
 افغانستان عهیش یعلما یشورا ینشست مشورت نیقطعنامه سوم

 کشور ریتحوالت اخ درباره

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَاعْفُ ۖ   حَوْلِكَ  مِنْ  لَانْفَضَُّوا الْقَلْبِ غَلِیظَ فَظ َّا کُنْتَ  وَلَوْ  ۖ  رَحْمَةٍ مِنَ اللََّهِ لِنْتَ لَهُمْ  فَبِمَا»

 «ینَوَکَِّلِالْمُتَ يُحِبَُّ اللََّهَ إِنََّ ۖ   اللََّهِ  عَلَى فَتَوَکََّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا ۖ   الْأَمْرِ فِي وَشَاوِرْهُمْ

مردم از گِرد تو متفرق  یدل بودو اگر تندخو و سخت ي: به مرحمت خدا بود که با خلق مهربان گشتترجمه

آنها( در کارِ )جنگ( با آنها  ييدلجو یآنها طلب آمرزش کن و )برا ی( آنان درگذر و برایِپس از )بد شدند،يم

آنان را که بر او اعتماد کنند دوست  خدا، که با توکل به خدا انجام ده يگرفت میآنچه تصم کنیمشورت نما، ل

 .دارد

 یماننديب يِبه عقب برده و مردم را مبتال به فقر و تنگدست اریبس انیسال یکشور را برا يدهه جنگ و ناامن چهار

 یاعلم یاست. شورا تیامن نیو تأم داريبه صلح عادالنه و پا يابیو فقر، دست يراه نجات از ناامن گانهيکرده است. 

ملت  انیو اخوت م یبرادر ةرابط یبرقرار یبرا ارههمو ،يو مردم ينينهاد د كي ثیافغانستان به ح عهیش

همه اتباع  انیدر م یاخوت و برادر هیاست روح دواریرا انجام داده و ام شيمؤثر خو یهامسلمان افغانستان تالش

 .گذاشته شود انيوگو و مذاکره نقطه پامنازعات از راه گفت يکشور، باعث آن گردد که به تمام

. دینرس یاجهیاما به نت دیها به درازا کشجنگ، ماه ریدو جانب درگ یهائتیه انیصلح افغانستان م مذاکرات

حکومت موقت به وجود آمده  جاديبه صلح و ا يابیدست یبرا دهایام دخل،یذ یکشورها يانیسرانجام با پادرم

کشور و در مجموع پروسه صلح به  تختيرا در پا ينظميو ب يمگیاز کشور سراس يکه خارج شدن اشرف غن بود،

 .وجود آورد

حفظ نظم و  یطالبان برا ينظام یروهایدر کابل آغاز شده و در حال گسترش بود، ن ينظميکه ب يتیوضع در

 يطيرخداد در شرا نيگرفتند. ا شياز چور و چپاول، وارد کابل شدند و نظم شهر را در کنترول خو یریجلوگ

تحوالت ،  نيداشت. ا انيمحرم و دهه عاشورا جر امي)ع( در انیامام حس یاتفاق افتاد که مراسم عزادار

شد و  تيريمد يخوببه تیبه وجود آورده بود؛ اما نظم و امن یعزادار مراسم تیرا در مورد امن ييهاشيتشو

 نيافغانستان از ا عهیش یعلما یشورا ي. اجالس مشورتديگذشته برگزار گرد یهاتر از سالمراسم عاشورا باشکوه

 .دينمايم یگزاراندرکاران محترم تشکر و سپاسبابت از همه دست

مردم و کمك به حفظ  يروح نانیاعتماد و اطم جاديا یبرا عهیش یعلما یاز تحوالت به وجود آمده، شورا پس

را برگزار  ۱۴۰۰/۶/۲مورخ  یموقع اقدام نموده و از آن جمله؛ نشست خبربه ده،يبه هر پد وندینظم و آرامش در پ



طالبان، درباره حکومت  یرهبر یاز شورا يئتیکشور و ه ونیاسیاز س یعلما با تعداد یشورا ئتیو پس از آن ه

در قبال حکومت  عهیوگو کرده مطالبات جامعه شمردم افغانستان گفت شريقابل پذ يِ شمول و نظام اسالمهمه

موکول  یگريرا به فرصت د يينها یهارا مطرح نمود. طالبان ضمن پاسخ مثبت به مطالبات متذکره، بحث ندهيآ

 .کردند

ت حکوم لیکشور، تشک یاوضاع جار ر،یو مواضعش را مرتبط به تحوالت اخ هادگاهيد ياجالس مشورت نيا

 :داردياعالم م ريموجود در کشور به شرح ز یهامورد توافق همه اقشار و جهت يِ شمول و نظام اسالمهمه

 ۹شب  ۱۲در ساعت  ييکايامر ينظام نيناتو که با خروج آخر ينظام یروهایاز خروج ن ياجالس مشورت -۱

ملت مسلمان  نياست پس از ا دواری. امدينماياستقبال م د،یرس انيحضورشان در افغانستان به پا ۱۴۰۰سنبله 

 انيپايب یهابر رنج يو همدل خوتا هیداده با روح گريدست در دست همد هايخارج هيافغانستان به دور از سا

 .بگذارند انيگذشته نقطه پا یهادهه

 يدستور قرآن كيداشته و  يمهم گاهيجا ياسالم عتيدر شر يجان، مال و عرض مسلمانان و کرامت انسان -۲

در حفظ آنها و  ديبا يتیکرده است. مسؤوالن محترم امن یجد دیبر حفظ آن تأک زیاست که رسول خدا)ص( ن

 .نديآنان کوشش همه جانبه نما يروان تیامن نیمردم و تأم تیمصون

مقامات مسؤول به حل  يتوجه اساس ديبا برند،يرنج م یکه مردم از فقر مفرط و نادار يدشوار کنون طيدر شرا -۳

 یکار و اشتغال باشد و برا نهیزم جاديکشور و ا یچرخه اقتصاد تیمردم، آغاز فعال شتیو مع يمشکالت زندگ

کاهش  يمردم اندک ریگدامن یهابتیدست گرفته شود تا آالم و مص یجانبه روو همه يتالش اعظم ييفقرزدا

در رابطه به مورد مصرف زکات از اخذ عشر و  عهیش يحکم فقه گريکند. با توجه به فقر مردم و از جانب د دایپ

 .صرف نظر شود عیزکات از مردم تش

 

 هیباور، روح ت،یذهن ديبا داريصلح عادالنه و پا ی. براستیگذاشتن تفنگ و ختم جنگ ن نیصلح تنها به زم -۴

آن امکان  ریتر گردد؛ در غو مستحکم تيتقو يعدالت اجتماع قیو با تطب جاديدر جامعه ا يو وحدت مل زیآمصلح

 دينمايم جابيسال منازعات در کشور ما، ا چهلاز  شیگذاشتن به ب اني. نقطه پامینداشته باش داريدارد صلح پا

و  دهيرسوم و عنعنات پسند ،ينيداده با احترام به فرهنگ د گريدست در دست همد م،یباش ريگرپذيکه همد

را  یريپذصلح تیو ذهن یو برادر تیمیاخوت، صم هیمختلف ساکن کشور، روح مورد احترام اقوام یهاتیشخص

  .ميساز نهيدر جامعه نهاد

و  هایریگاظهار نظر و موضع ت،یافراد به خاطر سوابق فعال بیبر عدم تعق يمبن يامارت اسالم میتصم -۵

که خالف آن  شوديم دهياست. اما بعضا  د نیقابل تحس ،یاها به هر بهانهخانه يافراد مسلح از تالش یریجلوگ



 طيبا سوءاستفاده از شرا رمسؤولیغ فراداز جانب ا هایرفتارخالف نيهم ا ديشا رد،یگيصورت م ييرفتارها

ها جدا  خانه يکه از تالش خواهديم ياسیو س يتیمحترم امن نیاز مسؤول يموجود باشد. لذا اجالس مشورت

و  يتا موجب جلب اعتماد و آرامش روح ندينما بیتعق تيرا در سراسر کشور با جدموضوع  نينموده، ا یریجلوگ

  .مردم گردد يروان

و اجتناب  یبر دور ياست و در فرهنگ و معارف اسالم یروانهیو م تیاعتدال، وسط نيمقدس اسالم د نيد -۶

امت مسلمان را امت وسط خوانده  ميشده و قرآن کر يفراوان دیها تأکدر رفتار و کردار مسلمان طياز افراط و تفر

 قیو عم یمقامات مسؤول مورد توجه جد تارو در رف يدر نظام اسالم ياصل مهم قرآن نيا مياست. انتظار دار

  .ردیقرار گ

همه اقشار،  ینماتمام ینهيیشمول و آختم جنگ، حکومت همه يملت مسلمان افغانستان انتظار دارد در پ -۷

حکومت  لی. تشکردیمختلف شکل گ یهاو در تفاهم با جناح لیساکن کشور تشک يب اسالممذاه روانیاقوام و پ

لذا  گردد؛يم یاقتصاد کالتمرم و مش شتریب شيو تشو یاعتماديباعث ب فتدیب ریهرچه به تأخ د،يجد

  .باشديشمول محکومت همه لیروند تشک عيخواستار تسر يکنندگان در اجالس مشورتشرکت

و  یادار ،ياسی، در سطوح س ييو قضا يحکومت یکه در نهادها دينمايم جابيشمول احکومت همه عتیطب -۸

فرصت  اقتیو ل يستگيهمه اقوام و مذاهب کشور بر اساس شا يعلم یهاتیگان و شخصنخبه ديبا يکیتخن

  .شهروندان کشور را داشته باشند یحضور و ارائه خدمات برا

در قانون  عیاهل تش هیو قانون احوال شخص یمطالبه درج مذهب جعفر ديمانيم دیتأک ياجالس مشورت -۹

انعطاف  رقابلیو غ يحضور همه اقوام از موارد اصول ریشمول و فراگحکومت همه لیدر تشک نیو همچن ياساس

  .در کشور است يثبات و استحکام نظام اسالم یبرا ياساس ادیبوده و بن

قابل  ينظام اسالم یهاافغانستان در مورد مؤلفه عهیش یعلما یشورا صلهیفکنندگان اجالس از ما اشتراک -۱۰

 دخلیبا جوانب ذ ۱۴۰۰/۲/۱۸مکتوب مورخ  يکه ط م؛یکنيم تيهمه شهروندان کشور، حما یقبول برا

 دیتأک ۱۴۰۰/۶/۲مورخ  ینشست خبر هیانیدر ب گريبار د كيساخته شده بود و  كيمذاکرات از جمله طالبان شر

  .کرده است

 عتيمطابق احکام شر ،يو فرهنگ يمیتعل ،یاقتصاد ،ياجتماع ،ياسیاز حقوق زنان در امور س تيحما -۱۱

 .ردیصورت گ ياسالم



همه مردم در تفاهم  رشيقابل پذ يطالبان, حکومت همه شمول و نظام اسالم ياسالم كيمطابق وعده تحر -۱۲

 یعلما یخواستار آن است که شورا ياجالس مشورت نيبنا برامختلف کشور به وجود خواهد امد.  یبا جهت ها

 .شرکت داشته باشد یمهم کشور میافغانستان در همه تصام عهیش

 هيکشور همسا چیاز خاک افغانستان ه دينبا ندهيکه در آ ندينمايم دیتأک يکنندگان اجالس مشورتشرکت -۱۳

و استقالل  يارض تیتمام ،يمل تیحاکم زیکشورها ن ريسا ميما متضرر گردند و متقابال  انتظار دار هيرهمسایغ اي

کننده به صلح و کمك كیمناسبات ن ،یمجوارحسن ه ز،یآممسالمت يستيتا همز ند؛يافغانستان را احترام نما

 .میداشته باش يجهان

و مستقل جامعه  ينينهاد د ثیکه به ح خواهديافغانستان م عهیش یعلما یکنندگان اجالس از شوراشرکت -۱۴

 دنیوگوها و رسساختن گفت ييقطعنامه تا نها نيافغانستان مذاکرات را با طالبان، با در نظر داشت مفاد ا عیتش

که  ييهاانيجر ي. ضمن تشکر از تمامدمشترک ادامه ده میمورد قبول هر دو جانب و اتخاذ تصم جهیبه نت

  - .افغانستان همکار شوند عهیش یعلما یبا شورا اهد؛خوياند از آنان معرصه فعال بوده نيتاکنون در ا

  .و رحمةاهلل و برکاته کمیعل والسالم

  افغانستان عهیش یعلما یشورا ينشست مشورت نیسوم

۱۶/۰۶/۱۴۰۰ 


