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 افغانستان 
 !گیرد نمیرا به عهده ولیت آوردن صلح ناقص ؤمس

 

 غنی،اشرف جمهور رئیس "
 :گوید می

 . "ردگیبه عهده نمی افغانستان  دررا ولیت آوردن صلح ناقص ؤکه مس

 

 

 

 در سفر اخیرش به آن کشور اکستانصدراعظم پامران خان ئیس جمهور افغانستان با اشرف غنی ر

 

م افغانستان و تی یس جمهورئتوسط ر که یهای شک و تردید مگر، کلماتو نواقص  ها کمبودی ازصرفنظر

امریکا با  ۀنمایندۀ وزارت خارجه ایاالت متحدبا آغاز مذاکرات داکتر زلمی خلیلزاد  این اواخر در شا کاری
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 رف غنیاش رخرین سفآکه در را  یاظهارات بخصوص شوند گفته می صلح افغانستان ۀلئپیرامون مسطالبان 

   ست.ا کفن پاره کردن قبل از وخت از ه ایو نشان اند کامأل نگران کننده گفتهپاکستان در 

جود ندارد. و ناقص صلح کامل و حصلبرای لی بق ۀپیشبینی شد نسخۀ کدام کشور در صلححالت تأمین  امر در

 حالت تسلط صلح در در . باشند میکشور یک در متضاد متقابل و و وضع  دو خود حالت جنگ هر صلح و

  .شوند یمما کمفریا جنگ سرد ح جامعه عدم حالت جنک گرم و

 یزیچ نآ. یا کامل تعریف نمود وناقص  عمل بدون تصورات قبلی تواند در را نمی صلح، ستصلح ا صلح

ه درعمل پیادباید که  ستصلح ا برای تأمینچارچوب و موازین توانند  کرده میعمل تعمیل  صلح در کهرا 

  .دشو

 وتقل انتقال امنیت به و، مسؤمالیه ملل متحد، وزیرسر منشی قبلی  حیث مشاوره بخود  یس جمهورئجناب ر

در مین صلح پایدار أاز ت تا هنوز د کهاطالع دارنو یکی از اساس گذاران دولت کنونی کافی  های ملی

 د. داروجود  یزیاد ۀفاصلافغانستان 

صلح حادثه   .هم ادامه دارد آن تا هنوز ۀشدت بیسابقه افغانستان ب شود که جنگ خونین در چهل سال می

دولت افغانستان صورت نگرفته  باهنوز طالبان  در روی روی ۀگونه مذاکر هیچ . ناگهانی و تصادفی نیست

شانده را دست ن افغانستانکنونی دولت  و حامیان خارجی شان پاکستان دولت کامل طالبان با پشتوانۀ است. 

  به رسمیت نمی شناسند. آنرا گویند و می
 

مکلفیت وظیفوی خویش را از دیگران مطالبه اجرای  یس جمهور کشورئست که رینعجیب ااظهار جالب و 

ند دا یس جمهور آنرا ناقص میئجناب ر کنند می کارلۀ صلح  ئدارند. جوانب دیگر قضیه که پیرامون مس

 د. صلح مورد نظرش را عملی نمای د کهخواه یا نمی و دتوان مگر خودش هم نمی
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