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 اعالميه مطبوعاتی

۱۳۹۴ حوت ۵  

ارگ، کابل: دولت جمهوری اسالمی افغانستان تاريخ گفتگوهای مستقيم صلح را که در 
يک فرصت مناسب برای تمامی گروهای  روی آن موافقت گرديد، آخرين مجلس چهار جانبه

خواهد دهند، دانسته و يکبار ديگر از آنها میطالبان و سايرين که هنوز به خشونت ادامه می
گی عاری از خشونت و جنگ را اختيار کنند، زيرا  تا به پروسه صلح يکجا شده، زنده

 ما چيز ديگری را در قبال ۀجنگ و خشونت بجز تباهی، ويرانی و کشتار مردم رنجيد
 ندارد. 

 گذشته از ۀپاليسی دولت جمهوری اسالمی افغانستان صلح جويانه بوده و در بيشتر از يکده
های طالبان و ساير مخالفين مسلح خواسته است تا به يک زندگی مسالمت آميز برگردند گروه

 و در بازسازی کشور سهيم شوند. 

های طالبان و ساير گروه های مسلح افغان می خواهد تا دولت افغانستان يکبار ديگر از گروه
مردم بی گناه را متوقف سازند، به ويرانی کشور  جنگ و خشونت را ترک کرده، کشتار

 حوت سال روان ماهاواسط مبادرت نورزند و به گفتگوهای مستقيم صلح که قرار است در 
  برگزار گردد، بپيوندند.در شهر اسالم آباد

دولت افغانستان بدين باور است که تداوم جنگ جز صدمه زدن به زندگی و رفاه جمعی 
آنرا يگانه عامل عقب ماندگی و عدم  مردم رنجيده افغانستان نتايج ديگر در پی ندارد و

های داند و بدين لحاظ اميد وار است تا رهبری گروهانکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور می
ها جنگی از فضای جديدی  که برای گفتگوهای صلح ايجاد مختلف طالبان و ساير گروپ

 شده، استفاده نموده و زنده گی صلح آميز را اختيار نمايند.

کند که تا دولت و مردم افغانستان ضمن تجديد دعوت خود برای گفتگوهای صلح تاکيد می
وردها و امنيت مردم خود با قاطعيت در مقابل آزمان کاهش کامل خشونت همچنان از دست

بخشند، دفاع خواهد کرد. که جنگ را تداوم میآنانی
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 اياالت متحده امريکا و جمهوری خويش بخصوصاز شرکای بين المللی  دولت افغانستان
 پاکستان بمنظور  دولت های افغانستان و از اقداماتبخاطر تداوم حمايت های شانمردم چين 

  #..تامين صلح در افغانستان و منطقه ابراز امتنان مينمايد
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