شود ۀبا اشتراک رهبران گروه طالبان به گون یجمهور استیالزم انتخابات ر

صلح افغانستان و  یبرا کایمتحده امر االتیوزارت خارجه ا ۀ خاصندینما زاد،لیخل یاست که زلم یر حالد نیا

 یوگو به آغاز گفت وندیمنطقه در پ یبا کشورها نظرخواهیکشور در حال  یمل تیمشاور امن حمدهللا محب،

وگو با  د گروه طالبان تا کنون آماده گفتن وجویگروه طالبان با حکومت افغانستان هستند. با ا گانندینما میمستق

  پایان.خوردیبه چشم نم یرییتغ چیگروه ه نیحکومت نشده است و در موضع گذشته ا

 

 


