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 2۴/۰۷/2۰1۸             اشکار توانا
 

 یافغانستان در نشست چهارجانبه ابوظب یمل تیامن یتالش شورا
 

افغانستان در  یمل تیامن یاتمر مشاور شورا فیدر کشور محمد حن یمیبه صلح دا دنیرس یادامه تالش ها برا در
 .اشتراک کرد ینشست چهار جانبه ابوظب

 

حضور داشتند و اوضاع افغانستان  زیو امارات متحده ن یعربستان سعود کایامر یمل تینشست مشاوران امن نیا در
 .گرفتند یرا به بررس

 

 کا،یافغانستان، امر انیپالن عمل م یدر نشست ابوظب رودیکه توقع م دیگو یافغانستان م یمل تیامن یشورا دفتر
 .گردد لیتکم زین یو امارات متحده عرب یعربستان سعود

 

 زمیچهار کشور در رابطه به پروسه صلح افغانستان و مبارزه با ترور نیا انیکه م یپالن عمل، تعهدات نیاساس ا بر
 .گردد یو عمل بیتعق دیبا ردیگیصورت م

 

از پروسه صلح افغانستان  تیدر مورد حما یالملل نیو ب ییشود که اجماع منطقه  یبرگزار م ینشست در حال نیا
 . ستیکشور ن چیده اند که ادامه جنگ در افغانستان به نفع هافغانستان باورمند ش یحام یشکل گرفته و کشور ها

 

 ؟ ستینشست ها چ نیا یمنطقه و جهان در پ یانتظار مردم افغانستان از کشور ها اما
کدام  یجنگ از سو نیا یها شهیجنگ در افغانستان در کجا است و ر یکه عامل اصل داندیهر مغز آگاه م امروز

 . شود یم یاریکشور ها آب
 

و  یالزم جهان یبا فشار ها زمیترور یاصل انیاز حام یکی ثیمردم انتظار دارند تا پاکستان منح تیوضع نیا اب
مخالف افغانستان  یگروه ها گری، داعش و دمانند طالبان یستیترور یمواجه شود . امروز رهبران گروه ها ییمنطقه 

 یاس ا یا ایاستخبارات پاکستان  یو معنو یمال یها تیکنند و از حما یم یامن پاکستان زندگ یدر مکان ها
و  یمراکز سازمانده نیگروه ها در خاک پاکستان است و جنگ افغانستان از ا نیا یمیبرخوردار اند. مراکز تعل

  .شود یم زیتجه
 

 بار ها خبر ساز شده و زینبرد افغانستان ن یها دانیکشور در م نیا یها لیکرن یحت یپاکستان یها شهیمل حضور
از گروه  تیاست که در حما یپاکستان یها ستیترور یریشاهد هزاران مورد از دستگ زیافغانستان ن یزندان ها

 .بودندمخالف مسلح به افغانستان امده  یگروه ها گریطالبان ، داعش و د
 

انبه نشست چهارج تیوضع نیاند. پس با ابار ها از مداخله در امور افغانستان پرده برداشته  زین یپاکستان یها مقام
 یها تاسیگران کالن در س یکه باز یو امارات متحده عرب ی، عربستان سعودکایبستر مناسب است تا امر یابوظب
 وصخصکنند به  یم تیکه جنگ افغانستان را حما یالزم بر کشور ها یفشار ها دیکه با رندیگ میاند تصم یجهان

 .مذاکره بکشاند زیکشور حاضر شود که طالبان را به م نیپاکستان وارد شود تا ا
 

چهار کشور متذکره در ماه مارچ  یمل تیامن یمشاوران شورا یها أتیه انینشست چهارجانبه م ز،ین نیاز ا شیپ
کم  راتیاست. از آن زمان به بعد تغ کایدنباله نشست امر زینشست ن نیبرگزار شده بود و ا کایمتحده امر االتیدر ا

 در یاسالم یآن نشست علما نیآمد که از عمده تر انیماز روند صلح افغانستان به  تیسابقه در جهان در مورد حما
  .مرکز جهان اسالم بود یعربستان سعود
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 نیصدا جنگ افغانستان را نا مشروع اعالم کردند که ا کیاز سر تا سر جهان با  یاسالم ینشست علما نیا در
نشست جنگ افغانستان را  نیا هیدر حاش زیلح افغان ها شمرده شد. امام مکه و مسجد الحرام نص یبرا یدیحرکت کل

  .احرام اعالم کرد
 

حکومت افغانستان  یو دست مزد تالش ها جهیکه در نت یاسالم ریو غ یاسالم یکشور ها انیو اجماع م یصدا کی
 ساخته است.  شتریصلح را ب یها برا یدواریدر سه سال گذشته است ام

 

ندارند و مردم  یاسالم یکشور ها انیدر م یحام گریاند که د افتهی نانیرهبران طالبان اکنون اطم نکهیا ـ اول
اصول  فکشور خال نیا اتباعحکومت و  هیمخالفان مسلح عل یمتوجه شده اند که دشمن شتریاکنون ب زیافغانستان ن

  .صلح باشد یغاز گفتگو هاآانتخاب شان همانا  گانهی دیاست و با یاسالم
 

از خواست  تیدر حما یکه اجماع جهان داندیقرار دارد م یستیترور یپاکستان که تا اکنون در کنار گروه ها ـ دوم
بر که قرار گرفتن در برا داندیباد مآکالن در برابر مداخله پاکستان است و اسالم  لنجچ کیحکومت افغانستان  یها
 درویکه از پاکستان م یانتظار تیوضع نی. با ا استرو به رو شدن به خواست مشروع جهان  یاجماع به معنا نیا
به  دیاکشور ب نیلرزش باخت پاکستان را به دنبال خواهد داشت و ا یپاکستان است و کم دانیاست که توب در م نیا

  . بگذارد یعمل یکره گام هامذا زیخواست مشروع افغانستان پاکستان مثبت داده و به حاضر کردند طالبان به م
 

 پایان
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