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« طرفه بس دوآتش»باز؛ یها بسته، پاسخ یها پرسش
 صلح یمشورت جرگه   هیلو یها تهیخواست کم

  

 نیا یادار أتیبه ه ها تهیکم سانییر یصلح پس از گزارشده یمشورت جرگه هیلو یاعضا یروز کار نیچهارم

کنندگان را  شرکت اتیو نظر شنهاداتیجرگه، فشرده پ نیا گانهکیو پنجاه یها تهیکم سانیی. رافتی انیجرگه پا

 .کردند هیارا یادار أتیصلح به ه یمشورت جرگه هیلو یعموم جلسۀدر 

حکومت افغانستان و گروه طالبان و سپس  یاز سو« بس دوطرفه آتش»اعالم  ها، تهیاساس فشرده گزارش کم بر

 نیپنجاهم ا تهیکم سییر ار،ین . فرخنده بهمباشد یم ها تهیکم نیخواست ا نیتر عمده یاالفغاننیآغاز مذاکره ب

 جرگه هیاش در تاالر لو مربوطه تهیگزارش کم هیشنبه، دوازدهم ثور هنگام ارا صلح روز پنج یجرگه مشورت

است که در گام نخست هر  ازیو آغاز مذاکره حکومت با گروه طالبان، ن داریصلح پا نشد نهینهاد یگفت که برا

 .اعالم کنند یبس فور دو طرف آتش

بس دوطرفه گفت که هر  آتش یبرقرار یجرگه با اشاره به چگونگ نیدوم ا تهیکم سییعبدالرحمان، ر چنانهم

اند که  کرده شنهادیپ زین ها تهیاز کم یرا گوش دهند. شمار گریدکیمعقول  یها خواست دیدو طرف در نخست با

نان از حکومت خواست چهم ها تهیکم نیاز مسووالن ا یکیان با آغاز ماه رمضان اعالم شود. زمبس هم آتش نیا

بس  گروه آتش نیجلب اعتماد ا یبرا دیبس نشود، حکومت با در صورت که گروه طالبان حاضر به اعالم آتش

 .بوده است ها تهیکم همه نفکیال شنهادیپ« بس دوطرفهآتش»حال، اعالم  نیرا اعالم کند. با اطرفه  کی

اند که تمرکز بحث  کرده شنهادیرا پ یمشابه یها خواست یصلح در حال یمشورت جرگه هیلو یها تهیکم یاعضا

 حال، شرکت نی. با اباشد یبا گروه طالبان م مذاکرهصلح و  یجرگه بر چگونگ نیا یاعضا یده و مشوره

شده  هیصلح ارا یمشورت جرگه هیلو یبرگزار ونیسیکم یکه از سو یا بسته یهاکنندگان مکلف اند به پرسش

پرسش  نیصلح در پاسخ به نخست یمشورت جرگه هیلو یمشورت اعضا نیکنند. ا هیارا یمفاوت یها است، پاسخ

 .جرگه مطرح شده است نیا یاجندا

 اند نفر شرکت کرده 200هزار و  3 یمشورت ۀجرگ هیلو در

صلح شوند و  یها گو و آغاز گفت یساختن گروه طالبان برا به منظور قانع ییچه کارها کهنیبه ا وندیدر پ اما

نظر  ها تهیاز کم یمتفاوت است. شمار ها تهیکم دگاهیکننده دولت با گروه طالبان چگونه باشد، د مذاکره أتیه

حاضر شوند، اما  میمستق یگو و ها به گفتآن تابر طالبان فشار وارد شود  هیهمسا یکشورها یاند که از سو داده

 یدفتر رسم کیگروه گوش داده شود و  نیمعقول ا یا هاند که به خواست مشورت داده ها تهیکم نیا گرید یشمار
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به آغاز  دنیبخش و سرعت یساز ه منظور اعتماددو طرف ب انیزندان ییدر کابل گشوده شود. رها شان یبرا

 .است ها تهیکم نیا گرید ییها خواست م،یمذاکرات مستق

 أتیه یبه چگونگ وندیصلح در پ یمشورت جرگه هیلو یها تهیاز کم یکی سییر ،یبهشت فکور گرید ییسو از

کننده با گروه  مذاکره أتیه بیاست که ترک نیجرگه ا نیا کمیشماره  تهیکم یاعضا شنهادیپ کننده گفت که مذاکره

 ن،ید یحکومت، علما ندگانیشامل نما أتیه نیا دینان افزود که باچنفر باشد. او هم ۵0از  شتریب دیطالبان نبا

نظر حکومت مذاکره  ریمختلف جامعه باشند که ز یهاو صنف یاسیاحزاب س پارلمان، یاعضا ،یاسینخبگان س

 یم یکننده زمان مذاکره اتیکه ه دیگو یسوم م تهیکم سییر ،یاز کنند. اما معصومه حسنرا با گروه طالبان آغ

باشند.  أتیه نیا بیمختلف به شمول زنان و مردان شامل ترک یو قشرها تیشمول باشد که از هر وال همه تواند

 تهیکم نیا گرید یخواست شمار یمدن یها جنگ و نهاد انیقربان یها خانواده ندگانیساختن نما نان، شاملچهم

 .باشد یم ها

باشد.  یو کار یکیمتشکل از دو گروه تخن دیبا ماکرات أتیکه ه دیگو یوششم م چهل تهیکم سییر ،یفینورآقا شر

 یکیباشند که در مشوره با گروه تخن یا یکه در حل منازعات تخصص دارند، شامل گروه کار یبه گفته او، کسان

جنگ  ریدرگ یها و طرف مداراناستینان از حکومت، سچهم یفیشر یوارد مذاکره با گروه طالبان شوند. آقا

 چیصلح حق مردم افغانستان است و ه»بدهند. او گفت:  تیاولو ینسبت به منافع شخص یخواست به منافع مل

 «.ردیو خود بگر  آن را در گ   ،یگروه ای یمنافع شخص نیبه منظور تأم تواندیبه شمول حکومت نم یگروه ای یکس

 شد دیتمد گریروز د کیشده بود اما  یزیر چهار روز برنامه یصلح برا یمشورت جرگه هیلو

 ان،یب یاز جمله آزاد ریبه دو دهه اخ کینزد یدستاوردها ،یاسالم یحفظ نظام جمهور ،یقانون اساس تیرعا

 تهیکم شنهادیاند که در پ یاز موارد یتیامن یروهاین تیحفظ و تقو ها، رسانه ی، حقوق زنان و آزادمردمحقوق 

ها در پرتو  بر حفظ دستاورد تهیاز کم یصلح به آن اشاره شده است. شمار یمشورت جرگه هیلو یکار یها

 .اند کرده دیتأک یاسالم یهاارزش

داشت:  انیصلح ب یمشورت جرگه هیلو یعموم جلسۀ نیدر ا ها تهیاز کم یکی سانییر از زیفاطمه عز حال، نیا با

ها و حقوق  بر خواست یمنف ریتأث رییتغ نیباشد و ا یمواد قانون اساس رییتغ ایو  لیاگر طالبان خواستار تعد»

است که گروه طالبان  یدر حال نیا« کرد. لیآن تعد یقانون یرا از مجرا یقانون اساس توان ینگذارد، م مردم

کرده  دیتأک یغن یجمهور سییدانسته، اما ر یغرب یکشورها نیقوان یکشور را کاپ یقانون اساس شیپ نیاز ا

 نیتر یو اسالم رینظ یب گرید یاسالم یکشورها یاساس نیبه قوان سهیافغانستان در مقا یاست که قانون اساس

 .قانون است

 تیخواستند از حما هیهمسا ینان از کشورهاچکنندگان هم صلح، شرکت یمشورت جرگه هیلو یاساس اجندا بر

در  لیدخ یچنان از کشورهامه هادست بردارند. آن گرید یتیترورس یهاگروه طالبان و گروه یو معنو یمال

ند از ملل متحد خواست تیامن مانساز یهمچو ملل متحد و شورا یالمللنیب یها صلح افغانستان و سازمان شو  ر  

صلح و  شاز رو یالملل نیب یها که سازمان یدر صورت هابه گفته آن رایکند؛ ز تیروند صلح افغانستان حما

 .نخواهد داشت ییضمانت اجرا شرو نیمذاکرات صلح با گروه طالبان نظارت نکنند، ا ندیبرا

 یکه برا اورندیبر گروه طالبان فشار ب دیبا هیهمسا یاند که کشورها کرده شنادیپ ها تهیاز کم یشمار چنانمه

 االتیدوم از اوشماره چهل تهیکم سییجالل، ر هللاضینان فچبا دولت افغانستان حاضر شود. هم میمستق مذاکرات
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 رویانجام دهد. به گفته او ناش از افغانستان را مسووالنه  ینظام یروهایخروج ن شخواست که رو کایمتحده امر

جنگ  دیبا ها ییکایافزود که امر تهیکم نیا سییافغانستان را ترک کند. ر دیجنگ نبا انیاز پا شیکشور پ نیا یها

 .کشور را ندارد نیدر افغانستان حق خروج از ا تیامن نیو صلح افغانستان را نظارت کنند و بدون تأم

 همراه بود ییها ها و مخالفت انتقاد صلح با یمشورت ۀجرگهیلو یبرگزار

 یمشورت جرگههیلو یکار تهیکم کیو پنجاه سانییر یدهشصلح با گزار یروز جرگه مشورت نیحال، چهارم نیا با

انتصاب و  یاختالف رو لیشده بود، اما به دل یزیر چهار روز برنامه یجرگه برا نی. هرچند اافتی انیصلح پا

روز  نیشنبه، دوازدهم ثور آخر بود پنج رشده است. قرا دیتمد گریروز د کی یجرگه، برا یادار أتیانتخاب ه

جرگه در  نیا یاعضا یها دگاهیو د ها شنهادیثور پ زدهمیجرگه باشد، اما اکنون قرار است روز جمعه، س نیا

 .جرگه اعالم شود سییر یاز سو یینها نامهقطع کی

 ستین ینیصلح کمپ یمشورت ۀجرگ هی: لوافیس

 یها تهیکم یده شنبه، در آغاز مراسم گزارش صلح صبح پنج یمشورت جرگه هیلو سییر اف،یالرسول س عبدرب

چنان صلح روز جمعه اعالم خواهد شد. او هم یمشورت جرگه هیلو یینها جهیجرگه اعالم کرد که نت نیا یکار

 یمشورت جرگه هیلو کنندگان رکتجرگه گوش داده خواهد شد و ش نیا یمه اعضاداده است که به نظر ه نانیاطم

 .نخواهند کرد یدارجانب یکس چیصلح از ه

 

  

 

 

 


