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  گزاري پاسس
نویسندگان گزارش از تمام کسانی که در به . است انجام یک کار پژوهشی موفق، نیازمند همکاري تیمی مداوم

 :کنند اند، تشکر و قدردانی می فرجام رسیدن این تحقیق به هر نحوي ما را یاري رسانده

 ةکنند مرور( مطالعات جهان دانشگاه تهران ةدانشکددر الملل  نیروابط ب استاد: جهانگیر کرمی داکترـ 
 )ینظرسنج

و  یالملل نیب ينهادها تیبحران و رهبر تیریعامه، مد ةارشد ادار کارشناس: نیالب مبارز داکترـ 
 )نظرسنجی ةکنند مرور( داکتر طب

  )ACKU(مدیر پژوهش و ارتباطات مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل : رضا حسینیـ 
  :مان همچنین از همکاران

 افغانستان کیمطالعات استراتژ توتیگر انست پژوهش: محمد عرفانیـ 

هاي  یتها و حما انستیتوت به خاطر تالشو لوجستیک مالی  ،اداري هاي مسئولین بخشـ و 
  .کنیم شان تشکر می همیشگی
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   (AISS)افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست یمعرف
مطالعات و  تمرکز که است یقاتیتحق مستقل نهاد کی (AISS) افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست
 ۀنیزم يساز فراهم هدف با 2012 سال اکتبر در نهاد نیا. است استوار کیاستراتژ موضوعات يرو بر آن هاي پژوهش

. است شده تأسیس ی،الملل نیب و يا منطقه سطوح در افغانستان کیاستراتژ موضوعات يبرا کیاکادم و یعلم
 ها و کتاب و چاپ ترجمه مستقل، قاتیتحق انجام از استفاده با دارد تالش افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست

 صلح، ت،یامن  ،یدموکراس بهبودرشد و  به یالملل نیب و یمل يها کنفرانس و نارهایسم يبرگزار ،میعل مقاالت
   .کند کمکدر جامعه ... و ي خوبدار حکومت

  تیمسئول رفع
 )AISS( افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست يها دگاهید ةدهند انعکاس عنوان چیه به تحقیق نیا اتیمحتو

  .باشد ینم) NED( مرکز مساعدت ملی براي دموکراسی: کننده لیتمو نهاد نیهمچن ای و
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  قیتحق ۀخالص
با  يمذاکرات جار ۀموفقان برد شیبه صلح عادالنه و پ دنیرس يراه برا ۀنقش کی ۀارائ يبرا یتالش قیتحق نیا

منازعات در طول چهار  یاسیصلح و حل س يها و علل شکست پروسه لیدال یخیفهم تار يبر مبنامسلح  نیمخالف
 يو جنگ در مقاطع مختلف پس از کودتا همنازع یده عناصر و عوامل فعال در شکل ،قیتحق نیا. گذشته است ۀده
 يِاقتصاد ایو  یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ يها هیسو لیکرده و بر آن است تا با تحل یتا امروز را بررس 1357ثور  7

در آن، موانع  و  لیدخ گرانیباز اتیو نظر یخیتار اتیبه چهار دهه، بر اساس تجرب کینزد یزمان ۀخشونت در بره
  . صلح را برجسته و روشن سازد و عوامل مشوق و ممد صیصلح را تشخ راراهف یاصل يچالشها

 یفیک قیو روش تحق) Grounded Methodology( ادیبن داده يروش تئور قیبر تلف یمبتن قیتحق نیا یشناس روش
ها و  و روند دادهایرو نیا نیو ناظر یو جنب یاصل گرانیتالش شده تا باز ،قیتحق نیدر ا. مفصل است يها مصاحبه
 ادیبن داده يآنان در قالب تئور يها قول نقل وها  و گفته اتیو نظر ندیخود سخن بگو گران، لینظران و تحل صاحب

در  لیدخ گرانیافغانستان از زبان باز یو اجتماع یاسیشده در بستر فرهنگ س ارائه يها لیو ارائه شود تا تحل میتنظ
و  ریگ نفس ندیو قابل استناد در فرا یو عمل ینیحال ع نیجنگ و صلح، چهارچوب واضح و قابل فهم و در ع

 يفکر يها تیو شخص یاسیتن از رهبران س 32با  قیتحق نیدر ا. مذاکرات صلح را فراهم آورد يارج نیآفر چالش
مصاحبه  یاسیس يها شیو گرا یتیو تناسب و توازن  جنس یو مذهب یو زبان یداشت تنوع قومبا درنظر یو فرهنگ

  .صورت گرفته است
کرده و سؤاالت و  میتقس لیبل تحلقا يها را به دوره ریاخ ۀنخست چهار ده سندگانینو ق،یتحق نیا در
صلح  یو جهان يا منطقه زمینامید ای یرونیعوامل ب ریتأث(بحث  یاصل ةمصاحبه را در رابطه با چهار حوز يها پرسش

 يها ها و چالش در کشور؛ تالش ياقتصادو  یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع زمینامید ای یعوامل داخل ریو جنگ؛ تأث
اما در . اند نموده میتنظ) داریصلح پا نیعبور از جنگ و تأم يبرا يادیبن يبه صلح؛ و راهکارها دنیرس يبرا یاصل

ثور تا طرح مصالحه و  7 ياز کودتا( لیقابل تحل یزمان ۀتا چهار بره دهش میو تنظ یطراح يحال سؤاالت طور نیع
 يها برا برآمدن طالبان و شکست تالش ،يجهاد يها گروه انیم یداخل يها جنگ ةدور اهللا، بینج ترداک یمل یآشت

  . رندیبر گ  را در) بن ۀنام پس از موافقت ۀائتالف شمال و گروه طالبان، و بره انیصلح م

  قیتحق يها افتهی
است که در هر برهه و مرحله از منازعات در  یو داخل یمتأثر از عوامل خارج يدر افغانستان به شکل بارز جنگ

عوامل در طول چهار دهه با  نیسو نوع و سطح دخالت ا کیاما از . اند ونت نقش داشتهکشور، در تداوم جنگ و خش
جامعه و  ییایپو زیبزرگ و ن يها قدرت يها بتو رقا يا منطقه يها استیتحول و تداوم در س زمینامیتوجه به د

چهار دهه،  نیدر طول ا ،گرید ياز سو. در افغانستان و نوع فراگرد تحول در داخل، متفاوت بوده است استیس



9 

و  یرونیعوامل ب یدگیچیپ  هم از اشکال گره خورده و در یبه شکل یرونیبا منافع ب یتداوم جنگ و مشکالت داخل
صلح و ثبات در  يبرا یدوام جنگ و خشونت و مانع یاز عوامل اساس یکیداشته و  یدر پ اکشور ر یعوامل درون

  .مطرح بوده است ،کشور
 زین) Non-state actors( دولت یب گرانیمنطقه و حضور باز يها از دولت ياریبس يناکارآمدعالوه، ضعف و  به
 يها امروز گروه. باشد یخصوص در افغانستان م هبه صلح و دوام خشونت در منطقه و ب دنیاز موانع رس یبخش
ها  دولت ییناکارا ۀجیکه نت ییها نهیو زم ها تها و فرص دولت انیموجود م يها با استفاده از تنش یو افراط یستیترور

ها را  مرز دولت، یب گرانیو باز یستیترور يها گروه ،یآشفتگ نیدر ا. اند تمام منطقه را به آشوب کشانده باشد، یم
  .شوند یظاهر م یجهان ای يا منطقه يها از قدرت یکیو در نقش عامل  شکنند یم

ها، در که فراتر از مرز شود یم یقوم يها زیو ست تیمربوط به بحران هو زیفراراه صلح ن يها از چالش یبخش
و از  سازد یرا متزلزل م یمل يها سو ساختار کیاز  تیو قوم تیمشکالت هو. دارد شهیمنطقه ر يها ساختار دولت

 یخیشترك تارم يها شهیر يساز برجسته قیاز طر يا ها و منازعات منطقه را با رقابت یداخل يها رقابت گر،ید يسو
مانده و نتوانسته  یباق ریپذ بیهنوز آس نهیزم نیافغانستان در ا. زند یبه هم گره م یباستان يها از عموزاده تیو حما

  .دیآ قیمؤثر فا ۀگون به تیو قوم تیبر مشکالت هو
نشان  قیتحق نیا ،یاسیدر ساختار س ییاز انحصارگرا یرهبران و نخبگان و سطح یقوم يها استیس ةبرعالو

 ییابتدا يها يازمندین نیحکومت در تأم یناتوان« ۀاضاف در سطوح مختلف به یعدالت یدهد که گسترش فساد و ب یم
 يفضا تواند یو ادارات عامه م ها نهادگسترش فساد در . نقش دارند یجمع یتیکردن نارضا ور ، در شعله»مردم

و  قیشان تشو حل مشکل يبرا تر یمحل يها نهیگز نشیبه گز کرده و آنها را دیدولت و مردم را تشد انیم ياعتماد یب
در  یعدالت یناگوار فساد و ب امدیاند، پ اشاره کرده شان يها به آن در گفته زیشوندگان ن آنچه که مصاحبه. کند بیترغ
خشونت کمک کند  يفضا يبه بارور تواند یاز مرکز است که م زیگر يها شیگرا قیو تشو یمحل يها ضادت دیتشد

  .کند فیبر قانون را تضع یمبتن یاسیثبات نظام س ،یاجتماع ةو قاعد
 ياز جامعه به سو یشدن بخش شوندگان موجب رانده مصاحبه تیو فقر، به باور اکثر یافتگین بر آن، توسعه عالوه

دامن  یبه ناامن کنند یتالش م يا عده لیدل نیبه ا نکهیا ایو  شود؛ یطلب مانند طالبان م خشونت يها خشونت و گروه
جنگ  یاسیها جنگ، اقتصاد س در افغانستان در طول سال. ورندرا فراهم آ یرقانونیغ شتیامرار مع يها نهیبزنند و زم

 کیبه  لیها تبد ياریبس يگذشته، جنگ برا ۀدر طول چهار ده جهیمواد مخدر گره خورده و در نت ییایبا اقتصاد ماف
 داقتصا يبرا. است ییایکالن ماف يها به مفهوم قطع درآمد يتعداد يه و لذا قطع جنگ براامرار معاش شد ۀلیوس
است که در آن  رمشروعیبه مفهوم گسترش حوزه و قلمرو بازار اقتصاد غ یگسترش ناامن ،یررسمیو غ ییایماف

 نیبنابرا. دست بزنند ییایو انباشتن اقتصاد ماف ییبه درآمدزا یقانون گردیبدون هراس از پ يتر با دست باز توانند یم
  .تداوم خشونت است واملاز ع یکیگره خورده با آن،  یمواد مخدر و اقتصاد جنگ

صلح و  يمؤثر گفتگوها برد شیپ یاز موانع اصل یکیعنوان  به یو اجتماع یاسیس يها فیدر ط یپراکندگ
 یرهبران حکومت وحدت مل انیدر م دگاهینه اختالف نظر و دخصوص هر گو به. دیآ یرساندن آن به شمار م جهینت به
 يها برا تالش فیموجب تضع تواند یم یمل یمصالحه و آشت ندینسبت به فرا یاسیاحزاب س يرهبران و اعضا ایو 

در  یاجماع داخل کی جادیباورند که در قدم اول، وحدت نظر و ا نیشوندگان عمدتاً بر ا لذا مصاحبه. صلح شود



10 

  .ضرورت است یها و مطالبات مل از خواسته فیمسلح و تعر نیمصالحه با مخالف ندیبا فرارابطه 
وحدت نظر، با  يبرا اتینظر دیو توح یمصالحه و آشت طیبر سر نحوه و شرا یاجماع داخل کی جادیاز ا پس

جنگ و خشونت از  استیس رییتغ يبرا يا اجماع منطقه کیبه  دنیجنگ در افغانستان، رس يا توجه به ابعاد منطقه
بر است و ضرورت به  و زمان واردش يدر سطح منطقه، کار یاجماع نیچن. منطقه ضرورت است يها کشور يسو

. بزرگ جهان دارد يها کشور تیکشور و جلب حما یخارج استیدستگاه س يساز و فعال کیپلماتید يکنشگر
که هر  گردد یافغانستان برم کیدور و نزد يها هیمنطقه و همسا يها کشور انیبه تضاد منافع م يدشوار نیاز ا یبخش

 يها دادن منافع مشروع کشور مورد توجه قرار. نسبت به افغانستان دارند یخاص کیژاسترات ای یتیامن دیکدام منافع و د
 ياما از سو. دضرورت دار کیپلماتید ۀمند و مبتکران قدرت يجامع و کنشگر يا منطقه و توازن در روابط، به برنامه

را  يدیجد يها هارچوبچ ،ياقتصاد يها جهان و منطقه و نوع رقابت یتیدر نظام امن رییتحول و تغ ز،ین گرید
تحول و  نیغفلت از ا. را داشته باشد يو اقتصاد یتیامن ستمیس جادیو ا يا روابط منطقه فیتا توان بازتعر طلبد یم

به  تواند یم ،ینیب شیقابل پ يها کشور در ساختار گاهیجا فیاز تعر یدر منطقه و ناتوان انیدر حال جر يها یسیدگرد
حاصل نشود، با توجه  یاجماع نیچن جادیدر ا یتیکه موفق یاما در صورت. انجامدیب آنکشور از  شتریب يریپذ بیآس

بر و  زمان يبه صلح وجود ندارد و اگر هم باشد، کار دنیرس يبرا یحل آسان جنگ در افغانستان، راه يا به ابعاد منطقه
  .فرساست توان
دولت افغانستان و گروه  انیم میبر مذاکرات مستق تیاکثر دیبر تأک یشوندگان مبن مصاحبه اتیتوجه به نظر با

 ياگفتگوه برد شیدر تداوم جنگ و خشونت در افغانستان، پ يا منطقه گرانیباز ریطالبان و نقش پاکستان و سا
 يوارد گفتگوها کیپلماتید يکند تا از مجار شتال دیسو دولت با کیاز . ردیگ یقرار م دیمورد تأک شتریب هیدوسو

 گر،ید ياما از سو ابد؛یفهم مشترك دست  ایتوافق و  کیشود تا به  یرونیو ب يا سازنده با پاکستان و عوامل منطقه
 ۀمعتقدند که تجرب زیشوندگان ن مصاحبه شتریب. ردیدولت و طالبان صورت گ انیم میمذاکرات مستق يرو یتمرکز اصل

 ایو  ؛دولت بر گفتگو با پاکستان دیو تأک ؛کایطالبان بر گفتگو با دولت امر دیتأک بودن جهینت یگذشته، ب ۀده میون کی
با دولت  بیدولت داکتر نج يگفتگو ۀما تجرب نکهیبرعالوه ا. کند یپاکستان با طالبان را ثابت م قیگفتگو از طر
در . صلح در آن زمان شد يها منجر به شکست تالش هک میرا دار يبا شورو نیو نشست مجاهد واینیپاکستان در ج

و  ادیز يها را که پس از تالش اریحکمت نیگلبد یدولت و حزب اسالم انینامه م موافقت يامضا يکه تعداد یحال
و  شدن یکه عمل دانند یم یاالفغان نیمذاکرات ب برد شیپ يبرا یخوب ۀدور گفتگو صورت گرفت، نمون 25از  شیب

مخالف  يها گروه ریسا يدولت در امر صلح باشد و برا ییتوانا يبرا یمحک تواند یآن م ۀدن موفقانیرس فرجام به
 يهانهاد انیم فیظاو میتقس تینوع زین ییسو از .ردیعنوان مشوق قرار گ روند مشابه، به کیبه  وستنیجهت پ

صلح، وزارت امور خارجه و  یعال يو مصالحه به شمول شورا یآشت يروند گفتگوها برا ةبرند شیمسئول و پ
  .آن مهم است دنیرس جهینت گفتگوها و به نیا تیو مؤثر تیشفاف نیدر تأم یمل تیامن استیر

صلح تنها  یعال يستان، شوراجنگ در افغان یو خارج یشوندگان، با توجه به ابعاد داخل باور عموم مصاحبه به
 تیکه مسئول یصلح باشد؛ در حال یبخش داخل يریبه تعب ایصلح و  یکیتخن لیمسا ردب شیپ يبرا ییمجرا تواند یم
ما  یخارج استیکشور فعال شود و س یپلماسید ستگاهد دیلذا با. دار شود عهده تواند یصلح را نم یپلماسید برد شیپ

وزارت امور  انیم يکار يها تیو مسئول تیمرز صالح زین ییو از سو. روشن شود يا در رابطه با مناسبات منطقه
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  .صلح وضاحت الزم را داشته باشد یعال يخارجه و شورا
برده شود تا مطالبات هر  شیـ برد پ برد ۀبرنام کیدر قالب  دیکند که صلح با یم دیکأت قیتحق نیا نکه،یا انیپا در

غلبه از راه  ایـ باخت و  برد ياستراتژ. شود نیصلح در نظر گرفته شده و تأم ۀدر برنام یدو جانب در سطح معقول
 ۀیبر پا براینبنا. سازد یرا فراهم نم ییو نها یحل اساس باشد، اما راه سریمدت م و جنگ ممکن است در کوتاه ینظام

  : اند دهش شنهادیپ لیذموارد  قیتحق نیا افتهی
  : دولت يبرا

 يها تالش دیمسلح، با نیدولت و مخالف يسو در دو میاز مذاکرات مستق زیناکام گر ۀبا توجه به تجرب -1
  . ردیدولت و طالبان صورت گ انیم میمستق يآغاز گفتگوها يبرا يمتمرکز

 »جیچوب و هو« استیس دیبا نیبنابرا ست؛ین یکاف یصلح و ثبات در کشور، تنها راهبرد نظام ةاعاد يبرا -2
منازعات  يبرا یاسیحل س ـ برد، راه  چهارچوب برد کیدنبال شود و در  اًیقو نیکشاندن مخالف به مذاکره  يبرا

  . موجود جستجو شود
 انیاجماع نظر در رابطه با صلح و جنگ م دیبا ،یداخل ییصدا و هم یوحدت نظر و هماهنگ نیتأم يبرا -3

 ییو چندصدا يتا چندمحور ،شکل داده شود یاجتماع نفوذ ياثرگذار و ذ يها و چهره یاسیرهبران دولت، احزاب س
  .نشود حمسل نیمذاکرات با مخالف تیموفق زانیصلح و م يها برا تالش فیموجب تضع

از انحا مانع تحقق  يدر کشور را که به نحو يجار استیحاکم بر س یتالش کند تا گفتمان قوم دیدولت با -4
صلح و  يبرا یمل یبه اجماع یمل يمسلح شده است، با عملکرد نیروند مصالحه با مخالف تیصلح و موفق

 نیمذاکرات با مخالف تیموفق صورتقدرت در  ۀموازن رییها از تغ کند تا شبهات و هراس لیعادالنه تبد یستیز هم
  .برود نیموجود، از ب یاسیآنها به نظام س وستنیمسلح و پ

روند مصالحه را بر عهده دارد،  یکیامور تخن تیکه مسئول یو مسلک طرف یعنوان نهاد ب صلح به یعال يشورا -5
 نیجوانب به شمول مخالف ۀتا بتواند اعتماد هم دیایآن به وجود ب یالزم در امور مصارف مال تیشود و شفاف ییبازآرا

صلح باشد، اما  يبرا یو اجتماع یمدن يعلما و نهادها يها تالش يبرا یمانع دیشورا نبا نیا. مسلح را جلب کند
در موارد مرتبط به  ینیو د یمدن ينهادها یابتکارات اجتماع ایها و  رد طرح ایو  رشیپذ یدر رابطه با چگونگ دیبا

  .داشته باشد یینها میمسلح، تصم نیبا مخالف میمذاکرات مستق
 یو نوع ارتباط معضالت و مشکالت داخل یالملل نیو ب يا منطقه يرجا يها استیس يها با توجه به ضرورت -6

صلح، طرح و  يا منطقه يها فورم را در رابطه به پلت یروشن و فعال یپلماسید دیدولت با ،یرونیکشور با عوامل ب
 یمنافع مل ةمسأله در حوز نیتر مورد که مهم نیانفعال و انتظار عبور کند و ابتکار عمل را در ا استیدنبال کند و از س

مانند داعش در افغانستان  يتر بسا تندروتر و خشن يها مسأله، ظهور گروه نیتر مهم. ردیدر دست بگ باشد، یکشور م
 ةاکنندیاح ،یشرق ای یغرب ةدیپد لیاز قب یماتیو خشن با تقس یافراط يها انیاجازه داده شود تا جر دیاست که نبا

  .شود یو جهان يا منطقه يها قدرت انیرد آن، ماز نوع جنگ س یابتیجنگ ن
ساختن نظام روابط قدرت در منطقه  متحول يروشن برا يرا با طرح استراتژ يجار يها برنامه دیدولت با -7

مختلف در  ياقتصاد يها حوزه ةکنند متصل ياقتصاد يایزا به جغراف رقابت یاسیس ياینسبت به افغانستان، از جفراف
  . ردیبگابتکار عمل را به دست  نهیزم نیکرده و در ا تیسطح منطقه، تقو
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 یافراط يها شهیو ورود اند ینید اتیرا در رابطه با اصالح نظام تعلم يا ژهیو يها ها و برنامه طرح دیدولت با -8
  .ردیدست بگ يبه کشور رو

کشور،  ییو قضا يدر نظام ادار یده و حساب تیشفاف نیخوب و تأم يدار حکومت تیبا تقو دیدولت با -9
 لیو تما يزیمتوازن فراهم شده و روند مرکزگر ۀتوسع یاجتماع يها نهیمردم را فراهم آورد تا زم تیموجبات رضا

  .برداشته شود انیاز م یرسم يمبارزه با نهادها
 يها نهیگز نشیآنان به گز ۀو از مراجع ردیدست بگ يجوانان رو يرا برا يا ژهیو يها برنامه دیدولت با -10

  .کند يریجلوگ» خشونت« ای» خروج«
  :یمدن يو نهادها یاسیاحزاب س يبرا

چک  يعنوان نهادها به یمدن يو نهادها یاسیاحزاب س ،یاسیاوضاع س یو شکنندگ يریپذ بیبا توجه به آس -1
 يها تالش نیگزیگرانه را دنبال کرده و آن را جا اصالح استیس دیحکومت، با يها استیاعمال و رفتار و س کنترلو 

به  يدواریام ایقدرت و  یهر نوع خأل احتمال رایز. ندکن» براندازانه« ای» کننده فیتضع« يا هیپراکنده و هرچند حاش
و تعلل  ریمصالحه را با تأخ ندیسازد و فرا دواریام دیجد يها مسلح را به فرصت نیمخالف تواند یحکومت، م رییتغ

  .شکست مواجه کند یو حت زا يدشوار
 جیدر بس يمند و قدرت يسهم قو دیبا یو علم ینید يخصوص نهادها و به یمدن يو نهادها یاسیاحزاب س -2

دولت  یرسم يها د تالشمم ایعنوان مبنا و  کنند و نقش آنها به فایعادالنه ا یستیز صلح و هم يبرا یافکار عموم
  .شناخته شود تیبه رسم دیصلح با يبرا

 ۀجیمنتظر نت دیکنند و نبا فایصلح ا ۀرا در عرص ینقش مبتکرانه و فعال دیاب یاسیس ياحزاب و نهادها  -3
  . کشور بمانند یپلماسیدستگاه د ایصلح و  یعال يدولت از آدرس شورا يها تالش

  :یجهان ۀجامع يبرا
دولت  يها افغانستان، از برنامه یاسیاز نظام س یاسیو س ياقتصاد يها تیدر کنار تداوم حما یجهان ۀجامع -1

اعمال کند تا آنان  ییگرا و افراط زمیترور یحام يالزم را بر کشورها هاتیکرده و فشارها و تنب تیصلح حما يبرا
  .مصالحه در افغانستان وادار شوند ۀدر پروس يهمکار يبرا

 يبار انیعواقب ز تواند یاز تمرکز الزم بر اوضاع افغانستان، م یسیانحراف پال ایو  تیهر نوع کاهش حما -2
همکار، به  يکشورها ریعضو ناتو و سا يکه کشورها رود یانتظار م نیبنابرا. داشته باشد یدر پ یجهان ۀجامع يبرا

 يها و برنامه ستهیدر حال ظهور نگر يها قدرت قابتمنطقه و چهارراه ر دیعنوان کانون تحوالت جد افغانستان به
 يگر یخشونت و افراط انیو پا یاسیثبات س ةاعاد يبرا یالملل نیو ب يا منطقه يها فورم پلت قیرا از طر يا جانبه همه

  .رندیدست بگ يدر افغانستان و منطقه رو
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  فصل اول
  کلیات تحقیق

  مقدمه 
سابق که با جهاد  شوروين تجاوز آو فروپاشی نظم سیاسی سنتی و به تعقیب  1357ثور  7 پس از کودتاي

ي بار مسیر ناآرام و خشونت ،گذشته ۀمردم مواجه شد، افغانستان در نزدیک به چهار ده مقاومت عمومیمسلحانه و 
وارگی، و خسارات جانی و مالی آدسته جمعی، مهاجرت و هاي  نقض کتلوي حقوق بشر، اعدام. را پیموده است

را نیز در پی داشته ات عمیق روانی و اجتماعی تأثیرمعرف این برهه از تاریخ کشور است که هاي  لفهؤم ،فراوان
ها  رغم تالش هبرند و ب می چهار دهه، مردم افغانستان هنوز از دوام جنگ و خشونت رنجاکنون پس از گذشت  .است

 ةجاشد مهاجر و بیها  لیونیبا م افغانستان. تحقق نیافته استیاي جمعی مردم ؤبراي رسیدن به صلح، هنوز این ر
نان  تأمینن از آ صد فی 40و فقیر که بیشتر از زده  خشونت ۀو جامع داخلی، صدها هزار معیوب و معلول جنگی

  1.کند می نرم وپنجه دستگیر  ند، با مشکالت نفسا خانواده ناتوان ۀروزان
بافتگی عوامل و  دهد، درهم می پایان و تداوم خشونت و جنگ در کشور بی به این بحرانتري  هنچه ابعاد پیچیدآ

مذاکره و آشتی را براي دولت و فعالین  ةکه مدیریت روند صلح و گشودن دروازعناصر داخلی و خارجی است 
  . سازد می سیاسی کشور دشوار
و شرق و غرب بزرگ هاي  رقابت قدرت ی برايهشتاد قربانی سیاست جنگ سرد شد و میدان ۀافغانستان در ده

 ۀعرصداخلی فروغلطید و هاي  بار جنگ و مرگ گر ویران ۀافغانستان در ورط ،پس از خروج نیروهاي شوروي ۀدر ده

                                                   
 )5/11/2016 :دیبازد نیخرآ( http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/AFGافغانستان، در  لیپروفا ،یبانک جهان. 1

http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/AFG
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جغرافیایی هاي  و الیه ها شدن تمام واحدباز ۀدر این دهه، در نتیج. دشهمسایه هاي  و کشور اي منطقهبازیگران  جوالن
تحول اجتماعی و فرهنگی،  و تعامل سطح ارتباطات ۀروي نیروها و عوامل خارجی و توسعه اجتماعی افغانستان بو 

یند این آبر. قومی و مذهبی و زبانی انجامیدهاي  و سپس بسیج هویت بیداريکه به  در کشور رقم خورد سیاسی
موجب بروز  بود که هویتیهاي  همسایگان دور و نزدیک با منافع گروه اي منطقههاي  تنیدن سیاست درهم تحوالت،

ظهور طالبان در . شد قومی و مذهبیي ها مشارکت گروه ةبر سر ساختار قدرت و نحو داخلیناپذیر مهارهاي  جنگ
هاي  گروهیی دینی و حضور گرا افراطکلی دگرگون کرد و راه را براي ه نود میالدي، بازي قدرت را ب ۀدوم ده ۀنیم

که از سوي القاعده سازمان داده شده بود، بار دیگر به خشونت  سپتمبر 11 ۀحمل. تروریستی مانند القاعده گشود
 امضاي با سقوط حکومت طالبان، .گاهی را براي افغانستان فراهم آورد داد و چرخشابعاد جهانی جاري در افغانستان 

زمینه را براي عبور از  ،یک حکومت موقت اما فراگیر گیري شکلمیالدي و  2001سال  دسمبر 5در بن  ۀنام موافقت
غاز جدیدي براي افغانستان آبن  ۀنام موافقت. وردآفراهم  ها افغانی براي الملل بین ةگستردهاي  حمایت ۀبحران در سای

 رغم بهاما . دشروند آغاز  هم ۀگون به ساالر تحکیم صلح، ایجاد نظام دموکراتیک و مردمهاي  پروسهن آبود و پس از 
  . نیافتنی باقی ماند یایی دستحامد کرزي، صلح همچنان رؤ جمهور رییسحکومت هاي  تالش

کمتر ملموس این  بخشیِو اثر دهیثمربا  و تکاپو براي رسیدن به صلح پایدار ونیم دهه تالش و اکنون پس از یک
پایان خشونت و  بی ۀتوان به این چرخ می د این است که چگونهشو می مطرح ها افغاناساسی که براي  سؤال ،ها تالش

  ستیزي خاتمه داد و به صلح و آشتی دست یافت؟ هم
هاي  گذشته و تالشهاي  تواند در تجربه می پاسخی که ؛است سؤالین خی براي ادنبال یافتن پاسه این تحقیق ب

اندیشی پس از بازشده و  رفته و تجربههاي  موختن از گذشته و راهآ. نهفته باشد ،خورده براي صلح و آشتی شکست
براي روند موجود شناسی  به آسیب حادثه و بیان رویدادهاي این چهار دهه موضوع کانونی این تحقیق است تا

جدید از سیر حوادث و هاي  موزهآو ها  موختهآن کمک کند و آولت و مخالفین مسلح مصالحه و آشتی میان د
   .فراهم سازد را رویدادها

  اهمیت تحقیق
برجستگی و برازندگی نخست این تحقیق در این امر نهفته است که تاکنون با آنکه کارهاي ارزشمند و علمی در 

مند دالیل شکست و یا  تان صورت گرفته، اما این اولین تحقیقی است که به صورت نظامرابطه با صلح در افغانس
هاي صلح و آشتی را مبتنی بر آرا و نظریات و بازاندیشی بازیگران دخیل در صلح و  احیاناً موفقیت مذاکرات و روند

سنگ  ها و تحقیقات گران از کاراین تحقیق با سودجستن . کند گذشته در افغانستان ارائه می ۀجنگ در طول چهار ده
تري از مبانی و عوامل و  تعمیم تر و قابل یافته، بر مبناي نظریات نخبگان و بازیگران صلح و جنگ، تصویر عینی انجام

  .کند دینامیزم تاریخی جنگ و صلح ارائه می

  اهداف تحقیق
عملی و منطقی براي هاي  راهکار ۀارائ وبررسی و شناسایی نیروهاي محرك جنگ و منازعه  ،هدف این تحقیق

. باشد می روند جاري مذاکرات و گفتگوها میان دولت و مخالفین مسلح آن خصوص بهصلح در افغانستان و  تأمین



15 

تا  1357ثور  7منازعه و جنگ در مقاطع مختلف پس از کودتاي  دهی شکلاین تحقیق عناصر و عوامل فعال در 
خشونت در  فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و یا اقتصاديِهاي  ا با تحلیل سویهن است تآ ه و برکردرا بررسی امروز 

موانع  ،نآ، بر اساس تجربیات تاریخی و نظریات بازیگران دخیل در )1395-1357(زمانی نزدیک به چهار دهه  ۀبره
فراراه صلح را تشخیص و عوامل مشوق و مد صلح را برجسته و روشن سازدم.  

  قهاي بنیادي تحقی پرسش
نسبت به علل و عوامل خارجی و داخلی  موجود ةشد تقسیمهاي این تحقیق مبتنی بر فهم عمومی اما  پرسش

و اینکه شناخت این عوامل و بازخوانی این . باشد گذشته می ۀجنگ و دالیل شکست گفتگوهاي صلح در چهار ده
اي براي گفتگوي سازنده براي ختم جنگ و به سرانجام رساندن  تواند ما را در گشودن پنجره ها تا چه حد می تجربه
  :دهند تحقیق را شکل میهاي اصلی این  لذا چهار سؤال ذیل، پرسش. دکنروند صلح کمک  ۀموفقان

 

 گذشته چه بوده؟ ۀهاي صلح و حل سیاسی منازعات در طول چهار ده لل شکست پروسهدالیل و ع) 1
 هاي اصلی جنگ و صلح در افغانستان چیست؟ دینامیزم) 2
دهی این روند کمک  آیا شناسایی و بازجست این علل و عوامل به روند جاري گفتگوهاي صلح و ثمر) 3

 کند؟ می
 برد موفقانه مذاکرات جاري چگونه باید تنظیم شود؟ و پیش راه براي رسیدن به صلح عادالنه ۀنقش) 4

  

باشد که در قالب پرسشنامه یا مصاحبه با  هاي فرعی نیز شامل می اي از پرسش در این تحقیق مجموعه
ها و مقاطع  هاي مشخص در برهه ها و روند هاي دخیل و ناظرین و کارشناسان امور در رابطه به رویداد شخصیت

  .است معین مطرح شده

  تحقیق ةحوز
 1357زمانی  ةکند و دور صلح و ثبات در افغانستان را بررسی می ةگرفته براي اعاد هاي صورت این تحقیق تالش

  .شود را شامل می 1395تا 

  تحقیقشناسی  روش
تحقیق کیفی  روش و )Grounded Methodology(بنیاد  تئوري داده روشتلفیق  این تحقیق مبتنی برشناسی  روش
و ها  گران اصلی و جنبی و ناظرین این رویدادها و روندیدر این تحقیق تالش شده تا باز. مفصل استهاي  مصاحبه
بنیاد  وري دادهئتنان در قالب آهاي  قول نقلو ها  خود سخن بگویند و نظریات و گفته ،انگر تحلیلان و نظر صاحب

فرهنگ سیاسی و اجتماعی افغانستان از زبان بازیگران دخیل در  بستردر  شده ارائههاي  د تا تحلیلشوتنظیم و ارائه 
گیر و  چهارچوب واضح و قابل فهم و در عین حال عینی و عملی و قابل استناد در فرایند نفس ،جنگ و صلح

  .وردآفرین جاري مذاکرات صلح را فراهم آ چالش
یک روش کارآمد  عنوان به 1967در  »انسیم اشتراس«و  »بارنی گالسر«از زمان معرفی آن توسط  بنیاد وري دادهئت

گالسر و اشتراس معتقد بودند که محققین به روشی . استده شعلوم اجتماعی مطرح  ةزدر تحقیق کیفی در حو
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یا ها  این تئوري. ندکنجدید ایجاد هاي  به تئوري بروند و نظریهها  نها را قادر بسازد تا از دادهآدارند که ضرورت 
د، شده باش از پیش تعیینهاي  و یا تئوريها  تحلیلی، متغیرهاي  و برساختهها  ساخته رجاي اینکه متکی به بها  نظریه

 ۀکردن فضایی براي توسعاین روش از این رو براي باز 1.اند هاند که از آن حاصل شد مشخصیهاي  مبتنی بر داده
متفاوت هاي  و کانتکستها  و منطبق با شرایط و مقتضیات فرهنگی و اجتماعی و زمینه خوان هم هاي جدید تئوري

هاي کالن نیست بلکه  تئوريبه مفهوم خلق  در این روش ضرورتاً تئوريبه ها  دادهتغییر  .ده استشاجتماعی دیزاین 
  .شود  یم زبانی و فرهنگی مشخص نیز ةمشخص در حوزهاي  شامل خلق مفهوم جدید بر اساس داده

با شرایط افغانستان  خوان هممصالحه و آشتی و بناي چهارچوب مفهومی  ۀسازي مقول با توجه به ضرورت بومی
 ۀصلح و جنگ در چهار دههاي  شده توسط بازیگران اصلی عرصه خوانیعینی بازهاي  و دادهها  بر مبناي تجربه

اما با اینکه نویسندگان در کاربرد این روش . گذشته، این روش براي انجام این تحقیق مناسب تشخیص داده شد
ها تولید آنباز و) یک روش عنوان به(نها آها و انضمام  يکتگوریا ها  تحقیق کیفی در رعایت دو اصل شناسایی گروه

هاي  ، در جزئیات آن با توجه به ضرورتاند هر ماندوفاداچوب مفهومی مشخص در قالب چهار) تئوريیک  عنوان به(
و با امتزاج  اند هرا مورد نظر نگرفتها  ضروري در تحلیل متن مصاحبهوپاگیر و غیر تحقیق حاضر عناصر دست

نویسندگان این تحقیق با . اند هکیفی و عمیق در پردازش و نگارش این تحقیق پرداختهاي  عناصري از روش مصاحبه
را در یک ها  و روندها  صلح، برهههاي  کننده در موفقیت یا شکست پروسه مل و عناصر دخیل و تعیینشناسایی عوا

  .ندکن می ارائهها  ها را بر پایه این یافتهبرآیند ده وکرچهارچوب تطبیقی تحلیل 
 ت وسؤاالده و کرقابل تحلیل تقسیم هاي  اخیر را به دوره ۀچهار ده نخستدر این تحقیق، نویسندگان 

و جهانی صلح اي  هعوامل بیرونی یا دینامیزم منطق تأثیر(اصلی بحث  ةچهار حوز امصاحبه را در رابطه بهاي  پرسش
هاي  ها و چالش تالش ؛کشور عوامل داخلی یا دینامیزم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي در تأثیرو جنگ؛ 

اما در عین . دندکرتنظیم ) صلح پایدار تأمینو راهکارهاي بنیادي براي عبور از جنگ و  ؛اصلی براي رسیدن به صلح
ثور تا طرح مصالحه و آشتی  7از کودتاي (زمانی قابل تحلیل  ۀد تا چهار برهشت طوري طراحی و تنظیم سؤاالحال 

براي صلح ها  و شکست تالش مدن طالبانآجهادي، برهاي  داخلی میان گروههاي  جنگ ة، دوراهللا نجیبملی داکتر 
ت از لحاظ نوع و عمق سؤاالاما . بر گیرند را در) نب ۀنام موافقتپس از  ۀمیان ائتالف شمال و گروه طالبان، و بره
ت با ساختار و سؤاالبخش اول . در دو بخش تنظیم شد شوندگان مصاحبهمبتنی بر سطح توقع تحلیل و پاسخ از 

ن با ساختار بیشتر آد و بخش دوم شطرح ) رهبران و بازیگران اصلی صلح و جنگ(ماهیت توضیحی براي طیف اول 
  . دشطرح و تنظیم ) ان و روشنفکراننظر صاحب( شوندگان مصاحبهبراي طیف دوم  ،تحلیلی

نگرش و برداشت «تحت عنوان  )AISS( ک افغانستاناستراتژیبا توجه به اینکه تحقیق قبلی انستیتوت مطالعات 
والیت کشور صورت  پانزدهعمومی در  نظرسنجی بر اساس 2»مردم افغانستان از گفتگوهاي صلح دولت با طالبان

روي دریافت نظریات و تجربیات بازیگران اصلی صلح و  نویسندگان تحقیق حاضر بیشترگرفته بود، تمرکز اصلی 
دکنگذار ارائه برجسته و اثرهاي  لی را با استفاده و استناد به نظریات شخصیتل تحقیق قبجنگ بود تا تحلیل مکم .

                                                   
1. See: Bryant, A. and Charmaz, K. (eds), The Sage Handbook of Grounded Theory, London: Sage Publications, 2007; 
Strauss A. L. and Corbin, J., Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, 2nd Edition, 
London: Sage Publications, 1998 

 /http://www.aiss.af/publications/papers                    :رو قابل دریافت است این نظرسنجی از لینک روبه. 2

http://www.aiss.af/publications/papers/
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ن آکه در اي  هگون به سیاسی و فرهنگی بود،هاي  لیست ابتدایی از چهره ۀتهی ،براي محققین یکی از موضوعات اساسی
ظرفیت نمایندگی از نظریات و قابلیت  وده شرعایت  جنسیتیو  سیاسی، قومیهاي  تناسب و توازن حزبی، گرایش

سیاسی و فرهنگی به شمول رهبران احزاب هاي  و چهرهها  از شخصیت نفر 70لیست  بنابراین. دکنتعمیم را حاصل 
نفر با توجه به  35از میان آنها تعداد  تهیه وبا در نظر داشت تنوع قومی و زبانی و مذهبی مختلف هاي  و جریان

تا اطمینان از تنوع و  دشبه دقت مرور  شده راندوم گزینش شد و لیست گزینش به صورتظرفیت و ضرورت تحقیق 
  .جامعیت الزم لیست حاصل شود

ي از گیر پیشو در جریان مصاحبه نیز براي  ؛الزم براي تعیین زمان مصاحبه صورت گرفتهاي  سپس هماهنگی
با دقت پیاده ها  سپس متن مصاحبه. برداري صورت گرفت نوت ،طا و تحریف، جریان مصاحبه ضبط و برعالوهخ

متن داري،  جهت حفظ امانتخود مالحظاتی داشتند که  ۀدر رابطه با مصاحبشوندگان  ي از مصاحبهعدادت .شد
حصول اطمینان از صحت و اعمال حذف و اضافات احتمالی و پس از  آنها هم. فرستاده شد هاآنبه مصاحبه  ةشد پیاده

شوندگان هم  بعضی از مصاحبه .شده را به نویسندگان تحقیق فرستادند تا از آن استفاده شود ، متن نهاییدقت متن
از هر گیري  ها این بوده که براي پیش کردن مصاحبه مهم در پیاده ۀاما نکت. دیدند شده نمی ضرورتی به دیدن متن پیاده

   .اي، تمام مصاحبه به شکل تمام و کمال پیاده شده و مورد استفاده قرار گرفته است نوع حذف سلیقه
بندي  گروه ۀپای کمتر استنباطی و بیشتر استنادي و برتا نگارش تالش صورت گرفته  ها، در تحلیل متن مصاحبه

راف منطقی حو در عین حال انتر  طوالنیاي ه قول نقلوردن آاین روش موجب  هرچند. نها باشدآنظریات و توضیح 
ی و همراهی و زمان همو ایجاد نظري هاي  گروههاي  دیدگاهتر  اما به انعکاس عینی ،دهش بنیاد داده تئورياز روش 

گالسر براي استنباط مبتنی بر هاي  به تعبیري دیگر، در این تحقیق از توصیه .انجامیده استشواهد تر  ارتباط منطقی
نظر اشتراس براي ساختن یک محور مفهمومی در جهت  رفاصله گرفته شده و بیشتر ب ،ها کدگذارياز اي  هدست

عمیق و مفصل هاي  شباهت تحقیق به روش مصاحبه ،و بدین لحاظ ؛استنباط مسایل و مفاهیم نظري تکیه شده است
گزینشی مورد استفاده قرار  به صورتبرادفورد نیز هاي  سنجه ،در این روش تحقیق 1.بیشتر متبارز ساخته استرا 

  2.گرفته است

  کدگذاري باز
گذاري کد«ه روش ده و بشصفحه بود، سه بار به دقت مرور  20تا  15میانگین بین  به طورکه ها  متن مصاحبه

چهار ي، به شمول چهار موضوع محوري بحث و کتگوراین هشت . دشي عمده تنظیم و تقسیم کتگوردر هشت  »باز
در  ،شده دادههاي  ی متنخوان همفرعی نیز بود که پس از مقایسه و هاي  يکتگور ةدارندزمانی معین، دربر ۀبره

 شوندگان مصاحبهشده از سوي  ارائههاي  مفاهیم و نظر ،بعدي ۀدر مرحل. دندشتنظیم و بازآرایی  ،فرعیهاي  يکتگور
 ۀاصلی چیدمان ساختاري داده شد تا رابطهاي  يکتگورو یا ها  گزینش شده بود، بر محور گروهها  که از متن مصاحبه

                                                   
1. Kelle, Udo, “Emergence” vs. “Forcing” of Empirical Data? A Crucial Problem of “Grounded Theory” Reconsidered, 
Forum: Qualitative Social Research, Vol. 6, No. 2, Art. 27 (May 2005) 

  : هاي برادفورد در این روش تحقیق، رجوع کنید به ایی با سنجهبراي معلومات بیشتر و آشن .2
Hill, Austin Bradford, "The Environment and Disease: Association or Causation”, Proceedings of the Royal Society of 
Medicine, Vol. 5, No. 58, (1965), pp 295-300  
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 هرچند 1.دشونظریات فراهم  ۀقابلیت تحلیل و مقایسه و مقابل د وشوفرعی و اصلی ایجاد هاي  داري میان گروه معنی
یا متقارن را چینی نظریات متجانس  همتواند کار نوشتن و کنار می گزینشی کدگذاري، استفاده از بنیاد داده تئوريدر 

 تأکید، اما در این تحقیق با توجه به دکندست از موضوع مشخص خلق  و روایت هماهنگ و یک بسازدتر  سهل
و نیز تفاوت  شوندگان مصاحبهنظریات تر  طوالنی براي انتقال واضح مکمل و گاهاًهاي  قول نقلن آورد نویسندگان بر

خارج از نظریات مرتبط اما  عالوه به .دشداري شی خودگزین کدگذارياز  فاحش نظریات در موضوعات معین،
 ۀو نیز ارائ گیري و نتیجهبندي  د تا در جمعشو آماده بندي  جداگانه گروه به صورتنیز  اصلی و فرعیهاي  گروه

افزودن  ةعالو بهاین کار . ن بهره برده شودآو مشکالت فراراه صلح از  ها چالش برشمردنو یا  هاپیشنهادات و راهکار
د تا کرگانه نیز کمک شایانی  نظري هشتهاي  شده در گروه آن، به تکمیل نظریات تبیینبندي  بر غناي تحقیق و جمع

  .استنادي بیابند ۀنیز جنبها  نتیجه

  تحقیق هاي چالش
 مهمهاي  دسترسی به رهبران احزاب و شخصیت از جمله. ی نیز همراه بودهای ها و دشواري این تحقیق با چالش

هاي  با توجه به نگرانی. ي اساسی تحقیق بودها چالش، یکی از اند هسیاسی که از بازیگران اصلی جنگ و صلح بود
 یر میسریو تغ تأخیربا  سیاسی دشوار و گاهاًهاي  گرفتن از شخصیت ندادن به تحقیق، وقت اهمیت در موارديامنیتی و 

لذا . ممکن بودقضیه در روند صلح هستند به کلی نا جانب، دسترسی به رهبران طالبان که یک عالوه به. شد می
ند تا نظریات کنمصاحبه  که در کابل هستند، این گروه پیشینهاي  تا با رهبران و شخصیت اند هدکرمحققین تالش 

شامل هاي  از میان شخصیت .دکنجامعیت الزم آرا و نظریات را حاصل  ،نها نیز به نحوي انعکاس یابد و تحقیقآ
با  تیاز میان لیست دوم حمایافرادي آنها  به جاي شده، تعدادي به دالیلی حاضر به مصاحبه نشدند و گزینشلیست 

رسول سیاف، عدادي نیز مانند عبدالرب اما ت. نددشرعایت گروه قومی و گرایش سیاسی انتخاب و مصاحبه 
چندین بار زمان مصاحبه  ،موافقت و تعیین زمان مصاحبه رغم بهزي داوودذکی و عمر  اهللا یونس قانونی، فیضمحمد

خرین روزهاي تحقیق، فرصت الزم براي هماهنگی آو امیدواري براي انجام مصاحبه تا ها  تأخیررا تغییر دادند و این 
  .دشنفر محدود  32به  شوندگان مصاحبهد و لذا تعداد مجموعی کررا سلب  تیبا افرادي از لیست حمای

در بیان علل و عوامل  »پندار  خود حق«متفاوت و بعضاً  کامالًمتعدد و هاي  موجودیت روایتوم، د ۀدر مرحل
لق خزیرا . زا بود آفرین و دشواري بخشِ آن نیز براي نویسندگان چالش تداوم خشونت و پویایی اجتماعی و سیاسیِ

شده از سوي  ارائه متفاوت و مختلفهاي  و برداشتها  و قابل تفسیر و تحلیل با تلفیق روایتتر  روایت هماهنگ
دشوار با  ۀعرص یک ۀمتفاوت، نویسندگان را در میان کامالًهاي  فرهنگی و سیاسی با گرایشهاي  رهبران و شخصیت

نویسندگان تالش  ،لذا براي رفع این مشکل. داد می طرفانه قرار بی ماندن از خلق نگاهسونگري و باز هراس از یک
شده در  ارائههاي  نظریات و بازاندیشی ،موجود داشته باشند و بیشتر استناد را به متون مکتوبکمترین  دند تاکر

براي تحلیل متن، نویسندگان متوجه . ندکنتحلیل اي  هچوب منصفانرا کنار هم قرار دهند و در چهارها  مصاحبه
شواهد و  ۀدر تبیین رابط »معلول تداخل علت و«با  »همراهی«و  »زمانی هم«تفاوت و تمایز میان موجودیت عناصر 

                                                   
Corbin, Juliet & Anselm Strauss, Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluation Procedures, Qualitative 
Sociology, Vol. 13, No. 1, (1990), pp 3-21 
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  .و دقت الزم در این زمینه صورت گرفته است اند هبودها  داده

  ساختار تحقیق
  :ه استشدبخش تنظیم  هفت سه فصل و این تحقیق در

 .ردیگ یبر م  را در قیتحق یاساس يها و اهداف و پرسش یشناس و روش قیتحق اتیفصل اول، فصل حاضر، کل
مختلف در چهار  یها و مقاطع زمان شکست آن در برهه ایو  تیموفق لیصلح و دال يها برا تالش لیدوم به تحل فصل

ثور و تجاوز ارتش  7کودتاي : آغاز جنگ« بخش اول آن تحت عنوان .پردازد و شامل پنج بخش است یگذشه م ۀده
شود یعنی از آغاز جنگ با کودتاي  می را شامل 1373الی  1357میان اي  هبره »براي مصالحه و آشتیها  سرخ و تالش

نیوا و خروج ارتش سرخ و شکست روند ناکام آشتی و جی ةمعاهد افغانستان تا امضايثور و تهاجم ارتش سرخ به  7
و ها  در این بخش عوامل جنگ و سپس کاستی. سازمان ملل متحدهاي  و تالش اهللا نجیبداکتر  ملی ۀمصالح

 شوندگان مصاحبهیک دولت مرکزي فراگیر از دید  گیري شکلاي پایان جنگ و بر شده ارائههاي  طرحهاي  نادرستی
  .شود می به بحث و بررسی گرفته

متمرکز بر  »صلح و ثبات تأمینبراي تشکیل حکومت و ها  احزاب جهادي و تالش«تحت عنوان  بخش دوم
و سقوط ها  ناکامی این طرحگرفته براي تشکیل حکومت پس از جهاد و دالیل  و تکاپوهاي صورتها  تحلیل تالش

با رعایت  شوندگان مصاحبهداخلی است و در آن آرا و نظریات  گر ویرانو  گیر افغانستان در کام یک جنگ نفس
  .ه استشدتبیین ها  و اختالف نظرها  تفاوت در برداشت

به کاوش تکرار قبلی، هاي  مباحث بخش ۀدر ادام ؛»صلح با ائتالف شمالهاي  ظهور طالبان و تالش« :بخش سوم
را در چهارچوب زمانی مشخص  شوندگان مصاحبهپردازد و نظریات  می شکست در صلح و دوام منازعه در کشور

  . گیرد می این برهه به تحلیل
دگردیسی وضعیت در کشور را در فراخناي  ؛»و روند صلح و آشتی پسابنبن  هنام موافقت« :بخش چهارم

 مبسوطی باز به صورتدر این تحقیق  کنندگان از منظر اشتراكینده آ به سويحرکت  جدید براي تغییرهاي  فرصت
کاود و کاستی و  میگذاري افغانستان جدید وا ن را براي بنیانشده از بروند جدید آغازهاي  روشن کند و سایه می

  .گیرد می درستی این روند را در کنار هم به تحلیل
است که تمرکز  »اخیر ۀدهنیم و ل یکبا مخالفین مسلح دولت در طوبراي مصالحه ها  تالش بررسی« :بخش پنجم

گرفته از سوي دولت براي گفتگو و مذاکره  ي صورتها تالشو مشکالت و نیز نقاط قوت ها  آن بیشتر روي کاستی
  .باشد می با مخالفین مسلح دولت به شمول گروه طالبان و حزب اسالمی به رهبري گلبدین حکمتیار

 ۀدر طول چهار ده(دار  مشترك و دوام يها چالش اشوندگان در رابطه ب مصاحبه يها دگاهید لیحلفصل سوم به ت
 يها یسیتحوالت و دگرد ایحاضر و  ةکرد امیها و تحوالت ق با توجه به ضرورت یعموم يو راهکارها) گذشته
  .گردد یم قیتحق ییو شامل دو بخش نها ازدپرد یبه جنگ و منازعه م دنیبخش خاتمه يو در حال ظهور، برا یاحتمال

به بررسی عوامل و عناصر و تري  با دید عمومی »عمومی فراراه صلح در افغانستاني ها چالش« :مششبخش 
جنگ و منازعه در  ۀگردش چرخبراي پایان جنگ و خشونت و بازها  دخیل در عدم موفقیت تالشهاي  متغییر

متفاوت، هاي  مشابه در زمانههاي  دیگر، این بخش با توجه به زمینهدر سخنی . پردازد می اخیر ۀده ونیم یک
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  .گیرد می ي عمومی فراراه صلح در افغانستان را در دو بخش عوامل بیرونی و عوامل داخلی به بررسیها چالش
در در این بخش، . بخش این تحقیق است پایان ،»و پیشنهادات براي رسیدن به صلحها  راهکار« :مهفتبخش 

، و اند هشدبندي  این نوشته تجزیه و تحلیل و گروه جریان که در شوندگان مصاحبه يع با تکیه بر نظریات و آرامجمو
عمومی براي  ی، راهکارهایاند هکرد تأکیدن آدر این تحقیق بر  کنندگان و پیشنهادات مشخصی که شرکتها  نیز راهکار

   .دشو می ارائهپذیر  پیشنهادات مشخص و فهمدر قالب حل منازعات و رسیدن به صلح پایدار در کشور 
با  يجار ةروند صلح و مذاکر تیموفق يبرا یمشخص شنهاداتیپ ،قیتحق يها افتهی ادیبر بن سندگانینو ان،یدر پا

  .ندینما یدولت ارائه م نیمخالف
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  فصل دوم
  تحقیقهاي  تحلیل یافته

  بخش اول
  مصالحه و آشتیها براي  تالشو  تجاوز ارتش سرخثور و  7کودتاي : آغاز جنگ

فصل غاز آ، سرمنجر شدخان داوودکه به سقوط دولت جمهوري سردار ) 1978اپریل ( 1357ثور  7تاي دکو
جنگ سرد کشاند و تهاجم ارتش  ۀمستقیم به ورط ۀگون به که کشور را ش خشونت در افغانستان بودگسترجنگ و 

اینکه چرا این  ادر رابطه ب شوندگان مصاحبه هرچند. داشتدر پی ) 1979سال  مبردس 20( 1358جدي  6سرخ را در 
متفاوتی دارند و به هاي  در کشور منجر نشد، روایتتا دپس از کوثبات سیاسی  تأمینکودتا به تغییر مثبت و 

روي آن توافق نظر نسبی دارند این است  شوندگان مصاحبهبیشتر که اي  هاما نکت ؛شوند می مختلفی تقسیمهاي  طیف
از سوي حکومت  ساختار فرهنگی و اجتماعی مردم افغانستانروستایی و  عمدتاً ۀجامععدم شناخت دقیق از  که
هاي  موجب بروز خشونت و خیزش ،ندشد می دینی پنداشتهاقداماتی که ضد وها  برنامه کردن و دنبال مده از کودتاآبر

مردم هم از «: این باور است که رب »حزب حراست اسالمی افغانستان«محمد اکبري، رهبر . شد مردمی در برابر دولت
نتیجه این بود که مردم عام در ابتدا از . خانوادگی به ستوه آمده بودند و خواهان تغییر بودند نواخت یکحکومت 

سر هم صادر شد، هاي پشت  ی که فرمانزمان...  تفاوت بودند نسبت به قضایا که بیکودتاچیان حمایت کردند و یا این
ها را مردم بر ضد فرهنگ و عنعنات خود دیدند، و لذا موج نارضایتی و مخالفت روز به روز بیشتر شد و  این فرمان

  1».منتهی شد عیار تمامبه جهاد و جنگ 
                                                   

  .مصاحبه با محمد اکبري .1
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سیاسی اي ه موجب شد تا هم دست رهبران جریان و مقاومت در برابر دولت کمونیستیایتی ضگسترش موج نار
دور و هاي  مثل پاکستان و ایران دراز شود و هم پاي این کشورها و سایر قدرت یهای براي کمک به سوي کشور

کابل در مدیریت  حکومتضعف . باز شود کمونیسمه با تهدید لدر افغانستان در جهت مقابنزدیک براي مداخله 
 ۀمداخل. دکنبه افغانستان گسیل گراي کابل  حکومت چپراي بقا و نجات شد تا مسکو ارتش سرخ را ب باعثاوضاع 

تحکیم وضعیت دولت کمک کرد و نه  به نه ،ی بودالملل بینشکار و تخطی از قوانین آنظامی شوروي که یک تجاوز 
 ی پیدا کرد و در نظام سیاست دوقطبیالملل بینافغانستان بیشتر ابعاد  ۀبلکه قضی ؛ثبات سیاسی در افغانستان تأمینبه 
جنگ  ،با اینکه پس از اشغال افغانستان توسط نیروهاي شوروي سابق .قرار گرفتعنوان موضوع کانونی  به الملل بین

نخستین . کمتري براي پایان اشغال و مهار خشونت صورت گرفتهاي  پیدا کرد، اما تالش جهانیافغانستان ابعاد 
از  ،این شورا شوروي به افغانستان و اعالم موضع ۀحملتالش شوراي امنیت سازمان ملل متحد براي محکومیت 

اشغال  ،مختلفهاي  هنام قطعو پس از آن سازمان ملل تنها از مجراي مجمع عمومی طی  ؛سوي شوروي وتو شد
ن زمان آجهانی در  ۀجامعهاي  سیاست 1.دشو خواستار خروج فوري شوروي از افغانستان  دکرافغانستان را محکوم 

بیشتر به مهار  امریکا ةمتحدحامی مجاهدین مثل ایاالت هاي  قدرت ،نآجنگ سرد بود که در هاي  بیشتر تابع سیاست
 رییسسیما سمر، . ثبات و صلح در این کشور ةکردند تا آیند می ن در افغانستان فکرآساختن گیر و زمین کمونیسم

با کمک ها  در افغانستان مداخله کردند، غربی ها روسوقتی که « :گوید می »کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان«
 کمونیسمتا از این طریق از نفوذ  در افغانستان و منطقه شروع کردندبه ساختن کمربند سبز ... سعودي و پاکستان و

کشور پاکستان بود که از یک سو نقش رابط میان  ،اما کانون گردانندگی این کمربند سبز در منطقه ٢».جلوگیري کنند
مدیریت نظم جدیدي در  ۀپروازاننیز آجنداي بلند دیگر يکرد و از سو می را ایفاکننده و مجاهدین  اي کمککشوره

اما . برد می منطقه را از طریق ترویج اسالم سیاسی و در نهایت با ایجاد کنفدراسیون اسالمی به رهبري پاکستان پیش
شوروي ، آجنداي پساشوندگان مصاحبه ةمجاهدین، به عقید بااین حمایت و همکاري پاکستان  ۀدر پشت صحن

  .خورد می پاکستان براي افغانستان نیز رقم
گشایی و  بر این باورند که پاکستان در نقش حامی مجاهدین بیشتر در پی عقده شوندگان مصاحبهتعدادي از 

بردن  به افغانستان و پناهها  جم شورويسوي افغانستان بود و در پی فرصتی بود که با تهاه تیز شمشیر ب ۀچرخاندن لب
 از رهبران پشتون و بلوچ آن يا در گذشته عده« :گوید که می از جمله وحید مژده. فراهم شد ،به این کشور ها افغان

 یۀکه مخالف حکومت پاکستان بودند، به افغانستان پناه آورده بودند و حکومت افغانستان از داع ورندید يسو
کند  یپاکستان مداخله م یداشت که افغانستان در امور داخل تیدر آن زمان پاکستان شکا. کرد یم تیپشتونستان حما

 نیچپ را گرفت و ا يها نظام حاکم جانب گروه یموکراسد ۀدر ده.. . پاکستان پناه داده است ولتد نیو به مخالف
آنها . بر هواداران جوانان مسلمان شد شتریب يخود موجب فشارها ۀافزود که به نوب انیگرا اسالم یتیه به نارضامسأل

 ۀفرصت فراهم آمد تا به نوب نیزمامداران پاکستان ا يبرا بیترت نیشدن به پاکستان شدند و به ا مجبور به پناهنده

                                                   
ي سابق تا اولین انتخابات ریاست جمهوري، ، شوراي امنیت سازمان ملل متحد و تحوالت افغانستان؛ از زمان اشغال افغانستان توسط شورو)1387(عادلی، زکیه  .1

  .24-22تهران، انتشارات عرفان، صص 
  .مصاحبه با سیما سمر .2
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جنگ هرچه بود، دوام  ةپرد شتپهاي  و دستها  انگیزه اما 1».ندینما تیدولت افغانستان حما یاسیس نیمخالف ازخود 
 سوم یکبیش از شدن  آواره نفر و معلولیت صدها هزار و میلیونبیش از یک شدن  جنگ در افغانستان، باعث کشته

نظم سیاسی و ساختار روابط سنتی . شدایران و پاکستان  خصوص بهدور و نزدیک هاي  رجمعیت کشور به کشو
زیر بناهاي اقتصادي . شدیا دچار دگردیسی و دگرگونی ژرف  قومی در افغانستان از هم پاشید اجتماعی و میان

کشور  گیر دامناي  هبنیاد توسعه در کشور فروریخت و آشفتگی در هر عرصنوهاي  افغانستان از بین رفت و شالوده
  .شد

  براي افغانستان سیاسی ۀبرنامنیوا و فقدان جی ةمعاهد
بین دو دولت  1988اپریل  14در نیوا جی ةمعاهد ،افغانستان ۀقضیپس از هفت سال تالش براي حل سیاسی 

نیوا منتج به جی ةمعاهدآنکه  با .به امضا رسید ادر جینیو امریکا ةمتحدشوروي و ایاالت  ۀاضاف افغانستان و پاکستان به
 ۀدر سای. اما نتوانست به مهار یا پایان خشونت و جنگ کمک کند ،دشخروج نیروهاي شوروي از افغانستان 

ی مجاهدین بیشتر به خروج شوروي از افغانستان بود و الملل بینتوجه امریکا و سایر حامیان  جنگ سرد،هاي  سیاست
 ۀمای شوندگان مصاحبهبرنامگی به باور اکثریت  بی این .خاصی براي افغانستان پس از شوروي وجود نداشت ۀبرنام

 ینتر مهمیکی از «: این عقیده است که ربعادلی  زکیه داکتر. اصلی دوام خشونت و جنگ در افغانستان بود
توانیم فقط ختم جنگ  یعنی ما نمی. افغانستان بوددر حکومت  ةآیند بینی پیشعدم جینیوا طرح مذاکرات هاي  کاستی

اگر . بگیرد را در نظر بگیریم و بعد از آن رها کنیم تا هر اتفاق خاص بیفتد و هر کس توانست قدرت را در اختیار
از سوي  ٢».طبعاً ما حاال بسیاري از مشکالت حال حاضر را نداشتیم ،شد می ریزي ن در آن زمان برنامهب ۀمشابه تجرب

به نمایندگی  اهللا نجیبمیان دولت پاکستان و دولت داکتر  معتقدند که چون معاهده شوندگان مصاحبهتعدادي از دیگر، 
آن  هیچ نقشی در ،که در واقع یک طرف قضیه بودند از افغانستان به امضا رسیده بود و مجاهدین و احزاب جهادي

، خروج نیروهاي شوروي از افغانستان عالوه به. تنددانس نمینیز  مواد آنبه رعایت  مکلفخود را  بنابرایننداشتند، 
تا براي افغانستان پس از شوروي در جهت  کردپاکستان را ترغیب  خصوص بهبسیاري از همسایگان افغانستان و 

به این باور ها  پاکستانی«: که گوید می جنرال عبدالهاي خالد. کند ریزي برنامه ،خود بر سیاست آن ۀنفوذ و سلط ۀتوسع
را باید  این خأل .وقت افغانستان حتمی استدر پی خروج نیروهاي شوروي از افغانستان، سقوط حکومت  بودند که
اید ما ي میانه را بو لذا آسیا ممکن است شوروي سقوط کندکه در قدم دوم  کردند می آنها فکر. کنند ها پر پاکستانی

قرار آن  که بر اساسبود  مطرح کردهضیاءالحق در آن وقت شعار کنفدریشن اسالمی را  .در کنترل خود داشته باشیم
  ٣».دیبیا به وجودو به رهبري پاکستان گراها   زیر یک چتر ایدئولوژیک به نفع اسالم ي آسیاي میانهها اتحاد دولت بود

ایران و پاکستان از آغاز  خصوص بههمسایه هاي  رفیع مورخ و نویسنده بر این باور است که کشور اهللا حبیباما  
داشتند و انگیزي  تفرقه ۀبرنامیک نیروي متحد و هماهنگ سیاسی در افغانستان  گیري شکلبراي جلوگیري از  ،جهاد

: ي رفیعآقاباور  به. دانستند یم منافع خود تأمیني سیاسی و گذار ثربراي ا یمانع سیاسی جهادي راهاي  اتحاد گروه

                                                   
  .مصاحبه با وحید مژده .1
  .مصاحبه با زکیه عادلی .2
  . مصاحبه با جنرال عبدالهادي خالد .3
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تمام این احزاب . و ایران براي ما هشت حزب ساخت و میان آنها اختالف انداختندپاکستان براي ما هفت حزب «
حتی  .به همین خاطر بود که بین صفوف جهاد اختالفات پیدا شد. کردند که بادارشان را راضی نگهدارند سعی می

شما به خاطر دارید جمعیت و حزب . بارها این طور شد که نفرات یک حزب افراد یک حزب دیگر را کشتند
شد که جهاد به  گونه ایناز دست دادند و ها  اسالمی بارها با هم جنگیدند و بهترین کادرهاي خود را در این جنگ

. کمپ سوسیالیستی ختم شد. این نتیجه را دنیا گرفتگرفتیم، نگرفتیم و  اي که ما باید می افتراق گرایید و نتیجه
آزاد شد و ما به جاي اینکه آزاد شویم، هنوز  کمونیسمنیم دنیا از لعنت . آسیاي میانه آزاد شد. اروپاي شرقی آزاد شد

  1».مای هماندها و امریکا  هم در بند همسایه

   اهللا نجیبداکتر  ملی ۀمصالحطرح آشتی و 
 اهللا نجیب داکتر ها، قدرت زنی چانه ۀدر سایآن  پیشرفت کند رغم بهسرنوشت گفتگوهاي جینیوا شدن  تر با روشن

 ۀطیفی از اصالحات، از برناماعالم  ۀحزب دموکراتیک خلق در ضمیم ویکم بیستدر پولینوم  1986 دسمبر 30در 
 ۀمای جان. کردنامه را اعالم جزئیات بیشتري از این بر 1987ه جرگ لويو سپس در سخن گفت  ملی ۀمصالحآشتی و 

مخالفین در نظام سیاسی و ایجاد و اختصاص ساختن  ایجاد دولتی فراگیر با شامل اهللا نجیبطرح آشتی ملی داکتر 
روند انتقالی و برگزاري  کجهادي و توافق بر سر یهاي  کلیدي در سطح وزارت براي احزاب و شخصیتهاي  پست

در طول  2.»رفتننارک«شد نه با  می مشکل حل »مدنآبا کنار« اهللا نجیبانتخابات بود که باید به تعبیر خود داکتر 
هاي  الیتی مصالحه در اغلب و اکثر والیات کشور تالشمرکزي وهاي  دولت کابل با ایجاد کمیسیون ،ي بعديها سال

کمیسیون  31کمیسیون مصالحه، شامل  3370شود که  می گفته. ن برنامه به خرج دادرا براي موفقیت ایاي  هگسترد
و روستاها ایجاد ها  کمیسیون در سطح قریه 3151و  ولسوالیکمیسیون در سطح  142کمیسیون شهري،  45والیتی، 

در کنار این  3.ندکرد می فعالیت ،که به دولت پیوسته بودند یرضاکار به شمول مخالفین 30000به تعداد آن  که در شد
فرستاد و  پشاور رو میانهشاه سابق و احزاب  ۀحلقنمایندگانی را براي مذاکره با  اهللا نجیبداخلی، داکتر هاي  تالش
اما در طول شش سال تا سقوط . کردوسیعی را براي جلب و جذب قوماندان جهادي در داخل کشور آغاز هاي  تالش

جهادي نیز به پیوستن هاي  و گروه شدآشتی ملی موفق به جلب حمایت نیروهاي ملی ن ۀبرنام ،اهللا نجیبدولت داکتر 
ن طرح اما ای. ه به جایی نبرداشتی ملی رنشان ندادند و در نهایت طرح آاي  عالقهآن  به این برنامه یا پذیرش شرایط

مخالف هاي  ي گروهمند عالقهداشت؟ و چرا نتوانست اعتماد و جامعیت الزم را وردن صلح به کشور آیا براي آ
  ؟ کندحکومت نجیب را پس از خروج شوروي جلب 

نه طرحی واقعی براي آن را  شوندگان مصاحبه سوم یک، اهللا نجیبداکتر  ملی ۀمصالحآشتی و طرح  ادر رابطه ب
نجات حزب و حکومتش پس از  ۀدانند که در اندیش می اهللا نجیبي براي دولت داکتر بلکه مفرّ ،رسیدن به صلح

 اي هرفت دستفرصت تاریخی از را ملی ۀمصالحطرح آشتی و  ،شوندگان مصاحبهاما اکثریت . خروج شوروي بود
بعدي هاي  به جنگ در کشور پایان داده و از خشونت بینانه واقعسیاسی  حل راهیک  عنوان بهتوانست  می دانند که می

                                                   
  .اهللا رفیع مصاحبه با حبیب .1
  .355، تهران، انتشارات عرفان، ص )1996-1900(افغانستان در قرن بیستم ) 1384(طنین، ظاهر  .2

3. Heela Najibullah, Afghan Attempts at Peace and Reconciliation 1986 and 2010: A Comparison, New Delhi: Delhi Policy 
Group, 2011, p 17 
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  .کندجلوگیري 
 شوندگان مصاحبهد؟ ش اهللا نجیبداکتر  ملی ۀمصالحکه چه عواملی موجب شکست طرح  سؤالدر جواب به این 

عواملی . نگرند می ی به دالیل شکست این طرحمتفاوت ۀدارند و هر طیف از زاویتري  همتفاوت و پراکندهاي  دیدگاه
  :دکرده عامل تبیین یازتوان در  می بیشتر در شکست این طرح نقش داشته را شوندگان مصاحبهکه از دید 

ي مند عالقهو  جهاديهاي  در میان تنظیم اهللا نجیبسازش با حکومت داکتر  احساس بدنامیِ) 1
 و بقایاي دولت وي اهللا نجیبداکتر یک حکومت اسالمی بدون حضور دادن  شکلجهادي به هاي  گروه

از طرح سیاسی شدن  و در نتیجه حذف ملی ۀمصالحاحتمال شکست و عدم موفقیت طرح آشتی و ) 2
 پاکستان و سایر احزاب جهادي

حکومت ائتالفی و  گیري شکلجهادي که از هاي  شدید و رقابت میان رهبران و تنظیم ظن سوء) 3
 .داشتندهراس  اهللا نجیبانه میان احزاب رقیب با دولت داکتر گیر غافل

 تی ملیاختالفات داخلی حزب وطن و عدم حمایت کادر رهبري حزب از طرح آش )4
 پاکستان خصوص بهها  دخالت همسایه) 5
 از طرح آشتی ملی آنو عدم حمایت  ، تغییر سیاست شورويشکاف در مسکو) 6
 امیدواري مجاهدین به پیروزي در جنگ و عدم ضرورت به پذیرش طرح آشتی ملی) 7
 ملی ۀو مصالحدر طرح آشتی  اهللا نجیبعدم اعتماد مجاهدین به صداقت داکتر ) 8
را ها  يبند صفهر دو جانب مجاهدین و حکومت کابل که بیشتر  در میانوردن مسایل قومی آسربر) 9

 .قومیت و هویت کشاند به سوي
 جهاديهاي  جمعی و رویکرد انفرادي و مراجعه به رهبران تنظیم ةنگرفتن مذاکر شکل) 10
هاي  سازمان ملل متحد که رفتار آن در قبال افغانستان بیشتر تابع سیاست ۀنقش ضعیف و منفعالن) 11

 .بزرگ بودهاي  قدرت
بیشتر برخورد احساسی بر این باورند که رهبران احزاب جهادي با طرح آشتی ملی  شوندگان مصاحبه سوم یک

اور این ببه . دانستند می ت به جهادرا خیان اهللا نجیبهر نوع معامله یا تعامل با دولت  ،داشته و پس از یک دهه جهاد
کشی سیاسی ر نوع سازش با حکومت کابل یک خودبود که هاي  هگون به ، در آن زمان فضاشوندگان مصاحبهگروه از 

هاي  با آنکه من قبول دارم تالش«: گوید می ، رهبر حزب وحدتخلیلی محمدکریمنمونه  عنوان به. شد می قلمداد
اما  ،هایی با برخی فرماندهان جهادي ایجاد کرده بود در داخل کشور هم حکومت ارتباط و حکومت بسیار جدي بود

 هیچ کس. آمد در سطح رهبري جهاد همکاري و تفاهم با حکومت کمونیستی یک جرم نابخشودنی به حساب می
  1».دبیاور به وجودسیاهی در روند جهاد و مقاومت مردم  ۀخواست لک نمی

به همین  ،نام بودنجیب پیش مردم بد داکترچون «: گوید که می عضاي حزب اسالمی نیز، از اسباوونوحیداهللا 
با توجه به اینکه حزب اسالمی از  ».شویم می نامورزید که ما بد می باهر کس ا. گذاشتپیش نقدم لحاظ کسی 

 نیز هراسي حکمتیار را آقایکی از دالیل مخالفت  سباووني آقابود،  اهللا نجیب داکترمخالفین اصلی طرح آشتی ملی 
هر دوي . نجیب بسیار اصرار داشت که بیایید هر دوي ما یکی شویم«: داند می جهاديهاي  در میان گروه نامیاز بد

 از بدنامی .خواست که در آن شریک شود نمی حکمتیار. حزب وطن و حزب اسالمی یکی شود و یک قوت شود

                                                   
  . مصاحبه با محمدکریم خلیلی .1
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  1».این کار ممکن است که ما تاوان کنیم اب رود و می ترسید که حیثیت جهادي ما از بین می
هاي  براي بسیاري از رهبران و تنظیمموفقیت این طرح بر این باورند که  شوندگان مصاحبهدیگري از  طیف

در کنار دولت قرارگرفتن  لذا ؛نمود می بعید ،جهادي در پاکستان و ایران با توجه به جو سیاسی منطقه و داخل کشور
نظر  بر اساس. حمایت نکردند اهللا نجیبملی داکتر  آشتی و از طرح مصالحه و تنددانس نمی را به نفع خود اهللا نجیب

  :استوار بودها  فرض پیشبر این  بیشتر احزاب جهادي ۀمحاسب، شوندگان مصاحبهاین گروه از 
  در برابر مجاهدین دوام  اهللا نجیببا خروج ارتش سرخ و قطع کمک دولت شوروي، دولت

 .وردآ مین
  قرار دارد و ممکن است در صورت مصالحه با دولت  اهللا نجیباحساسات مردم در برابر دولت

 .را از دست بدهندشان  بسیاري از قوماندانان و وفاداران حزبی ،اهللا نجیب
  اهللا نجیبحکومت داکتر چون دولت پاکستان مخالف هر گونه آشتی یا ایجاد دولت مشترك با 

کردند که در صورت ناکامی طرح آشتی ملی و سقوط دولت کابل با  می فکرا بسیاري ذبود، ل
ممکن است از هر گونه طرح سیاسی که توسط دولت پاکستان و  ،در این زمینهشدن  پیشگام

 .شد، بیرون بمانند می احزاب جهادي ساخته
 الفین سرسخت هراز مخ که اغلب احزاب سیاسی به شمول حزب اسالمی گلبدین حکمتیار ،با این محاسبات

مخفیانه  به صورترا شان  هاي ند و تماسکرد می محتاطانه برخورد به صورت ،گونه تعامل با دولت داکتر نجیب بود
سلیمان الیق از اعضاي ارشد  مثالً. بیشتر وضعیت بودندشدن  داشتند و منتظر روشن اهللا نجیبو کمتر علنی با دولت 

من خودم . ها باز کرد روي این تنظیمه ها را ب آمد، او بسیار تالش کرد و دروازهوقتی که نجیب «: گوید می حزب وطن
 رییسمن . به وساطت یاسر عرفات و صدام حسین همراه یک هیئت کوچک با حزب اسالمی طرف شدمشخصاً 

ضد ما و  ،یاسر عرفات از لحاظ احساسات اسالمی. امنیت افغانستان را هم بردم رییسکمیسیون بودم و وزیر دفاع و 
اما در نهایت نمایندگان حزب اسالمی تنها خواهان  قبول کردیماش را  حکمیتما  .طرفدار حزب اسالمی بود

  2».نجیب شدند و به نتیجه نرسیدیمرفتن  کنار
قاعدة «: گوید می جنرال عبدالهادي خالد چنانکه. با اغلب احزاب سیاسی جهادي جریان داشتها  این گفتگو

اینها پاسخ  ؛خواستند جرین، حزب وحدت و احزاب تشیع به شکل عام و چند حزب دیگر صلح میها، مها ینیپای
 ؛حتی سران رهبران سیاسی رفتند به عراق نشستند ؛مذاکراتی در عراق جریان داشت ؛مذاکراتی در لیبیا شد ؛گفتند

اهللا در  نجیب داکتررسمی مصالحه غیر سفیر ،جلیل شمس داکتر ؛خواهان صلح بودندنیز  امریکامهاجرین اروپا و 
 احمدشاهبا ها  گفتگوتري  متمرکز به صورت وي ۀبه گفتاما  ٣».ها به کابل آمدند بسیاري از تکنوکرات ؛اروپا بود
مانند حضرت  رو میانهگرا و رهبران  زیادي نسبت به تعدادي از احزاب ملیهاي  بینی خوشو  صورت گرفتمسعود 
 کبیر رنجبردر همین رابطه  .گیالنی و مولوي محمدنبی محمدي وجود داشت سیداحمدمجددي، پیر  اهللا صبغت

هاي داخل  قوماندان صد فی 99تقریباً  بسیار بزرگ داشت و آن این بود که آورد دست ملی ۀمصالحمشی «: گوید می
 ؛سیار موفقانه به پیش رفتات بمذاکر ،با سه تنظیم جهاديهاي  از تنظیم. وطن یا پروتوکل کردند یا به دولت پیوستند
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  1».صاحب گیالنی و همراه مولوي محمدي جمله همراه حضرت صاحب، همراه پیر از آن
شدیدي  ظن سوءجهادي رقیب در پاکستان هاي  در میان گروهنیز بر این باورند که  شوندگان مصاحبهتعدادي از 

و تقسیم قدرت تا حدودي نگران  اهللا نجیبمدن احزاب رقیب با دولت آاینها از کنار. داشت وجودنسبت به همدیگر 
. ندکنرقیب جلوگیري هاي  و تنظیم اهللا نجیبهر گونه ائتالفی میان دولت  گیري شکلاز  کردند می بودند و لذا تالش

عنوان  به. موفقیت براي جلب نظر مجاهدین را از دست بدهدهاي  موجب شد تا طرح آشتی ملی زمینهها  این تالش
 را به ایشان قدرت که بود خواسته اهللا نجیب داکترحکمتیار صاحب از « :معتقد است که مطمئن نظرمحمدنمونه، 
اشتباه بزرگی بود که حکمتیار صاحب انجام داده  این من نظر به  .حکمتیار صاحب به کابل بیاید کند تا اینکه تسلیم

که همه این خاطر به باألخره ؛شدند جا یک مسعود با ها پرچمی ،فتصورت گر السراج جبلمعاهدة  است، همان بود که
 که چنین شد و پیوستند اسالمی حزب با ها خلقی ؛شد کابل وارد ها مسعود با ائتالف پرچمی  وارد کابل شوند، جا یک

  2».دشیابی به قدرت شروع  دست خاطر بهجنگ 
زیرا حکومت آن  ؛قدرت بودنددر  ،این افرادي که در داخل حضور داشتند عمالً«: فاروق اعظم نیز معتقد است که

هاي  علی کشتمند، ملیشه هاي سلطان جمعیت و دیگران دست به دست هم داده بودند، ملیشه زمان با تعدادي از افراد
زیرا هم  ؛اینها تبدیل به قدرت شدند ؛ي شده بودندجا یککمونیستی، جمعیت و شوراي نظار جنبش، افراد نظام 

روسیه و   ایران،: در پشت اینهادر آن زمان  .دست بودند بخشی از جهاد بودند و هم با نظام کمونیستی یک
  ٣».نیز قرار داشتند ،هاي آسیاي میانه که تازه آزاد شده بودند و بسیار مشهور نبودند جمهوري

توانند بر حکومت کابل غلبه  می ا جنگکردند که ب می بر این باورند که مجاهدین فکر شوندگان مصاحبهسوم دو
. دیدند نمیضرورتی  اهللا نجیبپذیرش صلح و ایجاد دولت موقت یا ائتالفی و مشترك با داکتر  رايند و لذا بکن

شود و لذا باید  می حل ها روسه با خروج مسألکردند  می میاخیل بر این باور است که مجاهدین فکر محمود شاه
 ،ه بودشدي در میان مجاهدین ناپذیر نوعی انعطافآمدن  این دیدگاه موجب پدید 4.باشد آنها حکومت تنها در دست

در « :عبدالحمید مبارز ۀبه گفت. و حزب وطن از قدرت بود اهللا نجیبرفتن  کنارشان  که آنها تنها خواستاي  هگون به
مجاهدین این بود که  ۀیگانه خواست. نیستپذیر  مذاکرات باید انعطاف از دو طرف صورت گیرد، بدون این امکان

 ک خلق به شکلی در قدرت شریک باشد وخواست که حزب دموکراتی نجیب می .حزب دموکراتیک در قدرت نباشد
تنها بعد از شکست مجاهدین در جنگ « :گوید که می اسداهللا ولوالجی ٥».کرد نوعی حکومت ائتالفی را پیشنهاد می

مدند و با دولت داکتر نجیب آ می درهم شکست و به نوبتشان  شدند و و روحیهبود که مجاهدین منعطف  آباد جالل
روحیه داد و باز  آنها حزبی دوباره به و بروز اختالفات درون »شهنواز تنی«اما کودتاي  ؛کردند می روي صلح صحبت

جاهدین در آن زمان هیچ چیزي کمتر از م«: گوید می ریگستانی محمد صالح اما 6».سر موضع اول خود برگشتند
چون یک رستاخیز ملی بود و در برابر یک تهاجم بود و این حکومت یک بازمانده از همان . پذیرفتند پیروزي را نمی
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کابل بیایند و تصویر دیگري غیر از هاي  شد که تا دروازه نمی مجاهدین به فکر پیروزي بودند و بنابراین .تهاجم بود
  ١».در زمان بدي مطرح شد ،بنابراین اگر حرف خوبی هم بود. دن را انتظار داشته باشندبه قدرت رسی

و طرح ها  عدهنسبت به و اهللا نجیب نیز بر این باورند که عدم اعتماد به صداقت داکتر شوندگان مصاحبهتعدادي از 
مطرح شد، مردم فکر زمانی که طرح مصالحۀ ملی «. را جدي نگیرند موضوعموجب شد تا بسیاري این  ،صلح

 ه راهاي ملیش گروه ،کرد زیرا در عین زمانی که در مورد مصالحۀ ملی صحبت می ؛گوید کردند که نجیب دروغ می می
این باور بودند که  رکه نجیب نزد مردم داشت، مجاهدین همه با اتفاق هم ب اي هنظر به سابق. کرد ایجاد و تقویه می

  2».نجیب در گفتارش صادق نیست
بر این باورند که یکی از عوامل عدم  ،اعضاي پیشین حزب وطن عمدتاً و ها هشوند مصاحبهتعدادي دیگري از  

حزبی در برابر طرح آشتی ملی بود که  بروز اختالفات داخلی در حزب و مخالفت تندروان درون ،موفقیت طرح صلح
 جنرال عبدالهادي خالد. طرح آشتی و مصالحه به تحلیل برد ۀموفقان برد پیشرا در  اهللا نجیبتوانایی حکومت داکتر 

 داکترحتی علیه  ؛ قسمتی از سران دولتفکر نبود اهللا هم نجیب داکترست، حزب حاکم با نخدر قدم «: گوید می
ها هم اهللا در رأس آن قرار داشت، در بین آن نجیب داکتردوم، خود فرکسیون پرچم که  .به راه انداختند اهللا کودتا نجیب

انقالبی که گویا آنها با  ،گویا انحراف کندشان  خواستند که انقالب افرادي وجود داشت که به رهبري ببرك کارمل نمی
  ٣».کردند اهللا را سبوتاژ می نجیب داکترهاي سوسیالیستی به راه انداخته بودند، از مسیر منحرف شود، و  آرمان

ناشی از شکاف میان رهبران کرملین در مسکو و  ،حزبی فات درون، اختالشوندگان مصاحبهبه باور این تعداد از 
 :در مسکو شکل گرفت افغانستان ۀقضیمتفاوت در  نسبتاًدو گروه و دو نظر . تغییر سیاست روسیه پس از خروج بود

را تري  ههزین کمهاي  از دولت داکتر نجیب داشتند و گروهی دیگر بیشتر بدیل جانبه همهبر حمایت  تأکیدگروهی که 
 ۀیکی جبه در مسکو«: اسداهللا ولوالجی ۀبه گفت. کردند می با توجه به دورنماي ناروشن حکومت کابل جستجو

و اینها  گورباچفبود که در آنجا برژنف و استینوف، وزیر خارجه روسیه و اینها بودند و طرف دیگر ها  کالسیک
 ،وزیر داخله روسیه ،زمان یکی از خویشاوندان خود برژنف ندر عیباز . کرد می بودند که اندروپف از آنها نمایندگی

عین درز در داخل حکومت کارمل . درز افتاد ،اش اندروپف بود رییسکه  یب هم بود که مابین وزارت داخله و کاجی
 ۀهزین ،مواجه بودآن  که با اي با توجه به مشکالت اقتصادي هیروس ٤».افتاد و بعد در حکومت نجیب بیشتر شد

دانست و لذا در تالش براي یافتن بدیل در میان رهبران  می بسیار باالآن را  و حفظ اهللا نجیبحمایت از دولت داکتر 
روسیه با جمعیت اسالمی و شخص استاد ربانی به توافق  ،شوندگان مصاحبهبه باور این تعداد از . مجاهدین بود

در جریان سفر هیئت  بعداً کهچنان ؛را کاهش داد اهللا نجیباز دولت  یشها رسیده بود و از همان زمان حمایت
با مجاهدین امضا  1991نوامبر  15را در اي  هماد هشت ۀنام موافقتشوروي  ،مجاهدین به رهبري استاد ربانی به مسکو

 نظامی به دولت داکتر نجیب و انتقال قدرت به یک دولت اسالمی درهاي  از جمله توقف کمکآن  کرد که در
  .افغانستان شامل بود
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این رژیم توسط مجاهدین کردند که اگر  می فکر ها روس« :گوید که می خالد الرجن این عوامل،بر عالوه 
شوند،  کابلمجاهدین اگر ظفرمندانه وارد  و واهند خواست؛ظفرمندانه سقوط داده شود، اینها از روسیه غرامت خ

 ترجیح ها روسلذا  ١».یل پیدا خواهند کردطرف مجاهدین تمابه که اسالمی هستند،  یآسیاي میانه و کشورهای
  .دوم بحران سوق داده شود ۀمرحل به سويدادند در صورتی که حفظ دولت دشوار باشد، افغانستان  می

اتفاق  عمدتاً شوندگان مصاحبه ،نقش پاکستان در تخریب روند آشتی ملی و ایجاد فضاي مخالفت آن ادر رابطه ب
تعدادي بر این . اختالف نظر وجود دارد شوندگان مصاحبهپاکستان تا حدودي میان  ۀمداخل ةدر نحو اما نظر دارند؛
طرف ها  دست ۀموسوي با سای سیدعسکر ۀدست مجاهدین نبود و دولت داکتر نجیب به گفتاختیار  اصالًباورند که 

نه اجازه و فهمی از صلح داشتند و  نه و مجاهدین تنها یک ماشین مخرب جنگی بودند که ها بود نه با خود دست
اما  2.امروز طالبان چنین اجازه و توانایی را براي مصالحه با دولت افغانستان ندارد کهچنان ؛را توانایی صلح با دولت

مجاهدین براي شکست  ۀفضاي جهاد و عالق تأثیرتحت  ،اوایل با اینکه در ر بر این باورند که آشتی ملیتعدادي دیگ
جهادي نیز پیدا شده بود و هاي  اما در اواخر چنین تمایلی در میان گروه ،نبردبه جایی  کمونیستی راه کامل حکومت

 شورويباور است که مداخلۀ پاکستان و مداخلۀ اتحاد جماهیر بر این  عبدالحمید مبارز نیز. امکان موفقیت داشت
   3.توانستند به تفاهم برسند می ها افغانبود،  در غیر آن اگر مداخالت نمی  ؛قبول شود آمیز نگذاشت که راه صلح

بعد از شوروي در  خأل کردن ي مشخص خود را براي پرآجندامعتقدند که پاکستان  شوندگان مصاحبهاغلب 
و یک حکومت ائتالفی  گیري شکل. کرد می تالشآن شدن  افغانستان و حتی آسیاي میانه داشت و در جهت عملی

پاکستان براي  ۀپروازانبلند ۀتوانست برنام می ،مشترك با ترتیبات موقت براي انتقال یا بر اساس توافقات دائمی
لذا با تمام توان در برابر طرح  ؛ناکام سازدي میانه به شمول افغانستان را آسیا یک کنفدریشن اسالمی در تأسیس

استخبارات پاکستان در  رییسحمیدگل  .پاکستان هدف داشت« :گوید می عبدالحمید مبارز .آشتی و مصالحه ایستاد
کنند، در  را ترك میافغانستان  ها روساواخر جهاد به ضیاءالحق پیشنهاد کرد که حاال جهاد به پایان رسیده است، 

نظامی  هاي تمام اتشه هبدین اساس اینها ب .را باید پر کنیم این خألما مستحق هستیم که  ؛شود اینجا یک خأل پیدا می
بعد از روس  پاکستان براي پرکردن خأل گیري را براي موضع ذهنیت جهانیفضا و ستان در جهان هدایت دادند تا پاک

  4».دنشکل بده
زمان اینکه با کی باید طرف بود و صالحیت کار در دست کی آن  ، درشوندگان مصاحبهبه باور این تعداد از 

نیز آن  حکومت نجیب که حتی بعد از ۀتنها روند آشتی ملی و مصالح بود که موجب شد نهاي  هپیچید سؤالاست؟ 
اشتباه ) نیواجی ةمعاهد(از ابتدا  افغانستان ۀقضیسیاسی  حل راه، شوندگان مصاحبهبه باور اکثریت مطلق . ناکام شود
اینجا  شتند و درمجاهدین از خود اراده ندا اهللا نجیب داکترطرح آشتی در «: گوید می اسداهللا ولوالجی. پیموده شد

در اینجا از طرف افغانستان وزیر  ،وقتی که ما کنفرانس ژنو را ببینیم. کرد می حکومت پاکستان از آنها نمایندگی
وان یبنین س ۀدر پروس بعداً. زد می پاکستان حرف ۀوزیر خارج ،نجیب و از طرف مجاهدین داکترحکومت  ۀخارج
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در آنجا فیصله شد که اگر . مسکو نشستند نه با حکومت نجیب شد که مجاهدین با طرفاي  هباز کار به گون
جا بود  بعد از همان. همراه آنها توافق کردند. باید به سرحدهاي آسیاي میانه تجاوز نشود ،مجاهدین به قدرت برسند

در  اه روسدوره ما دیدیم که استخبارات در این  .قطع کردرا  اهللا نجیباش از دولت  حمایتبه تدریج که مسکو 
حرکتی به رهبري  بعداً. آشتی تضعیف گردیدهاي  درزهاي قومی ایجاد شد و زمینه ؛کار کردند اهللا نجیبداخل دولت 

  ١».مسعود آغاز شد که موجبات سقوط دولت نجیب را فراهم کرد احمدشاهجنرال دوستم، عبدالعلی مزاري و 

، به باور قومی بر سر حضور در قدرت هویت و قومیت و بازنمایی مشکالت تاریخی میان ۀمسألیافتن  با اهمیت
ها  یک در هر دو جانب مجاهدین و حزب وطن جاي خود را به وفاداريایدئولوژهاي  شیرازه شوندگان مصاحبهاغلب 

دولت هر کدام به سمت احزابی رفتند که  ۀرتب رتبه و پایین قومی داد و لذا جنراالن و کارمندان عالیهاي  يبند صفو 
  .کرد مینمایندگی ها  یا ازبکها  هزاره ها، تاجیک، ها پشتوناز 

  سیوان بنینهاي  طرح صلح سازمان ملل و تالش
نتوانست میالدي هشتاد  ۀدر طول ده ،با اینکه سازمان ملل با توجه به سنگینی سیاست حاکم دوران جنگ سرد

 ةمعاهد. دارائه کن براي افغانستان پس از اشغالاي  هبرنام ود کن يدن تجاوز شوروي بازکر نقشی فراتر از محکوم
غربی به رهبري امریکا از هر هاي  توافق بر خروج نیروهاي شوروي و قطع حمایت شوروي و قدرت ۀاضاف نیوا بهجی

یت مأمور. شد نمی صلح پس از خروج شوروي را شامل ۀبرنام )و احزاب جهادي اهللا نجیبحکومت داکتر (دو طرف 
 نیز به نظارت از روند خروج نیروهاي شوروي خالصه) UNGOMAP(سازمان ملل متحد  ۀدفتر مساعی جمیل

 ۀقضیاما براي حل  .کردتنظیم  کنندگان را براي حمایت از عودت یهای سازمان ملل برنامه ،آن شد و در کنار می
سیاسی جامع  ۀبرنام ،میان نیروهاي درگیر جنگ در افغانستان ترتیبات انتقال قدرت یا مصالحهو ایجاد  افغانستان

خاویر  آن، يبر مبنارا تصویب کرد که  45/12 ةشمار ۀنام قطع ملل مجمع عمومی سازمان ،1990نوامبر  7در . نداشت
  .کردصادر اي  ماده پنج ۀاعالمیافغانستان  ۀمسألساسی ابراي حل  ،پرز دکویار، سرمنشی سازمان ملل

  :شد می شاملموارد ذیل را این اعالمیه 
  رسمیت شناختن حاکیمت ملی افغانستانه ب) 1
  بر حق مردم افغانستان براي انتخاب حکومت و سیستم سیاسی تأکید) 2
  وسیعهاي  ترتیبات موقت و ایجاد میکانیزم قابل اعتماد براي نظارت از انتخابات و حکومت با پایه) 3
  تحت نظارت سازمان ملل بس آتش) 4
   2کمک مالی براي عودت مهاجرین و بازسازي اقتصادي و اجتماعی) 5

شد و  می خالصه) Shuttle Diplomacy( آمد و سی رفتدیپلماسازمان ملل بیشتر به هاي  تالش آن، با وجود
سیوان به میان  بنینسرمنشی سازمان ملل متحد تا زمانی که طرح  ۀاز اعالمیتري  طرحی با جزئیات و شرایط عملی

نمایندگان تمام احزاب و  نفره از اقوام مختلف و 150سیوان، لیستی  بنینبر اساس طرح صلح  3.ارائه نشد ،مدآ
ماینده را ن 35ه و از میان خود کردشد تا این افراد در ویانا با هم جلسه  می تهیه ظاهرشاهجریانات سیاسی به شمول 

                                                   
  مصاحبه با اسداهللا ولوالجی .1

2. Resolution 45/12 of 7 November 1990 
3. Perez de Cuellar, Javier, Pilgrimage for Peace: A Secretary General’s Memoir,  
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 ۀوسیعی از مردم، زمینهاي  مشورت با طیفدر نمایندگان این بود که در طول یک ماه این  ۀوظیف. ندکنانتخاب 
به  کهتصمیم بگیرد ه روي ساختار و ترکیب یک حکومت انتقالی جرگ لويو  ؛ه را فراهم سازندجرگ لويبرگزاري 

آن  قبالی که ازستا رغم بهاما این طرح صلح نیز . شد میمنجر مدن حکومت جدید برگزاري انتخابات و روي کار آ
  1.به موفقیت نیانجامیدگرفت، صورت 

هاي  اما معتقدند که حمایت ،دانند می کارآمده و بینان واقعسیوان را طرحی  بنین، طرح صلح شوندگان مصاحبهاکثر 
رهبري سازمان ملل براي حمایت  بزرگ و حتیهاي  صورت نگرفت و توافق نظر در سطح قدرتآن  الزم جهانی از

آماده کرده بود، نه کشورهاي جهان  متحد طرحی را که سازمان ملل« :مطمئن نظرمحمدبه باور  .وجود نداشتآن  از
ۀ یک عمل کودتاگونه از بین به وسیلچنین شد که نظام  باألخره ؛از آن طرح حمایت کردند و نه هم کشورهاي منطقه

 ،داد اي بود که افغانستان را نجات می برنامه ،اي ماده طرح صلح پنج«: گوید که می ور ماموندنمونه، سر ۀگون به 2».رفت
طرح صلح را نپذیرفتند و این  ،امریکاتفاوتی  تفاوتی جهانی و بی اي و بی هاي منطقه اما مجاهدین به دلیل دسیسه

این طرح در قدم  ،شوندگان مصاحبهاین گروه از  به باور ٣».هاي داخلی شود ه باعث شد که افغانستان وارد جنگمسأل
هاي  استراتژي ،و لذا در موازات این طرح کندجلب  به خود و جوانب درگیر راها  اول نتوانسته بود اعتماد قدرت

در این طرف «: گوید می ولوالجیدر همین رابطه، اسداهللا . ساخت می ناکامآن را  مخالفی در جریان بود و مختلف و
هاست و به این خاطر این طرح را  و ناتو و غربی وان طرح امریکایس ینکردند که طرح بن می کاران روسی فکر محافظه
 توانند یم نهایا ینظام قیکه از طر کرد یم بیتخر نیخاطر ا طرح را به نیدر آن طرف پاکستان ا. کردند می تخریب
از سوي دیگر به  ٤».سالح افغانستان بود خلع ها یاکستانخود پ يژو به عالوه در استرات. را به قدرت برسانند نیمجاهد

اي  هگون به حکومتین بود که در آن پالن اصلح ملل متحد با پالن یلتسین ت دولت مخالف، علت به باور تعدادي
 از بین کامالًداد یا  می کاهش ،مقیم غرب عمدتاً هاي ن تکنوکراتآورد و نفوذ شوروي را با تأثیرشد که  می تقسیم

  .برد می
 ،1992در سال « :بر این باورند کهدانند و  می داخلی را نیز مهمهاي  زمینهمیاخیل  محمود شاهاما تعدادي مانند 

را بازي کند، اما ] 2001در بن  ۀنام توافق[خواست که همین نقش  سیوان میبنین سازمان ملل از طریق ارائۀ طرح 
ی شوندگان مصاحبهاما  5».وجود نداشت، سازمان ملل ناکام شد چون شرایط داخلی مناسب نبود و حمایت بیرونی هم

دانند که  می اهللا نجیبسیوان را به نحوي مشابه طرح صلح داکتر  بنینطرح  ،جهادي تعلق دارندهاي  که بیشتر به گروه
عفو در بیشتر از به چیزي مجاهدین که در حالی  ؛ماند می هم بقایاي حکومت کمونیستی در قدرت باقی بازآن  در

اعضاي  عمدتاً و شوندگان مصاحبهگروهی از اما  6.خط قرمز بودشان  مورد بقایاي رژیم حاضر نبودند و این براي
قدم اول این . این طرح را هم حزب اسالمی قبول کرد و هم نجیب«: که دنگوی می سباووني آقامانند  حزب اسالمی

باز این پروسه را حزب . بود که نجیب استعفا کند و نیروهایش از جنگ دست بکشند و شامل عفو عمومی باشند
                                                   

1. Gargan, Edward A., Whisper of Hope is Echoing in War-Scarred Afghan Hills, New York Times, March 13, 
1992 
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قه با هم مواف السراج جبلاینها در . ندمزاري و دوستم قبول نکرد اما مسعود، ند،دیگر احزاب هم قبول کردو اسالمی 
دوستم و  ازاري رفت بم. سقوط داده بود قبالًرا مزاري  )بامیان و دایکندي(داخل . شمال را دوستم سقوط داد. کردند

حکومت کابل و گروپ ببرك و بریالی و وکیل با  ؛گیریم می رویم و کابل را می خان معاهده کرد که ما من و فهیمؤم
فرزند حضرت صاحب هم از  .این کار حضرت را قبول داریمس أگپ قومی را پیش کرد و گفت خیر در ر. ماست

جنرال مومن و . هم از کابل رفت یمیعظ ینب. هم از کابل رفت بیخارجه نج ریوز لیوک. السراج پشاور آمد به جبل
 رییس ،دفاع مسعود و حضرت ریوز. شد صلهیالسراج ف در جبل. انیآمدند از مزار و از بام يمزار يدوستم و آقا

کنند اما امضاي هر نوع  می تأییدالسراج را  با اینکه نشست جبل ،به نقل از او اما طرفداران احمدشاه مسعود ١».موقت
  2.کنند می صلح سازمان ملل متحد را رد ۀکردن پروس معاهده براي تشکیل دولت یا تقسیم قدرت و سبوتاژ

  
  
  
  
  

   

                                                   
  .مصاحبه با وحیداهللا سباوون .1
  ):7/7/1395: آخرین بازدید(، وبسایت جاویدان احمدشاه مسعود و وحدت ملی) 1395(اندیشمند، محمداکرام  .2

http://jawedan.com/2016/11026/ 

http://jawedan.com/2016/11026/


33 

  
  
  
  
  
  
  

  بخش دوم
  صلح و ثبات تأمینبراي تشکیل حکومت و ها  احزاب جهادي و تالش

او براي ایجاد یک دولت مشترك و ائتالفی بر مبناي هاي  و تالش اهللا نجیبپس از شکست طرح آشتی داکتر 
از سمتش استعفا  اهللا نجیبطرح صلح سازمان ملل، داکتر  ناکامیو با  یم قدرت میان حکومت او و مجاهدینتقس
دادگاه عالی  رییسالحق خالقیار،  توسط فضلقدرت ، طی محفلی در تاالر وزارت خارجه، 1371ثور  8در و  ؛کرد

اما با وجود پیروزي . انتقال یافتمجددي  اهللا صبغتبه شوراي قیادي تحت رهبري حضرت اهللا،  دولت داکتر نجیب
وسیع و فراگیر که مورد قبول هاي  پایهمجاهدین موفق نشدند دولتی با ، اهللا نجیبمجاهدین و سقوط دولت داکتر 

ي مجددي در اولین روز آقاحامل  ةطیار به سويفیر یک راکت . ورندآ به وجودرا باشد اطراف سیاسی  ۀهم
دوام منازعه در قالب و شکل جدید و نارضایتی از ترکیب و ساختار نظام سیاسی و ترتیبات  ةدهند نشان ،ورودش

تبارز  میان احزاب جهادي و رهبران سیاسی کشور بر سر قدرتاختالفات  به این صورت. انتقالی بود ةشد بینی پیش
  .پیدا کردیافت و تنها اطراف منازعه تغییر کرد و خشونت همچنان در کشور ادامه 

 تأمینمد پس از پیروزي مجاهدین به ثمر نرسید و مجاهدین در آبراي ایجاد یک حکومت کار ها تالش اما چرا
علل و عوامل داخلی و خارجی مختلفی را در شکست مجاهدین براي  شوندگان مصاحبه ؟صلح و ثبات ناکام شدند

  :وجود داردروي عوامل ذیل  توافق نظر بیشتر اما ؛شمارند مییک نظام سیاسی پس از پیروزي در جنگ بر دهی شکل
 نیازهاي مردم و ها  یی ضرورتگو پاسخکه اي  هگون به عملی براي تشکیل حکومتاي  هنداشتن برنام

 .کشور باشد
 پس از جنگي ها چالشي و مدیریت دار حکومتگی مجاهدین در امر تجرب بی 
 تعدادي از رهبران و احزاب جهاديخواهی  و خود انحصار قدرت 
 پراکندگی و اختالفات شدید درونی میان احزاب جهادي 
 عربیهاي  دخالت پاکستان و ایران و کشور 
 در یوگسالویا و کامبوجآن  هاي سازمان ملل در مقایسه با برنامه ۀفعالننقش من 
 امریکا که نه در قدرت ماندن یک حکومت کمونیستی را  خصوص بهبزرگ هاي  عالقگی قدرت بی

 گرفتن بنیادگرایی اسالمی را دیدند و نه قدرت می به نفع خود
 شوراي قیادي و پیروزي مجاهدینعملی پس از تشکیل غیرنادرست و  ترتیبات موقت و انتقالی 
 دوران فکري و مدیریتی براي تعامل و مدیریت تحوالت اجتماعی که در طول هاي  فقدان ظرفیت
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 قومی ۀتغییر موازنمعقول با  ۀعدم آمادگی بسیاري براي مواجه خصوص بهجهاد اتفاق افتاده بود و 
 ي دار حکومتتاریخی  ۀسابقم از خر قومی ملهِأبر تشکیل حکومت بر مبناي تقدم و ت تأکید 
 الزم براي مدیریت آنهاي  موضوع هویت قومی و مذهبی و فقدان ظرفیتشدن  برجسته  

  پشاور ۀنام موافقتاز شوراي راولپندي تا : پس از جهاد سیاسی ۀبرنام
 عمدتاً به شمول رهبران و اعضاي احزاب جهادي بر این باورند که مجاهدین شوندگان مصاحبهاکثریت مطلق 

 کردند و با توجه به فضاي سیاسی حاکم و می راندن نیروهاي اشغالگر شوروي سابق فکر روي پیروزي جهاد و بیرون
 محمد اکبري. خاصی براي تشکیل حکومت نداشتند ۀبرنام آنها ي،دار حکومتجهادي در امر هاي  تجربگی تنظیم بی
اول اینکه حکومت نامشروع کمونیستی سقوط  :داشتندمجاهدین واقعی دو هدف از جنگ در افغانستان «: گوید می

اما در هدف دوم که برقراري حکومت  ،هدف اول برآورده شد. کند، دوم اینکه یک حکومت اسالمی ایجاد شود
دادن  اما نه هماهنگی الزم براي عینیت ،چنین هدفی در سر داشتندآنکه  با مجاهدین ١».اینها موفق نشدند ،اسالمی بود

. چنین حکومتی تأسیسو  دهی شکلالزم براي  ۀآن میان احزاب جهادي وجود داشت و نه هم برناماختن س و عملی
مجاهدین وقتی پیروز «: جامع وجود نداشت ۀاما برنام ،داشت سیاسی ۀبرنامگوید هر حزب  می محمد محقق اما

هاي اقوام و مذاهب افغانستان را در  گاه یک تجمع کالنی را سازمان ندادند که در آنجا اقوام و واقعیت هیچ ،شدند
یک چنین تفکري نبود که . بودند را در نظر بگیرند هاي وسیعی که در جهاد اشتراك کرده نظر بگیرند و کتله

هر کسی که تالش . به وجود بیاورند را کند شمول و فراگیر بحث بکنند و حکومتی که از کل مردم نمایندگی همه
   2».کرد که کاله حزب خود را سر افغانستان بگذارد و این بشود حکومت اسالمی سعی می ،داشت به حکومت برسد

به آن بودند که  اي ملیشههاي  انه گروهتأسفجاهدین مم«: گوید می کمیسون حقوق بشر افغانستان رییسسیما سمر، 
آنها تعهد  که بتواند در ابتدا افراد و اعضاي خودشان را تنظیم کند و ثانیاًرا نداشتند تشکیالت یا ساختارهایی صورت 

هدف اساسی «: مولوي عبدالسالم ضعیف اما بر این باور است که ٣».سیاسی براي آوردن صلح را نیز نداشتند
 4».ات در کشور کدام برنامۀ سیاسی نداشتندثب گرفتن قدرت بود اما به خاطر آوردن صلح و دست بهمجاهدین 

مبناي نظم سیاسی پس از  عنوان بهبراي ساختن حکومت اي  همعتقدند که اگر برنام شوندگان مصاحبهتعدادي از 
) یا حکومت در تبعید(اول جهاد حکومت جالي وطن هاي  توانستند در روز می مجاهدین ،داشت می وجودشوروي 

اولین باري که مجاهدین به این فکر  حالی کهدر . ندکنن تالش آی الملل بینت داخلی و درست کنند و براي مشروعی
در شوراي  پشاوربود که رهبران جهادي مقیم  1989با خروج ارتش سرخ از افغانستان در فبروري  زمان همافتادند، 

قرار بود اي  هبینان خوشبسیار  طوربه . هدف این شورا ایجاد یک دولت انتقالی بود. ندآمد هم  گردمشورتی راولپندي 
این حکومت انتخابات را  ،آینده سالِ که حکومت انتقالی تشکیل و به کابل انتقال داده شود و در شش ماه الی یک

اما . عودت و اسکان مجدد مهاجرین نیز روي دست گرفته شود ۀتا حکومت جدید روي کار بیاید و برنام کنددایر 
یکی از دالیلی که تعدادي از . و ملموسی دست نیافت مطلوب ۀبه نتیج 1992ال نامه تا سدر عمل این بر
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ی این خوان هممختلف براي صلح و عدم هماهنگی و هاي  ی برنامهزمان هم ،دارند آن تأکید بر شوندگان مصاحبه
نیز منافع خود را در  تبع احزاب سیاسی جهاديالکرد و ب می معرفیرا تري  متفاوتهاي  بود که هر کدام گزینهها  برنامه

  .کردند می مختلف محاسبههاي  این گزینه
رقابت بر  حالی کهنافرجام و امید به پیروزي در جنگ، در هاي  ونیم سال تالش مجاهدین پس از نزدیک به سه

پاکستان شکل  پشاوردر شهر  1992اپریل  24در را نفره  51شوراي قیادي نها جریان داشت، آسر قدرت در میان 
از قدرت به کابل منتقل شده و روز هشتم  اهللا نجیبداکتر رفتن  پس از کنار شده بینی پیشاین شورا با ترتیبات . دادند

ترتیبات  ،شوندگان مصاحبهاما به باور اغلب . ثور طی مراسمی در تاالر وزارت خارجه قدرت را تحویل گرفت
: گوید می از جمله محمد اکبري. عملی بودغیر عین حالناقص و در  اي هبراي شوراي قیادي، برنام شده بینی پیش

افغانستان بدون در نظر  ةدادند که براي آیند جمع شده بودند، به خود حق می پشاوریی که در آنها سران مجاهدین،«
به همین دلیل . هاي دیگر مجاهدین که براي آزادي این سرزمین مبارزه کرده بودند، تصمیم بگیرند داشت دیدگاه

تمام زوایاي حکومت  ،آن در که مفصل و کاملی نبود ۀاي که براي حکومت آینده ترسیم کرده بودند، برنام امهبرن
در این پالن تعریف نشده بود که با مسایل قومی که منشأ بخشی از تضادهاي جامعه  مثالً. اسالمی تنظیم شده باشد

  در مجموع طرح. موجود در کشور تعریف نشده بود هاي مسلحِ دادن گروه روش قناعت. شود چطور مقابله می ،است
  ١».ضعیف و ناقص بود پشاور

که در خلیلی  محمدکریم. در نظر نگرفتن احزاب جهادي شیعه بود پشاور ۀبر فیصل يجار يها از انتقاد یکی
 عربی پدیدهاي  کشورهاي  مشکل اصلی بعد از جلسه در یکی از کنسولگري :گوید می ،اشتراك داشته پشاورجلسات 

هم در دولت کابل و هم در «: گوید می اسداهللا ولوالجی 2.زنیم می حرف بعداًهاي  و شیعهها  و گفتند که با هزاره آمد
ها  حتی به ازبک ؛مسایل قومی حاد شد ،دولت و حکومتی که مجاهدین در پشاور به رهبري آقاي مجددي ساختند

به تدریج موضوع در افغانستان . هم سهمی داده نشدها  به هزاره یک چوکی هم ندادند که در آن دولت شریک شود و
 ،این بود که در افغانستان هر چقدر اوضاع قومی شود ها روسکنم طرح  می من فکر. سیر کردشدن  به طرف قومی

  3».کنند می با هم تضاد داشته باشند و بجنگند، زمان کماییها  یعنی قوم
در شکست روند صلح در دوران حکومت  نآقومی و اهمیت بندي  موضوع صف شوندگان مصاحبهتعدادي از 

بلکه مشکل اصلی انحصار  ،و معتقدند که تا زمان ظهور طالبان جنگ قومی نبود بینند نمی زیاد برجستهرا مجاهدین 
سیاسی  حل راهدیگر   زمانی که قدرت منحصر شود به یک گروه خاص،«: گوید می محمود میاخیل شاه. قدرت بود

با حزب اسالمی و جنرال  وحدتمانند حزب  یاین دسته بیشتر به اتحاد احزاب 4».شود موضوعات پیدا نمی رايب
نقش عنصر  شوندگان مصاحبهاما حدود نیمی از  .کنند می نمونه اشاره عنوان بهمالک و اتحاد اسالمی با جمعیت 

 :گوید می خلیلی محمدکریم. دانند می ثبات مهمومت بامصالحه و آشتی و تشکیل حک قومیت را در ناکامی فرایندهاي
این هم دلیلش حکومت مجاهدین . قبل از آن کمتر بود ؛مسائل قومی بیشتر بعد از پیروزي مجاهدین پررنگ شد«
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مردم هزاره به این دلیل دور آقاي . اي برخورد کند هاي قومی به شکل عادالنه مجموعه احکومت حاضر نبود ب. بود
ها هم همین سرنوشت را  ازبک. قدرت بود ةشدن از دایر مزاري گرد هم آمدند که عامل اصلی آن بیرون انداخته

. اند رت بیرون گذاشته شدههمین دیدگاه را داشتند که از قد ،کسانی که در حزب اسالمی هم جمع شده بودند. داشتند
حکومت مجاهدین که در اختیار آقاي ربانی . احساسات قومی در افغانستان بود ةکنند هاي داخلی عامل تقویت جنگ

نوعی رقابت قومی بر سر قدرت نیز آمدن  چنین امري باعث پدید 1».و آقاي مسعود بود نیز تکیه بر یک قوم داشت
 ها پشتونحزب اسالمی به نمایندگی از ساختن  براي شاملاي  هي ربانی برنامقاآحکومت  ،محمد محقق به قولکه  شد

از نظر ناسیونالیزم پشتون، به قدرت رسیدن استاد «نداشت و برعکس  ،ي حکمتیار باشدآقابه شکلی که مورد قبول 
خواستند به هر طریقی که ممکن  شناختند و می این واقعیت را به رسمیت نمی گاه هیچبود و  »سقوي دوم«ربانی یک 

انگیزه . رأس قدرت بیایددر است، صلح شود یا جنگ شود، استاد ربانی از قدرت کنار برود و یک نفر از قوم پشتون 
 وحید مژده هم ٢».شندخواستند مشارکت واقعی در ساختار قدرت داشته با می ها هم این بود که ها و هزاره بین شیعه

اجتماعی که در دوران جهاد پنهان مانده بود، هاي  گسیختگی هماختالفات قومی و سایر از ی چونمسایل«: گوید می
یک چالش بزرگ قد علم کرد و این مسایل در مجموع موجب شد تا  عنوان بهقدرت رسیدن مجاهدین ه بعد از ب

هاي  رهبران مجاهدین که در دوران جهاد از برنامه .ندشوثبات در کشور نموفق به ایجاد یک نظام سیاسی با مجاهدین
به رهبران قومی  گفتند، بعد از رسیدن به کابل، مبدل می چون آزادي آسیاي میانه و فلسطین سخن اي پروازانهبلند

عملی و غیر تقالیتوافق نظر دارند، نقش ترتیبات انآن  روي شوندگان مصاحبهکه اکثریت قاطع  دیگري ۀنکت 3».شدند
ثباتی  بی عکس موجباتسی و برگزاري انتخابات است که برثبات سیا به سويبراي رفتن  شده بینی پیشنادرست 

 در پاکستان بین مجاهدین توافق شد که حضرت صاحب براي دو« :عبدالحمید مبارز ۀبه گفت. سیاسی را فراهم کرد
ماه با خانه  براي دو ،اگر کسی به یک خانه بیاید ؛ربانی براي چهار ماه حکومت کند ؛ماه برود به کابل حکومت کند

در یک : گوید می یلیخل میمحمدکر ٤».ماه به امور یک کشور رسیدگی کند شود، چطور یک نفر براي دو آشنا نمی
. نبود بینانه واقع اصالًماهه دوماهه و چهارهاي  تشکیل حکومت ،سال جنگ را سپري کرده 14یا  13کشوري که 

عملی هم بنگریم،  نظر نقطهانتخابات را هم داریم، اگر از همان  ۀحاال که ما تجرب«: گوید می ریگستانی محمد صالح
  ٥».شد موفق به برگزاري انتخابات نمی چهار ماهطی شد،  حتی اگر جنگی هم نمیهمان حکومت استاد ربانی 

  صلح هاي و تجدید تالش آباد اسالم ۀنام موافقت
 گذشتقومی گره خورده بود، پس از هاي  با توجه به بروز و دوام جنگ میان احزاب جهادي که بیشتر با هویت

یک دادن  شکلمیان احزاب درگیر جنگ و  آشتی مجددي برايهاي  ، تالشپشاور ةمعاهدمضا سال از ا یکتقریباً 
صلح و ثبات و امنیت در افغانستان به ابتکار عربستان  ةو اعاد »البنیاد وسیع« بر سر ایجاد یک دولتآنان  توافق میان

 )پادشاه عربستان سعودي(که به دعوت شاه فهد بن عبدالعزیز  آباد اسالماجالس . شدسعودي و دولت پاکستان آغاز 
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 ،آنبود که در ها  نهایی این تالش ۀدایر شد، نتیج 1993در ماه مارچ سال  )پاکستان صدراعظم( شریف  نوازو میزبانی 
در نظر گرفته نشده  پشاور ۀنام موافقتسیاسی به شمول نمایندگان احزاب شیعی که در  ةنمایندگان احزاب عمد

و وساطت دو کشور عربستان و پاکستان روي مسایل اساسی ها  زنی چانهاین اجالس پس از . اشتراك ورزیدند ،بودند
به  آباد اسالمدر شهر  1993مارچ  7را در اي  هنام موافقتو بنیادي براي پایان جنگ و تشکیل دولت به توافق رسید و 

در این اجالس به دعوت پادشاه عربستان سعودي به مکه  کننده رهبران جهادي اشتراك ،آن و پس از ؛امضا رسانیدند
و  ین ربانیالد برهانانتقالی به ریاست  ۀماه   18، قرار بود حکومت بر اساس این توافق. و انجام حج عمره رفتند

ها  و مسئولیتها  تشکیل شود و طبق تقسیم صالحیت ،شودن حکمتیار یا فردي که از جانب او معرفی یصدارت گلبد
ي انتخابات برگزارماهه تا  18ه شامل ترتیبات انتقالی نام موافقتاین . ندکنکار  ،ه مشخص شده بودنام موافقتکه در 
  : ده بودشبینی  پیش نیز بود که موارد و مراحل ذیل در آي نجمهور ریاست

 تشکیل فوري یک کمیسیون مستقل انتخاباتی از طرف تمام احزاب سیاسی 
  هنام موافقتبرگزاري انتخابات مجلس ظرف هشت ماه از تاریخ امضاي 
 ي و جمهور ریاستسسان که بر اساس آن انتخابات ؤسط شوراي متنظیم قانون اساسی جدید تو

 .شوده برگزار نام موافقتدر  شده بینی پیشپارلمانی در خالل مدت 
 مقدمات تشکیل سازي  سیاسی و فراهمهاي  تشکیل شوراي دفاع با حضور دو نماینده از تمام جناح

 یک اردوي ملی
 سنگین از تمام احزابهاي  ي سالحآور جمع 
 عمومی ةبراي استفادها  و جادهها  تضمین امنیت تمام شاهراه 
 دولتی و شخصی و حزبیغیر مصارف نظامی ینتأممنابع مالی دولت براي  ةمنع استفاد 
 عملیات نیروهاي نظامی از طرف شوراي عالی نظامی کنترل 

ایجاد  مشرط زندانیان اطراف جنگ و میکانیزو قید بی يآزادفوري،  بس آتشه همچنان روي نام موافقتاین  در
مکرمه  ۀاما با اینکه رهبران سیاسی در مک 1.ه بودآمد به عمل تأکیدنظام پولی و مقررات مالی مطابق با قوانین بانکی 

ند و به آمد براي تشکیل کابینه دولت گرد هم 1372در دهم ثور سال  آباد جاللند و در اجالس کردنیز تجدید عهد 
صلح پایدار را فراهم  تأمیننیز در نهایت منجر به ختم جنگ نشد و موجبات ها  توافقاتی دست یافتند، اما این تالش

از ترتیبات قبلی بود و تر  ه به مراتب بهتر و عملینام موافقتدر این  شده بینی پیشر حالی که ترتیبات انتقالی د. نیاورد
و  شدمعرفی  صدراعظم هرچنددر عمل اما، . اساسی تشکیل حکومت نیز توافق صورت گرفته بودهاي  نیاز روي پیش

ه حاصل نشد و هر یکی از احزاب نام موافقتمواد شامل سازي  دي در عملیآور کابینه نیز شکل گرفت، دست
ي براي تشکیل یک اردوي فراحزبی و ملی صورت مؤثرتن ندادند و تالش  سالح خلعتنها به  نظامی نهـ  سیاسی
  .پرداختندشان  نظامیهاي  که احزاب سیاسی به تقویت شاخه ،نگرفت

سر محلی خودهاي  حکومت گیري شکلپراکندگی ابزار خشونت و سالح و  شوندگان مصاحبه اغلب حال با این
را از جمله  دوار کردن پارچه احساسات قومی و رقابت براي پارچهشدن  و غالب دوبراي حفظ اراي  هنبود برنامدر 

براي اي  ههیچ برنامها  رهبران تنظیم«: گوید می عبدالحمید مبارز. دانند می براي صلحها  شکست تالشاساسی عوامل 
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اردوي  ،در انحالل آن رقابت کردند که بعد از دخول مجاهدین به کابلاي  هگون به برعکسحفظ اردو نداشتند و 
نقل و انتقاالت  خاطر بهنظامی ) باربري( هزار موتر الري 79افغانستان در آن وقت تنها  .افغانستان کامل از هم پاشید

تمام اینها گم شد و از بین  ؛داشتبال طیاره  400 ؛هزار تانک داشت 2 ؛پوش داشت هزار زره 3بیش از  ؛داشت
انحصار ابزار  تأمینتوانست به  می حفظ اردو یا تشکیل اردوي جدید با ترکیب قابل قبول حالی کهدر  1».رفت

  .کندکمک در دست دولت خشونت 
داریم که ها  یا انقالبها  یک اصلی که ما در تمام تحوالت یا تغییرات نظام«: گوید در همین رابطه امیر رامین می

 »انحصار مشروع ابزار خشونت«اصل دوم . ب مجاهدین وجود نداشتآن رهبري واحد است، آن اصل در بین احزا
ابزار خشونت  ،و برعکس مجاهدین که آمدند ؛نیامد به وجود ،ي رسیدندپیروززمانی که مجاهدین به  که است

، اردو از بین رفت و مجاهدین نتوانستند وضع را ندگانشو مصاحبهاغلب  به باور ٢».انه در افغانستان پراکنده شدتأسفم
در شرایط پس از جهاد، ابزار  حالی کهدر . را در جامعه اعاده نمایندپذیري  نظم و قانون ،سالح خلعند و با کنمدیریت 

اقوام و مناطق کشور پراکنده شده بود و در مراحل بعدي  ۀخشونت و اسلحه در تمام والیات کشور و در میان هم
بر این باورند که  شوندگان مصاحبه، تعدادي از عالوه به. شدالطوایفی  محلی و ملوكهاي  حکومتآمدن  منجر به پدید

شد،  می سالم عمومی مهیا نشد و اگر هم شرایط خلع گاه هیچو مداخالت آغاز شد و  متحول شداوضاع به سرعت 
 ۀو گروهی حاضر نبود در نبود یک میکانیزم روشن سیاسی براي تقسیم قدرت و تضمین حضور هم چ قومهی

بر این باورند که  عمدتاً شوندگان مصاحبه برخی از اما. دبل از دیگران سالح به زمین بگذارق ،و اطرافها  تنظیم
  .بود آنها یا تخریببه پاکستان آن  و انتقال ها افغان سالح خلعپاکستان همواره در صدد 

تالش براي توافق مجاهدین و اطراف سیاسی  هر گونهساختن  و نقش این کشور در ناکام پاکستان ۀمداخل
آن  به شوندگان مصاحبهو مقتدر از جمله مسایلی است که اکثریت قاطع  باثباتافغانستان براي تشکیل حکومت 

پاکستان در  استراتژيبار مشکالت تاریخی میان دو کشور و دوم یکی  :که در دو گروه قابل تبیین است اند هکرداشاره 
که  ورندید ياز رهبران پشتون و بلوچ آن سو يا در گذشته عده«: گوید می وحید مژده. قبال افغانستان در مقابله با هند

 تیپشتونستان حما یۀمخالف حکومت پاکستان بودند، به افغانستان پناه آورده بودند و حکومت افغانستان از داع
دولت  نیو به مخالف کند یپاکستان مداخله م یداشت که افغانستان در امور داخل تیدر آن زمان پاکستان شکا. کرد یم

از حکومت اوج  ها یتیپاکستان ممکن شد که در داخل افغانستان، نارضا يکار برا نیا یزمان ٣».پاکستان پناه داده است
ژیک است و عمق استرات عنوان بهشتر متمرکز بر نگاه امنیتی پاکستان به افغانستان دیدگاه تعدادي دیگر بی. اوج گرفت

اینکه دولت پاکستان در تالش بود تا افغانستان به ثبات و اقتدار سیاسی الزم دست پیدا نکند و متکی به پاکستان باقی 
سیاسی به نحوي به هاي  بر این است که تمام احزاب و جریان شوندگان مصاحبهاما در مجموع دیدگاه دوسوم  .بماند

داکتر  به قول .شددر افغانستان باز ها  این کشور ۀراه مداخل ،و از این طریق بودندوابسته ها  یکی از همسایه
. اند هکردسیاسی کشور نقش ایفا هاي  هر مالي ایرانی و جنرال پاکستانی در شکست روند :موسوي سیدعسکر

مداخلۀ ایران از یک جهت، مداخلۀ پاکستان از جهت دیگر، مداخلۀ سعودي که «: گوید می حمید مبارزعبدال

                                                   
  مصاحبه با عبدالحمید مبارز .1
  مصاحبه با امیر رامین .2
  مصاحبه با وحید مژده .3
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خواست در این وقت در افغانستان صلح بیاید، بعدها ترکیه هم شروع به کار کرد در افغانستان و در اینجا براي  نمی
اشت که در افغانستان به نحوي صلح بیاید که خود پایگاه یافت، بنابراین باور من این است که مداخالت خارجی نگذ

عامل  عنوان به اي منطقهبیشتر از نبود ظرفیت براي مدیریت منافع متضاد  داکتر سردار رحیمی ١».افغانستان ویران نشود
هاي جهادي به کشورهاي بیرونی مثل ایران، پاکستان، امریکا و  وابستگی گروه«: گوید می عامل تداوم خشونت

این  چون کنند و جستجو میرا منافع خود در افغانستان ها  این کشورطبیعی است که و  ردوجود داکشورهاي عربی 
اگر یک دولت ملی در آن زمان تشکیل . ده استشثباتی و ناامنی در افغانستان  بی ، باعثدهمنافع درست مدیریت نش

ی به قدرت ملی و منافع افغانستان چوب سیاست خارجچهار توانست تمام منافع آن کشورها را در شد، دولت می می
 ۀهاي داخلی شروع شد، در آن دوره نقش مداخل چون در آن زمان دولت به وجود نیامد و بعد هم جنگ. تبدیل کند

  2».کننده و منفی شد ثبات عوامل بیرونی بیشتر نقش بی

هاي  افغانستان از سوي قدرت تفاوتی سازمان ملل و فراموشی بی ،شوندگان مصاحبهاینها، به باور اغلب  ةعالو به
صلح و ثبات و ایجاد نظم و حاکمیت  تأمینموجب شکست مجاهدین در  اي منطقهبازیگران  ۀمداخل ۀاضاف بزرگ به

عدم پختگی «: کند می بیان گونه اینکوتاه  جنرال ظاهر عظیمی اغلب این عوامل را در سخنی. شدواحد سیاسی 
پاکستان و عدم حمایت جامعۀ جهانی و در رأس ایاالت  خصوص بهمنطقه مجاهدین به لحاظ فکري، مداخلۀ سریع 

محمد  به باور 3».هاي داخلی باشیم کشیده شود و ما شاهد جنگ ومرج هرجباعث شد که افغانستان به  امریکامتحدة 
منطقه و جهان موجب شده بود تا همه شعار  ةپیچیدهاي  از سیاستشان  تجربگی مجاهدین و فهم سطحی بی ،محقق

جهان براي استحکام هاي  ضرورت به حمایت کشور حالی کهدر  ،حکومت اسالمی، نه شرقی و نه غربی سر بدهند
هاي  حکومت گیري شکل به دلیلي ربانی آقااوضاع سیاسی و بازسازي اقتصادي کشور وجود داشت و حکومت 

 مجاهدین هم شعار«: منابع مالی دولت را نداشت تأمیني عواید و آور جمعتوانایی  ،ها محلی توسط قوماندان
بلند آسیا آمد و در افغانستان وضعیتی شبیه جمهوري اسالمی ایران که  ۀدادند که اسالم پیروز شد و اسالم به قل می

با نبود بودجه و حمایت  چنین اینیک شعاري  برد پیشلذا . ، به وجود آمد»نه شرقی و نه غربی«دادند  شعار می
خود مجاهدین . به همین خاطر بود که امریکا اینها را به حال خودشان رها کرد. داخلی و خارجی بسیار مشکل بود

هاي محلی بود، پس نتوانستند  به دست حکومتو پراکنده شان  تجامع و بودجه نداشتند و عایدا ۀهم که یک برنام
اشتباه خشونت  ۀلودین موجب دوام چرخ عطاءاهللامولوي  ۀن مشکالت به گفتای 4».که مجاهدین خود را جمع کنند

 ۀطالبان و اشتباه طالبان موجب سقوط در دام تروریزم و حملآمدن  که اشتباه مجاهدین موجب پدیداي  هگون به ،شد
  5.دشامریکا 
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  بخش سوم
  ائتالف شمالصلح با هاي  تالشظهور طالبان و 

داخلی پدید آورد و اطلس جنگ را به هاي  ی در جنگگاه چرخش 1994تحریک اسالمی طالبان در سال  ظهور
بودند و در دوران » نسل جنگ«آمده از دینی، بر ـ رز قومیباویژگی جنبش طالبان با . جنوب دگرگون کرد ـ  شمال

عقیدتی و هاي  از این رو طالبان، انگیزه. ه بودندآموختا جهادي ر رادیکالهاي  موزهآجهاد در مدارس دینی پاکستان، 
سازمانی طالبان،  ۀافزون بر آن، در جریان پیروزي و توسع. از دین داشتند تندروانه و افراطیفهمی  ۀمذهبی بر پای

طالبان را به دینی و قومی، هاي  محرك ةاین آمیز 1.ملت باوري آنها نیز آشکار شد ـ  قومی و سیاست قومهاي  انگیزه
  .رن کشور درآوردترین نیروي سیاسی در تاریخ مدناپذیر صورت سازش

 شده فتحهاي  چیره شدند و امنیت و ثبات را به سرزمین کشور جنوب و غربهاي  طالبان به سرعت بر بخش
پایان  ۀقط، نحاکم در بسیاري از مناطق و والیات ۀان و وضع آشفتساالر جنگ ۀخودسرانبازگرداندند و بر رفتار 

ی دیرپا و ناامنی دیرینه و نقض حقوق بشر به ستوه آمده بودند، ظهور سامان نابهبراي مردمی که از  در آغاز. نهادند
مردم به علت ناخرسندي از . آمد می نیروي نو سیاسی و با گرایش دینی، تحولی سازنده به شمار ۀطالبان در جام

طالبان . مد گفتندآ خوش آنها به امنیت و نظم، به طالبان سیاسی و نیاز مبرم ـ قومیهاي  انِ وابسته به جناحساالر جنگ
طالبان از  1995در مارچ سال . چیره شدند بزرگی از کشورهاي  و بر بخش با استفاده از اقبال عمومی پیش رفتندنیز 
ا آنها نجنگید بلکه راه را ب ،رأي بود حکمتیار که با طالبان هم. کابل رسیدندهاي  جنوبی و غربی به دروازه ۀحوم
بسیاري از نیروهاي حکمتیار به جنبش طالبان . است» شکست خورده«گشود و وانمود کرد که از طالبان  شان براي

  2.آنها را به این کار برانگیخته است ،که حکمتیار خود گفته شدحتی پیوستند و 
 براي مذاکره با طالبانها  تالش رغم به ،ه بودنیروهاي طالبان و شوراي نظار گرفتار آمد میانحزب وحدت که در 

در . طالبان کابل را گرفتند ،1996سال  سپتمبردر . به دست طالبان کشته شد رهبر این حزب و شکست خورد
را از دفتر سازمان ملل در این شهر بیرون کشیدند و پس از اعدام وي، پیکر  اهللا نجیب داکترنخستین واکنش، 

                                                   
1. Ahmed Rashid, Taliban: The Power of Militant Islam in Afghanistan and Beyond, London: I.B. Tauris, 2001, P 35 

  .411طنین، ظاهر، افغانستان در قرن بیستم، همان، ص  .2
Abdulkader Sinno, “Explaining the Taliban’s Ability to Mobilize the Pashtuns,” in Crews, Robert D., and Amin Tarzi, eds., 
The Taliban and the Crisis of Afghanistan, Cambridge: Harvard University Press, 2008, p 64  
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بسیاري از  این رویدادها و سرکوب خشنِ با 1.چهارراه آریانا و در برابر دیدگان مردم آویزان کردنداش را در  شده مثله
پس از تسخیر کابل، طالبان . شدتر  سرشت و اهداف واقعی طالبان براي مردم روشن ،شیعیان ویژه بهپشتون غیر اقوام

 شان حقوقترین  گذاشتند و زنان را از ابتداییرا به اجرا اي  هگیران با قرائت خود از شریعت اسالم، احکام سخت
  . محروم کردند

سیاسی داخل هاي  پیمانی سیاسی جناح کالنی در همهاي  نظامی و به قدرت رسیدن طالبان، دگرگونیهاي  پیروزي
آرایی  صف ،سیاسیهاي  در پی این دگرگونی. در قبال افغانستان پدید آورداي  هو نیز آرایش سیاست منطق جنگ

حزب اسالم و  اتحاداحزاب جمعیت و جنبش و . گره خورداي  همخالفان در برابر طالبان با مرزهاي قومی و فرق
  .ند و ائتالف شمال را بنا نهادندمقاومت در برابر طالبان پیوست ۀبه جبه ،جنگیدند می وحدت که تا دیروز با هم

 2.نظامی افغان بیش از پیش وارد کار شدندهاي  روهسیاسی و گ هاي جناحی از پشتیباننیز بر اي  هبازیگران منطق
پاکستان با آموزش و دادن سالح و مهمات و اطالعات استخباراتی به طالبان و عربستان سعودي با فرستادن 

پس از اینکه طالبان . به میدان آمدند ـ همراه بود 3»ضمنی ایاالت متحده تأیید«که از ابتدا با   ـ مالی به آنانهاي  کمک
عربی، امارت طالبان را به رسمیت  ةعربستان سعودي و پاکستان و امارات متحد ،کابل را گشودندهاي  دروازه

حکومت مشروع افغانستان استوار  عنوان بهربانی  حکومتولی دیگر کشورهاي جهان همچنان بر شناسایی  ؛شناختند
یی ایران و هند و روسیه و کشورهاي آسیاي میانه همچون ازبکستان و نوا همیت و ائتالف شمال، حما. ماندند

ثباتی منطقه،  بی اختالف منافع کشورهاي یادشده، نگرانی از رشد بنیادگرایی و رغم به. تاجیکستان را با خود داشت
 آناناي  هو حامیان منطق آنها ائتالف شمال را سدي کلیدي در برابر طالبان. آنها را در یک جبهه گرد آورد ۀهم
براي اي  همنطقهاي  بنابراین جنگ افغانستان به نبردي نیابتی تبدیل شد که در آن هر یک از قدرت. دیدند می

  4.فرستادند می نظامی و مالیهاي  نمایندگان خود در افغانستان کمک

  وردن امنیت و ناکامی در صلحآموفقیت طالبان در 
صلح پایدار و پایان خشونت در افغانستان  به سويامنیت موفق شدند اما نتوانستند راه را  تأمینبا اینکه طالبان در 

اکثریت مطلق . گیریم می را به بررسیثبات و صلح  تأمیندالیل ناکامی طالبان در امر  ،در این بخش. ندکنباز 
ت جاري و نوع برخورد و این باورند که طالبان در شرایطی ظهور کرد که مردم از وضعی رب شوندگان مصاحبه

به ه بودند و لذا از یک جریان جدید که آمد به ستوه انمحلی قوماندانان و اخاذي و بیداد آنهاي  ي حکومتگیر باج
 تأمینطالبان در  ،به باور اینها. ندکردبرخورد جدي داشت، استقبال ها  ه بود و با این گروهکردطالب دینی ظهور  نام

توانستند  بینی پیشغیر قابل  یسرعت ابداشت، وجود نسبت به آنها که  اي با اقبال عمومی ند وکردامنیت موفق عمل 
صلح و ثبات  تأمیناما با این حال چرا طالبان نتوانستند در . ندآور مناطق وسیعی از کشور را تحت حاکمیت خود در

به دادن  امنیت و خاتمه تأمین موفقیت طالبان در اینکهبا  شوندگان مصاحبهسیاسی در کشور موفق شوند؟ اغلب 
                                                   

1. Magnus, Ralph H., “Afghanistan in 1996: Year of the Taliban,” Asian Survey, Vol. 37, No. 2, “A Survey of Asia in 1996: 
Part II” (Feb., 1997), pp 111-117; Magnus, Ralph H., “Afghanistan in 1997: The War Moves North,” Asian Survey, Vol. 38, 
No. 2, “A Survey of Asia in 1997: Part II” (Feb., 1998), pp 109-115  
2. Goodson, Larry P., Afghanistan’s Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban, London: 
University of Washington Press, 2001, p 81  
3. Ibid 
4. Khalilzad, Zalmay, “Afghanistan in 1995: Civil War and a Mini-Great Game,” Asian Survey, Vol. 36, No. 2, “A Survey of 
Asia in 1995: Part II” (Feb., 1996), pp 192-3 
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  :اما معتقدند عوامل متعددي از جمله ،کنند می تأییدشرایط را آن  وضعیت ناهنجار جاري در
  يدار حکومتبراي  سیاسی ۀبرنامنداشتن 
 منطقه گی و ناآشنایی طالبان با وضعیت سیاسی کشور وتجرب بی 
 آنان بر حل قضیه از طریق جنگ تأکیدصلح در چهارچوب فکري طالبان و  ۀفقدان برنام 
 حکومت  خصوص بهبراي مذاکره با سایر جوانب درگیر  آنها مادگیآطالبان و عدم خواهی  تیتمام

 مشهور به ائتالف شمال ۀاستاد ربانی و جبه
 عربیهاي  مستقیم پاکستان و کشورهاي  دخالت 
 انسانی زنان و  ۀحقوق اولی گرا و مخالف یک نیروي واپس عنوان بهواقعی طالبان  ةچهرشدن  آشکار

 سایر اقشار اجتماعی
 قومی در میان طالبانهاي  عصبیتبودن  پررنگ 
 امریکا ةمتحدایاالت  خصوص بهها  این قدرتبزرگ با طالبان و عدم حمایت هاي  مخالفت قدرت 

که کشور را  قابل قبول و مشروع بودهاي  وردن صلح و ثبات از طریق ایجاد میکانیزمآعوامل شکست طالبان در  
 .کشاندتري  هنیپیش بی هاي از خشونتاي  هدر نهایت به دور تاز

وردن امنیت در آغاز موفق آالطوایفی خاتمه دادند و در  طالبان به حالت ملوك«: گوید در این باره می سیما سمر
ساختار مد نظر آنها . نداشتن ساختار و تعهد الزم براي صلح بود ،ن صلحآورد درشان  اما دلیل ناکامی ؛عمل کردند

آنها با آن ساختار . توانستیم پانزده قرن به عقب برگردیم ما نمی. متناسب با شرایط تاریخی و اجتماعی زمان نبود
همچنین  ١».توان در سرنوشت آنها نادیده گرفت اینکه نقش پاکستان را نمی خصوص به. توانستند حکومت کنند نمی

دلیل اینکه طالبان در ابتدا از طرف مردم مورد استقبال قرار گرفتند این بود که مردم از رفتار «: معتقد است ناهید فرید
مردم در ابتدا شناخت کافی . داخل کشور خسته شده بودند ومرج هرجها و  یسامان نابههاي داخلی،  جنگ  مجاهدین،

دانستند که قرار است  آنها نمی. کردند که خواست طالبان یک نظام اسالمی است میآنها فکر . نسبت به طالبان نداشتند
شان را در  هاي این نظام چشماعضاي دانستند که  آنها نمی. روي دختران تعطیل کند هاین نظام اسالمی مکاتب را ب

  ٢».کردند بسیار متفاوت بود ار میکردند، با آنچه که رفت آنچه که طالبان در ابتدا از آن صحبت می. ندکن می بازار سرمه

امنیت  تأمینگوید هدف طالبان در ابتدا ایجاد حکومت نبود و تنها  می ،ت سابق طالباندیپلما ،عبدالحکیم مجاهد
بلکه یک حرکت سیاسی  ،البان حزب سیاسی نبودط«: بودها  موجود در مسیر راههاي  باريوبند به بیدادن  خاتمهو 

لبان در ابتدا این بود که هدف نهایی حرکت طا. منحصر به کدام حزب خاصی نبودند آنهابدین خاطر   بود،
هاي غیرقانونی در  امنیتی و وجود پوسته بی  که در زمان حکومت مجاهدین وجود داشت، اي نظمی بی وباري وبند بی
مولوي عبدالسالم اما  3». بین ببردرا از   کردند، روي مردم بازي میبا آب  و گرفتند میچند کیلومتري که پول مردم را  هر

 ۀبرنامناآگاهی و نداشتن «ثبات را  تأمینن صلح و آورد ، دلیل اصلی شکت طالبان درضعیف، از رهبران پیشین طالبان
آیندة  خاطر بهو پالن منظمی  استراتژي  گروه منظمی نبود که قانون، ،طالبان در ابتداي تشکیل«: داند می »سیاسی

طالبان از درك و شعور سیاسی برخوردار ...  اساس نیاز وقت و زمان ظهور کرد رطالبان ب .دافغانستان داشته باش
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گذرد و بدانند که تقاضاي افغانستان از دنیا چیست و تقاضاي دنیا از افغانستان  نبودند که بدانند در دنیا چه می
  ؟با افغانستان دارند یهای کشورها دارد و دیگران چه نوع حساسیتها با دیگر  افغانستان چه نوع حساسیت  ؟چیست

فهم این موضوعات   ؟و کی با افغانستان دوست و کی دشمن است را افغانستان با دیگران دارد یهای چه نوع رقابت
 داشتهآگاهی کامل حدي نبود که بتوانند از اوضاع افغانستان  درشان  بدین خاطر مهارت سیاسی  .دشوار بود شان براي

  ١».ثبات را در افغانستان بیاورند و صلح و باشند
طالبان  بر کردن حکومت  نیامده بودند، کردن عبدالحکیم مجاهد نیز بر این باور است که طالبان به خاطر حکومت

را  عمرمالبر طالبان تحمیل کرد و یا آنان را وادار ساخت تا حکومت بسازند و آن را  اما چه کسی 2.تحمیل شد
معاون او اعالم کنند و کابینه و تشکیل حکومتی  عنوان بهرا ) حاجی معاون(حسن ربانی ؤمنین و مالامیرالم عنوان به

نیمی از . دگیر می در دو طیف کمابیش متفاوتی قرار شوندگان مصاحبهنظریات  ،سؤالدر جواب به این . بسازند
افغانستان و ایجاد یک  کنترلدانند که براي  می عربیهاي  پاکستان و کشور ةاز اول پروژآن را  شوندگان مصاحبه

وي  ۀبه گفت. است شوندگان مصاحبهاین عده از  ۀاز جمل سباوون اهللا وحید. شنو ایجاد شده بود دولت اقماري حرف
 ۀبه نتیج یافتن و جمعیت و سایر احزاب سیاسی ادامه یافت و پاکستان از دستاسالمی وقتی جنگ میان حزب 

نه پروفیسور، نه  ،جدید نه مولوي ةپروژ« :جدیدي را آغاز کرد ةشد، پروژ ناامیدمطلوب از طریق رهبران جهادي 
هاي کرام که  هطلب :را ندیده باشدشان  که کسی جرمبیرون شود یک نیروي جوانی از دل  بلکهباشد مجاهدین کهنه 

گفتند که این را به نام صلح پیش کنیم که مجاهدین شر و . بیند؟ نه می بدآن را  مردم ،جرم کرده؟ نه ،؟ نهگناه کرده
پاکستان،  :طرح از انگلیس بود، مجري برنامه. این پروژه براي پنج سال پیش شد. فساد پیدا کردند، اینها را جمع کنند

اینها طالب عادي نبودند و . که طالب آمد] گونه بود این. [س امریکاأت و غیره و در راسعودي، امار :مالی ةکنند کمک
خوب ] ها این کشور[سه ماه و شش ماه هزاران نفر را تربیت کردند و هاي  هم در دوره] بعد[تربیت شده بودند  قبالً

بند آنها هم در  مشکل اصلی طالبان این بود که«: این باور است که بر نیز رفیع اهللا حبیب 3».اسلحه داد و مسلح کرد
تجهیزات نظامی . آمد  پول آن از امارات می. در تشکیل طالبان هم امریکا دست داشت ،و در عین حال پاکستان افتادند

 ةبه این خاطر بود که طالبان هم ناکام شدند و یک پروژ. پاکستان بود ةآن به عهد لوجستیکآمد و  از امریکا می
   ٤».کردند ها کار می به نفع خارجیکه خارجی بود 

گویند در اول چنین  می اما ،کنند نمی پاکستان را رد خصوص بهو ها  این کشور نقشرهبران پیشین طالبان با اینکه 
ارتباط «: مدآبه میان  بعداًنبود و طالبان یک حرکت خودجوش مردمی بود و موضوع رابطه با پاکستان اي  هرابط

رهبران جهادي با   طالبان با پاکستان ارتباط داشته باشند، اینکهقبل از  .پاکستان با طالبان خیلی بعدها شروع شد
حمیدگل را در  ،حکومت استاد ربانی برقرار شد، استاد ربانی زمانی کهحتی  ؛پاکستان روابط نزدیکی داشتند

طیف طالبان  خصوص بهو  شوندگان مصاحبهاما با این حال تعدادي از  ٥».مشاور خود تعیین کرد حیث منافغانستان 
فضا براي مجاهدین پس از  کهچنان ،ی در مجموع براي طالبان مساعد نبودالملل بینسابق، بر این باورند که فضاي 
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یک  ،خواست و نه بعد از سقوط حکومت کمونیستی می زیرا غرب نه کمونیسم را ؛مساعد نبود ها روسخروج 
در همین . طالبان ،آن ه مجاهدین حمایت شدند و نه بعد ازگرایانه را و لذا نبنیادهاي  حکومت اسالمی با اندیشه

زمانی که خمینی در ایران  .زمان ظهور طالبان مثل وقت آمدن خمینی در ایران نبود«: گوید می فاروق اعظمراستا 
امریکا خواست که در کنار . ترین دوست خود یعنی شاه ایران برداشت نزدیکاز دست از حمایت  امریکاظهور کرد، 

 ؛آوردن حکومت بسیار مذهبی در ایران در آن زمان ضرورت بود .تحاد جماهیر شوروي دولت مذهبی را ایجاد کندا
کی از ی .بود امریکانبود، بلکه نام حکومت طالبان مخالف خواست و مصالح  امریکااما در اینجا طالبان ضرورتی براي 

  ١».براي طالبان بودالمللی  اوضاع بیننبودن مساعد ،هاي سقوط طالبان علت

که چرا طالبان با حکومت استاد ربانی و ائتالف شمال نتوانستند به توافق صلحی دست  سؤالدر جواب به این 
مخالفین از  ۀهمدادن  بر این باورند که فهم طالبان از صلح به معنی شکست شوندگان مصاحبهنیمی از تقریباً  یابند،

شدن  تسلیم ۀجانب یکرسیدن به صلح از طریق جنگ و توقع  حالی کهدر . ودبشان  مخالفین شدن طریق جنگ و تسلیم
این شان  طالبان در آن زمان توقع«: گوید می از جمله امیر رامین. عملی بودغیر کامالًاز حریف سیاسی خالف واقع و 

این نبود که ما با این حکومت وارد یک شان  توقع. سش استاد ربانی بود به ما تسلیم شودأبود که حکومتی که در ر
لودین سه عامل  عطاءاهللا 2».دهد نمی نتیجه »شدن صلح به مثابه تسلیم«امروز هم . بیاید به وجودتعامل شویم و صلح 
ی که است این حکومت را باید سقوط هر شکلطالبان به این فکر بودند به  اینکهول ا«: داند می را در این زمینه مهم

یعنی حامی  ندکه در پشت سر طالبان حضور داشتند کسانی بود  ،دوم .نیازي به گفتگو و مذاکره نبود  نابراینب  بدهیم،
که در   هم این بود عامل سوم  .گیردبکه با حکومت استاد ربانی مذاکره صورت  هم اجازه ندادند آنهاواقعی طالبان، 

اعتماد مردم از    ی هم به مردم نداشتند،چسب دلقدر توانایی وجود نداشت، پیام  جبهۀ شمال و حکومت استاد ربانی آن
پاي میز گفتگو بنشیند و با  آنهاهم این اندازه اعتماد نبود که طالبان با  آنهاو به   ؛حکومت استاد ربانی از بین رفته بود

  ٣».ی استاد ربانی یا حزب اسالمی حکومتی را تشکیل دهندبه سرکردگ ،رسیدن به نتیجه

 به برخورد ابزاري دو طرف به اصل گفتگو و مصالحه و عدم صداقت شوندگان مصاحبهزیادي از  هم تعداد با آن
ر ظهونوتا از این گروه  کرددولت استاد ربانی تالش زمانی که طالبان ظهور کرد، ه و بر این باورند که کرداشاره  آنها

حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و حزب  ،آنها را به نوعی با خود متحد سازد تا بتواند به کمک آنها ه وکردحمایت 
 ،میان مجاهدین آن روزدر محاسبات قومی حاکم  خصوص به. به رهبري عبدالعلی مزاري را شکست دهد وحدت

در قدرت به نمایندگی از  آنهاساختن  کابل و شریکن طالبان به آورد کردند که می ي ربانی و متحدین ایشان فکرآقا
دولت استاد هاي  بیشتر تالش یعنی ؛شود تا ادعاي حکمتیار رنگ ببازد و از صحنه خارج شود می قوم پشتون موجب

ه شود که طالبان ب یگفته م«: گوید می هدوحید مژ. عینی و عملی براي صلح واقعیاي  هربانی تاکتیکی بود تا برنام
از طرف  ها کمک نیشتریبولدك را گرفتند، ب نیسپاطالبان  نکهیاما من شاهد بودم بعد از ا ،آمد انیمه پاکستان ب ۀلیوس

 یاسالم تیاهللا فرمانده جمع بینق قندهار را مال ياردو گونه که گفتم قول همان. به آنها داده شد نیحکومت مجاهد
 نیمصارف سفر نخست يدر ابتدا برا. تا تانک وجود داشت وفنکیفراوان از کالش يها الحبه آنها سپرد که در آن س
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 ریام ی،رانیبه موالنا محمدخان ش یاز طرف استاد ربان یافغان اردیلیم 2طالبان که عازم افغانستان بودند،  يها گروه
 کیطالبان به نزد دنیتا رس یمال يها کمک هسلسل نیبه بلوچستان فرستاده شد و ا ،اسالم پاکستان يالعلما تیجمع

 ،يچکر قیصد :اند هنوز هم زنده يشمار ،که در آن زمان توسط آنان پول فرستاده شد یاز کسان. افتیکابل ادامه 
و  اریحکمت دیو کابل را از تهد ندیایبود تا طالبان ب نیکار ا نیاز ا هدف... وزاده از هرات  یقاض ز،یفا داد یسخ يمولو
 یطالبان و حکومت استاد ربان انیم ،يو مزار اریشدن حکمت کار را کردند و بعد از رانده نیآنها ا. نجات دهند يمزار

اولین گروه طالبان وقتی که به قندهار «: جنرال عظیمی نیز روایت مشابهی را از غرب افغانستان دارد ١».اختالف افتاد
دست یابند، یک قسمت قندهار را گرفته داخل شدند، هنوز زیاد موقعیت پیدا نکرده بودند که به سراسر افغانستان 

با طالبان، امیر شدن  متحد خاطر بهخان داشتند  امیر اسماعیل آمدند به هرات، پیشنهادهاي مشخصی به ؛بودند
طالبان  گیري بود که بعد از قدرت یهای شخصیتشامل نفري که بیشتر   یک گروپ سیمن  .خان متحد نشد اسماعیل

 رییسقرار شد که این افراد با استاد ربانی که  .عباس و مالحسن، اینها را به کابل آوردممال مثل  ر داشتند،در رأس قرا
من باید  .ماه رمضان هم نزدیک شده بود آمدیم به کابل و اتفاقاً .صحبت کنند تا به توافق کلی برسند ،دولت وقت بود

به هرات و سپس از  ،که دولت به آنها داده بود افغانی را میلیون 300ما  .و آنها در کابل ماندند هراترفتم به  می
مشابهی براي گفتگو با طالبان سخن هاي  مسعود نیز از تالش احمدشاهنزدیکان  ٢».انتقال دادیم هرات به قندهار

 احمدشاه ،طالبان به دستشهر  دانیک روز بعد از سقوط می، 1373دوم دلو  و ستیدر باز جمله اینکه . اند هگفت
ي ریگستانی که در این آقا 3.به مذاکره پرداخت ،معاون مالعمر رهبر طالبان ،ربانیو با مال مسعود به میدان شهر رفت

سالح خود را تحویل ) 1: سه چیز بود مشخصاًطالبان  ۀخواست« :گوید می کرده، می مسعود را همراهی احمدشاهسفر 
  4».رهبر پذیرفته شود به حیثعمر باید مال) 3شریعت باید تطبیق شود؛ ) 2دهید؛ 

ي سیاسی دیگر نیز صورت گرفت ها جناحیی براي مذاکره با طالبان از سوي حزب وحدت و سایر ها تالشالبته 
و تثبیت رهبري تحریک طالبان براي  سالح خلعطالبان براي  ۀ، با توجه به روحیشوندگان مصاحبهکه به باور بعضی از 

 به دستعبدالعلی مزاري، رهبر حزب وحدت شدن  بخش نبود و کشته نستان نتیجهایجاد یک امارت اسالمی در افغا
 ۀاما تعدادي دیگر، هدف از این گفتگوها را نیز بیشتر به هدف تغییر معادل. افراد این گروه گواه بر این موضوع است

 اما این اتفاقات به شمول. کندتغییر  کامالًبا طالبان شدن  هماهنگتوانست به  می دانند که می جنگی به نفع این احزاب
مخالف  ۀرهبران جبه ،مزاري از سوي نیروهاي طالبان عبدالعلیشدن  مسعود و کشته احمدشاهي ها تالشماندن ثمر بی

  .داشتبخشی  نیز نتایج کمتر ثمرآن  کرد و گفتگوهاي رودرروي بعد از ناامیداي صلح با این گروه را نسبت به دورنم
آنان  مذهبی خاصی بودند و هدفـ  قومی ةبر این باورند که طالبان داراي یک اید شوندگان همصاحببرخی از 

ایجاد یک حکومت مذهبی پشتون با قرائت خاص از دین بود و در چنین دیدگاهی سایر احزاب و اقوام جز اطاعت 
. که حکومت باید اسالمی و پشتون باشدبود دیدگاه آنان این طور «: گوید می از جمله محمد اکبري. بردند نمی سهمی

داشتم و در مورد نقش شیعیان در جهاد و مقاومت این کشور  1377در مالقاتی که من با مالعمر در قوس سال 
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ها در گروه طالبان  برخی. شان بیشتر است صحبت کردم، احساس کردم که تعصب مذهبی ایشان از تعصب قومی
از اعضاي پیشین  عمدتاً ی کهشوندگان مصاحبهاما  ١».شان بیشتر بود قومی به این معنی که تعصب. برعکس بودند

مذاکره  ةی دروازگاه هیچگویند مذاکرات بین آنها و حکومت استاد ربانی و مسعود ادامه داشته و طالبان  می اند، طالبان
میان طالبان د حکومت مشترك براي ایجا ی، حتی گفتگوهایشوندگان مصاحبهبه گفته این عده از . و مصالحه را نبستند

. در این مذاکرات تنها خط قرمز طالبان موضوع رهبري واحد قدرت نظامی بود. و استاد ربانی هم صورت گرفت
یک مرتبه در بگرام و یک مرتبه  :میمرتبه پاي میز مذاکرات نشست با مسعود دو«: گوید می مولوي عبدالسالم ضعیف

خواست که قدرت و  مذاکرات طوري بود که مسعود میچون  ؟چرا مذاکرات با مسعود به نتیجه نرسید ماا  .در صیاد
اهللا در لبنان  حزب چنانکه  جدا باشد و وزارت دفاع ما جدا آنهاوزرات دفاع   :بخش تقسیم شود قوت نظام به دو

در را  آنهاکه  ندطالبان حاضر بود اما در تقسیم قدرت سیاسی  .ندطالبان حاضر به قبول چنین چیزي نبود .است
حاال (دادن  آنهایا تمام قوت نظامی را به  کردن قوت نظامی را به دو بخش تقسیم اینکهاما   د،نقدرت شریک بساز

 زمانی کهاین نظر بودند تا  رطالبان ب« :ي ضعیفآقا ۀبه گفت ٢».مورد قبول طالبان نبود ،)پالنی داشت مسعود هر
معامله  با کسیسر این موضوع  بر. آید صلح پایدار در افغانستان نمی  قدرت نظامی در افغانستان یکی نشود،

 ».نه با مزاري معامله کردند و نه با هیچ فرد دیگر  نه با حکمتیار معامله کردند،  نه با مسعود معامله کردند،  :کردند نمی
ند و حتی تصمیم نهایی براي گزینش اعضاي کردان براي صلح تالش باور است که طالببر این  نیز مطمئن نظرمحمد

حکومت سرپرست اعالن شد، وزیران  که يتا حد« :کابینه را به امید رسیدن به توافق با مخالفین معطل قرار دادند
مشکل همراه احمدشاه  یخواست که صلح بکند، ول می یاستاد ربان .مذاکرات نتیجه ندادباألخره  ؛سرپرست بودند

 ،شوندگان مصاحبهاین تعداد از  ۀبه گفت ».مسعود بود، مسعود توقع داشت که وزرات دفاع باید برایش داده شود
 آباد در عشق که سه دور مذاکراتی و داشت، در آن حضوراهللا دادمذاکرات متعدد بعدي در مزار صورت گرفت که مال 

در سویدن نیز دو دور مذاکره صورت  بعداًو  ازبکستان صورت گرفت در تاشکندو دو دور مذاکراتی که   ترکمنستان
عدم توافق روي وزارت « :آن مانع اصلی ،ي ضعیفآقاکه به گفته   ذاکرات به دست نیامداز م اي هاما نتیج  گرفت،

  .بود »دفاع
صلح از هاي  تاد ربانی، تالشمتحد شمال و حکومت اس ۀدر جبه آنها با ناکامی مذاکرات میان طالبان و مخالفین

 ةعالو بهستان تاجیکستان و ازبکچین، پاکستان، ایران، ترکمنستان،  :شش همسایه افغانستان( 2+6هاي  سوي کشور
مختلفی هاي  این گروه در نشست .آغاز شد 1997ازبکستان بود، در سال  جمهور رییسکه ابتکار ) امریکا و شوروي

عضو گروه و در هاي  در پایتخت کشور اخضر ابراهیمیي آقاآن  ةبا حضور نمایند که زیر چتر سازمان ملل متحد و
ی انتقال ةدوراطراف جنگ در افغانستان براي پذیرفتن یک ساختن  مقر سازمان ملل متحد برگزار کردند، براي متقاعد

را انجام داد و منجر به ایی ه تالش ،اقوام افغانستان حضور داشته باشند ۀهمآن  البنیاد که در حکومت وسیع تأسیسو 
باد بود که با آ اجالس عشق ها، ترین مورد این نشست جدي. شدطرف جنگ نیز  ي نمایندگان دورودرروهاي  نشست

متحد به ریاست یونس قانونی  ۀو هیئت جبهطالبان  ۀاحمد متوکل، وزیر خارج حضور هیئت طالبان به ریاست وکیل
. میان آمد بهاسیران  ۀایجاد حکومت مشترك و تبادل اصورت گرفت و توافقاتی نیز در رابطه ب 1999مارچ  13در 
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، تا حدي به توافق رسیده بودند که کابینه هم اند هزند کننده هاي مذاکره رهبران تیم«: گوید می عبدالحکیم مجاهد
 هر  فیصله شده بود  .فقط در رهبري دولت اختالف وجود داشت  هم تقسیم شده بود، ها والیت  تقسیم شده بود،

گفتۀ جناب متوکل که ایشان به منا بود که در  بر اساس ؛کنیم سر این موضوع گفتگو می  گاهی که ما از حج برگشتیم،
نتیجه ماند به این دلیل که  با طالبان بیعبداهللا اعالن کرده بود که مذاکرات ما   عبداهللا رادیو شنیده بود که جناب داکتر

 ی که بیشتر به احزاب جهاديِشوندگان مصاحبهاما  1».طالبان رهبري استاد ربانی را قبول ندارند و ما رهبري مالعمر را
آن نشان  ۀبه اداماي  هعالق تنها نهات مذاکرگویند این طالبان بودند که پس از ختم  می ،اند متحد نزدیک ۀعضو جبه

از جمله بر این باور است که طالبان بیشتر دنبال  ي اکبريآقا. اند بلکه رهبر طالبان با این گفتگوها مخالفت کردند
گویند در  می شوندگان مصاحبهاین دسته از . گرفتند نمی پیروزي نظامی در جنگ بودند و موضوع صلح را زیاد جدي

خاك کشور را در  صد فی  90ماده نبود و طالبان که نزدیک به متوازن آ به صورتواقع نیز فضا براي گفتگوهاي صلح 
لذا عدم توازن از لحاظ وضعیت نظامی  ؛دیدند نمی ضرورتی به مذاکره و ایجاد دولت مشترك و خود داشتند کنترل

 توانند صلح را یکردند با جنگ م یگمان مآنها «: وحید مژده بر این باور است که .شدها  موجب ناکامی این تالش
از راه  زیمانده را ن یباق صد فی 5و  دارند اریاز خاك افغانستان را در اخت صد فی 95گفتند که  یآنها م. برقرار سازند

 یجهان ۀبود که نقش جامع نیطالبان ا گرید مشکل .ستیصلح ن يبه مذاکره برا يازیپس ن ،آورند یدست مه جنگ ب
 2».اند است که خودشان از آنجاها آمده يا ةدورافتاد يمانند روستاها زین ایکردند که دن یگرفتند و فکر م ینم يرا جد

خواست که  وجه نمی خواست که مذاکره کند اما طرف طالبان به هیچ طرف آقاي ربانی می: گوید می نیزي اکبري آقا
توانند  این عقیده بودند که یک سال دیگر که جنگ را ادامه دهند، می رطالبان ب. آنها را در حکومت شریک کند

 3.ندیدد نمیدلیلی بنابراین براي مذاکره و گفتگو با آقاي ربانی و امثالهم . خودشان به تنهایی حکومت را تشکیل دهند
آنها  ،ان داشتدر حالی که مذاکرات جری .مذاکرات خیلی جدي نبود« :ریگستانی نیز معتقد است که محمد صالح

ه مسألي جنگ و ایدئولوژاما وحید مژده  ٤».طرفه کنند ما حمله کردند که موضوع را یک ۀبارها به خطوط جبه
 ها چون نظامیگوید  می داند و می شریعت و اعمال فشار بخش نظامی طالبان را نیز در شکست این گفتگوها دخیل

که اگر ما  گفتند یم یطالبان نظام«طوري که   گفتگوها سهم گرفتندال داشتند، در دست داشتند و دست با درقدرت را 
  ٥»؟یباغ ایند دیشه ،اند ما که کشته شده انیجنگجو م،یصلح کن

، یعنی حدود چهار ماه بعد از این نشست صادر 1999جوالي  19 در کهتاشکند  ۀدر اعالمی 2+6هرچند گروه 
وسیع و مورد  ةدولتی با قاعد تأسیساسرا و ایجاد زمینه  ۀو تبادل بس آتشروي  ،مذاکرات ۀباز هم روي ادام ،شد

 ۀبه نتیج ،باخت که از سوي طالبان دنبال شدـ  برد استراتژياما با توجه به  6،کرد تأکیدپذیرش مردم افغانستان 
ده در قبال نقش دولت پاکستان و آجنداي این کشور و ایاالت متح شوندگان مصاحبهتعدادي از  .مطلوبی دست نیافت

دانند و بر این باورند  می صلح در این برهه مهمهاي  آسیاي میانه را در به ثمر نرسیدن تالشهاي  افغانستان و کشور
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6. Tashkent Declaration on Fundamental Principles for a Peaceful Settlement of the Conflict in Afghanistan, Annex to UN 
General Assembly Doc. A/54/174 (22 July 1999) 
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موج شدن  ي از سرازیرگیر پیشي میانه و شوروي در قالب این گروه بیشتر براي آسیا هاي ي کشورها تالشکه 
از این  .کرد می بود که حیات خلوت روسیه را با ناامنی و تهدید مواجهآنان  داخل مرزهايه یی بگرا افراطخشونت و 

پی هم همسایگان افغانستان بود که هاي  همراه با دخالت داشت،ادامه  2001سال تا که  2+6گروه هاي  جهت تالش
 ر ترکمنستان رادانستند و طالبان نیز تنها کشو می عامل و مقصر اصلی عنوان بهپاکستان را  ،مجاهدین آنها در میان

متحد  ۀدر جبهشان  منطقه را به نحوي جانب قضیه و حامی مخالفینهاي  کشور ۀو بقیه هم 1شمردند می طرف بی
  .دانستند می شمال

  ظاهرشاه صلحهاي  تالش
صلح و  ةو هواداران او براي اعاد )ظاهرمحمد(، تکاپوهایی نیز از سوي شاه سابق 2+6گروه هاي  با تالش زمان هم
ملی که سالیانی را  ةیک چهر عنوان به ظاهرشاه. و ایجاد دولت فراگیر جریان داشت جنگختم هاي  زمینهسازي  فراهم

یک گزینه براي رهبري کشور در  عنوان بهداخلی نداشت، همواره هاي  در تبعید به سر برده بود و دخالتی در جنگ
گفتگوهایی را با  اهللا نجیباولین بار داکتر . مطرح بود ،ان داشتشرایطی که رقابت قدرت در میان اطراف سیاسی جری

در  2.ی براي جنگ در افغانستان بیابدحل راهاو، ساختن  وردن و مطرحآشاه سابق آغاز کرد تا شاید بتواند با به میدان 
ۀ مسألحل  خاطر به بیایدند و از او تقاضا کردند که تماس شدبه  او اب ها روس«: گوید می عبدالحمید مبارزهمین رابطه 

ها طوري تحریک کردند که اگر ظاهرشاه به افغانستان  اما مجاهدین را پاکستانی ؛افغانستان اقداماتی را انجام دهد
 حالی کهدر  .ها مسلط خواهند شد تمام جاي رها خواهند آمد و ب تکنوکرات ؛روند از بین می کامالًبیاید، مجاهدین 

ه این برنامه را هم ناکام چنین بود ک. ، این چه معنا دارد که ظاهرشاه به افغانستان بیایدمجاهدین جهاد کرده بودند
زدن  قمچین«را ها  موسوي این تالش سیدعسکراما  ٣».تا نتواند ظاهرشاه در اینجا کدام حرکتی را انجام دهد ساختند

هاي  اي از چپعده«: گوید می وي. نامد و تالشی که حاصل و ثمر عینی و عملی نداشت می »پیر ببه یک اس
 و دلشان لک زده بود که اگر هاي پادشاهی را دیده بودند و ي افغانستان هم در غرب نظامهاخوانده و درس روشنفکر
این رو به دنبال نظام پادشاهی در افغانستان افتاده  از ؛ها خواهد شد هچ بیاید، باعث وحدت ملی و چه و ظاهرشاه

چه قمچین بزنید، از جایش تکان ب پیر را شما هربه صراحت گفته بودم که این اس من آن زمان هم. بودند
پیر  :طلبان یا هواداران شاه سابق بودند از جمله تعدادي مشهور به سلطنت ،جهاديهاي  در میان گروه 4».خورد نمی

حتی در جریان مذاکرات  سباووني آقا ۀو به گفت مجددي و مولوي محمدنبی محمدي اهللا صبغتگیالنی و  سیداحمد
 ،ندکردطالبان نیز زمانی که ظهور . بیاید ظاهرشاهحضرت صاحب مجددي،  به جاي نیز یک طرح این بود که پشاور

ن آورد خواهند دوباره شاه سابق را به سلطنت برسانند و با می که گویا ندجریانی مطرح شده بود عنوان بهدر اوایل 
این عبدالسالم ضعیف اما . به جدال قدرت پایان دهند ،کهنسال مورد احترامطرف و در عین حال  بی یک زعیم

برگشتاندن  خاطر بهگروه  نای هطوري بود ک مذهنیت اکثر مرد ندطالبان به کابل رسید زمانی که«: کند می موضوع را رد
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2. Heela Najibullah, Afghan Attempts at Peace and Reconciliation 1986 and 2010: A Comparison, New Delhi: Delhi Policy 
Group, 2011. 
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طالبان یک حرکت خودجوش بود  .نبود چنین در حالی که  ؛کند و با خود حمایت خارجی را دارد ظاهرشاه کار می
  1».که هستۀ آن در افغانستان تشکیل شده بود، هدفش هم این نبود که براي اهداف دیگران کار کند

گفتگو براي صلح  هر نوعاز موفقیت  ها افغانشدن  ناامیدبا این حال پس از دوام تنش و جنگ در افغانستان و 
متحد شمال، تعدادي از نخبگان سیاسی دور  ۀگروه طالبان و جبه خصوص بهدر افغانستان  گیر میان اطراف در

با  زمان همند که کرد آغازدن به صلح دا براي پایانها  را با حمایت تعدادي از کشور یهای ند و تالشآمد گرد ظاهرشاه
 صورتبه این دو جریان  هرچندگویند  می شوندگان مصاحبهتعدادي از . بود 2+6هاي کمتر موفق گروه  تالش

یک گزینه  عنوان به ظاهرشاهنام  2+6بردند اما همواره حتی در مباحث اجالس گروه  می را پیش یهای جداگانه تالش
مطمئن به نقل از آقاي متوکل که ریاست هیئت طالبان در گفتگوهاي  نظرمحمد. شد می از سوي اطراف سیاسی مطرح

جبهۀ شمال به نتایجی  گفتگوها با این را برایم قصه کرد که درمتوکل صاحب «: گوید می داشت، به عهدهباد را آ عشق
تهمتی هم  ؛در رأس حکومت ظاهرشاه باشد .جبهۀ شمال این بود که باید ظاهرشاه بیاید بدیل ۀگزینآخرین  .رسیدند

ظاهرشاه  طالبان به هیچ صورت حالی کهدر  کنند، برگرداندن ظاهرشاه کار می خاطر بهبر طالبان وجود داشت که آنها 
اما از سوي طالبان در برابر شاه سابق تبارز یافت، تري  به صورت علنیکه  یهای با مخالفت 2».پذیرفتند را نمی

بن  در شهر )1998 يجوال( 1377 در اواخر سرطان ظاهرشاهمتحد شمال و طرفداران  ۀمذاکرات میان نمایندگان جبه
 29( 1378سال بعد در هشتم سرطان  کی يگریمجلس مشابه د ي اندیشمند،آقا ۀطبق نوشت. آلمان صورت گرفت

که طرح آن توسط  يه اضطرارجرگ لوي شدن لیتشک ان مجلس بیدر هم. دشر یا دایتالیتخت ایم پادر ر )1999جون 
صادر شد که حاوي پنج اي  هنام قطعو  صورت گرفتتوافق  ،ده بودشرائه ا )1999 یم 15( 1378ستم ثور یشاه در ب

  :بود افغانستان ۀقضیدر  بست بنماده براي خروج از 
  ن فرصت ممکن در افغانستان یزودتر در ياضطرار ۀجرگ لويانعقاد  )1
افغانستان از طریق انتخاب  یات کنونیط و مقتضیشرا امطابق ب ياضطرار ۀجرگ لوي يدن اعضایبرگز )2

  و گزینش
و ها  تیر شخصیون و سای، دانشمندان، روحانیجنگ، مشران قومن یمشوره و مفاهمه با طرف )3

  افغانستان در داخل و خارج کشور  یمؤسسات مؤثر اجتماع
 ةمتحداالت یه و ایهمساهاي  کشور جمله من دخل ذيارتباطات و آغاز مذاکره با کشورهاي  يبرقرار )4

   ياضطرار ۀجرگ لوين کرد ریاز داشان  یبانیغرض جلب پشت امریکا
ملل متحد،  خاصتاً یالملل بینالزم با مؤسسات  يارتباطات و آغاز مذاکرات از مجراها يبرقرار )5

  .ییاروپا ۀو جامع یاسالمهاي  کنفرانس کشور
هاي  الت و نهادیتشک ،ن فرصت ممکنیزودتر ه کردند که دریتوص کنندگان همچنین در مجلس متذکره، اشتراك

   3.کندکار ه شروع ب ،فوقز یل اهداف و تجاویتعم يالزم برا

هاي  تهین اجالس کمیدر ا. افتیر یم تدوهم در ر باز) 1999مبر انو 22( 1378در اول قوس  يمجلس بعد
مختلف هاي  شاه با گروهظاهر ياز سو يمتعددهاي  ئتیو ه شدل یتشک ياضطرار ۀجرگ لوي يگانه جهت برگزار سه

                                                   
  .مصاحبه با عبدالسالم ضعیف .1
  .گفتگو با نظرمحمد مطمئن .2
  .پی محمد متین ثنا نیک .3
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ندگان احمدشاه مسعود در آن یاز طرفداران شاه سابق که نما يگرید ۀجلس. گماشته شد یخارج يو کشورها یافغان
و هواداران او  ظاهرشاههاي  در تمام تالش. شدر یمجدداً در آلمان دا) 2000 اکتبر 6( 1379زان یم 16در  ،شامل بودند

 شد و می مطرح حل راه عنوان بهتنها یک اصل محوري وجود داشت که همواره  شوندگان مصاحبهتعدادي از  ۀبه گفت
 ۀطرح مشخصی که نقشآن  بود و غیر ازآن  ه و تنظیم تمام ترتیبات موقت و انتقالی بر اساسجرگ لويبرگزاري آن 

شد و بعد از  می مطرح بست بنتنها در شرایط  ظاهرشاهنقش  عالوه به. نداشتوجود  ،راه صلح براي کشور باشد
در . ه هم هواداران او جذابیت الزم براي دیگران داشتندي داشت و نگیر پیکهولت توان  به دلیلمدتی نه خودش 

وب مطل ۀیک گزین عنوان به ظاهرشاههاي  هماهنگ از تالش به صورتسیاسی  ۀجانب همهالزم و هاي  حمایت ،ضمن
  .م را محتمل بسازدوجود نداشت تا موفقیت روند ر مؤثرو 
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  بخش چهارم
  بنبن و روند صلح و آشتی پسا ۀنام موافقت

متحد شمال را در وضعیت  ۀتوسط دو انتحاري عرب، جبه 2001سال  سپتمبر 9مسعود در  احمدشاهترور 
این اقدام تروریستی . کردبرد از راه جنگ بیشتر از پیش امیدوار  استراتژيدشواري قرار داد و طالبان را در تحقق 

 ،ان و ناظران منطقهگر تحلیلبیشتر لح ادامه داشت را نیز از جریان انداخت و که براي ص یجان نیمههاي  حتی تالش
مسعود  احمدشاهموجود که با مرگ هاي  هماهنگیطالبان را با توجه به نا به دستافغانستان  ةماند سقوط مناطق باقی

از سوي  بر مرکز تجارت جهانی و پنتاگون که سپتمبر 11 ۀاما حمل. دانستند می تقویت یافته بود، بیشتر از قبل محتمل
 ۀگون به بر نظام امنیتی جهان گذاشت و سرنوشت افغانستان را نیز یات ژرفتأثیرشده بود،  ریزي گروه القاعده برنامه

و متحدین شامل ائتالف مبارزه با  امریکا ةمتحدنیروهاي ایاالت  ۀبا حمل. کرددچار تحول  بینی پیشغیر قابل 
نیروهاي ائتالف در همکاري زمان کوتاهی  و در مدت شدمحدود اي  همداخله براي قدرت منطقهاي  فرصت تروریزم،

هاي نظامی انسجام ساختاري نیرودر نتیجه و  دهندسقوط را حکومت طالبان متحد شمال توانستند  ۀبا نیروهاي جبه
  .این گروه از هم پاشید

براي واگذاري سرنوشت افغانستان  اخضر ابراهیمی »پاي روشنرد «بن بر اساس طرح اجالس  ،با سقوط طالبان
گان ائتالف شمال، نمایند :با حضور نمایندگان چهار گروه به شمول با کمترین دخالت سازمان ملل و ها افغانبه خود 

داران و هیئتی به نمایندگی از هوا به رهبري همایون جریر، گروه قبرس سیداحمد گیالنی به زعامت پیر پشاورگروه 
حکمتیار از اشتراك در این نشست جناح و طالبان و حزب اسالمی  گزار شدبر) جریان رم(، پادشاه سابق ظاهرشاه

ن را که شامل ترتیبات موقت و انتقالی براي ایجاد ب ۀنام موافقت 1380قوس  14در  کنندگان اشتراك. محروم شدند
ترتیبات . ندکردشد، در حضور سرمنشی سازمان ملل متحد امضا  میسازي  آغاز روند صلحیک نظام دموکراتیک و 

نمود و زمان الزم را  میتر  عملی پشاوره نام موافقتن در مقایسه با ترتیبات انتقالی در ب شده بینی پیشانتقالی  موقت و
ه نام موافقتاین . کرد می اضطراري و تدوین قانون اساسی جدید و برگزاري انتخابات فراهم ۀجرگ لويبراي برگزاري 

را فراهم و راه را براي و سازمان ملل متحد  جهانی ۀجامعدر حقیقت بناي یک نظام سیاسی جدید با حمایت کامل 
و ها  با درس از شکستبن  ۀنام موافقتتوقع بر این بود که . صلح و امنیت در کشور باز کرد تأمینو سازي  دولت
البنیاد، و با توجه به حمایت قاطع  وسیع صلح و ثبات و ایجاد یک دولت تأمیننافرجام گذشته در راستاي  يها تالش

صلح پایدار و  تأمینو سازي  را براي دولتتري  بتواند اساس و بناي استوار ،از افغانستان جهانی ۀجامع ۀجانب همهو 
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فقط به بخشی از بن  ۀمنا موافقتپس از آن نشان داد، هاي  نچنان که رویدادآاما . اقتصادي در کشور بگذارد ۀتوسع
شدت و  ،اي هادامه یافت بلکه پس از وقف تنها نهنیز آن  جنگ جاري در افغانستان پایان داد و خشونت و جنگ پس از

 ی برايحل راهبه  ها افغانگذرد، هنوز  می نامه توافقامضاي این  دهه از ونیم یکاکنون که  .قوت بیشتري پیدا کرد
اصلی دوام بحران هاي  در این بخش ریشه. اند هنیافت دست جنگ و برقراري صلح پایدار به خشونت و ختمدادن  پایان

 تأمینبراي  جهانی ۀجامعدولت و هاي  ن و چگونگی اقدامات و تالشمده از بآن و ساختارهاي بربهاي  و کاستی
  .گیریم می صلح را به بررسی

یک اشتباه آن را  یک جانب درگیر نقد کرد و عنوان بهنساختن طالبان  شامل به دلیلن را اولین فردي که ساختار ب
وي در . سرمنشی سازمان ملل متحد بود ةویژ ة، مهندس اصلی این اجالس و نماینداخضر ابراهیمیي آقاخواند، 
 يگفت که امکان داشت که این اشتباه در ترتیبات بعدي با روي دست گرفتن اقداماتی براآن  پس ازاي  همصاحب

 .انه چنین اقدامی صورت نگرفتتأسفاما م ،شودطالبان در ساختار سیاسی افغانستان اصالح ساختن  ن و شاملآورد
که  شوندگان مصاحبهبه جز تعداد معدود و اندکی در میان . زمینه نظریات متفاوتی دارنددر این  اما شوندگان مصاحبه

هاي  ن را ناکام و ناسازگار با واقعیتبه تبع آن کنفرانس بصلح در خارج از کشور و هاي  مطلق برگزاري کنفرانس
داراي نقاط قوت و صلح گذشته هاي  این روند را متفاوت از پروسه شوندگان مصاحبه دانند، اغلب می افغانی ۀجامع
رکت ن گذاشته شد و روند مثبتی به حیک افغانستان جدید در ب ةي شالودگذار و معتقدند که اساس بینند می بیشتر

کنند و معقتدند که یکی از  نمی نقایص و معایب این طرح را نیز رد شوندگان مصاحبهاما این تعداد از . ه شددآور در
 شان فقط ۀبرنام ،، در آغازن این بود که امریکا و اعضاي شامل ائتالفدر طرح بها  و ضعفها  وجود کاستیدالیل 

و در کل سازي  خاصی براي دولت ۀبرنام حدأقلو یا  ؛افغانستان بود ۀمسئوالنغیر کردن کوبیدن طالبان و رها همدر
زات اعجوالنه در مو به صورتتوسط تعدادي از نخبگان ها  افغانستان پس از طالبان نداشتند و بیشتر این طرحبراي 

داکتر . ري شدپندا ساده حدأقلیا و  مغفول باقی ماندآن  جنگ تنظیم شد و لذا بسیاري از موضوعات اساسی در ۀادام
 به دستسرنوشت افغانستان  ۀو احزاب جهادي به قدرت و احالها  موسوي با اشاره به بازگرداندن گروه سیدعسکر

از نظر محتوایی، به کار ساختن دولت بن  ۀنام موافقت«: بر این باور است که نگرانه، دیدگاه غلط و کوته عنوان به ،آنها
سطحی داشت و کار ساختن دولت ـ ملت جدید را به کسانی واگذار کرد که خود ـ ملت در افغانستان نگاه بسیار 

کنند، در نتیجه  با فرض اینکه اینها از مردم افغانستان نمایندگی می. زنندگان و مخرب آن بودند آنها ناقضان و برهم
که االن داریم مثل فساد  اي عیفجایع اجتما حالی کهدر . پیش ببرندبه توانند  می را هم اینهاسازي  دولت ـ ملت ۀوظیف

  ».فصل این کار استبال ۀي و مانند آن، نتیجساالر جنگاداري و 
 نآبا توجه به جو حاکم و فضا و شرایط آن را  شوندگان مصاحبه، این تعداد از طالبانساختن  شامل در رابطه با

در  امریکان به این معنا بود که پروسۀ بطالبان در ساختن  شامل«: وحید مژده معتقد است که. دانند می ناممکنزمان 
به این معنا که بین مردم افغانستان  ؛یک طرف جنگ حیث منشد نه  یک میانجی ظاهر می حیث منافغانستان 

نبود و  گونه این حالی کهدر . رفت به سوي صلح افغانستان می آورد به میز مذاکره و و همه را می کرد گري می میانجی
 با تأکید بر ناسازگاري شرایط براي آوردن طالبان، موسوي نیز عسکرسید 1».ف جنگ بودامریکا خود یک طر

                                                   
  .مصاحبه با وحید مژده .1
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و از همه  بحث حقوق بشر، دموکراسی، زنان فیتکلشد،  می ن شریک ساختهطالبان اگر در کنفرانس ب«: گوید می
که قرار است با کسانی که  این بودها  شد؟ پرسش اصلی آن روز می به افغانستان چهها  توجیه هجوم امریکایی تر مهم

زنان  ةکرده بودند، بوداي بامیان را تخریب کرده بودند و کشور را به گورستان زند عام قتلگناه را  بی هزاران انسان
 اینکهاز همه  تر مهمسوخته را آفریده بودند، و باز هاي  زیستی زمین  محیطهاي  تبدیل کرده بودند و در شمالی فاجعه

 سوم یک اما حدوداً 1»توانستید بکنید؟ می کاري با طالبان ه چ ، بناءندطالبان عمالً در جنگ بودبا ها  امریکایی
. موجب بروز جنگ و خشونت در مراحل بعدي شددانند که  می نساختن طالبان را یک اشتباه شامل شوندگان مصاحبه

ي رامسفلد از آقامطرح کرد، اما  ابراهیمیاخضر ي آقاي رامسفلد و آقابا ه را مسألگوید وي این  می سباووني آقا
   ٢».دتوان نمیباال  ایم که دیگر سر عمر را چنان زدهکه مال« :جمله برایش گفت

یک ثبات ابتدایی اي  هرغم اینکه توانست تا انداز علیبن  ۀنام توافق«: داکتر سردار رحیمی نیز بر این باور است که
هاي افغانستان  ، اما به نظر بسیاري از نخبگان سیاسی پشتون مطابق واقعیتطالبان به وجود بیاورد ةرا بعد از دور

کردند از بخشی  می گروهی که بر افغانستان تسلط داشتند به نام طالبان که نمایندگیترین  چون در آنجا بزرگ ؛نبوده
بوده که باعث ناامنی در قدرتی ترین  بنابراین آن تقسیم قدرت در غیاب بزرگ. افغانی، آن را حذف کردند ۀاز جامع

و از . نیست ها پشتونمورد توافق  ،طبیعی است که آن تقسیم قدرت. افغانستان بوده یا باعث سلطه در افغانستان بود
  3».که به نفع طالبان کنار بروند راضی نبودند ،ن شرکت کرده بودندیی هم که در اجالس بها پشتونطرف دیگر 

طالب نبود، حزب  تنها نهدر آن حکومت نمایندگی مردم نشده بود و به همین دلیل «: گوید که می رفیع اهللا حبیب
اگر آنها به حیث . سران قومی هم در آن حکومت چندان نبودند. هاي افغانستان هم نبود  اسالمی نبود و دیگر تنظیم

و با وسعت . توانستند می را خواستند که در افغانستان صلح بیاید، این کار می کردند و واقعاً جهانی فکر می ۀجامع
توانستند یک حکومتی را براي افغانستان بسازند و به آن کمک کنند که آن حکومت براي پیشرفت افغانستان  صدر می

  4».هاي وسیع بسازد و صلح افغانستان پالن
مولوي . دارندآن  برآیند ن واجالس ب ادر رابطه بتري  در این میان اما اعضاي سابق گروه طالبان موضع جدي

این اعالمیۀ ادامۀ اشغال   افغانی نبود، اي هاعالمیۀ بن، اعالمی«: گوید می این گروه ۀعبدالسالم ضعیف از اعضاي برجست
زیرا که ادامۀ اشغال به نفع  ؛ناکام بود کامالًو این اعالمیه  شدبود که باعث بدبختی افغانستان  اي هاعالمی .بود

چرا طالبان دوباره برگشت؟ چرا   .شد ها افغانحکومتی در افغانستان که باعث مشکالت براي ایجاد   ؛ها بود ییامریکا
ها مردمی را آوردند بر قدرت نشاندند که باعث فساد و بدبختی  ییامریکامردم دوباره حمایت کردند طالبان را؟ 

  5».خاطر این اعالمیه ناکام بود ه بودند، بدینشدافغانستان 
در این  ،خاك افغانستان را در اختیار داشت صد فی 90قدرتی که  عنوان بهگوید که طالبان  می مولوي لودین نیز

ها در اینجا  ییامریکااز ابتدا که « :ي لودینآقابه باور  .داده نشدشان  نادیده گرفته شد و سهمی برايبن اجالس 
سپتمبر به  11انتقام  رايکنند که ما ب را اعتراف هم می همسألانتقام بود و این شان  هدف ؛صلح نبودشان  هدف ،آمدند

                                                   
  .مصاحبه با سیدعسکر موسوي .1
  .سباوونمصاحبه با و حیداهللا  .2
  .مصاحبه با سردارمحمد رحیمی .3
  .اهللا رفیع مصاحبه با حبیب .4
  .مصاحبه با عبدالسالم ضعیف .5
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تعدادي مانند  اما ١».نداهللا امین انجام داد و حفیظ کی ترهشدن این تعداد نفر عین کاري بود که  کشته .ایم افغانستان آمده
موضوعی به نام صلح در  اصالً ،و طرحی که در آن پیشنهاد شدبن  کنفرانس« :که بر این باورند داکتر فرامرز تمنا

 2».ایجاد یک حکومتی بود که قدرت را از طالبان به دست بگیردبن  اولویت این روند نبود، هدف و اولویت کنفرانس
هم شرایط داخلی و و نه ی پذیراي طالبان بود الملل بینپذیرند که نه شرایط  می شوندگان مصاحبهدر عین حال اغلب 

داشت، وضعیت  بدون شک اگر طالبان در کنفرانس بن شرکت می«: جنرال عظیمی ۀتگفبه  .مردم افغانستان ۀروحی
و نه هم شرایط طوري بود که بشود از  کنفرانسی شرکت کنند چنین ایناما نه طالبان کسانی بودند که در  ؛بود بهتر می

  ٣».ت شوددادند که از طالبان دعو طالبان دعوت کرد و نه هم کشورهاي حامی افغانستان اجازه می

 به دلیلن ب ۀطالبان در پروسساختن  زمان از شاملآن  نیز بر این باورند که هرچند در شوندگان مصاحبهبعضی از 
هاي  دولت افغانستان تالش بعداًبراي این کار غفلت صورت گرفت، اما اي  هعدم امکان یا عدم موجودیت اراد

سایر  ةعالوبر گوید که می از جمله اسماعیل قاسمیار. کردآغاز  آنها ن طالبان و مذاکره باآورد را براي اي جدي
که در  خالئیۀ اضطراري ما خواستیم جرگ لويدر «: مشارکت طالبان از مجاري دموکراتیک فراهم شد ۀزمین ها، تالش

ه را طوري تنظیم جرگ لويدر شدن  براین، طرزالعمل خود براي انتخاببنا. را پر کنیم ،کنفرانس بن ایجاد شده بود
شان  این بود کسانی که دست بود، یگانه موضوعی که براي ما مهم ؛نیاید به وجودگونه تبعیضی  کرده بودیم که هیچ

که اعضا  یاز آنجای .ه بیایند و این قضاوت را هم به مردم داده بودیمجرگ لويدر خون مردم آغشته بود، نباید به 
به او  ،گناه آغشته است بی به خون افرادشان  تدانستند که دس جملۀ افرادي می انتخابی بودند، مردم اگر کسی را از

تواند  ۀ اضطراري این قید را نیاوردیم که طالب نمیجرگ لويبدین لحاظ در طرزالعمل انتخاب اعضاي  .رأي ندهند
ۀ اضطراري نیامدند، رگج لويشدة طالبان به  اگر رهبران شناخته .ما خواستیم که خأل پر شود .ه گرددجرگ لويعضو 
  ٤».ه آمدندجرگ لويه راه پیدا کنند، به جرگ لويکه در امارت اسالمی طالبان فعال بودند و خواستند که در  اي ه اما عد

ه و یکی کردمدعایی را رد اعضاي سابق گروه طالبان چنین  خصوص بهو  شوندگان مصاحبهاما جمعی دیگري از 
. دانند می نسبت به طالبان جهانی ۀجامعاعتنایی بعدي دولت و  بی طلبان به جنگ را ةاز عوامل اصلی بازگشت دوبار

یی با همکاري جمعیت اسالمی به افغانستان امریکابعد از اینکه نیروهاي «: گوید می لودین عطاءاهللامولوي از جمله 
صورت  اي هنوع مذاکره و مصالح با طالبان هیچ .ها به طالبان هیچ اهمیتی قایل نشدند ییامریکاحکومت و  ،آمد

کسی  آنهاطالبان که این حالت را دیدند که نه در کنفرانس بن از   ... هیچ نوع اطمینانی داده نشد آنهابه   .نگرفت
یک نوع انگیزه به وجود آمد که جنگ را  آنها رايب  ست،آنهادعوت کرد و نه هم در حکومت جدید کسی به فکر 

  ٥».ادامه بدهند
و ساختار سیاسی ن ب ۀنام موافقتنساختن طالبان در  شامل رغم بهروند و معقتدند که  می نیز فراترآن  ازبرخی 

هاي  ییگشا عقدهو نوع برخورد و  متحدانشو  امریکااما سیاست  ؛براي جنگ نداشتنداي  هجدید، طالبان برنام
هاي  وردن به روشآ را به جنگ و بازگشت به سنگر و روي آنهابود که اي  هگون به رقیب و مخالف طالبانهاي  گروه

                                                   
  .مصاحبه با مولوي عطاءاهللا لودین .1
  .مصاحبه با فرامرز تمنا .2
  .مصاحبه جنرال ظاهر عظیمی .3
  .مصاحبه با اسماعیل قاسمیار .4
  .مصاحبه با مولوي عطاءهللا لودین .5
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 این موضوع را برایم آقاي کرزي، والی کندهار، وکالي«: گوید می از جمله فاروق اعظم. دوادار کرمیز آ خشونت
اما . دیگر ارادة جنگ را نداشتند ،که طالبان بعد از شکست اند هپایۀ طالبان گفتجرگه و بعضی از افراد بلند ولسی

در افغانستان فضا را طوري درست کردند که به . به طور عادي در افغانستان زندگی کنندطالبان ی نگذاشتند که انکس
افراد طالبان از حکومت خواستند که . یک افغان اجازه داده نشد که زندگی عادي خود را سپري کند حیث منطالب 

ما در قریه و جاي خود زندگی  ؛ما را از بین نبرید ؛خواهیم، در عوض ما را تعقیب و بندي نکنید ما دیگر منصب نمی
   1».کنیم حکومت نیستیم و علیه حکومت کار نمی، اما مخالف  دهیم انجام می ،که خواستیم یکار و کسب هر  ؛کنیم می

و  افغانستان ۀقضیدخیل در هاي  و نوع برخورد حکومت افغانستان و کشورها  میاخیل سیاست محمود شاه
 به جنگ آنهاوردن آ طالبان به دامن پاکستان و در نتیجه روي ةرا موجب سقوط دوبار امریکا ةمتحدایاالت  خصوص به

زمینۀ زندگی مساعد گردد، یعنی طالبان شان  بدین فکر بودند که در افغانستان فقط براي 2005تا سال طالبان «: داند می
گر اوضاع بودند و منتظر   کشورهاي همسایۀ افغانستان هم نظاره .در پی کسب قدرت و مخالف با حکومت نبودند

علیه پاکستان سیاست حکومت جدید افغانستان پاکستان زمانی که مشاهده کرد  .افتد می یاتفاق هبودند تا ببینند که چ
زمینۀ زندگی عادي را در داخل  ،حکومت جدید افغانستان براي افرادي که عضو حکومت طالبان بودند و است

طالبان مجبور به ترك افغانستان و  و گذارد که آنها در داخل افغانستان زندگی کنند سازد یا نمی افغانستان مهیا نمی
آنها را به افغانستان روان کرد و جنگ  ؛ان گردیدند، پاکستان دوباره آنها را منظم و مسلح ساختزندگی در پاکست

  ٢».دوباره در افغانستان شروع گردید

  
  
  
  

   

                                                   
  .به با فاروق اعظممصاح .1
  .محمود میاخیل مصاحبه با شاه .2
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  بخش پنجم
  اخیر ۀده ونیم یکدر طول  مخالفین مسلح دولتبراي مصالحه با ها  تالش بررسی

بر این باورند که  شوندگان مصاحبهبن، اغلب  ۀنام موافقت يامضاپس از سقوط طالبان و  ۀدر رابطه با بره
تحکیم صلح  ۀبرنام. شد می ل طالبان دنبالابجنگی در ق استراتژيبراي صلح وجود نداشت و بیشتر یک اي  هبرنام

بخشی  عنوان بهبود و موضوع طالبان  »و ادغام مجدد سالح خلع«همکار، متمرکز بر هاي  دولت به حمایت کشور
  .طرح تحکیم صلح دولت قرار نداشتدر  ،کانونی و اصلی

 »کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی«کمیسیونی را تحت نام  1384براي اولین بار، دولت حامد کرزي در سال 
اولین دولت مجاهدین و از رهبران جهادي و با عضویت تعدادي از  رییسمجددي،  اهللا صبغتتحت ریاست حضرت 

تغییر نام  »حل منازعات و ارتباط مردم با دولتکمیسیون «این کمیسیون به  بعداً. کردجهادي ایجاد  تاًعمد هاي چهره
میان دولت و مردم و تشویق مخالفین  ۀنیز بیشتر روي از بین بردن فاصل و استقامت کاري آنها  یافت و مسئولیت

هاي  به تالش ،2001پس از  ۀو آشتی در بره براي مصالحهتر  اما ایجاد میکانیزم فراگیر .مسلح به مصالحه بود
و تشکیل شوراي  1389جوزاي  14-12براي صلح در  مشورتیملی  ۀجرگ حکومت حامد کرزي با برگزاري لوي

این جرگه پیشنهادات مهمی را براي ایجاد میکانیزم و  .گردد میاین جرگه برهاي  عالی صلح بر اساس فیصله
و  جانبه همه ۀو تدوین برنام ، ترتیبات رهایی زندانیان طالبانشوراي عالی صلح مذاکرات صلح، ایجادهاي  چهارچوب

ك مخاصمه و جنگ از رسیاه و تهاي  از لیست آنهاملی و دائمی براي صلح و آشتی با ناراضیان و خروج  استراتژي
به اي  هنفر 68لیست  ،هایی بر اساس این فیصله، دولت پس از مشورت. گرفت می سوي نیروهاي ناراضی در بر

 جمهور رییسهمچنین  .کرداعضاي این شورا معرفی  عنوان بهمذهبی را هاي  شمول رهبران جهادي و شخصیت
ایجاد شوراي عالی صلح . این شورا تعیین کرد رییس به حیثین ربانی را الد برهان ،کرزي طی حکمی

ین الد برهانشدن  اما کشته .انگیختن مسلح بریمذاکره و آشتی با مخالفزیادي را براي پیشرفت روند هاي  بینی خوش
رفته بودند، بار دیگر او  ۀخانه طالبان براي گفتگو با او ب به نامتوسط دو انتحاري که  1390سنبله  29ربانی در 

کمتري هاي  قرار داد و این روند با موفقیت سؤالمخالفین مسلح براي صلح را زیر بودن  موفقیت این شورا و جدي
  . کار خود ادامه داده ب »کج دار و مریز« به صورت

 به حیثگیالنی را  سیداحمددولت تشکیالت شوراي عالی صلح را مورد بازنگري قرار داد و پیر  ،2016در سال 
 معاونین و به حیثجهادي و اعضاي سابق گروه طالبان و نیز علماي دینی را هاي  و تعدادي از شخصیت رییس
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بیشتر معطوف بر مذاکره و تفاهم با  غنی جمهور رییس دولت ۀاولیهاي  تالش ،دور جدیددر . کردن تعیین آاعضاي 
هاي  گرفتن حمالت تروریستی در شهر ما با شدتا. پاکستان براي کشاندن گروه طالبان به پاي میز مذاکره بود

  .شدوقف متها  و این گفتگو رویکرد دولت تغییر کرد ،افغانستان و نگرفتن جواب روشن از پاکستان
براي صلح در  یهای تیک دنبال شد، تالشدیپلماهاي  دولت که بیشتر از مجاري و روشهاي  پس از تالش

) به شمول افغانستان، پاکستان، امریکا و چین( چهارجانبهاجالس افغانستان و آغاز مذاکره با گروه طالبان در قالب 
ي ناامیدنیز با ها  اما این گفتگو. بود شرط پیشبه مذاکره کشاندن طالبان بدون تعیین آن آغاز شد که هدف اصلی 

از سوي شوراي عالی صلح  یهای با این روند، تالش زمان هم. شددر صداقت پاکستان متوقف آن  افغانستان و تردید
مذاکره، در نهایت منتج به ر د و پس از چندین دوشبراي مذاکره و گفتگو با حزب اسالمی گلبدین حکمتیار آغاز 

  .دشصلح میان دولت و حزب اسالمی در اول میزان سال جاري  ۀنام موافقت امضاي
ها  رسد این تالش می به نظر ،دهه تالش براي رسیدن به صلح و گفتگو با طالبان ونیم یکاکنون پس از نزدیک به 

که از سوي انستیتوت مطالعات استرتیژیک افغانستان در زمستان  اي نظرسنجیدر . سی در پی نداشته استملمو ۀنتیج
یان معتقد بودند که گفتگوهاي صلح دولت با طالبان گو پاسخ صد فی 6/70، شدانجام والیت  15و در سال گذشته 

  1.است» تا حدودي موفق بوده«اند که  یان نیز عقیده داشتهگو پاسخ صد فی 5/21. است» ناکام بوده«

  
  

صلح و  ةبه پایان خشونت و اعادتاکنون  رسمیغیر و تکاپوهاي رسمی وها  چرا این تالشدر رابطه با اینکه اما 
تواند  می دولت و حزب اسالمی تا چه حدموفقیت مذاکرات میان  ،عالوهاست؛ و بر امنیت در کشور منتج نشده

 ؟آیی داشته باشدمذاکره با سایر مخالفین مسلح کاراالفغانی براي  الگوي موفقی از گفتگوهاي بین عنوان به
صلح با هاي  از عوامل شکست روند مصالحه و گفتگو یمتفاوت نسبتاً هاي نظریات و برداشت شوندگان مصاحبه

  :دکرخالصه  گونه این توان می عمومی به صورتاین نظریات را که  دارند مسلحمخالفین 
 سوي دولت افغانستانو همچنین از ن آجدي براي صلح از سوي امریکا و متحدین  ةنبود اراد 
 ي در دو ناپذیر و انعطاف و نظامی عسکري استراتژي کردن و دنبالبر پیروزي از راه جنگ  تأکید

 طالبان خصوص بهدولت و  :سوي
  کنند و خواهان مذاکره با  نمی طالبان با دولت مذاکرهاشتباه به این معنی که هاي  درسآرفتن به

                                                   
، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، صلح دولت با طالبان يمردم افغانستان از گفتگوها  و برداشت  نگرش) 1394( رضا علی و ابراهیمی، غالم کریمی، حسین .1
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 بی نتیجۀ گفتگوهاي صلح دولت با طالبان از ابتدا تاکنونارزیا
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 .دگرد می کند و دنبال پاکستان نمی ند و دولت افغانستان با طالبان مذاکرهامریکای
 بیش از حد بر پاکستان براي رسیدن به صلح با طالبان ۀسیاست تکی 
 مشخص و راهبرد روشن براي مصالحه ۀنبود برنام و عدم تعریف درست از صلح 
 ها یک ارزش در میان بخشی از پشتون عنوان بهجنگ شدن  عوامل فرهنگی و تبدیل 
 صلحهاي  مصالحه و گفتگو برد پیشموجود براي هاي  ضعف میکانیزم 
 با جنگها  خوردگی منافع این گروه طلب در داخل دولت و گره جنگهاي  دخالت گروه 
 منینااتنیدگی اقتصاد مافیایی و جنگی با دوام جنگ و  هم در 
  حامی طالبان عنوان بهعدم شناخت دقیق و درست از عوامل جنگ با طالبان و نیز پاکستان 
 هاي  تیک جنگی منطقه و رقابتیپلژئوو امنیتی هاي  افغانستان و سیستمهاي  دخالت همسایه

 .مای هنبودآن  که قادر به مهار یا مدیریت اي منطقه
 که ابعاد فرهنگی و اجتماعی  یک روند ملی عنوان بهن آنشدن  صلح و طرح ۀعدم شفافیت پروس

 .گرفت می آن نیز مورد توجه قرار
 درسی براي مذاکرهآرهبري طالبان و نداشتن هاي  ابهام در خواسته 
 نآدر برابر  اي منطقهداخلی و هاي  حضور نیروهاي خارجی و حساسیت 
 وع مصالحه در افغانستانضرونی مویو ب اي منطقهمد با توجه به ابعاد آسی ضعیف و ناکاردیپلما 
  نظامی براي رسیدن به صلح استراتژيناکارآیی  

  

 حل راهبر این باورند که چنانچه در گذشته هم مجاهدین و طالبان روي  شوندگان مصاحبهاکثریت مطلق  تقریباً
نیست و  حل راهگ جاري نیز جن ۀکردند و هیچ کدام بر دیگري از راه نظامی موفق نشدند، در قضی می نظامی فکر

تري  هاي جدي تالشباب گفتگو و مذاکره  کردن نظامی ندارد و باید براي باز حل راهخشونت جاري در افغانستان 
هاي  سازیم که از راهباول باید این را واضح «: نمونه بر این باور است که عنوان بهعبدالحکیم مجاهد . انجام شود

تحریک اسالمی طالبان را  ،حکومت را شکست بدهد یا حکومت ،طالبانجنگی و نظامی هیچ امکان ندارد که 
ویرانی بیشتر افغانستان  رمعناي آن این است که ب  کنیم، تأکیدهر اندازه بر موضوع جنگ   بنابراین  .شکست بدهد

هم باید   ؛زمی استال حل سیاسی حتمی و راه  بنابراین. کنیم می تأکیدمردم افغانستان  بیشترکشتار  بهکنیم و  می تأکید
هم حکومت باید   توانیم به نتیجه برسیم، هاي سیاسی می حل از طریق گفتگو و راه مخالفین مسلح این را بپذیرند که

: گوید می نیزجنرال خالد  ١».را بپذیرندالمللی دولت افغانستان این  یناي و ب را بپذیرد و هم دوستان منطقه این
عسکري پیدا  حل راهها  این جنگ این است که منازعات داخلی، خصوصاً ها تاریخ جنگاشتی که من دارم از برد«

طالب هم این توان را   .نه توان این کار را دولت دارد و نه انجام این کار الزم است که ما چنین کاري کنیم. کنند نمی
از دنیا  اي هرت سیاسی در گوشقدشدن  عصر طالبانی .این دولت را سقوط بدهد ،ندارد که با حضور جامعۀ جهانی

طالب هرچه   .استآمدن  جور ها افغانلهذا یگانه راه براي ما  .نقطۀ حساس چنین ایندر  خصوصاً پایان یافته است
اینها  .ان ما هستندوطن هماینها   .فیزیکی طالبان کار ظالمانه است کردن حذف  .قسمتی از جامعه را با خود دارد  باشد،
  ٢».آنها دهقان و چوپان ما هستند صد فی 99 .ها، روستاییان و دهقانان ما هستند انچوپ  ها، دهاتی

                                                   
  .مصاحبه با عبدالحکیم مجاهد .1
  .عبدالهادي خالدمصاحبه با جنرال  .2
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حل براي برقراري صلح و امنیت در افغانستان  بهترین راه«که  سؤالدر جواب به این انستیتوت هم  نظرسنجیدر 
یان گو پاسخ صد فی 22تقریباً  اما در میان آنها .پیشنهادي، اکثریت قاطعی وجود نداشتهاي  میان گزینه »چیست؟

بودند که  یان بر این عقیده گو پاسخ صد فی 7/21. حل ممکن است بهترین راه» نابودي طالبان«بودند که   اظهار داشته
مذاکرات  برد پیش«یان نیز اظهار کردند که گو پاسخ صد فی 15تقریباً  .گیردبصورت » مستقیم با طالبان ةمذاکر«باید 

خروج «و  صد فی 3/14با » مستقیم با پاکستان ةمذاکر«همچنین . انجام شود» کشورهاي منطقه صلح با همکاري
  1.دادند می یان را تشکیلگو پاسخهاي انتخابی  حل دیگر راه صد فی 7/7با » نیروهاي نظامی خارجی

  
  

فشار نظامی ساختن  جنگی براي حل قضیه، وارد استراتژيالبته با رد  شوندگان مصاحبهبا این حال تعدادي از 
اگر دولت از موضع قدرت در مذاکرات صلح وارد « :گویند می و بینند می مخالفین به مذاکره را الزم کردن براي وادار

مدت است و یک صلح یک فرایند بلند ۀپروس«: گوید می مثال سرور ماموند ۀگون به ٢».دهد بیشتر جواب می ،شود
روش این است که از لحاظ نظامی و سیاسی در موقف نیرومند قرار داشته باشیم تا طرف مقابل ما حاضر به مذاکره 

کشورهاي منطقه و عربی،  :ها این سرچشمه. مخالفین را خشک کنیم ةکنند همچنین منابع تمویل. و صلح شود
در روند فعلی گفتگوها با طالبان باید این مسائل را مد . وندکشورهاي همسایه و مواد مخدر است که باید از بین بر

نباید چنین  ،در غیر این صورت. آنها براي مذاکره با ما حاضر خواهند شد ،کار را کنیم اگر ما این. نظر قرار دهیم
اما در . به صلح جنگ است دنیرس يراه برا کی«: گوید که می وحید مژده نیز با نقد این دیدگاه ٣».انتظاري داشت

سال به طول  36جنگ  نیا انجامد،یکشور ب نیگروه در ا کیتوانست به حذف  یمورد افغانستان، اگر جنگ م
به افغانستان  رویبا تمام ن نشیو متحد کایامر ةمتحد االتیو سپس ا ويشور مدت اتحاد نیدر طول ا. دیانجام ینم
باورند که جنگ افغانستان به  نیا رب ینظام گران لیتحل ۀاکنون هم. جنگ نشدند انیپا هاما موفق ب ،آوردند ورشی

بعد از سال  يآوردها نام دسته آنچه که ب زیاکنون ن نیهم...  نخواهد داشت روزیجهت پ چیو ه دهیبست رس بن
) ثور ریانقالب کب يها ارزش(ها هم بر حفظ  ستیروز کمون کی .شود، فقط در کابل محدود است یخوانده م 2001

                                                   
  .31همان، ص  ،رضا غالم ،یمیو ابراه یعل نیحس ،یمیکر .1
  .مصاحبه با زکیه عادلی .2
  .مصاحبه با سرور ماموند .3
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کامال آشکار  قتیحق نیدارد و ا ازیبه صلح ن يآورد شدن هر دست نهیها به کجا رفت؟ نهاد داشتند اما آن ارزش دیکأت
  1».نخواهد شد نهینهاد یارزش چیاست که در جنگ ه

  منطقههاي  براي صلح از سوي امریکا و کشوراي  هفقدان اراده و برنام
و کجاست؟ ها  کی ،شوند می براي تحقق صلح قلمداد یمانعتمویل مخالفین مسلح که هاي  اما حامیان و سرچشمه

 شوندگان مصاحبهمیان تقریباً  ،همسایه نقش زیادي در تداوم خشونت دارندهاي  در اینکه عوامل خارجی و کشور
 ،شوندگان مصاحبهخاص در منطقه در نظریات هاي  اما در میزان نقش عوامل خارجی و کشور ؛اتفاق نظر وجود دارد

جنگ  ،جنگ. شامل هستندشان  همسایه، منطقه و دنیا کل«: بر این باور است که سباووني آقا. مشهود است اختالف
ما . ما میدان جنگ هستیم. جنگ همسایه است ،جنگ منطقه است و جنگ ،جنگ ؛جنگ دنیاست ،جنگ ؛نیست ما

  ٢».جنگ تحمیلی است. شویم و این جنگ از ما نیست می کشته
قوت دولت براي ایجاد یک تحول  ۀطنق عنوان بهیکی از موضوعاتی که همواره از سوي ناظران مسایل افغانستان 

 خصوص به جهانی ۀجامعحمایت قاطع موجودیت ه، شدمنطقه مطرح هاي  و کشورها  مثبت در روابطش با همسایه
ما در جواب اینکه چرا دولت افغانستان نتوانسته ا. استامریکا و اعضاي ائتالف مبارزه با تروریزم از دولت افغانستان 

هاي  و تعامل جدیدي را با کشور کند مؤثر ةتیک به نفع کشور استفاددیپلماهاي  تاریخی و گرانیگاههاي  از این فرصت
حدود نیمی از  ؟بیرون شودها  و از حالت تدافعی در برابر مداخالت همسایه کندهمسایه و منطقه تعریف 

 ۀدانند و معتقدند که اینها خود برنام می پهلو و مبهمغربی را دوهاي  و کشور امریکاهاي  سیاست شوندگان مصاحبه
صلح در اینجا نه  تأمینهاي بزرگ هرگز براي   قدرت«: گوید می عبدالحفیظ منصور. رندصلحی براي افغانستان ندا

رقراري صلح در اینجا را دارد و نه روسیه و ایران و هند و نه نه امریکا پروگرام ب. اند اند و نه فکر کرده اندیشیده
تعدادي  3».هاي خود را در اینجا بزند خواهد حریف جنگ است و هر کدام می ۀشان در ادام چون دوام منافع ؛پاکستان

 صلح و ثبات از طریق اعمال فشار بر تأمیندر را قوي  یتواند نقش می که امریکامعتقدند  شوندگان مصاحبهاز 
فشار الزم تاکنون  دشواري را پیش رو دارد و لذا ۀگزین ،اما در انتخاب میان افغانستان و پاکستان ،کندپاکستان بازي 

 امریکا من هنوز هم به این عقیده هستم که اگر«: گوید که می لودین عطاءاهللامولوي . اعمال نکرده است پاکستانرا بر 
اگر حلقات  ؛دارداز مداخله در امور افغانستان بر به پاکستان بگوید که دست ،خواهد که به افغانستان امنیت بیاید می

تلف ؤهر دو م ،وي به قول حالی کهدر  4».یابیم ما به صلح دست می  ند،شوداخلی افغانستان هم مانع آمدن صلح ن
عربستان ما را در آیینۀ پاکستان «که اي  هگون به به افغانستان دارند اه همسانی نسبتو پاکستان نگامریکا یعنی عربستان 

 :سیما سمر نیز بر این باور است که ».کند عربستان همان را قبول می  گوید، آنچه را که پاکستان به عربستان می  ؛بیند می
تواند با  پاکستان بمب اتم دارد و می. یابیم نمی ما به صلح دست د،نیاورپاکستان  رويفشار کافی  ه امریکاتا زمانی ک«

 تچین به این نتیجه نرسیده است که پاکستان مرکز تربی مثالًهنوز  یگر اینکهد. بمب اتم خود هر کس را تهدید کند
چین در مدارس پاکستان درس هاي  یغورها و ازبکودر حالی که من شاهد این بودم که ا ،بنیادگرایان چینایی است

                                                   
 .وحید مژدهمصاحبه با . 1
  .مصاحبه با وحیداهللا سباوون .2
  .مصاحبه با عبدالحفیظ منصور .3
  .اهللا لودین مصاحبه با مولوي عطاء .4
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  1».خواندند می
این عده از  .دارد طرفدارانی شوندگان مصاحبهدر میان  »منافع امریکا در دوام جنگ افغانستان نهفته است« ۀنگما
اي  هبرنام بنابراین ،جنگ و خشونت است ۀجهان و منطقه در ادامهاي  معتقدند که چون منافع کشور شوندگان مصاحبه

به این   ،اشدجنگ بشدن  مند طوالنی عالقه امریکاشاید «: گوید می ي ریگستانیآقانمونه  ۀگون به .براي صلح ندارند
ادامۀ جنگ  را دربقاي خود را در افغانستان  آنها. آید دست میها به  ییامریکااهداف   جنگ،شدن  معنا که با طوالنی

 2».اشته باشددر افغانستان ند حضور رايب اي هدیگر بهانامریکا شاید   جنگ از بین برود، صورتی کهدر  .دانند می
 ]ها ییامریکا[چون «: کنند می ي میاخیل ذکرآقامانند  شوندگان مصاحبهدیگري از  تعداد دلیل دیگري را نیز ،عالوه به

از آن طرف . استراتژیک افغانستان، روس را فشار بدهندو با استفاده از موقعیت ژئوخواهند چین را کنترل کنند  می
 از این طرف به آسانی ؛و آذربایجان و این طرف آسیاي میانه را کنترل کنند اروپاي شرقی و اوکراین و گرجستان

  ٣».در افغانستان استها  لذا سنگر امریکایی ؛و مدنی کنند آمیز صلحهاي  توانند به آسیاي میانه کمک می

  صلح اي منطقهناامنی و موانع پلیتیک ژئو
تنش و دوام جنگ و تحریک رقباي امریکا براي  ۀتعدادي نفس حضور امریکا در افغانستان را به نحوي مای

من سرنخ صلح و جنگ را در منطقه به «: گوید می موسوي سیدعسکرداکتر . دانند می بیشتر در افغانستان ۀمداخل
در قرن اخیر امریکا در آسیاي میانه براي خود  ،بر اساس این تئوري. دانم یی میامریکاشمول پاکستان در تئوري قرن 

یا اینکه جغرافیاي جهان به چه شکلی باشد که به نفع  کرده است که باید تحقق پیدا کند افعی تعریفسري من یک
 4».آید جاست که تنش به وجود میخیزند و از این مییک تعدادي هم در مقابله با این تئوري بر تبعاً. منافع امریکا باشد

آن را  از لحاظ ژئوپلیتیک در موقعیتی قرار دارد که اطراف ین باورند که جغرافیاي افغانستانبر ادیگر اما تعدادي 
: گوید که می رفیع اهللا حبیب. شود نمی حضور امریکا موجب ثبات ،رقابت ةه و در این حوزکردمخالفین امریکا احاطه 

تان بیش از متأسفانه دولت افغانس. شود افغانستان باعث ثبات سیاسی می داشتیم که حضور امریکا در نباید انتظار می«
. حد به امریکا وابستگی نشان داد و نتوانست که کشورهاي همسایه و منطقه را در آوردن امنیت و ثبات دخیل کند

بنابراین در این منطقه کسی آرزو نداشت که امریکا . داد امریکا هم به حضور کشورهاي دیگر روي خوش نشان نمی
این  ۀعلی امیري اما ریش 5».دد و امریکا هم شکست بخورست بخورخواستند که طالبان هم شک می. پیروز شود

این عدم . ما کشورهاي نامتجانسی را داریم ،در منطقه«: بیند می اي منطقهزایی ژئوپلیتیک را بیشتر در عدم تجانس  تنش
 اگر صلح. تجانس کشورهاي منطقه سبب شده است که کشورهاي منطقه در افغانستان یک منافع مشترك پیدا نکنند

سرور  ۀلذا به گفت 6».نخواهد کرد تأمینکشور دیگري را منافع کند،  تأمیندر افغانستان منفعت یک کشور خاص را 
  7».اي بستگی دارد هاي منطقه بسیار به قدرت ،صلح در افغانستان ۀبه نتیجه رسیدن پروس« :ماموند

                                                   
  .سیما سمرمصاحبه با  .1
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  .محمود میاخیل مصاحبه با شاه .3
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پاکستان، نقش ایران را  ،جنوبی ۀهمسایبزرگ و هاي  نقش قدرت ةعالوبر شوندگان مصاحبهاما تعداد دیگري از 
رقابت بین هند و پاکستان یکی از مشکالت و «: گوید می عادلی زکیهداکتر . دانند می ثباتی افغانستان برجسته بی نیز در

همین اواخر شاهد . هاي ایران هم به نحوي یکی از موانع صلح است سیاست. موانع بر سر راه صلح افغانستان است
دیگري که هست این است که  بحث. راه برگشت از ایران کشته شددر ) مالمنصور(بودیم که رهبر جدید طالبان 

خواهد امریکا در  امریکاستیزي ایران است که نمی تر مهمخاك افغانستان ترس دارد و از آن  ایران از رشد داعش در
این عوامل باعث شده است که ایران هم وارد عمل شود و بعضی از . افغانستان جاي پاي محکم داشته باشد

عت هر دوي آنها مشترك چون منف. هاي طالبان را تمویل و حمایت کند و از آنها علیه امریکا استفاده کند گروه
ثباتی در افغانستان به لحاظ ژئوپلیتیکی به  د که بینکن ها فکر می ایرانی«: سردار رحیمی نیز بر این باور است ١».است

امنیتی  ۀبراي ایران یک حاشی ،ثباتی داخلی باشد آن هم به این دلیل که یک افغانستانی که درگیر بی ،نفع ایران است
ها مدیریت مؤثر آبی نداشته باشند که از طریق این مدیریت آبی،  در مورد آب مثالً ها افغانکه  به وجود خواهد آورد

دهند ولی در  مندي نشان می ها در ظاهر عالقه ایرانی ،در افتتاح بند سلما مثالً. منابع آبی در شرق ایران محدود نشود
آنها مشکالت   یریت آبی توسط افغانستان برايکنند که این مد چون آنها فکر می. خوشحال نیستند اصالًته دل 

  ٢».اي را به وجود بیاورد جدي

  ؟درس طالبان یا پاکستانمراجعه به آ
و ح دولت لو مخالفین مس جنگ با طالبانپاکستان را عامل اصلی دوام  ،شوندگان مصاحبهاما در این میان اغلب 

و  گر ویراننقش  گذشته ۀدهدانند و معتقدند که این کشور همواره در طول چهار  می براي صلحها  ناکامی تالش
 محمدکریمکه طوري . مذاکره با پاکستان استاین عده  ۀلذا توصی .ه استکردي را در افغانستان ایفا آمیز مداخله
که وابسته به هستند اینها کسانی . وجود ندارد ،گیرنده است گروهی به نام طالب که تصمیم«: گوید می خلیلی

ما باید با پاکستان وارد گفتگو و . کنند صلح را مدیریت می ۀهم هستند که پروس] ها پاکستانی[ها  همین. اند پاکستان
چنین امري هست؟  ةمادآ ،از این کشور داریم کنونکه تا اي پاکستان با توجه به تجربهآیا اما  3».مذاکره شویم

 ،دیگري آدرسغنی نیز اولین بار قبل از مراجعه به  جمهور رییسو  کردکستان سفر بار به پا 21کرزي  جمهور رییس
ي ریگستانی آقا. نرسیداي  هو به نتیج کردرا از طریق پاکستان دنبال زیادي موضوع  بینی خوشبه پاکستان رفت و با 
تا وقتی که پاکستان . سیاسی دخیل کند ۀپاکستان هنوز آماده نیست که طالبان را در یک پروس«: بر این باور است که

جدیدي  ۀرا وارد مرحل ]طالبان[ به این اعتقاد نرسد که این نیروهاي نظامی ،به حیث حامی طالبان و نیروهاي افراطی
پاکستان هاي  سیاسی خواست ۀسیاسی شوند و در این پروس ۀکند و حاال سالح را بر زمین بگذارند و وارد یک پروس

از نفوذ  تنها نهپاکستان «: گوید می داکتر صادق مدبر ٤».رسد اي نمی صلح به کدام نتیجه ةهر نوع مذاکر، ورده شودآبر
مانع آغاز روند  آنهابه پاي میز مذاکره استفاده نکرد، بلکه با تحت نظارت گرفتن شان  خود بر طالبان براي کشاندن
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که  ندو معقتد ندپیشین طالبان نیز بر همین نظر ياعضا 1».گفتگوهاي مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان گردید
 از برگشت از بعد بودند آمده کابل به صلح خاطر به که طالبان از کسانی«: مانع صلح بوده استتاکنون  پاکستان

 در طالبان افراد از یکی با  .صلح آمد به افغانستان، از بین رفت خاطر بهکه  هر کس .شدند کشته افغانستان، زندانی یا
رهبر طالبان مال اخترمحمد باألخره و  .شد دستگیر پاکستان به برگشت از بعد اما  گرفت، صورت گفتگو امارات

پاکستان نظر  اطالبان، در رابطه ب نیشیو سران پ نیهر دو دسته، مجاهد نکهیبا ا 2» .صلح شد یقربانهم منصور 
 ةپاکستان را صاحب نفوذ گسترد نیمجاهد یاسیاست که حکومت و رهبران س نیدارند، اما تفاوت در ا یمشابه

بر  یاسینفوذ س نیااستفاده از  اي براي ارادهپاکستان در رو معتقدند که  نیدانند و از ا یطالبان م يبر رهبر یاسیس
ون اراده و فشار پاکستان که طالبان بد فرض پیش نیبا ا ست،یدر افغانستان ن یاسیصلح و ثبات س ةطالبان به نفع اعاد

مستقل و کمتر  کیتحر عنوان بهطالبان را  شتریطالبان ب نیشیاما رهبران پ ؛ندیایمذاکره ب زیم يبه پا ستندیحاضر ن
پاکستان است که با  نیا یول ،کشور باور دارند ۀیحل قض  راه عنوان بهکه به صلح  ندکن یم یاز پاکستان معرف ریپذاثر

طالبان و  انیتعامل سازنده م کی يریگ شکل کند تا مانعِ یتالش م ،و ارعاب رهبران طالبان دیاعمال فشار و تهد
  .دولت افغانستان شود

کلید «: گفته بود ،عهده داشته زمانی ریاست کمیسیون عالی تحکیم صلح را ب که مجددي نیز اهللا صبغتحضرت 
آي پاکستان موافق و راضی نشود، این طالب را ما  اس آيتا وقتی که . آي پاکستان است اس کل کار امروز پیش آي

خواستند  که می نا کسانی که از وزرا، علما و دیگر ،ناهاي طالب ترین کس، شخصیت ز کالنامرو. توانیم آورده نمی
کشتند و یا بندي  را می آنهاشدند، یا  که خبر می) آي اس آي( آنهاشوند،  جا یکبه کمیسیون تحکیم صلح  بیایند

دلیل اصلی دستگیري وي آغاز «: گوید می در کویته مالنانیمدبر نیز با اشاره به دستگیري  داکتر صادق ٣».کردند می
  4».مذاکرات مستقیم وي با دولت افغانستان بدون استیذان پاکستان بود

گوید که نوع  می مولوي عبدالسالم ضعیف با انتقاد از رویکرد دولت براي مذاکره با طالبان از طریق پاکستان
: گوید می مولوي ضعیف. همکاري موجود میان پاکستان و طالبان به معنی این نیست که طالبان غالم پاکستان است

آوردن طالبان به پاي میز مذاکرات از   .کند که از طریق پاکستان به طالبان دسترسی پیدا کند حکومت کوشش می«
و این ثابت  ؛کند و غالم پاکستان است اهداف دیگران جنگ می خاطر بهکند که طالبان  طریق پاکستان چنین ثابت می

منافع دیگران  خاطر بهپی ثبوت این است که طالبان  فقط در  آوردن صلح صادق نیست، خاطر بهکند که حکومت  می
باورند که  نای بر ،اند هکردي ضعیف و سایر اعضاي پیشین طالبان که در این تحقیق اشتراك آقا اما ٥».کند کار می

کنند که در صورتی که تنها با دولت افغانستان  می طالبان با امریکا و ناتو و کشورهاي جهان مشکل دارد و لذا فکر
حکومت افغانستان همیشه کوشیده است که با طالبان طوري «: ماند می جایش سرشان  تمام مشکالت ،مذاکره نمایند

ها به  ییامریکااما   ها مشکل دارد، ییامریکاطالبان با  مثالً  .ر جایش بماندالمللی طالبان د مذاکره کند که مشکالت بین
  ؛وجود دارند اینجابه شکل فعال در  ها اما اروپایی  ها با طالبان مشکل دارند، اروپایی  ؛وجود دارند اینجاشکل فعال در 

                                                   
  .مصاحبه با صادق مدبر .1
  .مصاحبه با نظرمحمد مطمئن .2
  ).1389سنبله  14شنبه،  یک(روزنامۀ هشت صبح  .3
  .مصاحبه با صادق مدبر .4
  .مصاحبه با مولوي عبدالسالم ضعیف .5



64 

تمام   از طریق حکومت به راه آمدند، زمانی که  کنند که طالبان از طریق حکومت به راه بیایند، کوشش می آنها
ها دارد  ییامریکامشکالتی را که با   که طالبان با سازمان ملل دارد، تی رامشکال  .ماند شان می مشکالت طالبان به جاي

 نه به جهاد رفته  تواند، دیگر طالب نه به سفر رفته می  ؛ماند به جایش باقی می ،ها دارد که با اروپایی تی راو مشکال
نیز با  مدبرآقاي  ١».نوع دسیسه است که جریان دارد این یک  تواند و نه کاري دیگر، نه سیاست کرده می  تواند، می

صلح میان دولت  ۀنام موافقتبا اینکه «: گوید می صلح با حزب اسالمی حکمتیار ۀنام موافقتاشاره به امضاي 
تواند  میآن  ي حکمتیار به کابل نیامده و یکی از دالیلآقااما تا هنوز  ،افغانستان و حزب اسالمی به امضا رسیده

احترام بگذارند ه نام موافقتبه این  جهانی ۀجامعامریکا و  صورتی کهدر . ماندن وي در لیست سیاه امریکا باشد باقی
انی قل نگرأشوند تا با دولت مذاکره کنند و حد می وقت طالبان نیز تشویق نآو به خواست دولت تمکین کنند، 

این گمانه در میان طالبان تقویت خواهد شد که  ،آن در غیر. گردد می ی مذاکرات رفعالملل بینماندن ابعاد  الینحل
  2».مذاکره با دولت سودي ندارد و باید با امریکا وارد گفتگو شد

تواند  آیا دولت افغانستان بدون همکاري پاکستان، می« :که سؤالانستیتوت در جواب به این  نظرسنجیدر 
. اند مخالف بوده کامالً صد فی 6/28مخالف و  صد فی 7/27دهندگان  ، از میان پاسخ»؟مذاکرات صلح را پیش ببرد

 ۀبرنامتواند  مییان موافق بودند که دولت افغانستان بدون همکاري پاکستان، گو پاسخ صد فی 40تقریباً  همچنین
  3.اکرات صلح را پیش ببردمذ

  

  
  

گذشته در  اتتا اشتباه ،مستقیم را فراهم سازد هايگفتگو ۀشرایط و زمین با این حال راه میانه چیست که
طرفدار مذاکرات  شوندگان مصاحبهاغلب . مذاکرات میان مجاهدین و روسیه و دولت نجیب و پاکستان تکرار نشود

این عده . دور از دسترس نیست يامر ،صلح ،ی از این راهالملل بینهاي  و معتقدند که با حمایت و تضمیناند  مستقیم
دخیل را هاي  باید توسعه پیدا کند و کشور چهارجانبهتر، طرح یربراي ایجاد یک چهارچوب فراگبر این باورند که 

داشته باشد نه اینکه  کننده باشد و این چهارچوب فقط باید نقش تسهیل ها افغاناما اختیار کار باید دست . شامل شود
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د، با توجه کنمستقیم مذاکره  به طورقرار باشد دولت افغانستان با طالبان اگر اما . رف مذاکره براي صلح قرار بگیرندط
 ةو نقش عمد رسمی گذشتهغیر با تعدد رهبري طالبان و ابهام در صالحیت نمایندگان طالبان در مذاکرات رسمی و

 رودررودر امکان مذاکرات شوندگان  اغلب مصاحبه، رهبران طالبان و یا وضع محدودیت براي آنان کنترلپاکستان در 
، تعدادي شوندگان مصاحبهاز جمله  .دانند میتري  و عملی جانبه همههاي  ترتیبات و برنامه مستلزمآن را  تردید دارند و

کمتري براي گفتگوهاي هاي  بر این باورند که در گذشته نیز زمینه ،که از اعضاي ارشد شوراي عالی صلح هستند
یک عده طالبان با  ،صورت گرفتدر اسلو، قطر، دبی، فرانسه و جاپان که ی یها داشته و در نشست وجودمستقیم 

گفته شده بود، موضوع دیگري شان  جز موضوعاتی که براي ؛آمدند ،داده شده بودشان  که براي یهای ها و فرمان نوشته
: گوید می اسماعیل قاسمیار. شباهتی به نشست و گفتگوهاي رسمی نداشته استها  کردند و این نشست را بیان نمی

از  و نمایندة اخترمحمد منصورکه در مري پاکستان و با همکاري پاکستان صورت گرفت، نشستی یک مرتبه بود که «
قرار بود که دور دوم هم مذاکرات صورت  .حاضر بودند  ،اش که به دعوت پاکستان آمده بودند برادرزاده ،گروه حقانی

دور دوم مذاکرات هم  ،شد عمر افشاما بعد از اینکه مرگ مالمرگ مالعمر را پنهان کرده بودند، ا زمانآن  در. گیردب
رسمی که از غیر و گفتگوهايها  بر این باورند که در نشست شوندگان مصاحبهاین تعداد از  ،عالوه رب 1».ار نشدگزبر

طالبان کمک  خصوص بهبه فهم مواضع دو طرف و  اینکهسوي تعدادي از نهادها مانند پگواش برگزار شده نیز با 
  .جهانیان برسانند به گوشرا شان  هاي اما بیشتر تریبونی بوده براي طالبان که خواسته ،کرده

مستقیم گفتگو میان دولت هاي  پاکستان و ایجاد زمینههاي  اما اعضاي پیشین طالبان، شرط اساسی رهایی از فشار
ی و اینکه در کدام آدرسشرایط چنین . توافق شده بودآن  روي قبالًدانند که  می »آدرسایجاد یک «و مخالفین را 

خواهید در آن  کشوري که شما می«: تعیین شده بود گونه این مالعمراز سوي  قبالًوحید مژده  به قول ،کشور باشد
زیرا که اگر شما یک همسایه را به   ؛اول، همسایۀ افغانستان نباشد :باید داراي چند مشخصه باشد ،دفتر داشته باشید

اینکه در افغانستان نیروي نظامی   دوم،. شود همسألخواهد که وارد  همسایۀ دیگر هم می  ید،موضوع داخل کرد
و چهارم،  .دفتر باید در کشور اسالمی باشد  سوم، .که آلمان تقاضا داشت که دفتر در آلمان باشد چون ،نفرستاده باشد

 خاطر بهشرطی بود که طالبان داشت  این چهار .به بعد با طالبان دشمنی نکرده باشد 2001 اینکه این کشور از سال
در کشور قطر  امریکا ةمتحدو رضایت ایاالت  هاچنین دفتري با حمایت تعدادي از کشور 2».انتخاب مکانی براي دفتر

مذاکره با  به جاي افراشتند وامارت اسالمی افغانستان بر به نامرا شان  پرچمآن  طالبان درآنکه  ایجاد شد و اما پس از
را  شده فراتر از چهارچوب پذیرفتههاي  ند و برنامهکرداستفاده شان  روابط ۀبیشتر براي توسع آدرساز این  ،دولت

این دفتر شدن  کرزي خواهان مسدود جمهور رییس براینبنا .دنبال کردند، با مخالفت دولت افغانستان مواجه شدند
 و ایجاد خاطر به ها آدرسطالبان که دفتر قطر را درست کردند، این دفتر یکی از «: گوید می مطمئن نظرمحمد. دش

مولوي عبدالسالم ضعیف اما مخالفت پاکستان را در  ».آقاي کرزي با این کار مخالفت کرد .بود صلح گفتگوي
براي گفتگو داشته ی مستقل آدرسخواست طالبان  نمی پاکستان ،زیرا به باور وي ؛داند می مؤثردفتر آن شدن  بسته
سیاسی طالبان باز شد که  آدرس حیث منآن دفتر «: گوید می وي. راند می پاکستان را به حاشیه ،چون این کار .باشد

  .مشکل بود که دوباره به پاکستان برگردندشان  براي  هم که به آن دفتر رفته بودند، کسانی  .انه ادامه نیافتتأسفم
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  .دیگر کشورها هم سعی داشتند که این دفتر باز نشود  ؛نعت به گشودن این دفتر داشتپاکستان نقش زیادي را در مما
نمایندگان طالبان به  حیث منکسانی هم که   قربانی داد،  طالبان به خاطر سرنوشت و استقالل خود این کار را کرد،

کاري که در  من بدین باورم که اگر. داما رسمیت ندارن ،جا هستندجا ماندند و تا به حال در آن آن قطر رفته بودند به
طالبان به   دفتر قطر را بستند، اینکهبعد از . داشت در افغانستان مشکالت وجود نمی  یافت، ادامه می ،زمان شده بودآن 

اکنون  شوندگان مصاحبهاز  عده نیا ١».این گمان شد که حکومت و مسئولین امنیتی افغانستان خواهان صلح نیستند
  .دانند می »دفتر طالبانشدن  باز«براي آغاز گفتگوهاي مستقیم را ها  نیز یکی از ضرورت

  ؟خواهند می آیا طالبان صلح
ندارند و بیشتر یک موتور جنگی براي  آمیز بر این باورند که طالبان تفکر صلح شوندگان مصاحبهحدود نیمی از 

که  یهای با توجه به تالش گذشته ۀده ونیم یکدر طول  ،خواستند می صلحاینها معتقدند که اگر طالبان . اند پاکستان
اعضاي پیشین طالبان  در میان آنهای که شوندگان مصاحبهتعدادي از اما  .یافتیم می صورت گرفت ما به صلح دست

طالب  ،شود که کشته میکسی «: گوید می نمونه مولوي عبدالسالم ضعیف ۀگون به .نظر متفاوتی دارند قرار دارند،
که از اقتصاد هم محروم شود، کسی  کسی که از حقوق هم محروم می. هم طالب است ،شود که بمبارد می کسی  .است

  .طالب است ،هم که از وطن بیرون رفته است  طالب و کسی ،که از تعلیم هم محروم است کسی  .طالب است ،شود می
  ٢».خواهد پس کی صلح می  اگر طالب صلح نخواهد،

جدي در میان رهبران دولت وجود  ةاما اراد ،خواهند می ان صلحبجنرال عبدالهادي خالد نیز معتقد است که طال
اگر قسمتی از طالبان وابسته به پاکستان بودند،   .خواستند شده است که طالبان صلح می حاال افشا«: به گفته وي. ندارد

یا به ایران  ؛کستان آنها را گرو بگیرد و پس استعمال کند علیه ماقسمت دیگر را ما با فشار سپردیم به پاکستان که پا
اما با توجه به طرز تفکر و خشونتی که از طالبان دیده شده و در طول  ٣».علیه ما استفاده کندآنها را پناه ببرد و ایران 

سایر  حالی کهطلبی طالبان خوشبین بود؟ در  توان به صلح میآیا م، ای هبودآن  نیز شاهد دوام اخیر ۀده ونیم یک
 در دیگر که گویند میطالبان «: ندا طالبان تغییر کرده ،گوید می مطمئن نظرمحمدتردید دارند، اما  شوندگان مصاحبه

 ؛پا شودامارت اسالمی بر که در افغانستان آن شرایطی نیست ،شرایط حاال که زیرا خواهند، نمی امارت افغانستان
 در که حالی در ها، کمونیست شمول به باشند دخیل افراد تمام آن در که خواهند نظامی را می گویند اضح میطالبان و

گویند که دولت صلح به معنی  می شوندگان مصاحبهاما این دسته از  ٤».است نداشته وجود فکري طرز چنین گذشته
توافق روي مسایل  ۀبلکه باید به معنی رسیدن به نطق ؛صلح به معنی تسلیم نیست حالی کهخواهد، در  می تسلیم

صلح معناي . گامی نهاده نشده است گاه هیچبراي صلح «: گوید می رفیع اهللا حبیباز جمله . مورد اختالف باشد
نباید  ،برند شدن را پیش می اگر اینها پروگرام تسلیم. برند شدن را پیش می شدن را ندارد و اینها پروگرام تسلیم تسلیم

 زنند و هاي خود را با هم می نشینند، حرف صلح به معناي این است که طرفین با هم می. نام آن را صلح بگذارند
 شود و صلح ها قبول می توافق کردند، آن حرف آنجانبین روي  ،هایی که قبول شد و معقول بود حرفباألخره 
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. فانه در این کشور صلح در اولویت قرار نداشته و نداردمتأس«: این باور است منصور نیز بر عبدالحفیظ 1».آید می
 اما اسماعیل قاسمیار 2».االن هم همین طور است ،خواست نجیب هم همین را می .صلح به معناي تسلیم است

بلکه همۀ ما برنده  ،صلح براي همه مفید است، این طور نیست که یکی برنده و دیگري بازنده باشد«: گوید می
  ٣».شود دهد و تسلیم می چیزي را از دست می کردن نباید کسی احساس کند که با صلحیعنی  .هستیم

  طالبان براي مصالحه چیست؟هاي  خواسته
معتقدند  شوندگان مصاحبه سوم یکپاکستان و طالبان براي رسیدن به صلح و پایان جنگ، هاي  خواسته ادر رابطه ب

شفاف و در سطح ملی  به صورتاز سوي پاکستان و گروه طالبان وجود ندارد تا اي  شده تعریفهاي  که خواست
ما باید بدانیم که چرا تنها با « :گوید می وي. اینهاست ۀاز جمل موسوي سیدعسکرداکتر . مورد بحث قرار گیرد

 ؟آنها چی کسانی هستندپاکستان جنگ داریم؟ در ارتباط با طالبان ما باید به یک تعریف وجودي از طالبان برسیم که 
همیشه ما در یک . خواهددانیم طالب کیست و چیست و از افغانستان چی می ما نمی. هاي آنان را بفهمیم بعد خواسته

  ٤».طالبان همیشه در حال تغییر استهاي  خواسته. ابهام قرار داریم
که تغییر زیادي  مشخصی دارند هاي بر این باورند که طالبان خواسته شوندگان مصاحبهاما تعدادي دیگري از 

ما هاي  دوم زندانی  ها افغانستان را ترك کنند، خارجی اول گویند که  می طالبان«: لودینمولوي  ۀبه گفت. نکرده است
سال هیچ موضوع دیگري را بیان  تا به حال در خالل این پانزده  آزاد شوند و سوم ما از لیست سیاه خارج شویم،

تغییر قانون اساسی و تعمیل  ،طالبان شرط دیگري را که مطرح کردند :گوید می اسماعیل قاسمیاراما  5».اند هنکرد
این شرط درستی نبوده است،  ؛خواستند که شریعت حاکم گردد طالبان می«: وي ۀبه گفت. قوانین شریعت اسالمی بود

، کشور اسالمی بوده، قوانین، اند هدیدافغانستان از زمانی که مردم آن به دین اسالم مشرف گر .بلکه یک بهانه است
خط قرمز مذاکرات  عنوان بهبا اینکه قانون اساسی  ٦».اند هاینها بهان ،اند هشعارها و محاکم افغانستان با اسالم گره خورد

در قانون اساسی را به معناي  ه و هر نوع تغییرشدمدنی و تعدادي از احزاب سیاسی کشور اعالن هاي  از سوي نهاد
نیز وجود دارد که در صورت تعدیل قانون  یهای نگرانی ،دانند می گذشته ۀده ونیم یکوردهاي آ زدن به دستردب دست

حقوق اساسی  ةکنند ند و یا دولت بپذیرد که بسیاري از مواد قانون را که تضمینکنممکن است طالبان تالش  ،اساسی
بر این باورند که  شوندگان مصاحبهاما تعدادي از . کندتغییر  ،مردم و شهروندان و معرف یک نظام دموکراتیک است

در  مجاهدعبدالحکیم . کندند نظر به ضرورت و مصالح و منافع ملی تغییر اتو می قانون وضعی است و ،قانون اساسی
مگر  ،بهبودي اوضاع مردم قابل تعدیل است خاطر بهماده  هر: گوید قانون اساسی می 149مادة «: این رابطه گفته است

تصوري که   آن  .نیست  راقابل اج ،مادة فوق باشد هر قانونی که مخالف سه بنابراین .دوم و سوم  هاي اول، ماده
 قانون اساسیتحریک اسالمی طالبان دارد مبنی بر تطبیق شریعت اسالمی و ایجاد حکومت اسالمی در افغانستان، 

رسیدن مسایل جدي دیگري وجود ندارد که مانع به نتیجه  ؛فعلی افغانستان این تصور طالبان را تضمین کرده است
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دانند و بر  می موضوع تعدیل قانون اساسی را یک بهانه شوندگان مصاحبهاین دسته از  ١».شودمذاکرات صلح با طالبان 
از جمله . گذارند می انگشت انتقاد ،گذشته ۀدهبه احکام و مواد آن در طول یک نکردن  نقض قانون اساسی و عمل

این است که یگانه مادة قانون اساسی که نقض  گر بیانتحقیقی که انجام شده است  اخیراً«: گوید می مطمئن نظرمحمد
لذا این دست از  2».دادن به چشم دیگران است این خاك پاش .نشده این است که کابل پایتخت افغانستان است

ون اساسی نباید خط قرمز قرار گیرد و حکومت باید به نفع صلح و کنند موضوع قان می پیشنهاد شوندگان مصاحبه
نیاز است که حکومت افغانستان «: گوید می مولوي لودین. انه وضع نکندگیر سختهاي  شرط پیشو ها  خواسته ،امنیت

طالبان  فشاري نکند که بایدانستان باید فقط بر این موضوع پاحکومت افغ .که دارد تنازل کند یهای هم از خواسته
  ،رییسچی در جایگاه وزیر قرار داریم یا در جایگاه  ،کنیم زیرا ما که در افغانستان زندگی می ؛قانون اساسی را بپذیرد

قانون وضعی   آسمانی هم نیست، ،طالب چگونه قبول کند؟ این قانون .تمام قانون اساسی افغانستان را قبول نکردیم
بر طالب . زمان در آن تغییر و اصالحات بیاید که نظر به خواست مردم هر تعریف قانون وضعی هم این است  .است

 ،در جریان مذاکرات .یک مرتبه مذاکرات را ادامه دهید .باید قانون اساسی را بپذیرد حتماًاین شرط را نگذارید که 
  ٣».اول موضوعات اتفاقی را حل کنید

  
  

که امنیت باالترین ضرورت افغانستان  اند هروند و بر این عقید می از این نیز فراتر شوندگان مصاحبهاما تعدادي از 
عبدالحفیظ منصور بر از جمله . شود تأمینباید صلح و امنیت  که هست، به هر قیمتی ،است و باید با شرایط معدود

تمامیت ارضی  ،اول: کشور باید مذاکرات صلح دو تا قید داشته باشدبراي آمدن صلح به «: این باور است که
. فصل دوم قانون اساسی افغانستان نه دیگر آن ،دوم. افغانستان باید خط سرخ باشد و افغانستان پارچه پارچه نشود

. افغانستان ۀییر کابینافغانستان، تغ جمهور رییسحتی به قیمت تغییر نام افغانستان، تغییر نظام سیاسی افغانستان، تغییر 
گوید که در  می وحید مژده اما 4».وزیر باشد یا کس دیگر ،فالن مال براي من و شما امنیت مهم است و مهم نیست که

که  بازشدن دفتر بود  اول،«: چند موضوع را پذیرفته بودند کهها  میان طالبان و ایاالت متحده، امریکایی يگفتگوها
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حذف   سوم، .دوم، موضوع آزادي زندانیان از گوانتانامو بود .کنند که دفتر باید باز شود می دولت افغانستان را متقاعد
ها بود که طالبان این آدرس را قبول  اینها را وعده کردند و به اساس همین وعده .نام رهبران طالبان از لیست سیاه بود

  ١».کنیم که ما به طرف شما فیر می است یکه آدرس ما همان سنگرهای ندگفت کردند، وگرنه قبل از آن می

  پاکستانهاي  خواسته
 ةکنند به نحوي دخیل و طرف جنگ در افغانستان و تمویلرا پاکستان  ،شوندگان مصاحبهبا توجه به اینکه اغلب 

این شدن  وردهآدارد و تا برهایی  و معقتدند که پاکستان خواسته بینند می افغانستان خصوص بهتروریزم در منطقه و 
و دوام زدن  دامنآن  استراتژيه و کرددولت حمایت  مسلحِمخالف هاي  از گروه ،آن منافع تأمینو ها  خواسته

براي حل مشکالت موجود  ییها اما اگر قرار باشد با پاکستان مذاکرات و گفتگو. خشونت در افغانستان خواهد بود
توان این مشکالت را در چهارچوب  میآیا  پاکستان چیست وهاي  امنیتی در افغانستان صورت بگیرد، خواسته

  حل کرد؟ شده معقول و پذیرفتههاي  میکانیزم
در ابتدا ما با قاعدة این بازي « :بر این باور است که ،صلح حضور داشته ۀاسماعیل قاسمیار که از ابتدا در پروس

هاي  سپس شناخت دقیق از خواسته .بودیم که نبودیم بایست بازیگر می با پیروي از قاعدة بازي می ؛آشنا نبودیم
در  .مرتبه به پاکستان سفر کرد 21ما  جمهور رییسک کشور همسایۀ خود پاکستان نداشتیم، به این دلیل که استراتژی

هیچ  .برد، اما در عوض به چند قول و گفتۀ ساده بسنده کردند باید در سفر اول یک عده کارها را پیش می حالی که
  2».ها گذشت آمد و بیشتر از هفت سال در رفت .به عملکرد توجه نشد

 نظرمحمد ؟ده استشبنا  یهای چه خواسته هلوي پاکستان در قبال افغانستان برسیاست پیچیده و دوپ مشخصاًاما 
 امتیازات خواهان بعضی از ،روند گفتگوهاي صلحی که در افغانستان وجود دارد نسبت بهپاکستان «: گوید می مطمئن

 شود را که به پاکستان سرازیر می یهای آب ؛خواهد زمین می خواهد که قضیۀ دیورند حل شود یعنی پاکستان می .است
: مطرح کندرا پاکستان هاي  یان دو کشور و خواستهمجنرال ظاهر عظیمی نیز لیست مشابهی از مشکالت  3».خواهد می

یک با مشکل آب بیشتر  و چون ما در قرن بیست ؛نگرانی خط دیورند ؛ دیگرهندو  نگرانی در مورد روابط افغانستان«
خواست که  راه تجاري که باید با آسیاي میانه داشته باشد و پاکستان بیشتر می ؛مواجه هستیم، نگرانی آب بود

شدن  ناختهرسمیت شه ب اما شوندگان مصاحبهتعدادي از  ».به پاکستان وابسته باشدتقریباً  افغانستان کشوري باشد که
از جمله کبیر رنجبر بر این باور است . بینند نمی مؤثرخط دیورند را در تغییر پالیسی پاکستان نسبت به افغانستان زیاد 

چرا؟ . هیچ تغییري در پالیسی پاکستان نخواهد آمد ،اگر هزار بار دولت ما خط دیورند را به رسمیت بشناسد«: که
تمام دنیا حدود و تمامیت ارضی پاکستان را در . این از طرف افغانستانکردن  حمطر است آور خنده اصالًبراي اینکه 

 .سیمشنا نمیرا به رسمیت  حاال ما هر چقدر خیزك بزنیم و بگوییم که ما این. این محدوده به رسمیت شناخته است
  4».کنند می همین موضوعات را مطرح ،کنند می مانده فکر فقط یک تعداد افرادي که بسیار عقب

 کنند و می به رقابت و خصومت جاري میان هند و پاکستان اشاره شوندگان مصاحبهدیگري از اي  هاما عد
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را حضور و نفوذ هند در این کشور هاي  اساسی پاکستان این است افغانستان زمینههاي  یکی از خواسته« :گویند می
در سیاست خارجی تري  مشهود به صورتحال این نظر در گذشته و . ه و بیشتر متکی به پاکستان باشدکردتضعیف 
نیز پاکستان از گسترش نفوذ  گذشته ۀده ونیم یکدر طول . در قبال افغانستان تبارز یافته است خصوص بهپاکستان 

مرز با پاکستان مثل قندهار و  همهاي  هند در شهرهاي  هند و روابط افغانستان با این کشور و گشایش کنسولگري
 ةنمایند(در این اواخر مقامات پاکستان و از جمله سناتور مشاهد حسین سعید . ه استکرداظهار نارضایتی  آباد جالل

به این معنی که  ؛کند می از کشمیر عبور ،مسیر صلح در کابل: گفته بود که )پاکستان در امور کشمیر صدراعظم ةویژ
توانید در کابل صلح  می کنید می اگر شما فکر...  ید صلح را بخش بخش کنید و یک قسمت را جدا کنیدتوان نمیشما 

نیز رقابت هند و  شوندگان مصاحبهاکثر تقریباً  ١».افتد نمی داشته باشید و بگذارید که کشمیر بسوزد، این هرگز اتفاق
ی از شبخ را هر دو کشور در قبال افغانستان استراتژيجاري میان این دو کشور با توجه به هاي  پاکستان و تنش
به ها  قسمتی از جنجال«: گوید می امیر رامین .سازد می تأثرافغانستان را م ،مستقیم ۀگون به دانند که می مشکالت عمده
 و قدیمی شده ۀکه یک مقول) Strategic Depth(عمق استراتژیک . دنبا هند دارها  گردد که پاکستانی اختالفاتی برمی
گویند که ما به دنبال عمق استراتژیک نیستیم  می وجود اینکه در این اواخربا . مطرح کرده استآن را پاکستان بارها 

اما در  ٢».باشدشان  ممکن است که به ضرر باثباتکنند که افغانستان مقتدر و  می بینیم که آنها فکر می انه ماتأسفاما م
امنیتی پاکستان  ـ  بینیم، دید نظامی می در رابطه با پاکستان مشکلی را که ماترین  بزرگ« :ي رامینآقامجموع به باور 

انستان در گرو صلح افغ«: است سرور ماموند نیز بر این باور ».افغانستان است خصوص بهو اي  هنسبت به مسایل منطق
باید مسیري . ه کشمیر و امثال این کشورهامسألبین هند و پاکستان بر روي  ۀاز جمله منازع کشورهاي منطقه است

کنند و مشکل را  می دیگر مطرح ۀبعضی هم قضیه را از زاوی ٣».ستان و این کشورها ایجاد شودبراي گفتگو با پاک
کند که جنگ را  کوشش می هر کس«: میاخیل از جمله بر این باور است که محمود شاه. برند می بیشتر به جانب هند

خواست که جنگ را از سرحد خود یعنی کشمیر دور کند و به این طرف  هندوستان می .از منطقۀ خود دور کند
عبدالحفیظ منصور نیز  4».گیرد یعنی جنگ کشورهاي دیگر در افغانستان صورت می ؛غم باشند بی بکشاند که خودشان

طلبان کشمیر  در برابر جداییدر کشمیر دالر میلیارد  هند ساالنه حدود چهار ،دي که ما داریمبرآور«: نظر مشابهی دارد
 کل. جنگ کشمیر خاموش شده و جنگ به اینجا منتقل شده است ،با آغاز دور جدید افغانستان. کرد مصرف می

 ۀگویم که باید قضی تان می بدون چون و چرا براي. شود نمی میلیارد مصرف هند در طول این پانزده سال، سه
  ٥».باید دوباره مطرح شودخواهی  برود و پشتونستان سؤالپشتونستان داغ شود، خط دیورند زیر 

پیدا و تاریخی میان دو کشور ی براي این مشکالت دیرپا حل راهو  آمد فایق ها چالشتوان بر این  می اما چگونه
بر این باورند که باید مشکالت موجود میان دو کشور را بپذیریم و براي یافتن  شوندگان مصاحبهتمامی تقریباً  ؟کرد
 انکار یا اصرار بدون برنامه فقط. مساعی الزم صورت گیرد الملل بینمبتنی بر اصول و حقوق آن  ی برايحل راه

                                                   
1. Peace in war-torn Afghanistan only via Kashmir, Pakistan tells US Peace in war-torn Afghanistan only via Kashmir, at: 
http://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/Peace-in-war-torn-Afghanistan-only-via-Kashmir-Pakistan-tells-
US/articleshow/54735495.cms (Last visited on 11/10/2016) 
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بر این باورند که در  شوندگان مصاحبهاغلب . را افزایش دهد و به تنش بیشتر دامن بزند بار فاجعههاي  تواند پیامد می
تیک در سیاست دیپلماالزم هاي  اگر ظرفیت ،خوردار بودیمبر جهانی ۀجامعکه ما از حمایت  گذشته ۀده ونیم یک

 .چون حمایت کافی وجود داشت ؛توانستیم بر بسیاري از این مشکالت خاتمه دهیم می ،داشت می خارجی ما وجود
گرفته در  اقدامات صورت اکثراً. جلب کنیمرا ک کشور استراتژیمنافع  تأمینجهانی براي هاي  اما نتوانستیم حمایت

 ی و ناکافیابتدایهاي  نظامی یا اقتصادي را گامهاي  همکاريهاي  هنام موافقتامضاي معاهدات و  :زمینه مثل این
دانند که باید در  می حل موضوع دیورند را از جمله مسایل اساسی و مهم ،شوندگان مصاحبهنیمی از تقریباً  .دانند می

 :اول ۀمرحل. دارند تأکیدبیشتر روي دو مرحله  شوندگان بهمصاحاین تعداد از . کاري دولت قرار گیردهاي  اولویت
بر  حل راهیافتن  :دوم ۀمرحلو  ؛موضوع دیورند به یک بحث ملی کردن یک مشکل و تبدیل عنوان بهپذیرفتن آن 

اي که بین افغانستان و پاکستان  نشده حل ۀمسأل«: محمد اکبري بر این باور است که. یالملل بیناساس عرف و قوانین 
سردار داوودخان در این زمینه کارهایی را انجام  ،همان طور که قبالً هم گفتم. خط دیورند است ۀمسأل ،وجود دارد

و شما تا االن در  داد و به خاطر پشتونستان، افغانستان را در دامن شوروي قرار داد که هم خودش سوخت و هم ما
ه را یک هولوکاست ساختند که مسألداران افغانستان این   از آن به بعد هم زمام. حال سوختن هستیماین آتش در 

شناسیم،  گویم که خط دیورند را به رسمیت نمی ه اینجاست که وقتی ما میمسأل. خط دیورند حرفی نزند ةکسی دربار
اما این به این معنی است که آن طرف  ؛اریماین گفتن هیچ عملی را هم به دنبال ندارد، چرا که توانش را ند هرچند

ادعاي ارضی بین دو همسایه عامل بیشترین تحریک . این یعنی ادعاي ارضی کردن بر یک کشور. خط هم از ماست
 طبعاً این ادعا پیامدهایی براي کشور دارد و. ه براي پاکستان به معناي بودن و نبودن استمسألاین . و تشنج است

  ١».حل شودباید اي  هگون به
ردن راه براي رایزنی و ارزیابی و مشوره را شرط اول و ن بحث و بازکي ریگستانی نیز شجاعت ورود به ایآقا

خان داوودبه توافق با پاکستان روي طرح سردار  نپیشنهادي او رسیدهاي  حل راهاز  و یکیداند  می آغازین در این کار
اند و  دیورند را ناموسی ساخته ۀمتأسفانه قضی«: وي معتقد است .است آزادهاي  آب به سويبراي داشتن راهی 
وقتی ما وارد مذاکره شویم، ... کنیم  کند که گویا ما سر ناموس خود مذاکره می این رقم جلوه می ،مذاکره در مورد آن

وودخان گفته یک وقتی دا. هاي متفاوتی ممکن است مطرح شود حل راه. ضرر نخواهیم کرد .براي ما مفید خواهد بود
در برابرش تا زمانی که  ،بود که به ما یک معبر بدهید از اینجا تا گوادر به عرض یک کیلومتر تا به دریا وصل شویم

 ،اگر شما معبر را اخالل کردید. شناسیم ما هم همین سرحد را به رسمیت می ،شناسید شما این معبر را به رسمیت می
تواند پیدا شود به شرط اینکه ما همان منطق آن را پیدا کنیم و  می حل این راهبنابر. کنیم ما هم سرحد را اخالل می

  ٢».شجاعت داشته باشیم و وارد مذاکره شویم

از طریق گفتگو و ها  زمینهسازي  فراهم ،ن اتفاق نظر دارندآبر  شوندگان مصاحبهاز  اما راه دیگري که تعدادي دیگر
براي «: گوید می نمونه عنوان بهناهید فرید . پرسی است از طریق متعارف همهمذاکره با دولت پاکستان براي حل قضیه 

از آنها پس  ،بخشی از خاك پاکستان لشکرکشی و بخشی از خاك را که مدعی هستیمبه ممکن است که تا غیر ما این
ن طرف مرز ارتباط خواهند با مردم آ نداریم که مانع مردمی شویم که خودشان میرا از طرفی هم ما این حق . بگیریم

                                                   
  .مصاحبه با محمد اکبري .1
  .محمد ریگستانی مصاحبه با صالح .2



72 

ه از خود مسألپرسی راجع به این  حل یک همه راه. وقت نیست ه ادعاهاي وقت و بیمسألاما راه این . داشته باشند
پشتونستان  ۀمسألالمللی  تواند با یک سیستم شفاف و با دخالت نهادهاي حقوقی و بین این رفراندوم می. مردم است
را  حل راهاین  شوندگان مصاحبهاین تعداد از  ١».ن صلح و مذاکره با طالبان استاینها مشکالت ما در آورد. را حل کند

مانده از  دانند که بسیاري از کشور از این مجاري بر مشکالت ارضی دیرپاي باقی می یالملل بینرا یک اصل حقوقی 
که آن حق تعیین الدول هم موضوع حق تعیین سرنوشت مطرح است  در روابط بین«: اند هآمد عصر استعمار فایق

حاال به طور مثال اگر . نه از طرف ما ، مردمی که آنجا هستنداز سوي خود آن مردم باید مطرح شود ،سرنوشت
خواهیم همراه افغانستان یا مستقل  می ما ،کنیم می ادعا کنند و مبارزه کنند که ما سرنوشت خود را تعیین ها بلوچ

خواهند ما بگوییم که  نمی که خودشان در حالی ؛نداریم این گپ را بزنیمآنها حق  خاطر بهما . باشیم، حق آنها هست
   ٢».خاك ما هستید ءنی شما مکلف هستید که یک جز

شدن  بر روي دست گرفته شوندگان مصاحبهاکثریت مطلق آنکه  ب میان دو کشور نیز بامشکل آ ادر رابطه ب
دارند و  تأکیدبا توجه به نیاز و ضرورت داخلی  آنها از مؤثرکشور و استفاده هاي  زیربنایی براي مهار آبهاي  برنامه

 ۀي اخیر را مایها سالهمسایه مثل پاکستان در طول هاي  به کشورآن شدن  هاي کشور و سرازیر آب از ننشد استفاده
 آب مشکالت تقسیم رايی بالملل بینطبق اصول و مبانی حقوقی باید اما معتقدند که  ،دانند میها  طمع این کشور

دریاي  آب تقسیم ةگوید شیو می از جمله جنرال عظیمی. اساسی سنجیده شودهاي  حل راهبا پاکستان  خصوص به
هاي سال همراه با جمهور  ما سال .حکومت باید با یک ارادة قوي شروع به کار کند«: هاست هلمند یکی از نمونه

فروش  اگرچه بعضی برایش وطن ،کسی پیدا شد باألخره .شتیمهاي هلمند مشکالت دا خاطر آب اسالمی ایران به
موسی شفیق با عباس هویدا نشست و مشکل  .برایش چیزي گفت هر کسفروش گفتند و  گفتند، بعضی برایش آب

این  باألخره .کنند هم صحبت می سندي دارند که بر اساس آن با ،نشینند امروز دو کشور که با هم می .را حل کردند
در غیر آن  .آید به دستکند  باید قناعت طرف مقابل تا حدي که منافع ملی ما ایجاب می .مشکالت باید حل شود

  3».هم یک حلقه ناقص است ولی باز ،ممکن است تعدادي بیایند و به پروسۀ صلح بپیوندند

  شوراي عالی صلحهاي  ساختار و صالحیت
طرفی، ساختار و  بی به شمولموضوع چند بیشتر روي  دگانشون مصاحبهشوراي عالی صلح،  ادر رابطه ب

صلح  تأمینهدف  اتعدادي بر این باورند که تشکیل شوراي عالی صلح ب. رندمتفاوتی داهاي  نظرآن  هاي صالحیت
مدنی و اجتماعی براي صلح از طریق هاي  بردن این پروسه و جلوگیري از فعالیت بلکه براي به حاشیه ،نبود

شوراي عالی صلح شروع  زمانی که«: گوید می مولوي عبدالسالم ضعیف. در یک ساختار دولتی بودآن سازي  متمرکز
صلح  خاطر بهدر قندهار حرکتی  چنانکه  .این یک تالش سیاسی بود  ؛هدف آن آوردن صلح نبود  به کار کرد،

  ؛ازي شداند هرا صلح خاطر بهکابل حرکتی  در  ؛ازي شداند هکاروان صلح را به نامآباد حرکتی  در جالل  ؛ازي شداند هرا
شوراي عالی صلح  زمانی کهاما   .یابی به صلح بود حرکت ملی براي دستیک ازي اند هرا خاطر بهکه  یهای تالش
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هاي  فرمانی هم صادر شد که باید جلو تالش. که خواهان صلح بودندرا گرفت  یهای جلو حرکت  شروع به کار کرد،
دوم   .کردند را گرفتند صلح کار می خاطر بهکه اولین کار این بود که جلو حرکاتی . صلح را گرفت طرخا بهانفرادي 

راهی را  ،سومین کاري را که انجام دادند  .بود را حکومت به دست گرفت پروسۀ صلح که باید یک حرکت ملی می
  ١».ه خاطر صلح ایجاد نشده بودوقت هم شوراي عالی صلح ب همان  .آوردن پول پیدا کردند دستبه  خاطر به

 تأسیسیعنی در . صلح بود ۀشورایی براي عدم موفقیت پروس ،شوراي عالی صلح«: گوید می داکتر فرامرز تمنا نیز
صلح را به حاشیه برد و  ۀساختاري تشکیل شد که پروس ،شوراي عالی صلح هدف مثبتی نهفته نبود و به همین خاطر

گوید تشکیل شوراي عالی صلح  می بیند و می دیگري ۀسعیدي همین نظر را از زاوی اما احمد 2».به تعلیق انداخت
صلح یک پروسه  حالی کهدر  ؛خاص بوداي  هبراي کاریابی و خلق مضمون براي عد ،بیشتر از اینکه براي صلح باشد

برخی اعضاي شوراي عالی صلح کسانی بودند که به «: به انجام رسانداي  هپروژهاي  با برنامهآن را  توان نمیاست و 
صلح آورد تا هم پولی در نتیجه آقاي کرزي آنها را به شوراي عالی . مقام و موقعیتی در کابل و والیات نرسیده بودند

دست هاي تخریبی علیه دولت  شاید به این طریق آنها از فعالیت. د و هم مقام و موقعیتی داشته باشندگیرشان بیای
  3».دارندبر

  
  

هایی میان نظریات مردم و  هاي شوراي عالی صلح، شباهت ضعف گرفته در رابطه با نقطه در نظرسنجی صورت
اند که شوراي عالی  معتقد بوده) صد فی 9/19(گویان  در این نظرسنجی اکثریت پاسخ. شوندگان وجود دارد مصاحبه

وجود فساد در این «) صد فی 2/16و صد  فی 4/16(با ارقامی نزدیک به هم . است» یک شوراي سمبولیک«صلح 
. اند دیگر نقاط ضعف شوراي عالی صلح شناخته شده» این شورا صالحیت و استقالل الزم را ندارد«و » شورا

ها،  صد پاسخ فی 4/11با » ها در کار شورا دخالت خارجی«ها و  صد پاسخ فی 14با » حمایت مردمی ندارد«همچنین 
اعضاي شوراي «اند که  گویان هم معتقد بوده صد پاسخ فی 7/5. اند شناخته شده دیگر نقاط ضعف شوراي عالی صلح

را » نفوذ طالبان در شوراي عالی صلح«گویان هم  صد پاسخ فی 5/5و » عالی صلح، روش مذاکره را یاد ندارند
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  1.اند ترین نقطۀ ضعف شوراي عالی صلح دانسته مهم
آن  اما ترکیب اعضا و ساختار ،دهند نمی قرار سؤالهدف این شورا را مورد  شوندگان مصاحبهاما تعدادي دیگر از 

رهبر این «: گوید می فاروق اعظم از جمله. برد می سؤالي عالی صلح را زیر طرفی شورا بی بینند که می اي هگون بهرا 
استاد ربانی  .صلح را نداشتدر مجال  ياما استاد ربانی هیچ تجربۀ کار ؛بود )استاد ربانی(شورا در ابتدا دوست من 

خواهید، چرا  صلح می اگر واقعاً ؟رهبر شوراي عالی صلح تعیین شود حیث منکه تاریخ و تجربۀ جنگی داشت، چرا 
داده شود که در  یتعیین شود؟ رهبري شوراي عالی صلح باید به کسصلح رهبر شوراي عالی  حیث مناستاد ربانی 

این را  .رهبر شوراي عالی صلح تعیین شد حیث منانی که وفات کرد، پسرش استاد رب. ها دخیل نبوده باشد جنگ
شد که آنها  صلح باید از کسانی تشکیل میعالی رفیع نیز بر این باور است که شوراي  اهللا حبیب ٢».میراثی ساختند

 مطمئن نظرمحمد 3.داشتند زدند و از آنها ترسی نمی نشستند و با طالبان آزادانه گپ می رفتند با مخالفین می می
رییس شوراي عالی «: یا رقباي دیروز طالبان بودند یا مخالفین امروز آنان گوید اعضاي شوراي عالی صلح عموماً می

حکومت  امریکاجمعیت اسالمی به همکاري  .حزب استاد ربانی با طالبان در حال جنگ بود .صلح استاد ربانی بود
طالبان را تروریست  ،آقاي محقق و استاد سیاف  کند، حال جمعیت اسالمی چگونه صلح می  .طالبان را از بین برد

بر  ٤».رفتند کنار طالبان جمع از کهاند  کسانی دارند، حضور صلحعالی  شوراي در که طالبان افرادي از  .نامند می
: گوید می فرامرز تمنا چنانکه ؛گیرد می میانجی، خود طرف قضیه قرار به جاي شوراي عالی صلح ،اساس این دیدگاه

مخالفین طالبان در شورا حضور داشتند و شوراي عالی صلح به جاي اینکه  ،در زمان تشکیل شوراي عالی صلح«
با  ٥».باشد حل راهخودش طرف منازعه بود؛ بخشی از مشکل بود به جاي اینکه بخشی از  ،نقش میانجی را بازي کند

اگر مخالفین  شمارد و بر این باور است که می اسماعیل قاسمیار همین ترکیب را از نقاط قوت این شورا ،این حال
در یک نقطه توافق  شوندگان مصاحبهاما اکثریت  6.دارد پیبهتري در  ۀنتیج ،دیروز طالبان در پی صلح با طالبان باشند

 شوراي عالی«: سخنگوي دولت عنوان بهیک میانجی عمل کند نه  عنوان بهصلح عالی اینکه شوراي آن  نظر دارند و
طرف اختیار کند تا مخالفین مسلح  بیموضع عوض سعی کند که  بلکه باید در گوي دولت باشد؛ صلح نباید که سخن

که ما نوع موضوع اختالفی وجود ندارد  هیچ  اعتماد به دست آمد، زمانی که .دنبتوانند به شوراي عالی صلح اعتماد کن
  ٧».حل کنیمآن را  نتوانیم از طریق سیاسی

ی یخواهید شورا اگر شما می«: کند می بیان گونه این طرف را بی اما وحید مژده چگونگی ایجاد یک شوراي صلح
اگر  کهاست  ایننظر ما  ؛طرف صحبت کند طرف باشد و بتواند با هر دو بی باید این شورا ،صلح ایجاد کنید خاطر به

شما اگر این گروه را  ؛دوم اینکه معاش نداشته باشد ؛باید تعداد آنها کم باشد ،شود گروهی ساخته می چنین این
که  هر کس .آید می به وجوداعتمادي  بی در اینجا است که ؛پردازد می امریکارا شان  دولت بسازید، معاش خور معاش
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 شوندگان مصاحبهاما جدا از بحث ترکیب، بعضی از  ١».شود معاش حاضر می خاطر به ،شود در شورا حاضر می
داراي ظرفیت الزم براي آشتی و مصالحه میان دولت و مخالفین و  گو پاسخ يساختار شوراي عالی صلح را ساختار

شوراي عالی صلح از افراد نامتناجس و . ما آن ساختارها را نداریم«: گوید می سیما سمراز جمله . دانند آن نمی مسلح
است براي تعدادي و یک  درآمدیک منبع این شورا . ساخته شده است ،ضی که خودشان اعتقاد به صلح نداردمتناق

عادلی اما  زکیه داکتر ٢»کنید؟ ساختار و سیستمی حفظ می هبا چ ،وریدآ می صلح راوقتی باز . نهاد تشریفاتی است
شوراي عالی صلح هم از «: کند و معتقد است که می نیز اضافهرا حقوقی شوراي عالی صلح هاي  مشکل صالحیت

از نظر حقوقی کارهایی را که . ها دچار مشکل است نظر ساختاري هم از نظر تشکیالتی و هم از نظر صالحیت
یعنی ضمانت اجرایی . اجرایی شود حتماًاور نیست که  اي دارد و الزام دهد، شکل توصیه شوراي عالی صلح انجام می

. هاي مشخصی برایش تعریف نشده است ها هم باید بگویم که هنوز صالحیت از نظر صالحیت. ردبراي آن وجود ندا
همچنین اعضاي شوراي عالی صلح از تمام اقشار . دولت صورت بگیرد تأییدباید با  ،دهد یعنی اگر کاري انجام می

حلقات دولتی طرفدار اینها هستند  ،اند که به نوعی کنند و بیشتر کسانی در این شورا جمع شده نمی جامعه نمایندگی
گوید چنین  می ماموند اما سرور ٣».توانند و نفرات مورد نظر دولت هستند و طبعاً کاري را هم از پیش برده نمی

اما این شورا نتوانسته از  ،صلح داده شدهعالی مشورتی براي شوراي  ۀجرگ لوياز سوي  اي صالحیت قانونی
مشورتی انتخاب شده بودند و صالحیت الزم را  ۀجرگ لويدر حالی که آنها توسط «: خود کار بگیردهاي  صالحیت

 رو دنبالهآنها صلح اجتماعی را فراموش کردند و بیشتر . اما در عمل آنها نتوانستند استقالل خود را حفظ کنند ،داشتند
  ٤».هاي مقطعی حکومت شدند سیاست

  »ثالث بالخیر«یا  ایجاد یک حرکت سوم

و در عین  مؤثرغیر ، شوراي عالی صلح را میکانیزم ناکارا وشوندگان مصاحبهتعداد محدودي از اما در مجموع 
آن حرکت  به جاي کنند و نمی بینی پیشآن  هاي دانند و دورنماي روشنی را نیز براي تالش میدولت  حال متکی به

طرح اولیه و خام این حرکت از  و چگونه باشد؟اما این حرکت سوم چگونه شکل بگیرد . ندکن می سوم را پیشنهاد
صداي خود را باال کند و این حرکت   یک حرکت ملی ایجاد شود،«: نظر مولوي عبدالسالم ضعیف چنین است که

ۀ شخص به وسیلشود نه  ها آورده می ۀ همسایهبه وسیلصلح نه   .است حل راهبه نظر من این . ملی تقویت شود
 استراتژيیک  اینکهتا   اید اعتماد حکومت افغانستان را داشته باشد و هم اعتماد طالبان را،این حرکت ملی ب  دیگري،

چنان حکومت باید  هم .حکومت همراه با طالبان باید این فرصت را به مردم بدهند  .ملی در افغانستان آماده شود
به مردم  .در رسیدن به صلح قبول کندطالبان هم باید ناتوانی خود را   .ناکامی خود را در آوردن صلح قبول کند

. جوش باشدخود رکت باید بیشتر مردمی و نیمهاین ح رسد یبه نظر م ٥».ملی طرح شود استراتژيچانس داده شود تا 
چنین حرکتی در حالی که دولت و حکومت وجود دارد و نسبت به سرنوشت کشور در  گیري شکلاما اینکه امکان 

                                                   
  .مصاحبه با وحید مژده .1
  .مصاحبه با سیما سمر .2
  .مصاحبه با زکیه عادلی .3
  .مصاحبه با سرور ماموند .4
  .مصاحبه با عبدالسالم ضعیف .5



76 

 گیري شکلتوان از دولت توقع داشت که مسئولیت خود را رها کند و منتظر  می چگونهبرابر مردم مسئول است، 
چنان انسجام و انتظام یابد که توانایی تعیین جهت براي  ،گیري شکلو یا چنین حرکت به فرض  ؛چنین حرکتی باشد

ترسیم  ، فرجامیصلحي ها باشد و طالبان و حکومت را بر سر یک میز بنشاند و براي تالشداشته دولت را  مردم و
را براي  »ثالث بالخیر«جنرال عبدالهادي خالد تعبیر . وضاحت الزم ندارد ،شوندگان مصاحبهنظر این عده از  این .کند

طالبان هم شوراي صلح خود را ساختند  .این شوراي صلح دولت است«: برد و معتقد است که می کاره این حرکت ب
ولی کی باید که این دو گروه را با هم بنشاند؟ نیاز به ثالث بالخیري است که بین این دو   .که در قطر است

حاال هیچ  .این دو طرف باید به ثالث بالخیر صالحیت بدهند تا ثالث بالخیر بتواند که حاکمیت کند .ي کندگر میانجی
این نیروي ثالث بالخیر طرح  گیري شکل ةنحویا و وجود  رايب وي نیزاما  ١».دهند به ثالث بالخیر کدام صالحیت نمی

  ».گردند که اینها جمع شوند، تبدیل به نیرو می داریم در جامعه د، افراديرتا به حال وجود ندا«: گوید می روشنی ندارد و

  فقدان شفافیت مالی و کاري در شوراي عالی صلح
الزم حسابی و مالی و عملکرد شفاف در ، تعدادي شوراي عالی صلح را فاقد شفافیت شوندگان مصاحبهدر میان 

این شورا نظم هاي  دانند و بر این باورند که عدم شفافیت باعث شده تا فعالیت می برابر افکار عمومی مردم افغانستان
با مردم نیز آن  يآجنداساختن  اینان بر این باورند که شوراي عالی صلح در شریک. یت الزم را نداشته باشدمؤثرو 

. کند می افکار عمومی فعالیت ۀاین شورا در حاشی بنابراین ؛ه و نتوانسته افکار عمومی را با خود همراه سازدناکام بود
بیند و معتقد  می بیشتر مشکل را در داراالنشاي شوراي صلح ،خلیلی، معاون ارشد شوراي عالی صلح محمدکریماما 

انجام ... سازي و براي پروژه مثالًداراالنشاي این شورا مصارف فراوانی را «: اند هاست که اعضاي شورا خود در حاشی
 به وجودباید شفافیت در مصارف این شورا . وظایف این شورا و داراالنشاي این شورا نیست جزء اینها. داده است

نباشد که این شورا  این طور. باید شورا مستقل باشد. جهت در کار شورا کند هاي بی حکومت هم نباید دخالت. بیاید
اما اینکه دیگران بیایند و همه چیز را مشخص کنند و به نام شوراي عالی  ،همکاري قابل قبول است .لیک باشدوسمب

یی مشخص در گو پاسخ میکانیزمنبود یک « :گوید که می داکتر فرامرز تمنا نیز 2».صلح باشد، این را ما قبول نداریم
ابهامات  ۀموجب شده تا فعالیت این شورا در سای ،هاي آن ارف و فعالیتشوراي عالی صلح در رابطه با مص

 یریتدتمام مسایل مالی از سوي ریاست داراالنشا م«: گوید می نیز داکتر صادق مدبر 3».برانگیز قرار بگیرد پرسش
حتی مذاکراتی عدم هماهنگی در میان شورا در سطحی بود که . اطالعی نداشتندآن  شد و اعضاي عالی شورا از می

زمان استاد آن  شورا که در رییس بعداًشد و  می گرفت نیز از سوي داراالنشا به پیش برده می که با مخالفین صورت
ي آور جمعرا تشکیل و جدول معاشات تمام ادارات  ،ما در آن زمان براي بررسی. یافت می از آن اطالع ،ربانی بود

اما  4».تشکیل و معاشات خود نشدند ۀداراالنشاي شوراي صلح حاضر به ارائ ارسال مکاتیب متعدد، رغم بهاما  ،یمکرد
گذاري بیشتر  طرفدار تقویت این شورا و سرمایه ،است که با ذکر شرایطیاي  هشوند مصاحبهتنها  سباوونوحیداهللا 

 یشوراي صلح. د و هم به ملتطرفی خود را نگاه کند و هم به دولت صادق باش بی ،شوراي صلح«: استآن  روي
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 ۀبودج صد فیدولت سه . پول مصرف کند ،نجیب به جاي تانک ةمثل دور. که تنها نام نباشد و بودجه داشته باشد
  ١».شود جنگ تمام می ،بدهد به شوراي صلح ،شود می تانک و عسکر مصرف جنگ را که به

  روشن براي صلح استراتژي نبود
رسیدن به صلح با توجه به پیچیدگی قضیه و وجود عوامل و  اصوالًبر این باورند که  شوندگان مصاحبهتعدادي از 

به باور این تعداد از . جامع است استراتژيروشن و طرح یک  ۀضرورت به تدوین یک برنام ،خارجیهاي  دخالت
در . اري استرفت دچار پریشاناي  ه، شوراي عالی صلح در شرایط حاضر در فقدان یک چنین برنامشوندگان مصاحبه

براي صلح و مسایل قابل بحث و مسایل غیر قابل عبور  یزمانی مشخص چوبو چهار رتی که تعریف مشخصصو
ن آورد صلح و ثبات و تأمیند راه درستی را در پیش گیرد تا به توان نمیوجود نداشته باشد، شوراي عالی صلح 

مشکل ما این است که در سطح داخلی و «: ناهید فرید بر این باور است که. شودمیز مذاکره منتهی مخالفین مسلح به 
ما آوردن صلح را دست کسانی دادیم که هیچ . براي آوردن صلح در کشور نداریماي  ههیچ برنام ،سیاست خارجی

رامرز تمنا که ف ٢».ه برخوردار نیستندمسألهاي کافی در رابطه با این  یعنی از مهارت. ه ندارندمسألاي با این  رابطه
مدت و غیر قابل محاسبه و مبهم و دراز ۀپروس عنوان بهبه صلح دارد و منتقد تعریف صلح اي  هوژدیدگاه بیشتر پر

ساله براي رسیدن به صلح، این قدر نفر، این قدر  پنج ةگفتند که ما براي یک پروژ باید می«: گوید می سنجش است،
رسیدن به صلح چقدر هزینه باید فهمید براي  می که ملت افغانستان هیمپول، این قدر امکانات اختصاص بد

جدید  استراتژيشوراي عالی صلح «: گوید می اما در مقابل عبدالحکیم مجاهد از اعضاي شوراي صلح ٣»بپردازد؟
این موضوع را مدنظر گرفتیم که قبل از همه چیز ما نیاز به اجماع  استراتژيدر این  .خود را روي دست گرفته است

هم نظر جامعۀ مدنی گرفته شده است،   ، هم نظر احزاب سیاسی گرفته شده است ،ما لیِفع استراتژيدر   .ملی داریم
 در  .تنظیم شده است یجامع استراتژيو   و جوانان گرفته شده است،هم نظر علما   ان گرفته شده است،هم نظر زن

بین  در ؛لفین مسلح کنار بیاییمتوانیم با مخا پی آنیم که راهی را بیابیم که چگونه می ما در استراتژيچوب این چهار
  اعتمادي بیِ بین افغانستان و مخالفین مسلح و فضاي  اعتمادي فضاي بی زمانی کههمه موضوعات به نظر من تا این 

حل سیاسی دست بیابیم  ها بتوانیم به راه کنم که به این زودي فکر نمی  بین افغانستان و کشورهاي منطقه از بین نرود،
شود باید نسبت به تحوالت  می که تدویناي  ه، برنامشوندگان مصاحبهتعدادي از  اما به باور ٤».و جنگ پایان یابد

 به صورترا نهفته در این تحوالت هاي  احتمالی و فرصتاي ه باشد و دگردیسیدید استراتژیک داشته منطقه 
صلحی فاقد چنین  ۀدر صورتی که هر برنام. ندکبه نفع کشور مهار  راها  تا بتواند این فرصت شود شاملاي  هبینان پیش

که از ها  با توجه به این مشکالت و کاستی. د این روند را به منزل برساندتوان نمی ،اندیشانه باشددید کالن و دور
ها  به آن اشاره شده است، پیشنهاد داکتر سردار رحیمی این است که براي انسجام در تالش شوندگان مصاحبهسوي 

  :براي رسیدن به صلح این اقدامات صورت بگیرد
  بازنگري در ترکیب شوراي عالی صلح )1

                                                   
  .مصاحبه با وحیداهللا سباوون .1
  .مصاحبه با ناهید فرید .2
  .مصاحبه با فرامرز تمنا .3
  .مصاحبه با عبدالحکیم مجاهد .4
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ین نهادهاي دیگر و اش در ب تعریف جایگاه حقوقی شوراي عالی صلح؛ یعنی اینکه جایگاه حقوقی )2
  .اش تعریف بشود هاي ارتباطی میکانیزم

برد فنی و تخصصی براي شوراي عالی صلح طراحی شود که اینها به صورت مستدل عوامل ناامنی و  )3
هاي فنی و تخصصی براي صلح را در سطح ملی و  هاي مرجع براي صلح و برنامه ثباتی و گروه بی

 ۀي و برناماین استراتژ. اي دنبال بکنند تا یک برنامه و استراتژي صلح در افغانستان داشته باشیم منطقه
  1.مدون را نه ما دیدیم و نه کار شوراي عالی صلح بر اساس یک برنامه و استراتژي مدون بوده

  سی کشوردیپلمامیان شوراي عالی صلح و دستگاه ها  خلط صالحیت
جنگ و منازعه  اي منطقهفرایند صلح با توجه به ابعاد  برد پیشبر این باورند که  شوندگان مصاحبهاکثریت مطلق 

تیک دارد که از دیپلماهاي  نیست و ضرورت به رویکردپذیر  تنها از مجراي شوراي عالی صلح امکان ،در افغانستان
هاي  ایجاد زمینه اتیک در رابطه بدیپلمابا اینکه در گذشته کنشگري  .وظایف شوراي عالی صلح خارج است ۀحیط

منطقه در این جهت چندان قابل توجه نبوده، هاي  يگذار ي بر سیاستگذار تأثیرصلح در افغانستان و  تأمینالزم براي 
با . کمرنگی داشته است هرچندنیز در سیاست خارجی کشور تبارز  »سی صلحدیپلما« حکومت وحدت ملیاما در 

باید  و کنشگر در این زمینه وجود دارد وتر  سی فعالدیپلماضرورت به  ،شوندگان مصاحبهبه اعتقاد اغلب این حال 
  .ات شوراي عالی از طریق وزارت امور خارجه به پیش برده شودئاکثر اجرا

به جاي این همه « :منتقدین کارکرد شوراي عالی صلح هستند عمدتاً که شوندگان مصاحبهبه باور این تعداد از 
جا گرد آورده فهمند که چرا این نمی آن ةاعضاي بیچار اصالًکه  روي شوراي عالی صلح کردن و مصرف کردن خرج
کردیم و  می در این بخش، مدیریت جدیدي ایجاد افغانستان تا ۀدادیم به وزارت امور خارج می ها را اند، این پول شده

مثال در انگلستان وزارت جدیدي ایجاد شده است تا خروج بریتانیا را  عنوان به. شد یم تیترب نهیزمدر این  دیپلمات
کنیم، چون این کار وزارت  تأسیسشد که یک مدیریت صلح در وزارت امور خارجه  می. اروپا تسهیل کند ۀاز اتحادی

اي هم در این مسیر  رسیم و تجربه نمی اي دلیلی که ما به هیچ نتیجه. امور خارجه است نه کار شوراي عالی صلح
یک برخورد دیپلماتچرا که طرف ما . یک استدیپلماتگفتگوها کار  برد پیش اصوالًاین است که  ،کنیم کسب نمی

  ٢».کنیم می اي برخورد کند ولی ما قبیله می

مذاکرات با  برد پیشتوانایی شوراي عالی صلح در  ادیگري مانند احمد سعیدي نیز در رابطه ب شوندگان مصاحبه
کنترل بخشی از جنگ و صلح در دست خود ما «: کنند می اظهار تردید این روندتوجه به ابعاد داخلی و خارجی 

هایی که در افغانستان منافعی براي  طرف  هاي درگیر، اما باید طرف. نیست که بخواهیم در مورد آن تصمیم بگیریم
اي  همسأل ،ي درگیر را قناعت دهیمها طرفتوانیم این  می چطور اینکهحاال . اند را قناعت بدهیم خود تعریف کرده

  ٣».پذیر نیست ن اعضاي شوراي عالی صلح امکاناست که با ای
شوراي هاي  میان صالحیت یگوید که خط روشن می سی کشوردیپلمادستگاه  ان ارشدکارمنداز  نیرام ریاما ام

و آید  می شوراي عالی صلح زمانی. ستاوزارت خارجه کارش دیپلماسی «: عالی صلح و وزارت خارجه وجود دارد

                                                   
  .مصاحبه با سردارمحمد رحیمی .1
  .مصاحبه با سیدعسکر موسوي .2
  .مصاحبه با احمد سعیدي .3
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چون بحث مذاکرات صلح یک بحث تخنیکی . گفتگوهاي مستقیم صلح شروع شودکند که  می کارش را شروع
ست بیشتر تا اینکه فقط ا و امریکا داریم، بحثی دیپلماتیک بحثی که ما با کشورهاي منطقه و پاکستان و چین .هست

خواهند شوراي عالی صلح شرکت هاي  هر وقت که گفتگوها شروع شود، در این مذاکرات نماینده. بحث صلح باشد
 )آقاي فقیریار فرهاد(شوراي عالی صلح  ةیک نمایندچهارجانبه هم در گفتگوهاي آن  با. وضاحت وجود دارد. کرد

  ١».که معاون داراالنشاي شوراي عالی صلح بود، را با خود داشتیم

  صلح و عدالت
 ۀآنچه دوراه. وجود دارد متفاوتیهاي  دیدگاه ؟بناي صلح باشد یا نه يها تالشعدالت باید بخشی از  اینکهدر 

 ةاز رسیدگی به پروندها  برخی. جاي گرفته است اختالف نظرهادر کانون این  ،شود می صلح یا عدالت نامیده
را با اجراي عدالت در شرایط حاضر کنند و برخی دیگر بناي صلح  می کاران و ناقضان حقوق بشر پشتیبانی جنایت

  .هم نزند موجود را بر ةعدالت، وضع شکننداجراي که  و از آن بیم دارند دانند می ناسازگار
هاي  کشی برخی گروه شماري از نقض حقوق بشر و کشتار و نسل بی هاي در تاریخ مدرن افغانستان، گونه

بار سنگین و سیاه تاریخ هنوز هم بر روابط اجتماعی . خورد می ي داخلی به چشمها جنگدر جریان  ویژه بهاجتماعی 
» طرح عمل«. خواهد ساخت تأثرهمچنان تحوالت سیاسی آینده را مدر کشور سایه گسترده و  و سیاسی اقوام

پیشین بر هاي  حکومت براي صلح، عدالت و آشتی در افغانستان در آغازین بند خود به اثرگذاري بدرفتاري
ثبات سوي ساختن دولتی باي مهمی به ها گامافغانستان «: کند می کنونی سیاسی و اجتماعی چنین اشارههاي  دگرگونی

این کشور با میراث نقض آشکار حقوق بشر که در بیش از دو دهه جنگ  زمان هم. دارد میبر ساالر مردمو قانونی و 
 2».دست به گریبان است ،جویانه مردم گسترده آمیز و عدالت زیستی صلح سیاهش را بر هم ۀمسلحانه روي داده و سای

آگاهانه  ،که ممکن است در آینده نیز تکرار شوداي  هاز گذشت ،ن تاکنونب ۀنام موافقتشدن  اما از آغاز عملی
ه نام موافقتبود و لذا در این » اول صلح، بعد عدالت«ن، شعار اخضر ابراهیمی، در نشست ب. پوشی شده است چشم

 شوندگان مصاحبهامري که اغلب  ؛بعد موکول شد هو موضوع عدالت ب آمد به عملوهاي جهادي تقدیر راز تمام نی
  .آماده نبوداجراي عدالت و شرایط براي صلح  ،زمانآن  دانند و معتقدند در می جا هاقدام بآن را  نیز

بر پایه این . منتشر کرد» فراخوانی براي عدالت«کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارشی را به نام  ،2002در سال 
یی ناقضان حقوق بشر گو پاسخي داخلی، اغلب آنها از لزوم ها جنگنی گزارش در یک نظرسنجی از شش هزار قربا

گفتگوهایی را با کمیسیون مستقل  جهانی ۀجامعکرزي زیر فشار  جمهور رییس ،2005سپس در سال . دفاع کردند
طرحی عملی براي اجراي عدالت  ةي حقوق بشري دربارها سازمانو  کننده حقوق بشر و نمایندگان کشورهاي کمک

گامی » طرح عمل«. رسمیت یافت» طرح عمل براي صلح، آشتی و عدالت«این طرح سرانجام به نام . انتقالی آغاز کرد
  :کرد می گانه را روشن صلحی دادگرانه بود و تعهدهایی پنج تأمینبه پیش براي 

  درد و رنج مردم افغانستان اعتراف و به رسمیت شناختن )1

                                                   
  .مصاحبه با امیر رامین .1

2. AIHRC, “Peace, Reconciliation and Justice in Afghanistan: Action Plan of the Government of the Islamic Republic of 
Afghanistan,” 2005: http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Thematic%20reports/Action_Pln_Gov_Af.pdf 
(Accessed on October, 2, 2016) 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Thematic%20reports/Action_Pln_Gov_Af.pdf
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کاران جنگی از  حقوق بشر و جنایت ناقضینو برکناري  گو پاسخبناي نهادهاي دولتی درخور اعتماد و  )2
  نهادهاي دولتی

  یابی و گردآوري اسناد گردن نهادن به حقیقت )3
  آشتی و تقویت وحدت ملی برد پیش )4
  ییگو پاسختشکیل کارگروهی براي معرفی سازوکاري الحاقی در روند  )5

در زمان  ،که پارلمان را در دست داشتند هاي قومی سیاسی جناح از سوي یادشده به دلیل فشارها اما طرح عمل
 کمیسیون مستقل حقوق بشر، ناچار موضوع عدالت و رسیدگی به جنایات پیشین را در. مناسب خود اجرا نشد

، عفو عمومی و ملی ۀمصالحرا به نام قانون اي  هپارلمان الیح 2007در عوض، در سال . کار خود جاي داد ۀحاشی
این قانون با اعالم عفو عمومی، احزاب پیکارجوي پیشین و نیز طالبان را به مصالحه . ثبات ملی تصویب کرد

زیرا مجامع حقوقی با عفو عمومیِ متضاد با  ؛پدید آورد جهانی ۀجامعفراخواند و برخورد تندي را میان حکومت و 
به امضاي  2008در سال هایی  تعدیل و سرانجام این قانون با جرح .مردم مخالف بودندخواهی  حقِ عدالت

ي سیاسی و احزاب متخاصم که پیش ها جناح ۀهم«: سوم قانون یادشده چنین آمده است ةدر ماد. رسید جمهور رییس
مصالحه و عفو عمومی شوند و نباید تحت پیگرد  ۀباید شامل برنام ،از ایجاد دولت موقت در جنگ و ستیز بودند

آشتی و صلح و ثبات تقویت شود و زندگی جدیدي  ،هاي گوناگون جامعه قانونی و عدلی قرار گیرند تا میان بخش
  1».در تاریخ معاصر سیاسی افغانستان آغاز گردد و همه از حقوق قانونی خویش برخوردار شوند

 کنندگان تصمیم تهیه هرچند گوید که می اما سیما سمر ،ي مورد نقد قرار گرفتبا اینکه این قانون از سوي بسیار
 صورت گرفت،آن  دراما در نهایت با تعدیالتی که  ،عدالت و تطبیق عدالت انتقالی بود تأمینبستن راه براي  ،مسوده

کلیت عفو و  از] اص علیه اشخاصجزایی مربوط به دعواي اشخبخش [والی ثارن موضوعقانون وضاحت یافت و 
این ماده، ) 2و1(هاي  احکام مندرج فقره«: کند که می سوم این قانون تصریح ةسوم ماد ةفقر 2.ونیت استثنا شدمص

  3».کند نمی العبدي و جزایی اشخاص علیه اشخاص را در مورد جرایم فردي اخالل دعوي حق
پیشین بر هاي  و جنایتها  نادرستیگرفتن  نادیدهپذیرند که  می شوندگان مصاحبهتمام تقریباً  با اینکه

رویدادهاي پیشین، راه را براي صلح و سازي  روشن گذارد و می اثر وسوهاي سیاسی و اجتماعی آینده سمت
. اما در نحوه و شرایط و زمان اجراي عدالت تفاوت نظرهاي جدي وجود دارد، گشاید می ي در زمان حالساالر مردم

محاکمه کشاندن رهبران سیاسی که به بر این باورند که اگر موضوع اجراي عدالت و یا  شوندگان مصاحبهتعدادي از 
 ةامکان تشدید منازعات داخلی در وضعیت شکنند ،در حال حاضر مطرح شود ،به نحوي متهم به نقض حقوق بشرند

تعداد کمتري با این حال  .اند موافق »اول صلح بعد عدالت«هنوز هم با نظر  شوندگان مصاحبهاغلب . فعلی وجود دارد
نیز ممکن است فرایند صلح را در هم ها  جنایتانکار و معتقدند که اند  طرفدار اجراي عدالت شوندگان مصاحبهاز 

اجتماعی به  ةو بناي صلح و آشتی را در بافت گسترد شوداجتماعی اعتمادي در بستر ناآرامی  بی موجب دوام وبریزد 
هاي مجاهدین دست به قتل و کشتار  اگر با کسانی که در گروه«: ناهید فرید از جمله معتقد است که .بیاندازدمخاطره 

                                                   
1. MOJ, “Law on National Reconciliation, Public Amnesty and National Stability,” Official Gazette, Issue No. 965, 
December 3, 2008, pp 15-21 

  .مصاحبه با سیما سمر .2
  همان .3
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طالبان کسانی که  ةیا بعد از دور. کرد شاید گروه دیگري مثل طالبان اصالً ظهور نمی ،گرفت زدند، برخورد صورت می
کردیم و عدالت در مورد آنها  را مجازات میکشی انجام دادند، اگر ما آنها  هاي آشکار ضد بشري مثل نسل جنایت

عفو  ،سال گذشته یکی از انتقادات جدي در مورد آقاي کرزي 15در طول . االن وضعیت این طور نبود ،شد تطبیق می
  ١».من معتقدم این روش جواب نداده است. و بخشش افرادي بود که با واسکت انتحاري دستگیر شده بودند

اگر اینجا یک استقرار بیاید، از من شروع تا هر کس باید یک دفعه  واقعاً«: سلیمان الیق نیز بر این باور است که
 ۀدر تدوین برنام ها سالکه در این  سیما سمر ٢».آید نمی به وجوداعتماد بین مردم هم  ،در غیر آن. بازخواست شود

با وجود اینکه من مخالف نظر «: گوید می کمیسیون حقوق بشر افغانستان نقش داشته نیز رییس عنوان بهعمل 
دیگر سازمان ملل متحد  ةباز دور. گفتم ناممکن است عدالت، من می بعداًگفت ثبات اول بیاید  ابراهیمی هستم که می

که دیدي نه من به عدالت رسیدم و نه ابراهیمی را گفتم . ابراهیمی و چند نفر دیگر را روان کردند براي یک ارزیابی
  ٣».تواند جدا از همدیگر ببیند اینکه این دو تا را آدم نمی خاطر به. شد همان طورو . تو به ثبات

معاون ارشد  خلیلی محمدکریم. بینند نمی به نحوي این دو را از هم جدا شوندگان مصاحبهدیگري از  اما تعداد
اگر ما جنگ را ختم کنیم، . کند عدالت با حضور جنگ تحقق پیدا نمی«: شوراي عالی صلح بر این باور است که

آنها نه جنگ را . اند تر از گذشته شده امروز مردم آگاه. داشت عدالت باز هم مشکل است نظر هم بدون در آن
باید . مردم به دنبال صلح عادالنه هستند. اند  عیت فعلی خسته شدهمردم افغانستان از وض. عدالتی را خواهند و نه بی می

اما در مجموع به نظر تعدادي الزم نیست هر فرد و رهبران سیاسی به  ٤».بیاوریم به وجودتلفیقی از این دو را 
 به رسمیتدر گام نخست، بلکه . شودبراي منازعات داخلی باز هم فراهم اي  همه کشانده شوند و بهانکمح

سزایی دارد و در  هپیشین، اهمیت ب ۀبه کار رفتهاي  و روشها  خواندن سیاست و زشتها  جنایتشدن  شناخته
احزابِ درگیر در  ۀدر افغانستان هماما مشکل در این است که . دهد می مرزنگاري میان گذشته و حال به ما یاري

 5»جنگ عادالنه«چوب چهار و اجتماعی در داخلی، نبردهاي خود را به نام مبارزه بر سر حقوق قومیهاي  جنگ

 که ضرورتآنچه  لذا .ي جنگ را به یاد آورندها سالیا بیدادگري  6»عدالت در جنگ«آنکه اصل  بی ،کنند می توجیه
گذشته و براي هاي  از رویداد  طرفانه ست تا به فهم مشترك و بیطرف از رویدادها بی ایجاد یک روایت ،نماید می

  . کندکمک  ،تکرار این اشتباهات در آیندهجلوگیري از 
  
  

                                                   
  .مصاحبه با ناهید فرید .1
  .مصاحبه با سلیمان الیق .2
  .مصاحبه با سیما سمر .3
  .مصاحبه با محمدکریم خلیلی .4

5. jus ad bellum  
6. jus in bello 
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  فصل سوم
  یعموم هايراهکار ارائۀ ها و چالش لیتحل

  مششبخش 
  عمومی فراراه صلح در افغانستاني ها چالش
از عوامل خارجی و داخلی است  تأثربارزي م پیشین بحث شد، جنگ در افغانستان به شکلهاي  در بخش چنانکه

اما از یک سو نوع و سطح  .اند هخشونت نقش داشتجنگ و در تداوم  ،که در هر برهه و مرحله از منازعات در کشور
هاي  و رقابتاي  همنطقهاي  دخالت این عوامل در طول چهار دهه با توجه به دینامیزم تحول و تداوم در سیاست

از . متفاوت بوده است ،امعه و سیاست در افغانستان و نوع فراگرد تحول در داخلبزرگ و نیز پویایی جهاي  قدرت
مشکالت داخلی با منافع بیرونی به شکلی از اشکال گره خورده و  و تداوم جنگدر طول این چهار دهه، سوي دیگر 

مشابه هاي  ه به زمینهدر این بخش با توج. درونی کشور را در پی داشته استعوامل پیچیدگی عوامل بیرونی و  هم در
ي عمومی فراراه صلح را در افغانستان در دو بخش عوامل بیرونی و عوامل داخلی به ها چالشمتفاوت، هاي  در زمانه
  .گیریم می بررسی

  دخالت خارجی
یکی از عوامل اساسی دوام جنگ و خشونت و مانعی  عنوان به، همواره گذشته ۀدهدخالت خارجی در طی چند 

ل میان دو قدرت بریتانیا و افغانستان از آغاز در نقش یک کشور حائ. براي صلح و ثبات در کشور مطرح بوده است
رهایی  اي منطقههاي  رقابت ةنیز نتوانست خود را از چنبرها  تزاري شکل گرفت و پس از زوال این قدرت ۀروسی
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طرفی و عدم انسالك اما  بی رغم بهگرفتن جنگ سرد، افغانستان  ان پس از جنگ جهانی دوم و با اوجدر دور. دهد
منافع ملی کشور باشد و هم از افتادن کشور در دام  ةکنند تأمیننتوانست سیاست خارجی متوازنی را پی بریزد که هم 

سیستم . کندي گیر پیشخاور میانه و جنوب آسیا  ۀجاري در منطقهاي  و خصومتها  مداخالت بیرونی و رقابت
 70و  60هاي  در دهه اي هتوسعهاي  بردن برنامه خارجی براي پیشهاي  مد سیاسی و اتکاي بیش از حد به کمکآناکار

شوروي و امریکا یا دو بلوك شرق و غرب سرگردان  برقیهاي  تا میان قدرت کرددولت افغانستان را وادار  میالدي،
و با شکست . قرار بگیرد) شوروي(شمالی خود  ۀاز همیشه در معرض تهاجم همسایتر  پذیر آسیب ،در نهایتو  ؛شود

قدرت و منفعت هاي  ورده بودند و حوزهآ، رهبران سیاسی احزاب مختلفی که در دوران جهاد سر برشوروي خروج
 به سوينتوانستند نظم سیاسی پس از جهاد را شکل دهند و راهی از جنگ ه بودند، کردمشخصی براي خود تعریف 

و یک جنگ  اي منطقهجدید هاي  کام رقابت بهرا افغانستان  ،داخلیهاي  در عوض رقابت. صلح و ثبات بگشایند
اندیشی شد و فرصت الزم براي بازداخلی  عیار تمامتبدیل به منازعه و جنگ گروهی  میاناختالفات . نیابتی کشاند

ی که الملل بینوضعیت کشور و تنظیم و تعریف روابط سیاسی جدید متناسب با تحوالت کالن در سطح منطقه و نظام 
  .شدپذیر  افغانستان بیش از پیش مداخله ،و در عوض ؛سلب شدبا زوال شوروي در حال اتفاق افتادن بود، 

دن سیاست با رخو قومی و مذهبی و گرهاي ه داخلی، رویکرد عیار تمامخشونت سیاسی و جنگ  گیري با اوج
تبدیل آن را  و کردبیشتر افغانستان را پذیري  مداخله ،این سرزمین ةزد بار سنگین تاریخ تبعیض ۀاضاف مسایل هویتی به

هاي  خلوت امنیتی براي همسایه افغانستان حیات ،در این برهه .کرد اي منطقههاي  حساب به میدان جنگ و تصفیه
به فکر جنگ ها  ک همسایه جنوبی قرار گرفت و به تعبیري در شرایطی که قدرتاستراتژیشمالی و غربی و عمق 

افغانستان در کانون توجه و قرارگرفتن  و 2001پس از سال . جنگ همسایگان شدستارگان بود، افغانستان اما اسیر 
خزنده پی  به صورترا اي  هجویان مداخلههاي  سیاستافغانستان توانستند هاي  حمایت جهانی نیز از جانبی همسایه

 ۀجانب همهقوي و هاي  و از جانب دیگر، حکومت افغانستان در فراغت اقبال و خاطر از وجود حمایت ؛بگیرند
هاي  جدید در سیاست خارجی خود با استفاده از فرصت استراتژيیک  يگیر پیجهانی، از تدوین و طرح و 

ر افغانستان غافل ماند و نتوانست جایگاه افغانستان را از جغرافیاي جنگ به جغرافیاي و موقعیت بهت شده فراهم
  .دکنتعریف و همکاري اقتصادي باز اي منطقههمگرایی 

 رغم بهباقی مانده است و پذیر  همچنان مداخلهتري  هبینان افغانستان در یک دید واقعپس از چهار دهه،  در نتیجه
تبارز بیشتري  اي منطقههاي  حضور و حمایت جهانی از نظام سیاسی جدید افغانستان، اما پیچیدگی و شدت رقابت

قبلی توضیح داده شد، هاي  در بحث چنانکه در این تحقیق، کننده اشتراكهاي  ان و شخصیتنظر صاحب. یافته است
دانند  می صلی دوام جنگ و نرسیدن به صلح و ثباترا عامل ااي  هی و منطقالملل بینخارجی در دو سطح هاي  دخالت

جنگ در افغانستان دوام با  هاو معتقدند که در شرایط فعلی با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان، منافع این کشور
پاکستان و مشکالت میان افغانستان و این هاي  در درجه اول به دخالت شوندگان مصاحبهبیشتر . گره خورده است

کنند و در  می و نگاه امنیتی این کشور به افغانستان در رقابت با هند اشاره ها آب بر سر خط دیورند، تقسیمات کشور
مانند  یهای قدرت اي منطقهکالن هاي  یک میان ایران و عربستان و رقابتایدئولوژجاري هاي  به رقابت ،درجه دوم

 ةحوزچین و امریکا بر سر منابع در آسیاي میانه و یا رقابت میان روسیه و امریکا بر سر نفوذ سیاسی و اقتصادي در 
   .آسیاي میانه و جنوب آسیا که افغانستان در کانون این دو منطقه قرار گرفته است
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ید مانند چین و اقتصادي جدهاي  در حال تحول است و قدرت اي منطقهنظام امنیتی و سیاسی جهانی و  با اینکه
براي  حدأقلپی ایفاي نقشی در افغانستان در و از جانبی روسیه نیز اند  سیاسیتر  نقش قوي هند در منطقه به دنبال

جدید را براي هاي  حفظ منافع خود در آسیاي میانه است، اما این تحوالت به همان میزان که ممکن است فرصت
بخشی از این . دهد می افغانستان قرار فراراهرا  يي جدیدها چالش، کندافغانستان ایجاد  اي منطقهتعریف روابط باز

جنوب  ةحوزهاي  در میان کشور اي منطقهکشوري و نبود سطحی از همگرایی  ی روابط میانسامان نابهچالش مربوط به 
این حوزه ن کرد اقتصادي و تبدیلي براي همکاري تر کالنهاي  مشترك و چهارچوبهاي  آسیا است که بتواند زمینه

که افغانستان اي  هلذا در هر گونه تحول منطق. آورد اکانومیک همکاري و همگرایی فراهمژئوتیک جنگ به یلژئوپاز 
 ،و در درون همگرایی صوري و سطحی موجود کندد نقش جمعی براي خود تعریف توان نمیقرار دارد، آن  در

منطقه هاي  ي بسیاري از دولتکارآمدبوط به ضعف و نااما بخش دیگر مر. یابد می ادامه گر ویرانهاي  و رقابتها  تنش
تروریستی و افراطی با استفاده از هاي  امروز گروه. شود می )Non-state actors( دولت بی و حضور بازیگران

باشد، تمام منطقه را به آشوب  میها  ناکارایی دولت ۀکه نتیجهایی  و زمینهها  و فرصتها  موجود میان دولتهاي  تنش
شکنند و در نقش عامل یکی از  می راها  مرز ،دولت بی تروریستی و بازیگرانهاي  در این آشفتگی، گروه. اند هکشاند
با توجه به و  ها و ناکارآیی دولتها  ناشناسی این گروهبا توجه به مرز. شوند می یا جهانی ظاهراي  همنطقهاي  قدرت

به شان  و یا ترانزیت آنها نشینی خاور میانه مانند عراق و سوریه، هراس عقبهاي  در کشورشکست گروه داعش 
  .و آسیاي میانه وجود دارد آسیا جنوب ۀمنطق

هاي  شود که در ساختار دولت می قومیهاي  ، مربوط به بحران هویت و ستیزها چالشاما بخش مهم و سوم این 
 ،سازد و از سوي دیگر می ملی را متزلزلهاي  از یک سو ساختار و قومیت هویتمشکالت . دمنطقه ریشه دار

مشترك تاریخی و حمایت از هاي  ریشهسازي  از طریق برجسته اي منطقهو منازعات ها  داخلی را با رقابتهاي  رقابت
نتوانسته بر مشکالت باقی مانده و پذیر  آسیبافغانستان در این زمینه هنوز . زند می باستانی به هم گرههاي  عموزاده

  .یدآفایق  مؤثره گون به هویت و قومیت
گذشته بسیار با هویت و قومیت و  ةتعدادي بر این باورند که هرچند فرهنگ سیاسی افغانستان در طول یک سد

این مشکل به  1.المللی ها در سطح ملی قابل بحث است نه در سطح بین مذهب گره خورده است، اما گشایش این گره
هنوز در این کشور، مفهوم یک کشور مشترك و سرزمین مشترك و «ي عبدالحفیظ منصور موجب شده تا آقاگفته 

ما از نظر تاریخی به یک دولت ملی . دولت ملی و دولتی که همگی حق برابر در آن داشته باشند، وجود ندارد
نیز وجود دارد  یهای بینی خوش ،اما با این حال ٢».نرسیدیم و این موضوع در این رابطه یک موضوع اساسی است

قدر برجسته نیست و فرهنگ عمومی در افغانستان ظرفیت  نآشکاف قومی و هویتی در افغانستان  مبنی بر اینکه
هویتی در هر هاي  سیاسی یا سیاستهاي  اما این شکاف قومی یا مشکالت هویت 3.را داردها  مدیریت این شکاف

منطقه و همسایگان دور و نزدیک افغانستان را با هاي  کشورهاي  دگی سیاستتنی هم هبهاي  زمینه ،سطحی که باشد
 اندك بر آن اتفاق نظر دارند و یهای با تفاوت شوندگان مصاحبهامري که تمام  .زند می خاصی پیوندهاي  منافع گروه

                                                   
  .مصاحبه با فرامرز تمنا .1
  .مصاحبه با عبدالحفیظ منصور .2
  .از مصاحبه با علی امیري و فاروق اعظم .3
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 ثباتی در کشور بی و منیااني داخلی را به نحوي موجب تداوم خشونت و ها گروهتنیدگی منافع بیرونی و  هم هب این
ها  خارجی از طریق جنگ نیابتی در افغانستان که توسط گروههاي  دانند و بر این باورند که منافع تعدادي از کشور می

و این خود موجب گسترش و دوام جنگ و مانع از تحقق  شود می تأمین و شود می و حلقات داخلی به پیش برده
  .شود می صلح

 صلحموانع داخلی و اندرونی 

 ،اصلی مشکالت ۀبا اینکه نقش عوامل خارجی غیر قابل انکار است، اما ریش شوندگان مصاحبهبه باور اغلب 
 مژدهوحید . ه استمسألساختن  به نوعی سادهها  مشکالت به گردن خارجی ۀداخلی و اندرونی است و انداختن هم

آید این است که شناخت دقیق از عوامل جنگ در  نمییکی از دالیلی که صلح در افغانستان «: گوید می نمونه عنوان به
باشیم،  از عوامل جنگ و موانع صلح در افغانستان داشته یاما اگر بخواهیم شناخت دقیق ١».این کشور وجود ندارد

 به صورتآنها را توان  می دانند که می عوامل مختلفی را در این زمینه دخیل شوندگان مصاحبهیند؟ ها این عوامل کدام
  :ذیل ارائه کرد

  اشکاف شهر و روست) 1
شهري و طیف نخبگان روستایی هاي  میان نخبه ۀدر طول تاریخ معاصر افغانستان شکاف شهر و روستا و فاصل

، هر بار نیز این روستاها شوندگان مصاحبه ۀاما به گفت ؛سیاسی در کشور بودههاي  یکی از عوامل ظهور و زوال نظام
در شرایط حاضر نیز مشکل اصلی در غفلت از . اند هآمد شهرها شوریده و پیروز میدان بیرون ۀبوده که بر نظام ساخت

تغییر سریع در میان  تحول و به است که با توجه بیشتر سنتیهاي  اکثریت روستایی با فرهنگ و سنت و برداشت
ماندن این فاصله باز .نشده استپل زده تاکنون روستایی و شهري افزایش یافته و  ۀمیان جامع ۀفاصل نخبگان شهري،

حالی باز شهري کشور نگریسته شود، در  نیمه ۀشود تا سیاست و جامعه از دید جامع می و شکاف اجتماعی موجب
این تحوالت قرار گرفته و روند پذیرش تحول در آنها بسی کندتر از شتاب  ۀجمعیت روستایی کشور در حاشی که

ي موجب بروز مقاومت در برابر تحول در میان جمعیت روند هماین نا ندبرآی .تحول در میان جمعیت شهري است
و  ها روستا شکست  اهللا وري شاه امانآروستایی و تقابل نخبگان شهري و روستایی است که از زمان شوریدن بر نو

ز به باور امروز نی. گر باقی مانده است تمفرهنگ سیاسی کشور در نقش عامل مقاوهاي  الی امروز همچنان در الیه
یکی از . سازند میروستایی هاي  ر زمینهدبیشتر شان را  هاي قابل زیست خود حاشیه، طالبان شوندگان مصاحبهاکثریت 

دالیل اصلی تداوم این شکاف و فاصله، نوع تقسیم قدرت و صالحیت میان حکومت مرکزي و ادارات محلی است 
تر  رمق بی وتر  رنگ روستایی کمهاي  حاشیه ۀبه میزان فاصلها  و مسئولیتها  توزیع صالحیتافقی باز ۀگون به که
ی نظام متمرکز خوان همناآن  برآیند که به تعبیر عبدالحفیظ منصور، ؛آورد می به وجودشود و ساختار ناموزونی را  می

قریه در  48000که حاکم ک است لکشور مال و م« :سباوون اهللا وحید ۀگفته افغانستان ب. متمرکز استغیر در جامعه
 .شدن است افغانستان در حال تقسیمها،  با این جنگ« :گوید می که جنرال خالد گونه آن ،در شرایط حاضر» .کشورند

خورد شهر و ده مواجه ما با بر .شود به شهرها محدود میدولت روز به روز  و  گیرد ها انرژي می طالب بیشتر از روستا

                                                   
  .مصاحبه با وحید مژده .1
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  ».هستیم

  نسلی شکاف میان) 2
مشکالت آمدن  عامل پدید ،ها ی و کاریابی در شهرشهرنشینرو به رشد روند  ۀاضاف بهها  و فرار مغز مهاجرت

به حاد آن در افغانستان  به صورتبه دلیل بافت سنتی جامعه هنوز این معضل  هرچند. شود می نسلی در جامعه میان
افغانستان در معرض نیروهاي قرارگرفتن  و نیز) ها مهاجرت و کاریابی در شهر(نیامده اما عوامل یادشده  وجود
در شکل سنتی آن گی را ه و ساختار مستحکم روابط خانوادشدنسلی  ، موجب کاهش تبادل میانشدن جهانی

نوعی آشفتگی و آنومی اجتماعی در میان جوانان به  ،نسلی شکاف میان ةعالو بهتداوم چنین وضعیتی . ریخته استفرو
معلوماتی جدید از طریق هاي  پنجرهشدن  باز به دلیلمهاجرت و یا  به دلیلدنیاي جدیدي که یا . شود می نیز منجر

شود  می ه و موجبکردو روابط سنتی اجتماعی تضعیف ها  براي جوانان معرفی شده، روابط آنان را با بافتها  رسانه
کمتر هاي  کشور ۀهم ۀوضعیت، تجرب این. سنتی و مدرن اجتماعی به نحوي سرگردان شوندهاي  تا میان ارزش

  .در حال توسعه استهاي  کشور خصوص بهو  یافته توسعه
 رو روبهنسلی و نارضایتی نسل جوان  در حال حاضر افغانستان با شکاف میان ،شوندگان مصاحبهبه باور تعدادي از 

تواند پدیدة بسیار خطرناکی باشد براي افغانستان  میجنرال عظیمی  به قولنسلی  میان ۀو فاصلاین نارضایتی . ستا
هر روز فاصلۀ اجتماعی شود تا  می شود و از سویی باعث می و ملت حکومتفاصله بین  سو موجب که از یک
تحصیلی و شغلی محدود، هاي  و فرصت ت جوان در ساختار دموگرافیک کشوربا توجه به اکثریت جمعی .بیشتر شود

جلب و جذب و هاي  در صورتی که ظرفیت. مواجه است »تورم جمعیت جوانان« ةپدید افغانستان امروز با
ها  سایر کشور ۀتجربکه  گونه آن سیاسی و اقتصادي کشور پدید نیاید،هاي  این نیروهاي جوان در ساختار دهی سمت

محدود  ۀمیان دو گزینگذشته نشان داده، جوانان هاي  کشور در سال ةکرد تحصیلنیروهاي  ۀروی بی و نیز مهاجرت
 ممد ،انجامد و گرایش به خشونت میها  خروج نیروي جوان به فرار مغز. گیرند می قرار »خشونت«یا  »خروج«

گرا را در میان جوانان  تروریستی و خشونتهاي  گروه گیري سربازهاي  و زمینه شود می خشونت جاري در کشور
تواند مبانی صلح و ثبات  می مدت مدت و هم در کوتاهبه این معضل اجتماعی هم در دراز توجهی بی .سازد می فراهم

در کالم دیگر، رسیدن به صلح تنها . کندجنگ و منازعه را تقویت  ممدو  آمیز خشونتهاي  را تضعیف و گرایش
 اجتماعی و اقتصادي نیزفرهنگی،  دار ریشهتوجه به آشتی چند گروه داخل جنگ نیست، بلکه شامل عوامل و عناصر 

دشوار و  حدأقلو یا  ناممکنبه صلح پایدار یافتن  دست ها،آن شود که در صورت عدم توجه و رسیدگی به می
خواهد بود وخیز افترپ.  

  عوامل ساختاري سیاسی، اقتصادي و فرهنگی) 3
و  نیافته توسعههاي  کشور ان علوم اجتماعی و محققینی که روي عوامل منازعه و بروز و دوام خشونت دردانشمند

از عوامل ساختاري و اقتصادي و فرهنگی را از عوامل زیربنایی منازعات و اي  ه، سلسلاند هکردقومی تحقیق چند
امنیتی هاي  ناتوان و نگرانیهاي  دولت(وامل ساختاري ع :این عوامل و عناصر شامل. شمارند میبرها  خشونت

ي انحصارگراي ملی، ایدئولوژو  گذار نهادهاي سیاسی تبعیض(سیاسی  عوامل؛ )کشوري و جغرافیاي قومی درون
هاي  اقتصادي و نظامهاي  یسامان نابه(عوامل اقتصادي و اجتماعی ؛ )ورزي نخبگان گروهی و سیاست میانهاي  سیاست
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الگوهاي تبعیض فرهنگی و تاریخ تلخ ( ادراکی /عوامل فرهنگی؛ )آمیز، توسعه و نوسازي اقتصادي اقتصادي تبعیض
هاي  د و زمینهوجود دارناي  هتنید درهم به صورتاین عوامل  عمدتاً مانند افغانستان یهای در کشور 1.گردند می )جمعی

به پراکسی یا نایب شدن  دیلبکه امکان تسازند  فراهم میباروري خشونت و رشد نیروهاي افراطی و معترض را 
هاي  در صورتی که به این مشکالت زیربنایی و اساسی توجه الزم صورت نگیرد، تالش. دارندمنافع بیرونی را 

  .اند موقتهاي  نمقطعی در نقش مسکّ
 ۀبه توسعدادن  در تداوم خشونت و یا زمینهآن  به این مشکالت و نقش کنندگان در این تحقیق نیز اشتراك

گرایی هبران و نخبگان و سطحی از انحصارقومی رهاي  ستسیا ةعالوبر. اند هداشتعنایت و توجه خاصی  ،خشونت
 ۀاضاف عدالتی در سطوح مختلف به بی بر این باورند که گسترش فساد و شوندگان مصاحبهدر ساختار سیاسی، اغلب 

نارضایتی جمعی نقش  کردن ور شعله، به تعبیر امیر رامین، در »هاي ابتدایی مردم نیازمندي تأمینناتوانی حکومت در «
را  آنها ه وکرداعتمادي میان دولت و مردم را تشدید  بی تواند فضاي می و ادارات عامهها  گسترش فساد در نهاد. دارند

نیز به آن در  شوندگان مصاحبهکه آنچه  .کندتشویق و ترغیب شان  براي حل مشکلتر  محلیهاي  به گزینش گزینه
گریز از هاي  محلی و تشویق گرایشهاي  عدالتی در تشدید تضاد بی پیامد ناگوار فساد و ،اند هکرداشاره شان  هاي گفته

اجتماعی ثبات نظام سیاسی مبتنی بر قانون را  ةو قاعد کندتواند به باروري فضاي خشونت کمک  می مرکز است که
  .کندتضعیف 

 به سويبخشی از جامعه شدن  وجب راندهم شوندگان مصاحبهبه باور اکثریت  ،نیافتگی و فقر توسعه، عالوه بر آن
دامن  ناامنیکنند به  می تالشاي  هو یا اینکه به این دلیل عد ؛شود می طالبانطلب مانند  خشونتهاي  خشونت و گروه

سیاسی هاي  ، وفاداريشوندگان مصاحبهبه باور بسیاري از . ورندآقانونی را فراهم غیر امرار معیشتهاي  بزنند و زمینه
 بخشی از آنیک و یا عقیدتی ندارد و ایدئولوژدلیل  ضرورتاً ،دیگر مسلحِهاي  در میان طالبان و حتی گروه و جناحی

  .شود می ناشی »زایی مشروعمدآدرهاي  و کاهش زمینه ناداري و فقر«از 
جنگ، اقتصاد سیاسی جنگ با اقتصاد مافیایی مواد  ها سال، در افغانستان در طول شوندگان مصاحبهبه باور اکثر 

امرار معاش  ۀانه جنگ تبدیل به یک وسیلتأسفم ،گذشته ۀده به تعبیر علی امیري در طول چهارمخدر گره خورده و 
 ،رسمیغیر براي اقتصاد مافیایی و. کالن مافیایی استهاي  مدآقطع جنگ براي تعدادي به مفهوم قطع در ه و لذاشد

تري  باز توانند با دست میآن  مشروع است که درغیر به مفهوم گسترش حوزه و قلمرو بازار اقتصاد اامنینگسترش 
مواد مخدر و اقتصاد جنگی  بنابراین. مدزایی و انباشتن اقتصاد مافیایی دست بزنندآبدون هراس از پیگرد قانونی به در

در مجموع این عوامل ساختاري و سیاسی و فرهنگی و . یکی از عوامل تداوم خشونت است ،گره خورده با آن
ده و بر سؤالتوانند مشروعیت و کارآیی دولت را زیر  می مدتی نیابند، در درازحل راه صورتی کهاقتصادي در 

  .را در بستر اجتماعی فعال نگهدارند ناامنیهاي  زمینه

  ساختار قومی قدرت و ظرفیت جذب طالبان در دولت) 4
ه را برجسته ساختند که با توجه به ساختار قومی قدرت، یکی از مسألتعدادي این  شوندگان مصاحبهدر میان 

                                                   
1. Brown, Michael E., “The causes of Internal Conflict: An Overview,” in: Brown, et. al. eds., Nationalism and Ethnic 
Conflict (Revised Edition), London: The MIT Press, 2001, p 6. 
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نخبگان  ،به باور اینها. جاي خالی براي طالبان در دولت است اصوالًنبود ظرفیت و یا  ،صلحفراراه ي اصلی ها چالش
به طالبان بدهند یا به آسانی جایی  راشان  حاضر نیستند موقف ،کالن در قدرت قرار دارند آدرسپشتون که از این 

طالبان نیز در صورت مصالحه توقع دارند که جایگاهی در ساختار قدرت داشته  حالی کهدر  ؛براي طالبان خالی کنند
ه موجود قدرت را ب ۀمعادل ،سیاسی گذاشته شودهاي  گروه اگر طالبان بر سهم سایر احزاب و ،به باور این عده. باشند

جدید سیاسی در میان هاي  و نارضایتیها  یسامان نابهتهدید جدیدي براي  عنوان بهتواند  می ین خودزند و ا می هم
لذا تعدادي بر این باورند که باید وضعیت تقسیم قدرت روشن  .شودآنان  قومیهاي  زاب سیاسی و پایگاهحسایر ا

نیروهاي ناراضی نیز باز ساختن  ن و شاملآورد تنظیم شود که فضا را براياي  هگون به شود و میکانیزم تقسیم قدرت
نظامی  ۀیک عقب عنوان بهبا اینکه طالبان را  ،اند هآمد نخبگان موجود حاکم پشتون که بیشتر از غرب ،آن در غیر. کند

را به فرض اینکه شان  جايشد پندارند، حاضر نخواهند  می مؤثرمفید و  ،خودشان در ساختار قدرت زنی چانهبراي 
  .سایر رهبران طالبان بدهندنیازي و مالرسول و مالو یا  اهللا هیبت، به امثال مالبپذیرند و صلح به نتیجه برسد مردم

 ،2001ساختار سنتی توزیع قدرت بعد از سال  دنخور هم هب به دلیلبر این باورند که  هرچند محدود تعدادي
 :گوید می گرفت و لذا چنانکه فرامرز تمناقومی قرار هاي  ي بیشتر در اختیار سایر گروهافزار سختقدرت 

آقاي وردك، اینها قدرت و وال، آقاي احدي  ي بسیار قوي که در ساختار قدرت بودند مثل آقاي زاخیلها پشتون«
ساختار . افزاري قدرت قوم پشتون در دست طالبان بود سخت ۀالمللی داشتند و بدن ولی نفوذ بین ،نظامی نداشتند

ي افزار سخت ۀبدن عنوان بهاز طالبان ها لذا این ؛شد افغانی برتافته نمی ۀه شکل طبیعی در جامعجدید توزیع قدرت ب
  ».اند هکردقوم پشتون استفاده 

  براي مدیریت روند گفتگوهاها  عدم هماهنگی میان نهاد) 5
روند  ةبرند مسئول و پیشهاي  عدم هماهنگی و تقسیم وظایف میان نهاد شوندگان مصاحبهبراي بسیاري از 

شوراي عالی صلح، وزارت امور خارجه و ریاست امنیت ملی، مانعی براي  :گفتگوها براي آشتی و مصالحه به شمول
متعدد هاي  چینل ، به همین دلیلشوندگان مصاحبهز د ابه باور این تعدا. یت این گفتگوها استمؤثرشفافیت و  تأمین

. موجود نیست آنها الزم اطالعاتی میانهاي  وجود دارد که هماهنگی گفتگو و مذاکره با مخالفین و از جمله طالبان
 ،سو و از سوي دیگر در میان آنان از یک مؤثرگی طالبان و دشواري تشخیص جناح چندپارچاین امر با توجه به 

هاي  شتواند کارآیی تال می استخباراتی منطقههاي  دستگاههاي  آن و دخالتاي  هپیچیدگی موضوع صلح و ابعاد منطق
و از جمله اي  هتحوالت منطق ،شوندگان مصاحبهبه باور تعدادي از  حالی کهدر . ببرد سؤالزیر  شدیداًموجود را 

ضرورت به  بنابراین .کند می را متوجه دولت افغانستان ديو جدی تهدیدات جدي داعش هاي گروه گستترش فعالیت
داکتر . وضعیت جلوگیري شودشدن  تر هتا از پیچید سیاست مشخص و هماهنگ براي صلح وجود داردن کرد دنبال

و شکست داعش در عراق و سوریه و سایر کشورها، این هراس اي  هبا توجه به تحوالت منطق«: گوید می صادق مدبر
تروریستی زیاد هاي  د و تعداد گروهافغانستان سوق داده شو به سويها  وجود دارد که داعش با شکست در این کشور

  ».تر شود یت پیچیدهشود و وضع
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  مهفتبخش 
  براي رسیدن به صلح هاو پیشنهادها  راهکار

شد، و نیز بندي  که در این نوشته تجزیه و تحلیل و گروه شوندگان مصاحبه يراآدر مجموع با تکیه بر نظریات و 
 یو پیشنهادهای ، راهکارهااند هکرد آن تأکید در این تحقیق بر کنندگان مشخصی که شرکت و پیشنهادهايها  راهکار

  :کردذیل خالصه  مواردتوان در  می عمومی براي حل منازعات و رسیدن به صلح پایدار در کشور را

  اجماع داخلی
گفتگوهاي صلح و به نتیجه  مؤثر برد پیشیکی از موانع اصلی  عنوان بهسیاسی و اجتماعی هاي  پراکندگی در طیف

 و یا حکومت وحدت ملیهر گونه اختالف نظر و دیدگاه در میان رهبران  خصوص به. آید می رساندن آن به شمار
صلح براي ها  تواند موجب تضعیف تالش می فرایند مصالحه و آشتی ملیبه  رهبران و اعضاي احزاب سیاسی نسبت

ایجاد یک اجماع داخلی در بر این باورند که در قدم اول ما نیاز به وحدت نظر و  عمدتاً شوندگان مصاحبهلذا . شود
براي این کار ضرورت است . و مطالبات ملی داریمها  فرایند مصالحه با مخالفین مسلح و تعریف از خواسته رابطه با

غانستان از اقوام مختلف و بحثی راجع به صلح تابو نباشد و ملت اف هر نوع« :گوید می که علی امیري گونه آن تا
قومی  ۀمسألنباید یک  »دیورند« :در همین راستا. ملی روي آن بحث کنند ۀمسألیک  عنوان به ،هاي مختلف فرهنگ

در نهایت از دل . باید مسائل اجتماعی و ملی مردم افغانستان باشند هااین ۀهم. قومی باشد ۀمسألطالب نباید یک  .باشد
طالبان ساختن  حفظ اجماع ملی براي چگونگی شامل ».حل مورد قبول همگانی بیرون بیاید ها باید یک راه این بحث

به ن زد موجود را به خطر نیاندازد و موجب دامنهاي  وردآ و دست تیکدموکراهاي  در ساختار سیاسی که ارزش
 ،آن در غیر. ، در موفقیت این روند مهم و حیاتی استشودحقوق زنان ن خصوص بهحقوق بشري و هاي  نگرانی

 جدید در داخل کشور باشد و دینامیزم خشونت را در نوع متفاوت ۀدن جبهوتواند به معنی گش می مصالحه با طالبان
یک آن  صلح و شرایط ۀمسألباید روي «: گوید که می نیزداکتر صادق مدبر  .یک رفتار واکنشی فعال سازد عنوان بهآن 

 ،چنین اجماعی گیري شکلشرط اساسی . مدن طالبان احساس هراس نکندبیاید تا کسی از آ به وجوداجماع ملی 
الزم با احزاب هاي  اگر مشوره. شفافیت در مذاکرات است تأمینتعریف روشن از شرایط مصالحه و یک  ۀارائ

ید، شک و آ می اطالع یابند که امروز با کی مذاکره شد و فردا کیها  از رسانه بعداً آنها و سیاسی صورت نگیرد
دشواري  البته ».گردد می سیاسی کشورهاي  شود و موجب نفاق در میان گروه می نسبت به این پروسه زیادترها  تردید



90 

دو سوي حکومت و مخالفین آن وجود  میزي در این است که پراکندگی و تنوع دیدگاه در هرآ کنایه ۀگون به صلح
 نظري کامل در ذیل رهبري واحد میان و هم اند هاصلی و انشعابی متعددي تقسیم شدهاي  مخالفین نیز به گروه. دارد
 ،نظام سیاسی ۀهمانند در میان رهبران سیاسی کشور و در بدن اما در صورت بروز و یا دوام حالت. وجود ندارد آنها

  .نخواهد داشترا الزم براي رسیدن به صلح و قدرت انسجام  ،راي مصالحهب هر گونه تالشی

  اي اجماع منطقه
پس از ایجاد یک اجماع داخلی بر سر نحوه و شرایط مصالحه و آشتی و توحید نظریات براي وحدت نظر، با 

براي تغییر سیاست جنگ و خشونت از  اي رسیدن به یک اجماع منطقه ،جنگ در افغانستاناي  هتوجه به ابعاد منطق
بر است و ضرورت به  دشوار و زمان يکار ،چنین اجماعی در سطح منطقه. منطقه ضرورت استهاي  سوي کشور

 .بزرگ جهان داردهاي  دستگاه سیاست خارجی کشور و جلب حمایت کشورسازي  تیک و فعالدیپلماکنشگري 
گردد که هر  میدور و نزدیک افغانستان برهاي  منطقه و همسایههاي  ربخشی از این دشواري به تضاد منافع میان کشو

هاي  منافع مشروع کشوردادن  مورد توجه قرار. ک خاصی نسبت به افغانستان دارنداستراتژیکدام منافع و دید امنیتی یا 
 اما از سوي. ت داردماتیک ضروریپلد ۀمند و مبتکران جامع و کنشگري قدرت اي هبرنامبه  ،منطقه و توازن در روابط

 جدیدي راهاي  اقتصادي، چهارچوبهاي  نیز، تحول و تغییر در نظام امنیتی جهان و منطقه و نوع رقابت دیگر
غفلت از این تحول و . ته باشدو ایجاد سیستم امنیتی و اقتصادي را داش اي منطقهتعریف روابط طلبد تا توان باز می

تواند به  می ،بینی پیشقابل هاي  توانی از تعریف جایگاه کشور در ساختارنا در حال جریان در منطقه وهاي  دیسیدگر
اما در صورتی که موفقیتی در ایجاد چنین اجماعی حاصل نشود، با توجه . بیشتر کشور از آن بیانجامدپذیري  آسیب

بر و  کاري زمان ،هم باشد سانی براي رسیدن به صلح وجود ندارد و اگرآ حل راه ،جنگ در افغانستاناي  هبه ابعاد منطق
  . ستفرسا توان

منزوي از عوامل بیرونی و درونی هاي  در این تحقیق، جنگ و صلح پدیده کنندگان بر اساس نظریات اشتراك
احتمالی در  و تحوالت ها داخلی و روند تحوالت منطقه و دگردیسیپذیري  لذا باید نفوذ ؛جامعه و کشور نیستند

. شود بینی پیشبزرگ در یک سند مدون و با دید استراتژیک شناسایی و هاي  و قدرتها  کالن همسایههاي  سیاست
و اي  هآن در سطح داخلی و منطقدر پنهان جنگ و عناصر دخیل هاي  زاویهساختن  تعریف دیدگاه مشخص و روشن

  .کندقبل از هر چیزي به اجماع نظر داخلی کمک تواند  می ،اي همنطقیا فرا
تواند ما را در  می ،آن جاي جذبه امنی ببر این باورند که انتقال نا شوندگان مصاحبهاز  عدودم هرچندتعدادي 
ما به جاي «: گوید می از جمله داکتر سردار رحیمی. براي ثبات در افغانستان کمک کنداي  همنطقهاي  ایجاد انگیزه

بکنیم و آن این است که ما یک رسانا باشیم العاده و مقطعی  اینکه جاذب ناامنی باشیم، یک کاري را به صورت فوق
و از غرب  اگر ما پلی باشیم براي انتقال ناامنی از جنوب آسیا به آسیاي میانه. کنیمیعنی ناامنی را منتقل  ؛براي ناامنی

 چون براي آنها .خواهند آسیا به شرق آسیا، طبیعی است که آسیاي میانه، ایران، روسیه، چین و هند ناامنی را نمی
اگر آنها احساس بکنند که از طریق بسترها و کریدورهایی که براي ناامنی باز . هاي سنگین دارد ناامنی بسیار هزینه

داکتر فرامرز تمنا نیز همچنین  1».شوند به افغانستان توجه بیشتر بکنند طبیعی است که مجبور می ،شوند می شده، ناامن

                                                   
  .مصاحبه با سردارمحمد رحیمی .1
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یک  عنوان بهآن را  اما ،داند نمی اخالقی یاساسی و عمل حل راهرا هرچند این کار  ؛نظر و برداشت مشابهی دارد
 حدأقل ،ماست ۀیی جزو الینفک معادالت سیاسی و امنیتی منطقگرا افراطوقتی تروریزم و «: کند می ضرورت پیشنهاد
یا اینکه کماکان قربانی بدهیم و یا اینکه بخشی از این مدیریت را به دست : آینده، ما دو راه داریم ۀدر چهار پنج ده

استخبارات افغانستان باید توانمندي آن را به دست بیاورد که . را صادر کنیم به خارج از مرزهاي خود اینهابگیریم و 
اما منافعی ملی داریم  این سیاست غیراخالقی است. یستي نا چون چاره. گرایی و بنیادگرایی را ترانزیت کند افراط

اي  مدیریت یکی از مصادیق ناامنی منطقه حدأقلتا وقتی که ما  ... باشد کننده تواند تعیین که لزوماً اخالق در آن نمی
عضو  عنوان بهتوانیم زبان بازي مشترك با کشورهاي منطقه را داشته باشیم و این به بقاي ما  نمی ،را به دست نگیریم

  1».زند فعال منطقه آسیب می
مانند ایران و نیز اي  ههمسایهاي  کشورهاي  بیشتر برخاسته از تجربه ناامنیشدن و ترانزیت عوامل نظر رسانا

فرین مانند معضل مهاجرت آ اروپاي شرقی و یا جنوبی است که در مواجهه با مشکالت و معضالت چالشهاي  کشور
الزم از سوي هاي  با توجه به عدم همکاريآن  کنترلنگرفتن از برخورد مستقیم براي  نتیجهو تجارت مواد مخدر، با 

. رویکرد ترانزیت مشکل را در پیش گرفتندها  منطقه که نفع و ضرر مشترك داشتند، این کشورهاي  سایر کشور
 مشکل را در سطح وسیعی پراکندهورد اما آ می پایینآن را  مقابله با ۀهزین هرچند ناامنیترانزیت عوامل و مصادیق 

هاي  ظرفیت ،آمیز و تهدید ناامنیوردن به چنین رویکردي، ترانزیت عوامل و عناصر آ ، به فرض رويعالوه به. سازد می
که  نچنانآ .جانبه خواهد بودآن دوهاي  زیان و هزینه ،آن در غیر ؛مدیریتی و توانایی استخباراتی زیادي الزم دارد

متفاوت با  کامالً ۀدر منطقه ثابت ساخته است که تجرب ناامنیر تولید و ترانزیت عوامل خشونت و پاکستان د ۀتجرب
با تکیه  بنابراین. مانند ایتالیا در جنوب اروپا است یاروپاي شرقی یا کشورهایهاي  ترانزیت مشکالت از سوي کشور

براي صلح و ثبات و تقویت اي  هاجماع منطقتوان نتیجه گرفت که ایجاد  می شوندگان مصاحبهبر نظریات اکثریت 
گشاي مشکالت دیرپا و  تواند گره می ،ناامنیثباتی و  بی ترانزیت عوامل به جاي همکاري و همگرایی در منطقه

  . موجود باشد ةپیچید

  بر مذاکرات مستقیم با طالبان تأکیدگفتگوهاي صلح دوسویه و 
اکثریت بر مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و گروه  أکیدتمبنی بر  شوندگان مصاحبهبا توجه به نظریات 

گفتگوهاي  برد پیش ،در تداوم جنگ و خشونت در افغانستان اي منطقهطالبان و نقش پاکستان و سایر بازیگران 
ماتیک وارد گفتگوهاي یپلتا از مجاري د کنداز یک سو دولت باید تالش . گیرد می قرار تأکیددوسویه بیشتر مورد 

 دیگر، ي؛ اما از سوتا به یک توافق و یا فهم مشترك دست یابد شودو بیرونی  اي منطقهسازنده با پاکستان و عوامل 
 ۀنیز معتقدند که تجرب شوندگان مصاحبهبیشتر . تمرکز اصلی روي مذاکرات مستقیم میان دولت و طالبان صورت گیرد

دولت بر گفتگو با پاکستان و یا  تأکیدطالبان بر گفتگو با دولت امریکا و  تأکیدودن ب نتیجه بی ،گذشته ۀده ونیم یک
گفتگوي دولت داکتر نجیب با دولت  ۀعالوه اینکه ما تجرببر. کند می از طریق پاکستان با طالبان را ثابتگفتگو 

در . زمان شد در آنصلح هاي  پاکستان در جینیوا و نشست مجاهدین با شوروي را داریم که منجر به شکست تالش
زیاد و هاي  ه میان دولت و حزب اسالمی گلبدین حکمتیار را که پس از تالشنام موافقتامضاي  حالی که تعدادي

                                                   
  .مصاحبه با فرامرز تمنا .1
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شدن و به  یکه عملدانند  می االفغانی مذاکرات بین برد پیشخوبی براي  ۀنمون ،دور گفتگو صورت گرفت 25بیش از 
مخالف جهت  يها گروه ریسا يدولت در امر صلح باشد و برا ییتوانا يبرا یاند محکتو یآن م ۀموفقان دنیفرجام رس

سی فعال در حل مسایل دیپلمااز نقش اما  شوندگان مصاحبه .ردیعنوان مشوق قرار گ هب ،روند مشابه کیبه  وستنیپ
 گو پاسخفورم چهارجانبه  پلت ،شوندگان مصاحبهبه باور اغلب . کنند نمی و بیرونی صلح نیز چشم پوشی اي منطقه

و نفوذ زیادي در بزرگ جهان که از اثر هاي  بیشتري را به شمول قدرتهاي  شود و کشورتر  نیست و باید فراگیر
الزم سیاسی و حتی هاي  تا فشار کندفورم دولت افغانستان باید تالش  در این پلت. ند، شامل شودمنطقه برخوردار

روند ن کرد صلح و مهار ۀاین کشور را وادار به همکاري در پروس ،رد و در نتیجهاقتصادي بر دولت پاکستان شکل بگی
  .یک ابزار سیاسی در منطقه سازد عنوان بهآن  گري و استفاده از افراطی

  اصالح ساختار و نقش شوراي عالی صلح
. آیی و صالحیت الزم را ندارد، کاردر این تحقیق کنندگان شوراي عالی صلح به نظر اکثریت مطلق اشتراك

تا مورد اعتماد طرف مخالف نیز قرار  شود تأمینآن  طرفی بی باید ساختار و ترکیب این شورا اصالح و بنابراین
از جانبی . شوداجرایی داراالنشاي این شورا نیز هاي  تجدید نظر در صالحیت ةگیرنداین اصالحات باید دربر .بگیرد

با مردم باشد تا همراهی و همگامی آن ساختن  روند گفتگوها و شریکسازي  مل شفافنیز این اصالحات باید شا
هاي  به شایعات و شائبهزدن  تفاهم داخلی و دامن مردم کشور را با خود داشته باشد و با عملکرد مبهم موجب سوء

  . شودموزون ننا

  مدنیهاي  علما و نهاددادن به  نقش
بر این باورند که تشکیل شوراي عالی  شوندگان مصاحبهدهد که اغلب  می در این تحقیق نشان شده نظریات ارائه

لذا باید به صلح از پایین به باال و . ه استشدمدنی و علما و نهادهاي اجتماعی هاي  موجب تضعیف تالش ،صلح
خشونت در شدن  نهادینه با توجه به اثرات اجتماعی جنگ و. مدنی و اجتماعی اهمیت داده شودهاي  نقش نهاد

مدنی و علما و حلقات مذهبی هاي  اجتماعی و فرهنگی کشور، ضرورت به دخالت و شمولیت بیشتر نهادهاي  الیه
  . فکري صلح در میان جامعه وجود داردهاي  زدایی فرهنگی و ذهنی و ایجاد زمینه براي خشونت مؤثر

  صلح ۀمقولسازي  بومی
 توان نمیو عوامل بحران در افغانستان با سایر کشورها تفاوت دارد و ها  در این تحقیق، ریشه کنندگان به باور شرکت

در  :صلح در چندین سطح کار شودسازي  لذا باید براي بومی. با یک فرمول عمومی و تجویزي به صلح دست یافت
 ؛مورد استفاده قرار گیرد ،نهادینه شده استسنتی که در فرهنگ عمومی مردم کشور نهفته و هاي  قدم اول باید میکانیزم

مطالعات صلح  قدم دوم باید در. زیاد استآن  پذیري آشنایی دارند و میزان انطباقها  و میکانیزمها  با این روش زیرا اکثراً
  ».تحلیل و مطالعات صلح و یک صلح واقعی پل بزنیم«در کشور بومی شود تا بتوانیم به تعبیر فرامرز تمنا بین 

  تیکدیپلماکنشگري 
 با توجه به ابعاد داخلی و خارجی جنگ در افغانستان، شوراي عالی صلح تنها ،شوندگان مصاحبهبه باور عموم 

مسئولیت  حالی کهدر  ؛مسایل تخنیکی صلح و یا به تعبیري بخش داخلی صلح باشد برد پیشتواند مجرایی براي  می
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سی کشور فعال شود و سیاست خارجی ما دیپلمالذا باید دستگاه . دار شود د عهدهتوان نمیسی صلح را دیپلما برد پیش
کاري میان وزارت امور هاي  و از سویی نیز مرز صالحیت و مسئولیت. روشن شوداي  همناسبات منطق ادر رابطه ب

  .خارجه و شوراي عالی صلح وضاحت الزم را داشته باشد

  روشن براي صلح استراتژيطرح 
نگرانه به  مقطعی و کوتههاي  با برنامه توان نمیدار است و  صلح یک روند دوام ،شوندگان حبهمصابه باور اکثر 

و ها  مدت براي صلح است که شامل شناسایی فرصت ضرورت به تدوین یک پالن مدون طوالنی لذا. نتیجه رسید
لت بر اساس نوع نگرش مخالف دوهاي  داخلی و خارجی و شناسایی منافع عناصر دخیل و تفکیک گروههاي  تهدید

  .براي صلح باشدشان  و میزان انعطاف

  بدون شرط نه تسلیمِ ،برد برد ـ صلحِ
 اما پیشنهاد عمومی این است که صلح ،دارند تأکیدبیشتر به مذاکره از موضع قدرت  شوندگان مصاحبهبا اینکه 

صلح در نظر  ۀجانب در سطح معقولی در برنامبرد پیش برده شود تا مطالبات هر دو ـ  برد ۀباید در قالب یک برنام
مدت میسر  باخت و یا غلبه از راه نظامی و جنگ ممکن است در کوتاهـ  ردب استراتژي .شود تأمینگرفته شده و 

  .سازد نمی اساسی و نهایی را فراهم حل راهاما  ،باشد

  نقش سازمان ملل متحد
سازمان ملل  ،یالملل بینالزم هاي  شفافیت مذاکرات صلح و اعمال فشار تأمینتعدادي بر این باورند که باید براي 

تمایل به نقش قدرمندتر  ةدهند اما بیشتر نظریات نشان. متحد در روند جاري مذاکرات نیز نقش نظارتی داشته باشد
  .ه استرفتگقرار  تأکیدتسهیل گفتگوهاي صلح مورد  ،و در مواردي یسازمان ملل متحد نیست و تنها نقش نظارت

  نظام تعلیمات دینی بر مؤثرنقش مذهب و نظارت 
دانند  می به خشونت و جنگ را مهمزدن  نقش مذهب و استفاده از مذهب براي دامن شوندگان مصاحبهتعدادي از 

تري از طریق نهادهاي مؤثرو دولت نظارت بیشتر و  ؛و بر این باورند که باید نظام تعلیمات دینی ما اصالح شود
 چنانکه. روي نظام تعلیمات دینی کشور داشته باشد ،مربوطهاي  دولتی، شوراي سراسري علما و سایر نهاد مسئول

مدرسه در پاکستان وجود دارد که مذهب حنفی را به مذهب سلفی  57000نزدیک به «: گوید می عبدالحفیظ منصور
فی با مذهب امامیه قرابت بسیار مذهب حن. گرا است مذهب حنفی یک مذهب آرام، متساهل و عقل. تبدیل کند

  ».فقط کافی است که ما به اصل مذهب حنفی برگردیم و بنیادهاي آن را زنده کنیم. نزدیکی دارد

  اهمیت مشروعیت دولت
با اشاره به بحران مشروعیت نظام سیاسی فعلی افغانستان و تناقض آن با مواد قانون  شوندگان مصاحبهاغلب 

مشروعیت حکومت وحدت  اموجود در رابطه بهاي  سؤال باید به معتقدند که دانند و می به ضرر صلحآن را  اساسی،
با اصالحات الزم پاسخ داده شود و شرایط مشروعیت  ،2014جمهوري سال  ریاستملی پس از انتخابات جنجالی 

مخالفین مسلح  تواند براي می بر این باورند که ضعف مشروعیت سیاسی حکومت اکثراً. ورده شودآنظام سیاسی بر
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بیاورد و آنان به این  به وجودرضایتی سیاسی در میان مردم افزایش نا حدأقلرا براي سقوط نظام یا  یهای امیدواري
از  آنهارفتن  تواند موجب طفره می لذا این احتمال .جدید براي آنان فراهم خواهد شدهاي  باور شوند که فرصت

 ۀآرایی عرصایجاد یک دولت موقت را براي باز معدودي ةتنها عد. گفتگوهاي صلح و ختم جنگ باشد کردن آغاز
  .کنند می سیاسی و عبور از بحران پیشنهاد

  عدالت تأمین
بر مشکالت آمدن  فایق ۀعدالت را الزم تأمین ،حزبی و قومیهاي  فارغ از تعلقات و گرایش کنندگان اغلب اشتراك

داخلی باید با تطبیق عدالت هاي  نارضایتی ،شوندگان مصاحبهبه باور . دانند می صلح پایدارموجود و رسیدن به 
آید که هر افغان  زمانی صلح می«: گوید می عبدالحکیم مجاهدکه  گونه آن اعی، سیاسی و اقتصادي مدیریت شوداجتم

عدالت مطلق  زمانی کهتا     .دست یابد ،دافغانی و قومی که دار  ملی،  به هویت اسالمی،  ، بتواند با حقوقی که دارد
  اگر از طریق جنگ یک گروه بر دیگري غالب شود،  .توانیم به صلح دست یابیم نمی  اجتماعی وجود نداشته باشد،

اما گره کار در این است که عدالت  1».شود ور می آتش جنگ شعله  و کنند دوباره ظهور می  سال، بعد از یک الی دو
کنند که حضور دیگران در  می فکر ،گرفته و در این دیدگاه هر قوم و گروه هویتی به خود قومیمفهوم کلی و 

 نشده است که باید باشد و لذا عدالت را ارزش مغفول و رعایتآن  اقتصادي بیشتر ازهاي  ساختار سیاسی یا فرصت
 ۀسنجش عدالت در جامعهاي  معیارساختن  روشن ،براي رسیدن به عدالت قبل از همهاولین قدم  بنابراین. پندارند می

اي  هقومی و حوزهاي  عدالتی در نسبت بی از عوامل دوام یرفیع یک اهللا حبیب چنانکه. قومی مثل افغانستان استچند
 رغم بهداند که  می انتخاباتیهاي  حوزه ۀعادالني دقیق از جمعیت کشور و تعیین نادر کشور را نبود سرشمار

  2.صورت گیرداقدامات جدي هنوز تحقق نیافته است و باید در این زمینه  ،مکررهاي  وعده

  مرز میان جنایت و عدالتساختن  روشن
اختالف  شوندگان مصاحبهبین آن  متهمین به جنایت جنگی و نحوه و زمان ۀبا اینکه در اجراي عدالت و محاکم

مرز و خط ساختن  روشن ،را و نظریاتآان این میمشترك  ۀنطق اما پیشنهاد عمومی و ،نظر قابل توجهی وجود دارد
جنایت است  عنوان بهجنگی گذشته و حال هاي  جنایتشدن  شناخته به رسمیت خصوص بهمیان جنایت و عدالت و 

ساختاري و هاي  از این لحاظ، چهار دهه جنگ و خشونت .تري بیابد و روشنتر  کشور تعریف مشخص ةآیندتا مسیر 
بر اقشار مختلف اجتماعی در کشور، بار سنگینی را بر ساختار سیاسی و روابط اجتماعی موجود  شده ی تحمیلفیزیک

براي رهایی از  لذا. هگین گذشته دشوار ساخته استاندو ۀسای سیاسی را درپذیري  کشور گذاشته و سامان
 عنوان بهتعریف شوند و  ها بشري و موارد نقض کتلوي حقوق بشر در طول این دههضدهاي  باید جنایت »تاریخ  بار«

اغلب . کندروشنی و وضاحت الزم را حاصل  ،آیندهشناخته شوند تا مرز میان گذشته و  به رسمیتجنایت 
ندارند و در شرایط تأکید افراد و اشخاص دادن  مجرمین جنگی و یا تحت پیگرد قرار ۀبر محاکم شوندگان مصاحبه

رویدادهاي تلخ تاریخی ساختن  اما مشخص ؛بینند می گر ویرانفرسا و  براي نظام سیاسی کشور طاقتآن را  ،حاضر
 به سويعبور از گذشته و گشودن راهی  ۀاز افتخارات جهاد و یا مقاومت را الزمآن ساختن  جنایت و مجزا عنوان به

                                                   
  .مصاحبه با عبدالحکیم مجاهد .1
  .اهللا رفیع مصاحبه با حبیب .2
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هاي  تحت عنوانها  مدن مخالفین مسلحی مانند طالبان نیز هراس کمتري از تکرار این جنایتدانند که با آ می آینده
  .مقدس وجود خواهد داشت

  حل راه عنوان بهي خوب دار حکومت
ي خوب موجب نارضایتی جمعی از حکومت و دار حکومتباور مشترك بر این است که گستردگی فساد و نبود 

 مجال فعالیت فراهم ،ناامنیعوامل  رايو ب کند می اجتماعی دولت را تضعیفهاي  و بنیهها  ه و پایهشدنظام سیاسی 
ابتدایی مردم باشد و ایجاد هاي  به خواست گو پاسخي خوب، ایجاد یک حکومتی که دار حکومت تتقویلذا . کند می

تواند به رسیدن به صلح و ثبات و امنیت در  می ،ساختاري که توانمندي رسیدگی به درد و رنج مردم را داشته باشد
 ۀبرنام، قوي با فساد صورت گرفت ةو مبارز نی که عدالت آمدزما بارز،به تعبیر عبدالحمید م .کندکشور کمک 

طالب دموکراتیک اعاده شود، هاي  اقتصادي وجود داشت و براي کاهش فقر تالش شود و اعتماد مردم به به نهاد
 به قول و. شود می پرستانه در میان مردم تقویت وطنهاي  و ذهنیت شود شود، مداخلۀ خارجی خنثی می یم سالح خلع

اگر «: برد می مداخله خارجی را باال ۀهزین ،شرایط بهتر و عادالنهساختن  اصالحات داخلی و فراهم ،علی امیري
امریکا و روسیه و پاکستان و چین و ایران  ۀبردن ناامنی، آن وقت هزین بسترهاي داخلی را منسجم بکنیم براي ازبین

آن وقت ممکن است که منافع این کشورها در صلح و همکاري با دولت . شود براي ناامنی افغانستان زیاد می
  ».افغانستان تعریف شود

  تیک به اهمیت ژئواکانومیکیپلیکرد اقتصادي با تغییر اهمیت ژئورو
خارجی موجود را به فرصت هاي  تا تهدید کنددولت باید تالش  ،آن رد شده بر اساس این تحقیق و نظریات ارائه

 آسیا جنوب ۀبا توجه به اهمیت موقعیت جغرافیایی افغانستان و وابستگی ترانزیتی دو منطقها  این فرصت. کندتبدیل 
 انرژي وجود دارد وراه اقتصادي و براي مبادالت تجاري و انتقال افغانستان به چهارشدن  ي میانه براي تبدیلآسیا و

را به سیاست همکاري و همگرایی  گتیک جنیژئوپل ،منطقه به ثبات افغانستانهاي  منافع کشورزدن  تواند با گره می
  . تغییر دهد

 ةکنند ، کریدور الجورد، راه ابریشم جدید، تاپی و توتاپ، بیان1000کالن اقتصادي مانند کاسا  ۀبرنام
و ها  ق این پروژهدهنده را در تحق قه است که افغانستان نقش محوري و اتصالجدید اقتصادي در منطهاي  ضرورت

در . دکن می ي جنوبی بازيآسیا ي میانه بهآسیا انتقال انرژي خصوص بهو  اي منطقهکالن اقتصادي  هاي سایر برنامه
هاي  زمینه ،سی فعال و روشن وجود داشته باشددیپلماهمراه با  ،سیاسی ریزي صورتی که مدیریت و برنامه

را اي  هتوان همکاري اقتصادي و همگرایی منطق می جدید وجود دارد وهاي  تهدیدهاي موجود به فرصت کردن تبدیل
  .جدید بنیان گذاشتهاي  و نیازها  بر مبناي ضرورت

  نسلی زدن شکاف میان و پلتوجه به جوانان 
 18,9مرکزي احصائیه،  ةآمار ادار بر اساس. کشوري جوان است) شناسی جمعیت(افغانستان از لحاظ دموگرافیک 

 49) 64-15بین سنین (و مولد کشور  مؤثرسال دارند و در مجموع تعداد نفوس  24تا  15جمعیت کشور  صد فی
با . گیرد می اول و دوم جهان قرار ةافغانستان در رد ،د که از این لحاظده می کل جمعیت کشور را تشکیل صد فی
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ي که صد فی 2,7سال و برگشت مهاجرین و نرخ رشد نفوس  15ي نفوس زیر سن صد فی 48,4توجه به جمعیت 
آن را  ل هانتینگتونقرار خواهد گرفت که ساموئاي  هزودي زیر فشار پدیده برابر میانگین جهانی است، افغانستان ب دو

در شرایط حاضر با با توجه با این امر، افغانستان  1.نامد می) Youth bulge( »تورم جوانان«اي  هبدبینان به صورت
 .سترو روبهنسلی  میان ۀي متعددي در این زمینه از جمله افزایش نارضایتی جوانان و تبارز نوعی فاصلها چالش
در سطوح مدیریتی و رهبري براي جوانان در تر  نقش برجستهشدن  براي تحصیل و اشتغال جوانان و قایل ریزي برنامه

هاي  نچنان که در جنبشآصورت گرفته اما  یهای تالش هرچنددر این زمینه . مهم و حیاتی است ،روند صلحتقویت 
این زدن  پل. ه استمیان آمد بهاي  هنشد بسیار مدیریت به صورتنسلی  اجتماعی اخیر مشاهده شد، شکاف میان

تعریف روشن از گذشته و  ۀو ارائتر  جامع ریزي ضرورت به برنامه ،فکري سالمهاي  و ایجاد رابطههاي  فاصله
   .شودنسلی ایجاد  براي ارتباط میانتري  عقالنیهاي  است تا زمینه آیندهدورنماي روشن از 

شود، سنگرهاي دفاعی صلح  می آغازها  چون جنگ از فکر آدم«: یونسکو آمده ۀاساسنام ۀدر مقدم چنانکهبرعالوه 
توجه به بازسازي فکري و بازبینی متون درسی مکاتب و مدارس دینی  بنابراین 2».بنا شوندها  نیز اول باید در فکر آدم

در فرایند صلح و امنیت بسیار مهم و شان  گیري یی مذهبی و سهمگرا افراطبراي جلوگیري از گرایش جوانان به 
است  دینیاي ه مدنی کافی نیست و مشکل اصلی در این زمینه مدرسههاي  تنها آموزش ،در این زمینه. حیاتی است

وزارت معارف  هرچند. وجود نداشته استتاکنون  بر آنها مؤثرکنند و نظارت  می که خارج از کنترل دولت فعالیت
جامعی هنوز اما سیستم نظارتی  ،مدارس دینی رسمی را روي دست گرفته ۀاحداث و توسع ۀکشور چند سالی برنام

فکري جوانان و رسمیت  دهی مدارس دینی با توجه به اهمیت آن در جهت کردن رها هدر حاشی. شکل نگرفته است
  . فکري نیرومندي در برابر جوانان استهاي  پوشی بر تهدید به معنی چشم ،دولت استراتژيندادن به آن در پالیسی و 

سیاسی و این تحقیق از نظریات نخبگان  ، آنچه کهشوندگان مصاحبهتفصیلی پیشنهادات  برشمردندر نتیجه با 
هراس و  رفعبر ایجاد اجماع داخلی براي صلح و  تأکیدسازد، بیشتر  می و منعکس فرهنگی افغانستان متبارز

اي  هاقتصادي و همگرایی منطقهاي  از طریق تشویق همکارياي  هاجماع منطقهاي  تردیدهاي داخلی و ایجاد زمینه
ثبات صلح و  تأمینسیاسی الزم را هاي  تواند بستر می کهمنطقه است هاي  کشوردر قیام کرده هاي  مبتنی بر ضرورت

  .ورددر افغانستان و منطقه پدید آ
هاي موجود بر سر راه  و چالش شوندگان مصاحبه اتینظر لیو تحل قیتحق نیا يها افتهیاساس  در پایان و بر

در سه محور دولت، احزاب و نهادهاي مدنی و جامعۀ را  لیذ هايشنهادیتوان پ یمبه شکل مشخص ، صلح افغانستان
  :کردارائه جهانی 

  : دولت يبرا
 يها تالش دیبامسلح،  در دو سوي دولت و مخالفین میاز مذاکرات مستق زیناکام گر ۀبا توجه با تجرب -1

  . ردیدولت و طالبان صورت گ انیم میمستق يآغاز گفتگوها يبرا يمتمرکز
 »جیچوب و هو« استیس دیبا براینبنا ؛کافی نیست ینظام تنها راهبرد ،صلح و ثبات در کشور ةاعاد يبرا -2

                                                   
1. See: Huntington, S., The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order, New York: Simon & Schuster, 1996. 
2. UNESCO, Basic Texts, 2014 edition, Paris: UNESCO Publications, 2014, p 5 
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منازعات  يبرا یاسیحل س برد، راهـ   چوب بردچهار کید و در شودنبال  اًیقو نیکشاندن مخالف  به مذاکره يبرا
  . دشوموجود جستجو 

 انیصلح و جنگ م ااجماع نظر در رابطه ب دیبا ،یداخل ییصدا و هم یوحدت نظر و هماهنگ نیمأت يبرا -3
 ییصداو چند يمحورشکل داده شود تا چند یاجتماع نفوذ ياثرگذار و ذ يها و چهره یاسیرهبران دولت، احزاب س

  .دشون حمسل نیمذاکرات با مخالف تیموفق زانیصلح و م يها برا تالش فیموجب تضع
از انحا مانع تحقق  يدر کشور را که به نحو يجار استیحاکم بر س یتالش کند تا گفتمان قوم دیدولت با -4

 یستیز صلح و هم يبرا یمل یبه اجماع ،ی، با عملکرد ملشده استمسلح  نیمصالحه با مخالف روند تیصلح و موفق
مسلح و  نیمذاکرات با مخالف تیموفق ورتقدرت در ص ۀموازن رییها از تغ تا شبهات و هراس دکن لیتبدعادالنه 

  .برود نیموجود، از ب یاسیآنها به نظام س وستنیپ
 ،روند مصالحه را بر عهده دارد یکیامور تخن تیکه مسئول یطرف و مسلک یعنوان نهاد ب هصلح ب یعال يشورا -5

 نیجوانب به شمول مخالف ۀتا بتواند اعتماد هم دیایوجود به ن بآ یالزم در امور مصارف مال تید و شفافشو ییآراباز
اما  ،صلح باشد يبرا یو اجتماع یمدن يهاو نهاد اعلم يها تالش ی برايمانع دیشورا نبا نیا. دکنمسلح را جلب 

در موارد مرتبط به  ینیو د یمدن يهانهاد یابتکارات اجتماع ایها و  رد طرح ایو  رشیپذ یچگونگ ادر رابطه ب دیبا
  .باشد داشته یینها میتصم ،مسلح نیبا مخالف میمذاکرات مستق

 یو نوع ارتباط معضالت و مشکالت داخل یالملل نیو ب يا منطقه يجار يها استیس يها با توجه به ضرورت -6
طرح و  ،صلح اي منطقه يها فورم را در رابطه به پلت یروشن و فعال یپلماسید دیدولت با ،یرونیکشور با عوامل ب

 یمنافع مل ةله در حوزأمس نیتر مورد که مهم نیدر ا اانفعال و انتظار عبور کند و ابتکار عمل ر استیو از س دکندنبال 
مانند داعش در افغانستان  يتر تر و خشنبسا تندرو يها ظهور گروه ،مسأله نیتر مهم. ردیباشد، در دست بگ یکشور م

 ةدکننایاح ،یشرق ای یغرب ةدیپد لیاز قب یماتیو خشن با تقس یافراط يها انیاجازه داده شود تا جر دیکه نبا است
  .دشو یو جهان يا منطقه يها قدرت انیم ،از نوع جنگ سرد آن یابتیجنگ ن

ساختن نظام روابط قدرت در منطقه  متحول يروشن برا استراتژيرا با طرح  يجار يها برنامه دیدولت با -7
مختلف در  ياقتصاد يها حوزه ةکنند متصل ياقتصاد يایجغرافزا به  رقابت یاسیس ياینسبت به افغانستان، از جفراف

  . ردیدست بگه ابتکار عمل را ب نهیزم نیده و در اکر تیسطح منطقه، تقو
 یافراط يها شهیو ورود اند ینید اتیاصالح نظام تعلم ارا در رابطه ب يا ژهیو يها ها و برنامه طرح دیدولت با -8

  .ردیگبدست  يروکشور  به
 ،کشور ییو قضا يدر نظام ادار یده و حساب تیشفاف نیمأخوب و ت يدار حکومت تیبا تقو دیبادولت  -9

 لیو تما يزیگرمرکز روندو  فراهم شده ۀ متوازنتوسع یاجتماع يها نهیورد تا زمآمردم را فراهم  تیموجبات رضا
  . برداشته شود انیاز م یرسم ينهادها امبارزه ب
 يها نهیگز نشیآنان به گز ۀو از مراجع ردیگبدست  يجوانان رو يرا برا يا ژهیو يها برنامه دیدولت با  -10

  .دکن يریجلوگ »خشونت« ای »خروج«
  



98 

  یمدن يو نهادها یاسیاحزاب س يبرا
چک  ينهادها عنوان به یمدن يهاو نهاد یاسیاحزاب س ،یاسیاوضاع س یو شکنندگ يریپذ بیبا توجه به آس -1

 يها تالش نیگزیرا جا نآده و کردنبال گرانه را  اصالح استیس دیبا ،حکومت يها استیاعمار و رفتار و س کنترلو 
به  يدواریام ایقدرت و  یاحتمال هر نوع خأل رایز. ندکن »براندازانه« ای »کننده فیتضع« يا هیپراکنده و هرچند حاش

و تعلل  ریخأمصالحه را با ت ندیسازد و فرا دواریام دیجد يها مسلح را به فرصت نیتواند مخالف یم ،حکومت رییتغ
  .دکنشکست مواجه  یزا و حت يدشوار
 جیدر بس يمند و قدرت يسهم قو دیبا یو علم ینید يخصوص نهادها هو ب یمدن يهاو نهاد یاسیاحزاب س -2

دولت  یرسم يها مد تالشم ایمبنا و  عنوان بهو نقش آنها  ندکن فایعادالنه ا یستیز صلح و هم يبرا یافکار عموم
  .شناخته شود تیرسمه ب دیصلح با يبرا

 ۀجیمنتظر نتنباید و  ندکن فایصلح ا ۀرا در عرص ینقش مبتکرانه و فعال دیبا یاسیس يهااحزاب و نهاد  -3
 ۀسسؤم يها تالش ،نهیزم نیدر ا. مانندبکشور  یپلماسیدستگاه د ایصلح و  یعال يدرس شوراآدولت از  يها تالش

  .است یابتکارات مشابه داخل يبرا یخوب ۀنمون ،ینهاد مدن کی عنوان بهپگواش 

  یجهان ۀجامع يبرا
دولت  يها افغانستان، از برنامه یاسیاز نظام س یاسیو س ياقتصاد يها تیدر کنار تداوم حما جامعۀ جهانی -1

تا آنان  دکناعمال  ییگرا و افراط زمیترور یحام يهاالزم را بر کشور هاتیها و تنبده و فشارکر تیصلح حما يبرا
  .شوندوادار مصالحه در افغانستان  ۀدر پروس يهمکاربراي 
 يبار انیتواند عواقب ز یم ،از تمرکز الزم بر اوضاع افغانستان یسیانحراف پال ایو  تینوع کاهش حما هر -2

ال ؤس ریرا ز ریاخ ۀده میون کیگرفته در طول  صورت يها یها و قربان و تالشباشد داشته  یدر پ جامعۀ جهانی يبرا
 يها کننده مورد نظر گرفته و از برنامه نییتع ۀده کی عنوان بهرا ) 2024-2016(تحول  ۀده ،جامعۀ جهانیلذا  ؛ببرد

ه کنون بتا جامعۀ جهانی يها برنامه. ندکنقاطع  تیم با اصالحات در افغانستان حماأتو یاسیو س ياقتصاد ةسازند
صلح و  يبرا يا ژهیو ۀاما شامل برنام ،کشور بوده یاسیو نظام س يدار حکومت تیمتمرکز بر تقو یعمومصورت 

افغانستان به همکار،  يهاکشور ریعضو ناتو و سا يهارود که کشور یانتظار م بنابراین .نبوده است شونتخ انیپا
 يا جانبه همه يها و برنامه ستهیدر حال ظهور نگر يها راه رقابت قدرتمنطقه و چهار دیکانون تحوالت جد عنوان به

در افغانستان  يگر یخشونت و افراط انیپا و یاسیثبات س ةاعاد يبرا یالملل نیو ب يا منطقه يها فورم پلت قیاز طررا 
  .رندیگبدست  يو منطقه رو
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  یماضم
  

  

  

  1اهللا ملی داکتر نجیب ۀمصالح
  
  

  .ا. خ.د.مرکزي ح ۀبیروي سیاسی کمیت مشترك ۀمصوب
  .ا.د.شوراي انقالبی ج ۀرییس و هیئت

  
ها و اقوام افغانستان،  با احترام و رعایت اساسات دین مبین اسالم، به خاطر تأمین امنیت و صلح همگانی براي تمام ملیت

دوست  پیشرفته و صلح ۀما، ساختمان جامعها و دسایس دشمنان وطن محبوب  بردن توطئه برادرکشی، ازبین] و[جلوگیري از جنگ 
 ۀدر جلس .ا.د.شوراي انقالبی ج ۀرییس و هیئت .ا. خ.د.مرکزي ح ۀو به خاطر قطع کامل خونریزي در کشور، بیروي سیاسی کمیت

  :مشترك خود تصمیم اتخاذ نمودند
  .ایجاد گرددملی در افغانستان  ۀمصالح ةالعاد ملی پدروطن، کمیسیون عالی فوق ۀدر چوکات جبه -1
 .ا.د.فعالیت این کمیسیون را تهیه نموده و به بررسی شوراي ج ةدر طی یک ماه طرح فرمان دربار .ا.د.شوراي وزیران ج -2

  .ارائه نماید
کمیسیون را تهیه کرده و در طی مدت یک ماه به بررسی شوراي انقالبی  ۀباید تشکیل و بودج .ا.د.شوراي وزیران ج -3

  .ارائه کند .ا.د.ج
  .مکلف است این فیصله را بعد از تصویب، به مراجع مربوطه برساند .ا.د.شوراي وزیران ج -4
  

  .ا.د.شوراي انقالبی ج        .ا. خ.د.مرکزي ح ۀکمیت
  1365جدي 

  شهر کابل
    

                                                   
 .، مطبعۀ حزبی1365اسناد تاریخی دربارة مصالحۀ ملی، جدي : منبع. 1
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  ملی در افغانستان ۀمصالح ةدربار. ا.د.ملی شوراي انقالبی ج ۀاعالمی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  »المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکمانما «
  »به تحقیق مؤمنان با همدیگر برادرند، صلح کنید بین برادران خود«

دوستی شما اوالد باغیرت وطن، به شما برادران پشتون، تاجیک،  امروز در این لحظات تاریخی ما به وجدان و احساس وطن
هاي افغانستان و به تمام آنهایی که از جان و دل آرزو  م و قبایل، ملیتاقوا ۀاي و هم هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی، پشه

  .آوریم دارند که مردم ما خوشبخت و وطن عزیز ما آباد شود، رو می
آمیز  فرزندان پرافتخار این مرزوبوم به خاطر زندگی آزاد، خوشبخت و صلح ۀداشتنی ما از مبارزات قهرمانان تاریخ وطن دوست

در . اند صلح ۀمردم ما تشن. اند دوست ما خیلی کم به چنین آرزو رسیده اما مردم مسلمان، خداپرست و آزاديباشد،  مشحون می
مساجد، مکاتب، . رسند گناه به قتل می زنان، پیرمردان و اطفال بی. سال اخیر در وطن ما سیل اشک و خون جاري است 8جریان 

  .گردند آتش می ۀها و مزارع مردم طعم ها، باغ خانه
  .باشد الشأن و شریعت غرّاي محمدي می تمام این اعمال مخالف احکام قرآن عظیم

نهما یب فأصلحوا اقتتلوا نیالمؤمن من طائفتان و إن: فرماید در قرآن پاك، مسلمانان را به صلح چنین هدایت می) ج(خداوند 
با احترام و رعایت احکام دین مقدس اسالم  ).صلح کنیدشان  اگر دو گروه از مسلمانان با هم در مقابله و جنگ باشند، شما در بین(
  :به منظور] و[

  ها، اقوام و قبایل افغانستان ملیت ۀـ تأمین امنیت مردم و صلح سراسري براي هم
  هاي ضد انقالب علیه مردم انقالبی افغانستان ـ قطع جنگ و برادرکشی، دسایس و توطئه

  ـ قطع کامل خونریزي در کشور
  م، ترقی و آبادي وطنـ خوشبختی مرد

شوراي . نماید سراسري ملی، تصویب می ۀمصالح ةشوراي انقالبی جمهوري دموکراتیک افغانستان این اعالمیه را دربار
  :دارد افغانستان با صراحت اعالم می دموکراتیک جمهوري انقالبی
  :شود که دستور داده میافغانستان  دموکراتیک هاي باصالحیت مربوط جمهوري از همین اکنون به ارگان )1

جدي سال جاري عملیات محاربوي را متوقف سازند، استعمال هر نوع سالح و گشودن آتش را  25ـ از تاریخ 
  .قطع نمایند

ها برگردانند، به معیارها و مقررات شرایط زمان صلح  الجیشی دایمی و پوسته ها را به محالت وضع ـ قوت
  .برگردند

  .جو نسازد، ضربات توپچی و هوایی را قطع نمایند را متوجه اهالی صلحـ در صورتی که دشمن خطري 
هاي خود را در حدود محافظت سرحدات دولتی، تأسیسات دولتی و نظامی، تأمین  ـ قواي مسلح باید فعالیت

  .امنیت قطارها و اجراي سایر وظایف صرفاً دفاعی و اقتصادي محدود سازند
درصورت . بت بدهد، متارکه براي مدت شش ماه ادامه خواهد یافتـ در صورتی که جانب مقابل جواب مث

  .تواند تمدید گردد بس از طرف هر دو جانب مهلت آن می رعایت آتش
  :خود منتظر اقدامات آتی هستیم ۀجویان ما به جواب اقدامات صلح

ظامی و ترانسپورت ها، مؤسسات اقتصادي، قطعات ن هر نوع سالح باالي شهرها، قریه  ۀـ قطع انداخت به وسیل
  زمینی و هوایی

  جاساختن سالح و مهمات در قلمرو افغانستان ـ قطع انتقال و جابه
  ها گذاري راه ـ قطع ماین

  کارانه ـ قطع اعمال تروریستی و خراب
  ـ قطع ورود غیرقانونی خبرنگاران خارجی در قلمرو افغانستان
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ها آماده هستیم؛  ها و حتی گذشت هم متقابل، براي مذاکرات، سازشما براي تفا. گیرد پیشنهادهاي ما از نیت پاك منشأ می
  .ضعف ما تلقی کند ۀما را نشان ۀولی کس نباید صبر و حوصل

  :اند از هاي مصالحه عبارت ترین ارگان در شرایط متارکه عمده )2
. گردند یات و تمام کشور ایجاد میها، وال ها، ولسوالی داري ها، عالقه ملی که در سطح قریه ۀمصالح ةالعاد هاي فوق کمیسیون

 ةالعاد ترین ارگان مصالحه، کمیسیون عالی فوق عالی. باشد ها می دستیابی به مصالحه و توافق از اهداف و وظایف این کمیسیون
  .باشد ملی در افغانستان می ۀمصالح

در مدت ضرورت براي حل مسائل بزرگ ها  کمیسیون. کند هاي الزم را اعطا می العاده تمام صالحیت دولت به کمیسیون فوق
  .نمایند هاي صلح را در سطوح مختلف دعوت می اصولی، جرگه

ملی  ۀملی به شمول مسئولین شوراي جبه ۀمصالح ةالعاد هاي فوق طی فرمان خاص شوراي انقالبی، ایجاد کمیسیون
  .لح مخالف به تصویب رسیده استهاي مس پدروطن، بزرگان، متنفذین، مالامامان و در بعضی موارد، سرکردگان گروپ

  :گردد هاي خاص آتی تفویض می ها صالحیت به کمیسیون
هاي صحی، ادویه، کارمندان فنی آبیاري و زراعت، همچنان کود کیمیاوي و  گروپ: ها ـ طبق خواست کمیسیون

شامل اموال  داران و نیز کاالهاي مورد نیاز اولیه به طور مجانی تخم بذري براي کمک به دهقانان و زمین
  .امدادي اتحاد شوروي به محالت فرستاده خواهند شد

دهی اصالحات ارضی و آب داده  داري و سازمان شان صالحیت حل مسایل زمین ۀها در ساح ـ براي کمیسیون
  .شود می

هاي زندانیان در صورت تضمین عدم تجدید فعالیت ضد  توانند براي بعضی کتگوري ها می ـ کمیسیون
  .پیشنهاد اعالم عفو نمایندشان  مردمی

  .باشند هاي مردمی را دارا می ها صالحیت تعیین قاضی ـ کمیسیون
عوض جلب و احضار اجباري داده  ها صالحیت اعزام داوطلبانه براي خدمت در قواي مسلح به ـ براي کمیسیون

  .شود می
ستر و دفاع سرحدات با ها صالحیت اعالم جلب و جذب داوطلبان به خدمت نظامی را جهت  ـ کمیسیون

 ۀداري سرحدي با پاکستان و ایران براي دو سال با تأدی ولسوالی و عالقه 52پاکستان و ایران و در هر یک از 
  .باشند معاش و ترخیص بعدي آنها دارا می

ض هاي قرو آوري مالیات زمین و جرایم مالیاتی و همچنان جریمه توانند براي انصراف از جمع ها می ـ کمیسیون
  .تصمیم اتخاذ نمایند 1365بانک انکشاف زراعتی الی ختم سال 

ها صالحیت دارند تا دعاوي ناشی از قروض میان افراد جداگانه، مناقشات قومی، محلی و گروپی را  ـ کمیسیون
  .ها را تقاضا و اخذ نمایند هاي دولت و سایر ارگان حل و فصل نموده، کمک
  :مؤظف استها دولت  به اساس پیشنهاد کمیسیون

  .داران را بپردازد مالامامان و قریه ۀـ تا معاش ماهان
ها از طرف مأمورین دولتی استماع  ها را در مورد نقض توافق هاي باصالحیت، شکایات کمیسیون ـ توسط ارگان

  .نموده و براي متخلفین جزاي الزم را مد نظر گیرد
زون صلح، از طرف شوراي انقالبی و  ۀمثاب داري، ولسوالی به ملی و اعالم قریه، عالقه ۀدر صورت دستیابی به مصالح )3

  :شود ها امتیازات مشخص دولتی آتی داده می حکومت جمهوري دموکراتیک افغانستان به اهالی این زون
ها نظر به  والدارها و ولس دولتی به طور دموکراتیک، تعیین عالقه ةهاي محلی قدرت و ادار ـ حق ایجاد ارگان

  خواست اهالی
هاي مسلح مخالف  ـ اعالم روزهاي خاص جهت دیدار با اهالی دهات و شهرها، دعوت از سرکردگان گروپ

  براي مذاکرات با تضمین امنیت و بازگشت
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ها و  اند در مورد تأمین امنیت پروژه هاي مسلح مخالف که آماده براي مصالحه نامه با گروپ تقـ عقد مواف
انتقال و  ةجمله اعطاي اجاز آنها و من ۀهاي منطقوي به وسیل مشخص توسط آنها و ایجاد قوت تأسیسات

  فروش اموال مورد ضرورت اولیه در محالت
توانند  فعال را با حاکمیت انقالبی قطع کرده باشند، می ةهایی که مبارز ها و قریه داري ها، عالقه ـ اهالی ولسوالی

جمهوري دموکراتیک افغانستان براي دیدار با خویشاوندان خود، اجراي مناسک  ۀبه طور آزادانه در تمام ساح
] این[کسانی که در . وآمد نمایند دینی و یا براي دریافت حقایق راجع به اهداف و وظایف انقالب ثور رفت

ی مرکزي حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شوراي انقالب ۀتوانند به کمیت زمینه آرزو داشته باشند، می
هاي حزبی،  جمهوري دموکراتیک افغانستان، شوراي وزیران جمهوري دموکراتیک افغانستان و به تمام ارگان

  .دولتی و اجتماعی مراجعه کنند؛ آنها در همه جا با استقبال گرم مواجه خواهند شد
مراکز صحی و  کنند، نقاط توزیع اموال مورد نیاز اولیه، ـ در تمام مراکز والیات براي کسانی که رجوع می

  .هاي طبی افتتاح خواهد گردید مشوره
به نشان صداقت تالش خود نسبت به صلح و توافق سرتاسري، شوراي انقالبی جمهوري دموکراتیک افغانستان فرمان  )4

  .دارد اند، اعالم می خود علیه مردم انقالبی دست برداشته ۀخاص آزادي محبوسین را که صادقانه از اعمال خصمان
کند که تمام اتباع افغانستان که به حکم سرنوشت در صف  راي انقالبی جمهوري دموکراتیک افغانستان رسماً تأکید میشو )5

اند، از طرف وطن و مردم عفو خواهند  خود را درك و سالح بر زمین گذاشته ۀپرستان وطن ۀمخالف دولت قرار گرفته، ولی وجیب
هاي قدرت دولتی جمهوري دموکراتیک افغانستان را  همدردي و حمایت تمام ارگانآنها تفاهم، . بخشند شد، مردم آنها را می

خوردگان را عفو کنیم، آزردگان را دلجویی نماییم و با گرمی به آغوش بکشیم؛ به  ما آماده هستیم فریب. حاصل خواهند کرد
مان یعنی  مشترك ۀبا تمام آنان در خانما براي مالقات برادرانه . تهیدستان کمک نماییم و سرماخوردگان را گرمی ببخشیم

  .افغانستان آزاد، آماده هستیم
  :دارد شوراي انقالبی جمهوري دموکراتیک افغانستان با صراحت اعالم می

توانایی خردمندانه و بدون خودخواهی سیاسی، حاضرشدن براي گذشت در برابر یکدیگر مبین حسن نیت و آمادگی براي 
آن روزها چنان . کنیم و به اراده و رضاي خداوند متعال باور کامل داریم از مصالحه پشتیبانی می. اشدب ایجاد دولت وحدت ملی می

هاي سرسبز و خرم وطن زیباي  هاي شادي مهاجرین بازگشته به وطن، شهرها و کارخانجات احیاشده و باغ دور نیست که ما اشک
  .خود را ببینیم

  :دارد تان با صراحت اعالم میشوراي انقالبی جمهوري دموکراتیک افغانس
دوم قانون اساسی جدید کشور تصویب خواهد  ةباشد و این امر در ماد ـ دین مبین اسالم، دین افغانستان می

  .شد
ـ حاکمیت مردمی جهت ایجاد حکومت وحدت ملی تا سرحد دادنِ خصلت ائتالفی به آن با جلب نیروهاي 

  .وسیع سیاسی سعی خواهد ورزید
شان در صورت  می به ایجاد شرایط مساعد براي عودت قطعات محدود اتحاد شوروي به وطنـ حاکمیت مرد
  .مداخالت در امور داخلی افغانستان و عدم تکرار آن در آینده مساعدت خواهد نمود ةشد قطع تضمین

  .بگذار صلح در سرزمین باستانی افغانستان سایه افکند
  .ندها خاموش باش بگذار براي همیشه صفیر گلوله

  من اهللا التوفیق
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  پشاور ۀنام موافقت
  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  )1992اپریل  24( 1412شوال  22

  بیت پاك و اصحاب آن حضرت، و اهل) ج(درود و سالم به پیامبر بزرگ خداوند 
  :گردد انتقالی دولت اسالمی افغانستان به صورت ذیل تشکیل می ةساختار و فرایند دور

اهللا مجددي به داخل افغانستان بروند و قدرت را از  نفره تحت ریاست حضرت صبغت 51یک شوراي  تصمیم گرفته شد که
رییس این شورا، در مدت دو ماه ریاست دولت را نیز به عهده . رژیم کابل، بدون هیچ قید و شرطی در طی دو ماه تحویل بگیرند

اهللا مجددي در کنار دولت انتقالی  ی تحت ریاست حضرت صبغتعنوان شوراي موقت اسالم بعد از آن، این شورا به. خواهد داشت
 .این دوره از فعالیت شورا چهار ماه خواهد بود. باقی خواهد ماند

جمهور دولت انتقالی  عنوان رییس الدین ربانی به تصمیم گرفته شد تا بعد از گذشت دو ماه از انتقال قدرت پروفیسور برهان
 .قیادي براي چهار ماه کارش را رسماً شروع نماید اسالمی افغانستان و رییس شوراي

 .متذکره حتی براي یک روز هم تمدید نخواهد شد ةدور
 .گردند ها و از میان اعضاي آنان معرفی و تعیین می وزیر و سایر اعضاي کابینه از سوي سران تنظیم نخست

 .باشد وزیري مربوط به حزب اسالمی افغانستان می سمت نخست
 .وزیر و وزیر داخله مربوط به اتحاد اسالمی افغانستان است خستسمت معاون ن

 .باشد وزیر و وزیر معارف مربوط حزب اسالمی مولوي خالص می سمت معاون نخست
 .گیرد نجات ملی تعلق می ۀوزیر و وزیر خارجه به جبه سمت معاون نخست

 .باشد سمت وزارت دفاع مربوط به جمعیت اسالمی افغانستان می
 .کمه به حرکت انقالب اسالمی تعلق داردمح ستره

هایی را براي حزب وحدت،  ها، وزارت خانه تقسیم تعیینات در وزارت ةهمچنین تصمیم گرفته شد تا شوراي قیادي بر عالو
 .شوراي ائتالف، مولوي منصور و سایر برادران تعیین کند

مدت این . گیرد لی شوراي اسالمی با توافق آرا تصمیم میدر رابطه به دولت انتقا. تمام دوره این پروسه شش ماه خواهد بود
  .انتقالی دو سال خواهد بود ةدور
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 )1993( 1آباد اسالم ۀنام موافقت

هاي شکوهمند جهادي که ملت شجاع  موفقیت آوري از با یاد سنت و قرآن و استهداء از و) ج( ده خداوندابا انقیاد کامل به ار
پیشرفت،  ۀمای ،صلح ۀراه انداخته بودند، به امید اینکه این جهاد شکوهمند با اقامه رهایی کشورشان ب آزادي و افغانستان به خاطر

 ۀوسیع که شامل هم ةدرك این حقیقت که تشکیل یک حکومت اسالمی با قاعد با. ترقی براي مردم افغانستان گردد سعادت و
 انتقال قدرت سیاسی را در ۀآن تمثیل شوند، پروس در اقشار ۀتشکیل حکومتی که هم. ها باشد ضرورت وقت است هگرو احزاب و

 .خواهد ساخت میسر آمیز صلح فضاي آرام و
 بودن اعمار مجدد افغانستان و عاجل لویت ووتمامیت ارضی افغانستان، با توجه به ا تعهد به حفظ اتحاد، حاکمیت ملی و با
دعوت خادم حرمین شریفین ه احترام ب با ؛منطقه و کشور امنیت در و سازي براي برگشت مهاجرین، با تعهد به تأمین صلح زمینه

صدراعظم  شریف هاي نیک آقاي نواز تالش قدردانی از با اظهار. حل گردد آمیز آنکه اختالفات بین افغانان از طریق صلح مبنی بر
ایران  تأیید حکومات سعودي و ردانی ازقد همچنان اظهار. افغانستان آرامش در صلح و ةاعاد خاطر  جمهوري اسالمی پاکستان به

 جدا و جدا االفغانی به طور که مذاکرات فشرده بین با اذعان بر این امر. ایشان صورت گرفته است ةشد که از طریق وفود فرستاده
برموادات دخل  ذيهاي  هگرو تمام احزاب و. آوردهاي جهاد حفظ گردد آغاز گردیده است که دست يجمعی به خاطر به شکل دسته

  :اند آتی توافق نموده
ا ی و حکمتیارانجینیر  جمهور و الدین ربانی رییس برهان آن پروفیسور که در »ماه 18«تشکیل یک حکومت براي مدت 

 ةاش که از طریق مشور کابینه صدراعظم و جمهور و هاي رییس صالحیت. اش به حیث صدراعظم ایفاي وظیفه خواهند کرد نماینده
  .باشد ضمیمه آن می نامه بوده و شده جزء موافقتجانبین مشخص 

رهبران مجاهدین تشکیل  جمهور و نامه توسط صدراعظم از طریق مشوره با رییس موافقت هفته بعد از ظرف دو ابینه درک
  .گردد می

  :شده استبر نخواهد گرفت توافق  درا ر )1992دسمبر  29اعتبار از ( »ماه 18« انتخاباتی ذیل که بیش از ۀپروس بر
  .احزاب ۀنمایندگان هم با صالحیت مشتمل بر سیون انتخاباتی مستقل ویـ تشکیل عاجل یک کم: الف
نامه  ماه از تاریخ امضاي این موافقت 8کمیسیون انتخابات مأمور برگزاري انتخابات براي یک مجلس مؤسسان ظرف : ب

  .است
روشنایی آن انتخابات عام براي انتخاب  گردد که در ساز تصویب می ـ قانون اساسی کشور توسط این شوراي منتخب قانون: ج
  .شود می برگزار» ماه 18« خالل همین پارلمان در و جمهور رییس

  :تا شود هر تنظیم تشکیل می دو نماینده از یک شوراي دفاعی مشتمل بر
  .ـ تشکیل یک اردوي ملی را تحقق بخشد: الف
 در شهرها بیرون برده و سایر شهر کابل و صورت لزوم آن را از در منابع تسلیم شود و همه احزاب و ثقیله را از ۀـ اسلح: ب

  .دشوتأمین  به این ترتیب امنیت شهر جا سازد و هبرد آن جاب نقاط خارج از
  .هاي تدارکاتی غرض استفاده عام راه ۀنمودن هم ـ تضمین باز: ج
  .مسلحهاي  هگرو طعات شخصی ودولت براي اکمال ق ۀبودج ـ تضمین عدم استفاده از: د
  .اختیار کمیسیون دفاعی خواهد بود قواي مسلح در ةادار که صالحیت سوق و ـ تضمین این امر: ه

شرط رها  بدون قید و اند فوراً و شده هاي مسلحانه دستگیر جریان خصومت احزاب در زندانیانی که توسط حکومت و ۀهم باید
  .شوند

هاي مسلح اشغال  ها توسط گروه جریان خصومت مناطق مسکونی که در دولتی و شخصی وامالك  ها و اپارتمان ۀهم
مناطق  ها و جاشده را به خانه گیرد تا برگشت افراد بی صورت می اقدامات مؤثر. گردند اند باید به صاحبان اصلی آن مسترد گردیده
  .سازد شان میسر ۀمربوط
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نظارت  سیستم پولی کشور را تحت کنترل و ت مالی واجرائاگردد تا  یل میاحزاب تشک ۀنمایندگان هم یک کمیته مشتمل بر
  .جریان پول را مطابق قوانین موجوده مالی نگهدارد داده و قرار

سایر مواد ضروري تشکیل  توزیع مواد غذایی، مواد سوخت و احزاب غرض نظارت بر ۀنمایندگان هم کمیته مشتمل بر
  .گردد می

  .شود تشکیل کابینه مخاصمات به صورت دائمی قطع می زا بعد گردد و نافذ میبس به صورت عاجل  آتش
کنفرانس اسالمی و نمایندگان نمایندگان سازمان  سیون مشترك ازیقطع مخاصمات یک کم بس و آتش غرض نظارت بر

  .بس و توقف عملیات خصمانه تشکیل شود احزاب افغانستان براي کنترل و نظارت از آتش
  :اند آباد درج نموده اسالم در 1993مارچ  7تاریخ ه را ب شان هاي آتی امضاهاي الذکر شخصیت نامه فوق موافقت به تأیید از

  رییس دولت اسالمی افغانستان ،الدین ربانی پروفیسور برهان
  حزب اسالمی، رهبر انجنیر گلبدین حکمتیار

  حرکت انقالب اسالمی ، رهبرنبی محمدي مولوي محمد
  نجات ملی ۀجبهمجددي، رهبر  هللا پروفیسور صبغت

  محاذ ملی ، رهبرپیر سیداحمد گیالنی
  اتحاد اسالمی از انجنیر احمدشاه احمدزي

  رکت اسالمی، رهبر حشیخ آصف محسنی
 حزب وحدت اسالمیاز  اهللا فاضل آیت

  2ضمیمه 
  تقسیم مقدماتی قدرت

همبستگی کشور بوده و امور دولت را بر مبناي اصول و جمهوري اسالمی افغانستان در رأس دولت و سمبل اتحاد و  رییس
  .کند قوانین اسالمی برگرفته از قرآن و سنت رهبري می

جمهور به طور تشریفاتی و رسماً  رییس. نماید جمهور تشکیل داده و به وي معرفی می وزیر کابینه را با مشورت رییس نخست
عنوان یک تیم زیر نظر  کابینه باید به. نمایند قابل وي سوگند یاد میاعضاي کابینه را اعالم نموده و اعضاي کابینه در م

 .گیري نماید وزیر فعالیت کرده و با اصل مسئولیت مشترك تصمیم نخست
 .جمهور در مورد تمامی مباحث مهم مشورت کند وزیر و کابینه به طور منظم باید با رییس نخست
در . تصمیم با یکدیگر مشورت نمایند و این دو باید سعی در رفع اختالفات بنمایندوزیر باید براي اتخاذ  جمهور و نخست رییس

 .جمهور و کابینه ارجاع گردد مشترکی با حضور رییس ۀحلی پیدا نگردد آن امر باید به جلس حالی که براي موضوعی راه
اونین وزرا و رؤساي دولت به خصوص و وزرا، مع. شود وزیر اتخاذ می تمام تصمیمات اصلی سیاسی در کابینه با ریاست نخست

 .باشند جمعی مسئول تصمیمات حکومت می به طور دسته
 .انتصاب رسمی رؤساي نیروهاي مسلح باید بر مبناي تعامل جاري و پس از مشورت دو جانبه صورت گیرد

  جمهور اختیارات رییس
 :باشد جمهور داراي اختیارات و وظایف زیر می رییس

  جمهور براي دولت اسالمی افغانستان ون رییسانتصاب یک معا) الف
وزیر و بر طبق مقررات و  نمودن قضات دیوان عالی کشور، رییس دیوان عالی در مشورت با نخست انتصاب و بازنشسته) ب
  .قوانین
  .سرقوماندان اعالي قواي مسلح کشور در پرتو اهداف و ساختار نیروهاي نظامی افغانستان) ج
  .کابینه یا پارلمان ۀکه به توصیاعالم جنگ و متار) د
  .تشکیل و افتتاح پارلمان بر اساس قوانین) ه
  .طرفی و ماهیت اسالمی افغانستان و منافع تمامی شهروندان تحکیم وحدت ملی و تقویت و تأیید استقالل، بی) و
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  .اصدار حکم مجازات یا عفو بر طبق شریعت و مقررات قانونی) ز
هاي خارجی، انتصاب نمایندگان دائمی در  هاي نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در کشور اي هیئتاعطاي اعتبارنامه به رؤس) ح

  .هاي نمایندگان دیپلماتیک خارجی هاي عالی دیپلماتیک و پذیرش اعتبارنامه المللی بر اساس رویه هاي بین سازمان
  .المللی مطابق مقررات قانونی هاي بینامضاي قوانین و احکام، اعطاي اختیار براي توافقات و امضاي قرارداد) ط
  .وزیر واگذار کند هایش را به معاون خود یا نخست جمهور مختار است به تشخیص خود هر بخش از قدرت رییس) ي

معاون . جمهوري باید به طور اتوماتیک به معاونش منتقل گردد جمهور، وظایف رییس ـ پس از مرگ یا استعفاي رییس
  .دهد جمهور را انجام می جمهور جدید بنا به قانون، وظایف رییس رییس جمهور تا انتخاب رییس

  رسمی براي چاپ پول ةـ اجاز
اضطراري جهت بحث در مورد مسائل مهم ملی که به طور عادي عارض حکومت  ۀتواند کابینه را به جلس جمهور می ـ رییس

  .شود فرا بخواند نمی
  وزیر اختیارات نخست. 7

 :اش وظایف و اختیارات ذیل را دارند وزیر و کابینه نخست
  .نامه و ضوابط قانون تهیه و اجراي سیاست داخلی و خارجی بر طبق مقررات و روح این موافقت) الف
  .ها و مؤسسات ملی ها و نهاد ها و دیگر بخش خانه اداره، هماهنگی و کنترل امور وزارت) ب
  .اجراي آن ةقوانین و نظارت از نحو انجام امور اجرایی و اتخاذ تصمیمات اجرایی بر طبق) ج
  .نویس قوانین و تنظیم مقررات تهیه پیش) د
ها براي استفاده از منابع جهت نوسازي اقتصاد و ایجاد پول باثبات و نظم مالی  دولتی و تطبیق معیار ۀتهیه و کنترل بودج) ه
  .سالم
ها، قراردادهاي  ها، پروتکل نامه جهانی و بحث و مذاکره راجع به موافقت ۀارتقا و حمایت از منافع افغانستان در جامع) و

  .هاي مالی نامه المللی و تفاهم بین
  .ـ اجتماعی کشور با هدف ایجاد یک دولت اسالمی رفاه هاي آموزشی و اقتصادي نویس و اجراي طرح پیش ۀتهی) ز
یک  ۀح، امنیت و اخالق اسالمی و اجراي عدالت به واسطگیري امکانات براي تأمین نظم عمومی، صل تطبیق و به کار) ح

  .نظام قضایی مستقل و منصفانه
  .اند درج نموده آباد پاکستان در اسالم 1993مارچ  7شنبه،  شان را در روز یک در تأیید موافقت باال، اشخاص ذیل امضاي

  رییس دولت اسالمی افغانستان ،الدین ربانی پروفیسور برهان
  حزب اسالمی، رهبر انجنیر گلبدین حکمتیار

  حرکت انقالب اسالمی ، رهبرمولوي محمدنبی محمدي
  نجات ملی ۀجبهمجددي، رهبر  اهللا پروفیسور صبغت

  محاذ ملی ، رهبرپیر سیداحمد گیالنی
  اتحاد اسالمی از انجنیر احمدشاه احمدزي

  المیرکت اس، رهبر حشیخ آصف محسنی
  حزب وحدت اسالمیاز  اهللا فاضل آیت
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  1بن ۀنام موافقت
  حکومت در افغانستانهاي دائمی  مجدد نهادتأسیس  تا زمان ترتیبات موقت ۀنام موافقت
  افغانستان، ةکنندگان مذاکرات ملل متحد دربار شرکت

  خاص سرمنشی ملل متحد براي افغانستان، ةحضور نمایند با
  تراژیدي در افغانستان و ایجاد آشتی ملی، صلح و ثبات پایدار و احترام به حقوق بشر در کشور، با تصمیم به ختم جنگ و

  مجدد استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، و با تائید
و  گرایی کثرتشان مطابق اساسات اسالم، دموکراسی،  سیاسی ةبا شناسایی حقوق مردم افغانستان در جهت انتخاب آیند

  .لت اجتماعیعدا
فاع نموده و نقش دبا ابراز تشکر از مجاهدین افغانی که طی چندین سال از استقالل، تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور 

صلح، ثبات و نیز قهرمانان شان، آنها را قهرمانان جهاد،  هاي افگنی، ظلم و تعدي ایفا نموده و فداکاري مهمی در مبارزه ضد دهشت
  .ن افغانستان گردانیده استو بازسازي وطن عزیزشا

ثبات افغانستان ضرورت به استقرار تشکیالت موقت اضطراري دارد و با ابراز قدردانی از جناب  اینکه وضعیت بی آگاهی ازبا 
نامه تأسیس  شان براي سپردن قدرت به یک حکومت موقت که بر حسب این موافقت الدین ربانی به خاطر آمادگی ر برهانوپروفیس

  .دخواهد ش
هایی که در مذاکرات  با درك این ضرورت که نمایندگی وسیع اقشار مختلف افغانستان در این تشکیالت به شمول آن گروه

  .اند، تضمین شود کافی نداشته ةملل متحد براي افغانستان نمایند
قومی و کامالً نماینده با یادآوري اینکه تشکیالت موقت قدم اول براي تأسیس یک حکومت فراگیر، فاقد تبعیض جنسی، چند 

  .سر اقتدار باقی بماند شده بر تواند بعد از وقت تعیین بوده و به هیچ وجه نمی
بنابراین، مقررات و ، داردضرورت  به وقتسازي قواي امنیتی جدید افغانی،  و باز ایجادممکن است که حقیقت، این با درك 
  .مه آمده است، باید به اجرا درآیدنا این موافقت 2 ۀکه جزئیات آن در ضمیم يامنیتی دیگر

المللی است، باید نقش مهم و خاصی را که تفصیل آن در  طرف بین شده بی با توجه به اینکه ملل متحد که یک ارگان شناخته
  :اند ههاي دائمی در افغانستان، ایفا کند، به صورت ذیل توافق نمود قبل از ایجاد ارگان ةنامه آمده، در دور این توافق 11 ۀضمیم

  حاکمیت موقت
  :احکام عمومی ل ـاو
  .تأسیس خواهد شد 2001دسمبر  22یک حاکمیت موقت با کسب قدرت رسمی به تاریخ ) 1
کمیسیون خاص و مستقل براي  ؛موقت است که توسط رییس اداره خواهد گردید ةحاکمیت موقت متشکل از یک ادار) 2

موقت تأسیس  ةافغانستان و همچنان محاکم دیگري که ممکن است توسط ادارمحکمه  جرگه اضطراري و ستره نمودن لوي دایر
  .گردد

  .نامه تحریر گردیده است موقت و کمیسیون خاص مستقل در این توافق ةترکیب، وظایف و طرزالعمل حکومت براي ادار
موقت  ةه این ترتیب در طول دورب. کند نمایندگی میافغانستان  از حاکمیت ملیبا انتقال رسمی قدرت، حکومت موقت فوراً ) 3

هاي خاص آن و همچنان در سایر  از افغانستان و روابط خارجی آن نمایندگی نموده و کرسی افغانستان را در ملل متحد، نمایندگی
  .نمایند ها اشغال می المللی و کنفرانس هاي بین ارگان
ضطراري توسط شاه سابق، ا ۀجرگ لوي. هد گردیدمت موقت دایر خواکوحتأسیس اضطراري درظرف شش ماه از  ۀجرگ لوي) 4

این . انتقالی فراگیر خواهد بود ةمت انتقالی را تصویب نموده که شامل ادارواضطراري حک ۀجرگ لوي. محمدظاهر، افتتاح خواهد شد
انتخابات آزاد و  ۀنتیججرگه زمینه را براي ایجاد یک حکومت کامالً نماینده که در  شدن لوي اداره در مدت دو سال از تاریخ دایر

  .سازد آماده می ،مناسب منتخب خواهد گردید
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  .دهد جرگه اضطراري به کار خود خاتمه می حاکمیت موقت، بعد از تأسیس حاکمیت انتقالی توسط لوي) 5
انستان جرگه قانون اساسی طی هجده ماه از تأسیس حاکمیت انتقالی دایر خواهد گردید تا قانون اساسی را براي افغ لوي) 6

ماه پس  انتقالی در ظرف دو ةقانون اساسی، ادار ةمسود ۀقانون اساسی در مورد تهی ۀجرگ تصویب نماید و به منظور کمک به لوي
  .قانون اساسی ایجاد خواهد نمود ةاز آغاز کار خود، کمیسیونی را به کمک ملل متحد براي تدوین مسود

  :چارچوب قانونی و سیستم قضایی م ـدو
  .رسد، به طور موقت قابل تطبیق است ب قانونی ذیل تا زمانی که قانون اساسی جدید به تصویب میچارچو) 1

  1964قانون اساسی ) الف
 ةهاي قو که مربوط سلطنت، ارگان به استثناي مواديو نامه متناقض نباشد،  که مواد آن با محتواي این موافقت تا جایی

  .قانون اساسی ذکر شده است این مقننه که در ةیه و قوئاجرا
المللی که افغانستان عضو آن  نامه یا سایر معاهدات بین که با محتواي این موافقت قوانین و مقررات موجود، تا جایی) الف

حاکمیت موقت صالحیت دارد تا  ، البتهدرج است متناقض نباشد 1964که در قانون اساسی سال  یئباشد و یا با مواد قابل اجرا می
  .و یا تعدیل نماید لغوقوانین و مقررات را آن 

. شود موقت ایجاد می ةمحکمه و محاکم دیگري که توسط ادار قضائیه افغانستان مستقل بوده و متشکل است از ستره ةقو) 2
موقت به کمک ملل متحد، کمیسیون اصالحات قضایی را براي احیاي نظام قضایی افغانستان مطابق اساسات دین مقدس  ةادار

  .افغانی، تشکیل خواهد داد ةقانون و عنعنات پسندید حاکمیتالمللی،  اسالم، معیارهاي بین
  :موقت ةادار ـ سوم

  :ترکیب: الف 
تواند ریاست یکی  به استثناي رییس، می هر عضو. باشد چهار عضو میو بیستموقت داراي یک رییس، پنج معاون و  ةادار) 1

  .گیردبه عهده بموقت را  ةهاي ادار از بخش
حضرت محمدظاهر، شاه اسبق افغانستان، را دعوت نمودند تا  افغانستان، اعلی ةکنندگان مذاکرات ملل متحد دربار شرکت) 2

که مورد قبول و  دهند شخص مناسب دیگر حضرت خاطرنشان کردند که ترجیح می اعلی. موقت را به عهده بگیرند ةریاست ادار
  .موقت منصوب شود ةت ادارکنندگان باشد، به ریاس اعتماد شرکت

افغانستان انتخاب  ةکنندگان مذاکرات سازمان ملل متحد دربار موقت توسط شرکت ةرییس، معاونین و دیگر اعضاي ادار) 3
این انتخاب بر اساس تخصص فنی، اعتبار و شایستگی . نامه درج است چهارم این موافقت ۀاسامی ایشان در ضمیم. گردیدند

کنندگان در مذاکرات سازمان ملل متحد، با توجه به ترکیب قومی، جغرافیایی و  شده توسط شرکت هاي ارائه ستیفردي از میان ل
  .کشور صورت گرفته است ةمذهبی افغانستان و همچنین با در نظر داشت اهمیت مشارکت زنان در ادار

 ۀجرگ عضویت کمیسیون خاص مستقل تدویر لوي ۀزمان تصدي وظیف تواند در موقت نمی ةهیچ یک از اعضاي ادار) 4
  .اضطراري را داشته باشد

  طرزالعمل :ب
گیرد و همچنین، مواد آجندا  به عهده میبرگزار و ریاست آن را  موقت ةو در غیاب او یکی از معاونین او جلسات ادار رییس) 1

  .نماید را براي جلسات پیشنهاد می
عضو باید  22براي اتخاذ هر تصمیم حدأقل . اتخاذ نماید ارآصامیم خود را به اتفاق موقت تالش خواهد ورزید تا ت ةادار) 2

نامه توضیح داده  که در این موافقت یاي حاالتنبه استث گیري الزم شود، تصامیم با اکثریت اعضاي حاضر اگر رأي. حاضر باشند
  .بودکننده خواهد  در صورت تساوي آرا، رأي رییس تعیین. شود شده، اتخاذ می

  :وظایف: ج
 ةدولت به شمول صدور فرامین به منظور تأمین صلح، نظم و ایجاد یک ادار ةموقت موظف به اجراي وظایف روزمر ةادار) 1

  .باشد سالم می
  .موقت به طور شایسته، نمایندگی خواهد نمود ةموقت و در غیاب او یکی ا ز معاونین وي، از ادار ةرییس ادار) 2
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هاي اداره موقت را در ساحات  موقت هستند، مسئولیت اجراي سیاست ةهاي مختلف ادار مسئول بخشآن اعضایی که ) 3
  .کاري خود به عهده دارد

هاي  با انتقال رسمی قدرت، دولت موقت صالحیت چاپ و توزیع پول را دارد و از حق مخصوص برداشت پول از سازمان) 4
کند تا این بانک بر  مکاري سازمان ملل متحد، بانک مرکزي افغانستان را فعال میموقت با ه ةادار. باشد المللی برخوردار می بین

  .پول را تنظیم نماید ۀدهی به مردم، عرض حساب اساس اصول شفافیت و
این کمیسیون از میان اشخاص واجد . نماید ملکی را تأسیس می خدماتموقت به کمک ملل متحد کمیسیون مستقل  ةادار) 5

شان تهیه و در  االن بر اساس توانایی و اهلیتوهاي اداري به شمول والیان و ولس هاي کلیدي بخش براي پست ستی رایصالحیت ل
  .گذارد موقت می ةاختیار ادار

 آن مراقبت از حقوق بشر و تحقیقات ناشی از ۀموقت به کمک ملل متحد کمیسیون مستقل حقوق بشر را که وظیف ةادار) 6
تواند به کمک  موقت همچنان می ةادار. نماید تأسیس می ،باشد هاي داخلی حقوق بشر می انجمن ۀحقوق بشر و توسع تعدي بر

  .فعال سازد ،برد اموري که در این توافقنامه ذکر نگردیده است هاي دیگري را جهت پیش ملل متحد کمیسیون
  .فعالیت کنند شود تهیه می المللی نبیهاي  در مطابقت با معیار یهای موقت باید بر طبق اصول و معیار ةاعضاي ادار) 7
فیصله برکناري یک عضو به . شود وظیفه برکنار می هاي متذکره عمل ننماید از موقت که بر طبق معیار ةعضو ادارهر ) 8

  .پذیرد موقت انجام می ةادار يدو سوم اعضا ۀاساس پیشنهاد رییس و یا معاونین و موافق
  .نظم و نسق خواهد یافت طوري که الزم دیده شودوقت با همکاري ملل متحد م ةهاي اعضاي ادار وظایف و صالحیت) 9

  :اضطراري ۀجرگ کمیسیون خاص و مستقل تدویر لوي ـ چهارم
. گردد اضطراري در ظرف یک ماه بعد از برقراري حکومت موقت تأسیس می ۀجرگ کمیسیون خاص و مستقل تدویر لوي) 1

. ن اساسی باشندوانیو ق قوانین عاديعضو بوده که یک تعداد آنها باید متخصصین  یکو بیستاین کمیسیون خاص مستقل داراي 
افغانستان سپرده شده و همچنین از  ةکنندگان مذاکرات ملل متحد دربار که توسط شرکت ست کاندیدانییاعضاي کمیسیون از ل

ت کمیسیون و یک داراالنشا اجرائاملل متحد در تأسیس و . هاي اجتماعی ملکی و مسلکی افغان انتخاب خواهد گردید گروه
  .کمک خواهد نمود کارآمد
اضطراري شرکت خواهند داشت  ۀجرگ مراحل و تعداد اشخاصی که در لوي ةرا دربار نهاییکمیسیون خاص مستقل تصمیم ) 2

  :کننده اص مستقل به تسوید مراحلی خواهد پرداخت که مشخصکمیسیون خ. اتخاذ خواهد نمود
  .ها براي مردم مقیم و کوچی داخل کشور باشد معیار تخصیص کرسی* 
 به صورتهایی که  هاي مهاجر مقیم ایران، پاکستان و سایر کشورها و آن افغان ها براي افغان معیار تخصیص کرسی* 

  .کنند پراکنده زیست می
مدنی و اشخاص مهم به شمول علما، روشنفکران و تاجران که در داخل کشور هستند و یا  ۀادهاي جامعمعیار شمولیت نه* 

 ۀجرگ کمیسیون خاص مستقل توجه خاص را به سهم زنان و دیگر اقشار افغان در لوي. کنند به صورت پراکنده زیست می
  .اضطراري مبذول خواهد داشت

جرگه با ذکر  جرگه اضطراري را حدأقل ده هفته قبل از تدویر لوي دویر لويکمیسیون خاص مستقل، قوانین و مراحل ت) 3
  .نمایند تاریخ آغاز، محل برگزاري و مدت آن چاپ و نشر می

اضطراري طرح و تطبیق خواهد کرد که به  ۀجرگ را جهت نامزدي افراد به لوي سالمی ۀکمیسیون خاص مستقل پروس) 4
  .طرفانه و عادالنه باشد شده بی انتخاب و یا انتصاب افراد نامزد موجب آن اطمینان حاصل شود تا جریان

منازعات نامزدي، یک میکانیزم را جهت رفع شکایات و قوانین حل منازعات  گیري از پیشخاطر   کمیسیون خاص مستقل به
  .را به وجود خواهد آورد

اعضاي ادارة انتقالی را منظور  و رساختا و نهاداتپیشو انتقالی را انتخاب نموده،  ةجرگه اضطراري، رییس دولت دور لوي) 5
  .نماید می
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  مواد نهایی ـپنجم 
مت موقت قرار وهاي مسلح در کشور تحت قومانده و کنترل حک با انتقال رسمی قدرت، تمام مجاهدین، قواي مسلح و گروه) 1

  .خواهد گردیددهی  گرفته و نظر به ضرورت، قواي مسلح و قواي جدید امنیتی افغان سازمان
المللی حقوق بشر و حقوق  اضطراري مطابق با اصول اساسی و موادي که در اسناد بین ۀجرگ مت موقت و لويوحک) 2

  .باشد عمل خواهد کرد المللی بشردوستانه وجود دارد و افغانستان نیز عضو آن می بین
 نموده و خودشده همکاري  دهی خدر و جرایم سازمانافگنی، مواد م المللی در مبارزه با دهشت مت موقت با جوامع بینوحک) 3

  .المللی خواهد دانست بین ةجوار و جوامع باقیماند هاي هم المللی و داشتن روابط دوستانه با کشور را متعهد به احترام به قوانین بین
هاي  گروهه تمام اضطراري مشارکت زنان و نمایندگی عادالن ۀجرگ مت موقت و کمیسیون خاص مستقل تدویر لويوحک) 4

  .جرگه اضطراري تأمین خواهند کرد موقت و لوي ةقومی و مذهبی را در ادار
هاي مربوط  نامه و دیگر قطع)  2001نوامبر،  14(شوراي امنیت  1378 ۀنام مت موقت موافق با قطعوت حکاجرائاتمام ) 5

  .شوراي امنیت در رابطه با افغانستان خواهد بود
  .خواهد شد تنظیمگردد با همکاري ملل متحد  مت موقت تأسیس میوهایی که تحت حک ارگانکار  اصول و طرز) 6
به امضا بن  به زبان انگلیسی در 2001باشد به تاریخ پنجم دسمبر  نامه که ضمایم آن نیز جزء الینفک آن می این موافقت) 7

هاي  هاي پشتو، دري و زبان هاي رسمی آن به زبان متن. رسیده، متن معتبر بوده و در آرشیف ملل متحد به امانت گذاشته شد
هاي  نماینده خاص سرمنشی ملل متحد نسخه. خاص سرمنشی ملل متحد معرفی شود، تهیه خواهد گردید ةدیگر که توسط نمایند

  .فرستد کنندگان می هاي انگلیسی، پشتو و دري به هر یک از شرکت نامه را به زبان موافقت ةشد تصدیق
  :افغانستان ةن مذاکرات ملل متحد دربارکنندگا شرکت

هللا موسی غازي، آقاي ا ارسال، آقاي سیدحامد گیالنی، آقاي رحمت اهللا امین خانم افضلی، آقاي سیدحسین انوري، آقاي هدایت
اهللا لودین، آقاي  حکیم، آقاي همایون جریر، آقاي عباس کریمی، آقاي سیدمصطفی کاظمی، آقاي داکتر عزیزلانجنیر عبدا

صف محسنی، آقاي پروفیسور محمداسحاق نادري، آقاي محمد ناطقی، آقاي یونس قانونی، آاهللا  احمدولی مسعود، آقاي حفیظ
ون تندر، خانم سیما ولی، جنرال عبدالرحیم وردك، آقاي عزیزاهللا داکتر محمدجلیل شمس، پروفیسور عبدالستار سیرت، آقاي همای

  .واصفی، آقاي پاچاخان زدران
  .خاص سرمنشی ملل متحد براي افغانستان ةبراهیمی نمایندا اخضر :شاهد از جانب سازمان ملل متحد

  :1 ۀضمیم
  المللی قواي امنیتی بین

نمایند که مسئولیت تأمین امنیت، قانون و نظم در سراسر  درك می افغانستان ةکنندگان مذاکرات ملل متحد دربار شرکت) 1
اقدامات را در جهت  ۀنمایند که با استفاده از تمام امکانات و نفوذ خود، هم آنها تعهد می. باشد ها می خود افغان ةکشور به عهد

ی و غیردولتی مستقر در افغانستان انجام المللی دولت هاي بین تأمین امنیت به شمول امنیت کارمندان ملل متحد و سایر سازمان
  .دهند می

 ۀخواهند که مقامات جدید افغان را در جهت تشکیل و تربی جهانی می ۀکنندگان از جامع براي رسیدن به این هدف، شرکت) 2
  .قواي جدید امنیتی و قواي مسلح افغانی کمک نماید

شدن کامل آن به وقت ضرورت دارد،  قواي مسلح افغانی، تا فعال با درك این امر که تشکیل و تجهیز قواي جدید امنیتی و) 3
تر  نمایند که تجویز استقرار هر چه زود افغانستان از شوراي امنیت ملل متحد تقاضا می ةبار کنندگان مذاکرات ملل متحد در شرکت

در شهر کابل و نواحی اطراف آن مساعدت این نیرو در تأمین امنیت . نیروهاي تحت امر سازمان ملل را در افغانستان بررسی نماید
  .تواند تدریجاً به سایر شهرها و مناطق گسترش یابد چنین نیرویی در صورت لزوم می. کند می

هاي نظامی را از کابل و سایر مراکز  شوند که تمام واحد افغانستان متعهد می ةبار کنندگان مذاکرات ملل متحد در شرکت) 4
مطلوب خواهد بود اگر این نیرو در . باشند، خارج کنند آن نیروهاي تحت امر ملل متحد مستقر میشهري و مناطق دیگر که در 
  .بازسازي افغانستان کمک نماید
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  :2 ۀضمیم
  :موقت ةنقش ملل متحد در دور

  .هاي کار و فعالیت ملل متحد را در افغانستان به عهده دارد خاص سرمنشی ملل متحد مسئولیت تمام جنبه ةنمایند) 1
  .کند نامه نظارت و کمک می خاص بر اجراي تمام جوانب این موافقت ةنمایند) 2
اضطراري در شرایط آزاد و مناسب  ۀجرگ تدویر لوي برايطرف سیاسی  بی ایجاد فضايملل متحد به حاکمیت موقت در ) 3

تواند مستقیماً تدویر و  اشت که میهاي اداري مبذول خواهد د نهادبه آن اشخاص و  ملل متحد توجه خاص را. مشوره خواهد داد
  .متأثر سازنداضطراري را  ۀجرگ لوي ۀنتیج

موقت و کمیسیون خاص  ةت او جهت اشتراك در مجالس ادارئخاص سرمنشی ملل متحد و یا هی ةممکن است از نمایند) 4
  .اضطراري افغانستان دعوت گردد ۀجرگ مستقل تدویر لوي

نمودن مجلس باز داشته شد و یا نتوانست در  دایر یا کمیسیون خاص مستقل از وقت وم ةاگر به خاطر کدام دلیلی ادار) 5
خاص سرمنشی ملل متحد با در نظر گرفتن  ةاضطراري به فیصله برسد در آن صورت نمایند ۀجرگ مسائل مربوط تدویر لوي

کار ه بست و یا فیصله ب راه رفع بنیا کمیسیون خاص مستقل، مساعی خود را در  موقت و ةاساسات توضیح شده در مورد ادار
  .خواهد انداخت

. دیبی را سفارش نمایدأت تاجرائاملل متحد حق خواهد داشت تا تعدي از حقوق بشر را تحقیق نموده و در صورت لزوم ) 6
ن حقوق تطبیق پروگرام تعلیمی حقوق بشر که در بلندبردن آگاهی در مورد احترام و فهمید ملل متحد همچنین براي توسعه و

  .باشد ول میئبشر نقش دارد، مس
  :3 ۀضمیم

  :افغانستان از ملل متحد ةکنندگان مذاکرات ملل متحد دربار تقاضاي شرکت
  :افغانستان بدین وسیله ةبار کنندگان مذاکرات ملل متحد در شرکت

یت ارضی و وحدت افغانستان و المللی براي تضمین حاکمیت ملی، تمام بین ۀنمایند که سازمان ملل متحد و جامع تقاضا می) 1
  .کشورهاي خارجی در امور داخلی افغانستان تدابیر الزم اتخاذ نماید ۀهمچنان عدم مداخل

خواهند که در  دهنده و مؤسسات چندجانبه جداً می المللی مخصوصاً کشورهاي کمک بین ۀاز سازمان ملل متحد، جامع) 2
مساعدت براي احیاي مجدد، بهبودي و بازسازي افغانستان، تجدید، تأکید و عملی  موقت، تعهدات خود را در مورد ةهمکاري با ادار

  .سازند
دهندگان را قبل از برگزاري انتخابات عمومی که  کنند که به زودترین فرصت ممکن، ثبت نام رأي از ملل متحد تقاضا می) 3

شماري را در افغانستان  نفوس ۀگرفته و زمین شود، روي دست جرگه عملی می یب تصویب قانون اساسی جدید توسط لويعقبه ت
  .مهیا سازد

نمایند که به پاداش نقش مهمی که مجاهدین در حفظ آزادي  المللی تقاضاي جدي می بین ۀاز سازمان ملل متحد و جامع) 4
ر قواي جدید امنیتی و موقت، براي ادغام مجاهدین د ةاند، اقدامات الزم را در هماهنگی با ادار افغانستان و عزت آن بازي کرده

  .قواي مسلح افغانستان به عمل آورند
ها، بازماندگان شهدا و قربانیان  کنند که صندوقی را براي کمک به فامیل المللی تقاضا می بین ۀاز سازمان ملل متحد و جامع) 5

  .دیدگان جنگ ایجاد کنند جنگی، معلولین و آسیب
نمایند که با حاکمیت موقت در  اي جداً و شدیداً تقاضا می هاي منطقه المللی و سازمان بین ۀاز سازمان ملل متحد، جامع) 6

کشت و قاچاق مواد مخدر همکاري کرده و دهاقین افغان را کمک مالی، مادي و تخنیکی نمایند  و المللی مبارزه علیه تروریزم بین
  .روي دست بگیرند تا کشت انواع دیگر محصوالت بدیل را
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  :4 ۀمضمی
  موقت ةترکیب ادار

  آقاي حامد کرزي: رییس
  :معاونین رییس

  داکتر سیما سمر: معاون و وزیر امور زنان
  محمدقسیم فهیم: معاون و وزیر دفاع
  محمد محققحاجی : معاون و وزیر پالن

  شاکر کارگر: معاون و وزیر آب و برق
  هدایت امین ارسال: معاون و وزیر مالیه

  :اعضا
  داکتر عبداهللا عبداهللا: وزیر امور خارجه
  محمدیونس قانونی: وزیر امور داخله

  سیدمصطفی کاظمی: وزیر تجارت
  محمدعالم رزم: وزیر معادن و صنایع

  عارف نورزي: وزیر صنایع خفیفه
  داکتر مخدوم رهین: وزیر اطالعات و فرهنگ

  انجینیر عبدالرحیم: وزیر مخابرات
  میرویس صادق: وزیر کار و امور اجتماعی

  محمدحنیف بلخی: یر حج و اوقافوز
  عبداهللا وردك: وزیر شهدا و معلولین

  عبدالرسول امین: وزیر معارف
  داکتر شریف فایض: وزیر تحصیالت عالی

  داکتر سهیال صدیق: وزیر صحت عامه
  عبدالخالق فضل: وزیر فواید عامه

  عبدالملک انور: وزیر انکشاف دهات
  عبدالقدیرحاجی : وزیر انکشاف شهري

  امین فرهنگ: وزیر بازسازي
  حمید حمید سلطان: وزیر ترانسپورت

  اهللا نظري عنایت: وزیر عودت مهاجرین
  سیدحسین انوري: وزیر زراعت
  منگل حسینحاجی : وزیر آبیاري
  عبدالرحیم کریمی: وزیر عدلیه

  عبدالرحمن: وزیر هوانوردي و توریسم
  اهللا حدران امان: وزیر امور سرحدات
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 امن مشترك افغانستان و پاکستان ۀگنامه جر قطع

  
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
منظور تأمین صلح در ه کشور، ب هر دو ۀروابط برادران ۀخاطر استحکام و تقوی  امن مشترك افغانستان و پاکستان به ۀجرگ
ساي جمهوري اسالمی افغانستان و جمهوري اسالمی ؤمیالدي، ر 2006سپتمبر  27ابتکار و بازدید تاریخی  ۀدر نتیج منطقه،

میالدي در کابل پایتخت افغانستان برگزار  2007سال  آگوست 12الی  9مطابق به  1386اسد سال  21الی  18پاکستان، از تاریخ 
ها،  اي پارلمانصد تن از اعض این اولین رویداد تاریخی بود که راه مذاکرات و گفتگو مردمی را بازکرد که در آن هفت .گردید

مدنی و تجاري هر دو کشور اشتراك  ۀساي شوراهاي والیتی، نمایندگان جامعؤاحزاب سیاسی، علماي دینی، مشران قومی، ر
ب شوکت عزیز صدراعظم آجمهوري اسالمی افغانستان و جاللتم ب حامد کرزي رییسآهاي جاللتم جرگه با بیانیه .ورزیدند

ب آجمهوري اسالمی افغانستان و جاللتم ب حامد کرزي رییسآهاي اختتامیه جاللتم با بیانیه جمهوري اسالمی پاکستان افتتاح و
امن مشترك در نکات ذیل خالصه  ۀنخستین جرگ ةسفارشات عمد .جمهوري پاکستان به پایان رسید جنرال پرویز مشرف رییس

 :گردد می
شور یک تهدید مشترك است و جنگ علیه تروریزم باید نماید که تروریزم براي هردو ک درك می مشترك امن قویاً ۀجرگ) 1

اعالم  کنندگان جرگه متفقاً اشتراك. را احتوا نماید دو کشور امنیتی هر استراتژيهاي ملی و  دوام نموده و قسمت الینفک پالیسی
افغانستان و پاکستان ناپذیر علیه تروریزم وسعت یابد و همچنان از حکومات و مردم  نمایند که یک کمپاین جدي و خستگی می

 .شان اجازه ندهند هاي هاي مراکز تربیوي تروریزم در کشور تقاضا نمودند تا به فعالیت
 پنج تن افراد سرشناس و بانفوذ از هر جانب، بهو بیستکوچکی را به اشتراك  ۀجرگ امن مشترك موافقه نمود تا ۀجرگ) 2

 :دخاطر تطبیق اهداف ذیل تعیین نماین 
  .خاطر تأمین صلح و آشتی با مخالفین  گفتگو به ۀپروستسریع : الف
  .امن مشترك ۀتدویر جلسات منظم جهت نظارت و بررسی از تطبیق تصامیم و سفارشات جرگ: ب
  .هاي امن مشترك در آینده نمودن تسهیالت غرض تدویر جرگه ریزي و فراهم برنامه: ج
هاي احترام متقابل، عدم مداخله و  امن مشترك یک بار دیگر بر اهمیت حیاتی روابط برادرانه و تعقیب پالیسی ۀجرگ) 3

  .روابط بیشتر اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تأکید ورزیدند ۀآمیز براي توسع زیستی مسالمت هم
دارد و همچنان زرع، پروسس و قاچاق دانند که بین تروریزم و مواد مخدر رابطه وجود  امن مشترك می ۀاعضاي جرگ) 4

 ةشوم مبارز ةبردن این پدید خواهند که به خاطر از بین دو کشور می از حکومات هر. نمایند سایر مواد مخدر را تقبیح می تریاك و
براي  ن را قادر بسازد که معیشت بدیل راافغانستاسازد تا  المللی را مشخص می بین ۀهاي جامع جرگه مسئولیت. جدي نمایند

  .دهاقین مهیا نماید
شده  المللی باید در مناطق متضرر بین ۀحکومات جمهوري اسالمی افغانستان و جمهوري اسالمی پاکستان با حمایت جامع) 5
  .ی در بخش اقتصادي و سکتور اجتماعی را تطبیق نمایندیهاي زیربنا پروژه
این سند بوده و بخشی از این  ۀامن مشترك براي تطبیق، ضمیم ۀجرگ ۀهاي کاري پنجگان سفارشات جامع و مهم کمیته) 6
  .باشد نامه می قطع
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 1ملی، عفو عمومی و ثبات ملی ۀقانون مصالح

  
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

از آنجایی که جهاد، مقاومت و مبارزات بر حق مردم، در راه دفاع از دین و وطن، فرازهاي شکوهمند تاریخ کشور بوده و از 
ریزي، تحکیم وحدت ملی و  ملی، قطع جنگ و خون ۀشود و از جانب دیگر تحقق مشی مصالح خارات بارز ما محسوب میافت

شود، بنابراین به منظور تحقق آن  اقشار جامعه، در این مقطع زمانی یک امر ضروري پنداشته می ۀهاي اعتماد بین هم ایجاد زمینه
  :گردد مراتب ذیل تصویب می

 اولماده 
 ۀها و ایجاد اطمینان براي هم انون به منظور تحکیم مصالحه و ثبات ملی تأمین مصالح علیاي کشور، ختم خصومتاین ق

  .کشور، وضع گردیده است ةهاي درگیر، مبنی بر مصونیت آنها، در صورت پابندي به قانون اساسی و قوانین نافذ طرف
 دومماده 

هاي مسلح مخالف دولت جمهوري اسالمی افغانستان،  صلح و ثبات و ختم جنگ، از تمام گروپ ۀشوراي ملی به منظور تقوی
  .ملی افغانستان بپیوندند و در تحکیم نظام و بازسازي کشور سهیم شوند ۀتحکیم و ثبات و مصالح ۀآورد تا در پروس دعوت به عمل می

 سومماده 
اند، به  گیر بوده موقت، به نحوي از انحا با هم در ةبل از ایجاد ادارهاي متخاصم، که ق هاي سیاسی و طرف تمامی جناح) 1(

 ۀمنظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنام
 .گیرند عدلی و قضایی قرار نمی ملی و عفو عمومی بوده، از تمام حقوق قانونی خویش مستفید بوده، مورد تعقیب ۀمصالح

هایی که تا هنوز در مخالفت مسلحانه با جمهوري اسالمی افغانستان قرار داشته و بعد از انفاذ  آن عده اشخاص و گروپ) 2(
جمهوري اسالمی  ةملی بپیوندند و به قانون اساسی و سایر قوانین نافذ ۀاین مصوبه، دست از مخالفت کشیده، به روند مصالح

 .گردند نستان احترام گذاشته، آن را رعایت نمایند، از مزایاي این مصوبه مستفید میافغا
العبدي و جزائی اشخاص علیه اشخاص را در مورد جرایم فردي،  این ماده، دعوي حق) 2و  1(هاي  احکام مندرج فقره) 3(

  .نماید اخالل نمی
 چهارمماده 

داخلی و خارجی کشور، تحت تعقیب عدلی قرار داشته باشند، از مزایاي این  اشخاصی که به اثر ارتکاب جرایم علیه امنیت) 1(
 .توانند قانون مستفید شده نمی

اشخاصی که محکمه به اثر ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، به الزام آنها حکم نموده باشند، به اساس ) 2(
هاي ضد دولت جمهوري اسالمی  کره، مبنی بر عدم تجدید فعالیتپیشنهاد کمیسیون تحکیم صلح، در صورت تعهد اشخاص متذ

  .گیرند احوال، طی فرامین جداگانه مورد عفو و یا تخفیف مجازات، قرار می افغانستان و تضمین آن کمیسیون در زمینه، حسب
 پنجمماده 

ملی، کمیسیون  ۀات و مصالحهاي مخالف مسلح و تحکیم ثب اعتمادي بین دولت و جناح ها و بی براي کمک به ختم خشونت
تحکیم  ۀپیوستن آنها را به پروس ۀتا در همکاري با کمیسیون تحکیم صلح زمین. گردد العاده از طرف شوراي ملی تعیین می فوق

  .ملی، مساعد گردانند ۀثبات و مصالح
 ششمماده 

  .گردد رسمی نشر می ةاین قانون از تاریخ توشیح نافذ بوده، در جرید
   

                                                   
 1387/ 9/ 12): 965(شماره  یرسم دةینشر در جر خیتار. 1
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 جرگه ملی مشورتی صلحنامه  قطع

 10:39ساعت  1389جوزا  30یکشنبه 
  ش.ه 1389جوزا  14الی  12

  شهر کابل، جرگه خیمه لوي
  

دیده افغانستان مشمول نمایندگان منتخب ملت در  رنج  تن از نخبگان ملت 1600ملی مشورتی صلح که به اشتراك  ۀجرگ
ن قومی، نهادهاي جامعه مدنی، نمایندگان مهاجرین افغان مقیم مجلسین شوراي ملی، شوراهاي والیتی، علماي کرام، متنفذی

هاي  براي مشوره جهت جستجوي راه. کتگوري تنظیم و دعوت گردیده بودند 13ایران و پاکستان و سایر اقشار جامعه که در 
  .ربانی تدویر یافتالدین  هاي موجود و رسیدن به صلح پایدار در کشور تحت ریاست پروفیسور برهان رفت از ناامنی بیرون

عمومی  ۀهاي کاري و جلس کمیته ملی مشورتی صلح، طی سه روز مطابق آجنداي مطروحه در جلسات متعدد ۀاعضاي جرگ
  :جانبه نموده و باالي مواد آتی به توافق رسیدند هاي همه بحث

هاي دینی و ملی خویش و با درنظرداشت  ملی مشورتی صلح، با درك مکلفیت ۀکنندگان جرگ ما اشتراكـ 
جمهوري اسالمی  اینکه صلح یک ضرورت حیاتی و خواست هر فرد این ملت بوده، از ابتکار و تعهد رییس

ریزي در کشور و رسیدن به صلح پایدار  دادن به جنگ و خون افغانستان که بر مبناي مشوره با ملت براي پایان
  .نماییم جانبه می آمیز اتخاذ گردیده، پشتیبانی همه ز طریق مسالمتا
هاي مردم مسلمان افغانستان براي رسیدن به صلح پایدار و رفاه همگانی  ما از عزم، تحمل، شکیبایی و قربانیـ 

  .نماییم در کشور قدردانی می
هاي ملی  امریکا را در بازسازي نهاد ةخصوص ایاالت متحد جهانی به ۀجانبه جامع مردم افغانستان حمایت همهـ 

  .باشد شان می هاي وسیع، مؤثر و بنیادي همکاري ۀقدر نگریسته و خواهان ادام ةو زیربناهاي کشور به دید
کشورهاي اسالمی، باألخص خادم حرمین شریفین پادشاه عربستان سعودي و  ۀسوزان هاي دل ما از تالشـ 

شود  ما می ةزد مات و ابتکاراتی که منجر به صلح در کشور جنگجمهوري ترکیه براي پشتیبانی از اقدا
  .باشیم قدردانی نموده، خواهان تداوم، تسریع و گسترش همکاري بیشتر آنها می

هاي  ملی مشورتی صلح موارد ذیل را فیصله نموده و از دولت جمهوري اسالمی افغانستان و طرف ۀکنندگان جرگ ما اشتراك
  .ماییم تا در تعمیل آن اقدام صادقانه، فوري و ملموس نمایندن درگیر جنگ، تقاضا می

  مفاهمه، مذاکره و موافقه براي رسیدن به صلح پایدار
نماییم تا در مطابقت با ارشادات  هاي درگیر در جنگ مطالبه می ملی مشورتی صلح از تمام طرف ۀکنندگان جرگ ما اشتراكـ 1

دین مقدس اسالم، ندا و خواست مردم افغانستان براي قطع جنگ، برادرکشی و رسیدن به صلح دائمی لبیک گفته و راه مفاهمه و 
عناصر افراطی خارجی و  ةها بوده و به هیچ وجه در برگیرند غاناین ابتکار صلح و آشتی میان تمام اف. مذاکره را در پیش گیرند

  .باشد المللی نمی هاي تروریستی بین شبکه
ملی مشورتی صلح تدوین و  ۀهاي جرگ صلح، با درنظرداشت فیصله ۀجانبه را براي آغاز پروس همه ۀدولت باید یک برنامـ 2

  .می اعالن نمایدتالش براي تأمین صلح را به حیث یک استراتژي ملی و دائ
هاي قانونی آن را زیر سؤال قرار داده و منجر به ایجاد بحران تازه در  هاي نظام و ارزش آورد هاي صلح نباید دست تالشـ 3

  .کشور گردد
ما . باشد دخل، یک امر ضروري می هاي ذي جانبه و صادقانه تمام جناح جهت رسیدن به صلح پایدار تعهدات همهـ 4

هاي این  ملی مشورتی صلح و فیصله ۀکنندگان جرگ نماییم، تا به خواست مردم افغانستان و اشتراك جداً تقاضا میکنندگان  اشتراك
  .جرگه احترام گذاشته و به صورت جدي و صادقانه در عمل پیاده گردد، در غیر آن به ارزش تاریخی جرگه صدمه وارد خواهد شد

سازند،  آغاز مذاکره و مفاهمه را غیرممکن می ۀکه زمین یهای شرط ییم تا از پیشنما دخل تقاضا می هاي ذي ما از تمام جناحـ 5
  .نیت خویش را ابراز نمایند پذیر را براي آغاز تفاهم روي دست گرفته، حسن هاي سازنده و انعطاف اجتناب نموده و روش
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شدن  دار سیاسی که منجر به خدشه زدن به مسایل قومی، منطقوي، لسانی، سمتی، تنظیمی، مذهبی و جلوگیري از دامنـ 6
  .دخل قرار داده شود هاي کاري اطراف ذي گردد، در اولویت وحدت ملی می

ه هاي کشور، ب اقتصادي، انکشاف و رشد منابع بشري و زیرساخت ۀگذاري جهت تقویه بنی هاي سرمایه سازي زمینه فراهمـ 7
  .هاي دولت قرار گیرد مات اسالمی و عمومی در صدر برنامههاي تعلی منظور ایجاد اشتغال، کاهش فقر و ارتقاي ظرفیت

  ایجاد چهارچوب مذاکره با ناراضیان
  :نماییم که المللی مستقر در افغانستان تقاضا می ما از دولت افغانستان و نیروهاي بینـ 8

ناشده در  ت ثابتهاي نادرست و یا اتهاما عده افراد که به اساس راپور نیت، در مورد آزادي آن عنوان حسن بهـ 
  .برند، اقدام فوري و جدي نماید سر میه هاي مختلف ب زندان

  .ست سیاه اقدام عاجل نمایندیجهانی در مورد حذف اسامی مخالفین از ل ۀدولت باید در تفاهم با جامعـ 
و تأمین  پیوندند، تضمین صلح می ۀالمللی باید امنیت و مصونیت کسانی را که به پروس هاي بین دولت و نیروـ 

  .بازگشت ایشان را به زندگی مصون مساعد سازد ۀنماید و زمین
هاي خودسرانه منازل  مورد و تالشی هاي بی گردد، تا از دستگیري تقاضا می المللی و افغانی جداً از نیروهاي بینـ 

  .خودداري ورزند گردد، جداً و بمباردمان ساحات مسکونی که باعث تلفات ملکی می
المللی  گرفتن رهبري عملیات نظامی و هماهنگی میان نیروهاي بین دست اقدامات جدي را براي بهدولت باید ـ 

  .موجود در افغانستان روي دست گیرد
ها  وطنان عزیز و تخریب زیربنا هایی را که منجر به قتل هم فعالیت ۀناراضیان مسلح باید خشونت و همـ 

  .هاي القاعده و تروریستی قطع نمایند خود را با شبکه ۀترك نموده و رابط. گردد می
هاي امنیتی افغانستان همکاري و  نیرو ۀآید تا در تجهیز، آموزش و تقوی المللی تقاضا به عمل می بین ۀاز جامعـ 

  .ها قادر گردند که مسئولیت تأمین امنیت مردم و کشور خود را به عهده گیرند اقدامات جدي نماید، تا این نیرو
ها و  المللی خواهان تعهدات درازمدت هستیم، تا افغانستان دوباره به میدان کشمکش بین ۀما از جامعـ 

 ۀهاي منطقوي مبدل نگردیده و از مداخالت بیرونی جلوگیري به عمل آمده، زمینه را براي تقوی رقابت
  .هاي منطقوي مساعد سازد همکاري

صلح تحت رهبري جمهوري اسالمی افغانستان پشتیبانی  ۀتا از پروس نماییم المللی تقاضا می بین ۀما از جامعـ 
  .جانبه نمایند همه

داري خوب، سپردن کار به اهل کار، مبارزه علیه فساد اداري،  دولت با همکاري مردم براي ایجاد حکومتـ 
ت بیشتر ساخته و این اقدامات اعتماد مردم را باالي دول. اخالقی و غصب در سطح مرکز و والیات اقدام نماید

  .نماید صلح، نقش کلیدي ایفا می ۀساختن ملت با دولت و موفقیت پروس در نزدیک
شمول زنان و اطفال در ه باشند که در آن حقوق تمام اتباع کشور ب می ۀمردم افغانستان خواستار صلح عادالنـ 

ید تا قوانین باالي تمام اتباع نما منظور تأمین عدالت اجتماعی، جرگه تأکید میه نظر گرفته شده باشد و ب
  .سان تطبیق گردد کشور طور یک

هاي صوتی، چاپی و تصویري تقاضا به  اندرکاران رسانه کنندگان این جرگه از علماي کرام، مسئولین و دست ما اشتراكـ 9
مندانه و مسئوالنه به  التآوریم تا از منابر مساجد و وسایل ارتباط همگانی براي تبلیغ صلح و ترك خشونت استفاده رس عمل می

  .عمل آورند
دادن به  جا با دولت براي پایان نماییم تا یک کنندگان این جرگه از تمام مردم متدین خویش تقاضا می ما اشتراكـ 10
اري دولت باید تمام تدابیر الزم را به همک. دست هم داده و در موفقیت این پروسه تالش نمایند به هاي کنونی کشور دست ناآرامی

  .کارانه و تروریستی را بگیرد مردم براي تأمین امنیت روي دست گرفته و جلو اعمال تخریب
  ایجاد میکانیزم براي مذاکره با ناراضیان

صلح در کشور ایجاد  ۀبرد پروس هاي جرگه و پیش ساختن مشوره کمیسیون با صالحیت یا شوراي عالی صلح براي عملیـ 11
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هاي والیتی، ولسوالی و محلی خود را ایجاد و توسعه بخشد، که در ترکیب آن  زمان نمایندگیاین نهاد به مرور . گردد
یک نفر نماینده از مجلسین شوراي ملی و  هاي مصلح اعم از برادران و خواهران دلسوز، علماي کرام، بزرگان قوم، یک شخصیت

خاصی را براي رسیدگی به زندانیان، رهایی و  ۀکمیت این شورا باید. مخالفینی که دست از جنگ برداشته باشند، شامل گردد
  .بازگشت آنها به زندگی عادي ایجاد نماید

آوران صلح حین بازگشت به مناطق و  صفت پیامه نمایم تا ب ملی مشورتی صلح تعهد می ۀکنندگان این جرگ ما اشتراكـ 12
جانبه را به همکاري ادارات محلی،  اه سعی و تالش همهمردم خود رسانیده و در این ره محالت خود، پیام صلح این جرگه را ب

  .راه اندازیم تا باشد سهم دینی و ملی خویش را در تأمین صلح ایفا نماییمه علما بزرگان قوم، جوانان و زنان ب
ملی مشورتی صلح، دولت جمهوري اسالمی افغانستان مکلفیت دارد  ۀجرگ ۀنام جهانی از قطع ۀجهت کسب حمایت جامعـ 13

  .تا آن را شامل آجنداي کنفرانس کابل نماید
جریان  صلح مردم را طور متدوام و شفاف در ۀگردد، در مورد پیشرفت برنام دولت باید از طریق میکانیزمی که ایجاد میـ 14

  .قرار بدهد
صلح ضمیمه این  استراتژيعمل و  ۀگیري برنام ه جرگه، جهت تدوین و پیگان هشتو بیستهاي  سفارشات کمیته .15

  .باشد نامه می قطع
نیروهاي نظامی اسرائیل را در  ۀوحشیان ۀدر اخیر جرگه ملی مشورتی صلح به نمایندگی از ملت مسلمان افغانستان، حملـ 16

فلسطین در نوار غزه که منجر به قتل  ةشد م و محاصرههاي بشردوستانه براي مردم مظلو المللی باالي کاروان کمک هاي بین آب
نمایند، از بارگاه ایزد  شدگان و مجروحین ابراز همدردي می هاي کشته ها تن گردیده شدیداً تقبح نموده، با خانواده و جراحت ده

  .نماید شان استدعا می متعال صبر و استقامت را براي
  .نوار غزه خاتمه دهند ۀظالمان ةگردد تا به محاصر تقاضا می جهانی جداً ۀاز ملل متحد و جامع
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  حکمتیارافغانستان و حزب اسالمی  اسالمی جمهوري دولت ۀنام موافقت
  صلح یعال يو وساطت شورا تیریبا مد
  1395سنبله  21مورخ  :کابل

  
 و بوده ملت اساسیهاي  خواسته از افغانستان در عدالت و امنیت تأمین و پایدار صلح استقرار جنگ، عاجل پایان آنجایی که از

 در مطرح سیاسی اقشار تمامی و کشور این فرد فرد مسئولیت. است مترقی و مستقل آزاد، سربلند، افغانستان ارتقاي بقا و متضمن
 .نمایند کار مشترکاً اهداف این تحقق راه در و داده هم به دست تا کشور است قضایاي

 میان ازها  عدالتی بی وها  امنی بی ثباتی، بی چون تحمیلی جنگ عوامل تا نماید می ایجاب کشور در کنونی وضعیت درك
. گیرد صورت مبارزه مشترکاً کند، تهدید را کشور ارضی تمامیت و ملی حاکمیت استقالل، ملی، وحدت آنچه هر با شوند و برداشته

 تمام سوي از ملی و اسالمی هاي ارزش تمامی و کشور اساسی قانون باشد، داشته قرارشان  حمایت مورد و خدمت مردم در نظام
 .شوند شمرده محترم اجتماعی سیاسی و نهادهاي و احزاب
 .رسیدند توافق به ذیل موارد بر افغانستان اسالمی حزب و افغانستان اسالمی جمهوري دولت اهداف، این به توجه با

 اساسی اصول: اول فصل
 اول ماده

 شرط و القید پیروي به را خود اسالم، مقدس دین به راسخ اعتقاد و متعال خداوند بهناپذیر  تزلزل و محکم ایمان با طرف دو
 .دهند می قرار خویش العین نصبآن را  و دانسته مکلف دین این اصول واالي از

 دوم ماده
هاي  ماده که گونه همان بود، خواهد دولتی تاجرائا و قوانین تمامی اصلی ۀپای دینی رهنمودهاي و اصول که معتقدند طرف دو

 در و بوده اسالم مقدس دین افغانستان اسالمی جمهوري دولت دین( که دارد تأکید آن بر نیز کشور اساسی قانون و سوم دوم
 .)باشد اسالم مقدس دین احکام و معتقدات مخالف تواند نمی هیچ قانونی افغانستان
 سوم ماده

 هر امتیازات و حقوق تأمین ضامن قانون و داشتهها  مسئولیت و حقوق قانون در برابر ملت آحاد تمامی که دارند باور طرفین
 حاکمیت و داشته تعلق سرزمین این غیور مردم و اقوام ۀهم به پارچه یک و واحد افغانستان بوده، زن چه و مرد افغانستان چه ۀتبع

 .نمایند می اعمال خویش منتخب نمایندگان توسط یا و مستقیم طور بهآن را  که باشد ملت می مسلم حق ملی
 چهارم ماده

 ها افغان که دارند باور طرف دو هر و است؛ دو طرف مشترك هدف کشور علیاي منافع تأمین و ملی حاکمیت که حالی در
 خروج چگونگی به رابطه در اما نمایند، مقابله تهدیدها با و مهار را جنگ از ناشی بحران همبستگی، و وحدت از طریق توانند می

 این در خویش تعهدات به طرف دو حالی که در. دارند را خود خاصهاي  دیدگاه طرف دو افغانستان، از نظامی خارجی نیروهاي
 خارجی قواي خروج براي معقول اوقات تقسیم خواهان افغانستان اسالمی حزب دارند، کامل التزام مندرج آن اصول و نامه موافقت

  .باشد می کشور از
 جانبین تعهدات: دوم فصل

 افغانستان اسالمی جمهوري دولت جانب تعهدات :اول بخش
 پنجم ماده
 و متحد ملل سازمان امنیت شوراي از نامه، موافقت این امضاي متصل که کند می تضمین افغانستان اسالمی جمهوري دولت

 در افغانستان، پایدار امنیت و صلح برقراري و جنگ دائمی قطع خاطر به که نماید تقاضا رسماً ذیربط، و نهادهاي دول تمامی
. شوند برداشته وقت در اسرع گردیده، وضع آن اعضاي و رهبر افغانستان، اسالمی حزب که در مورد راهایی  تحریم تمامی

 نوع هر تا دهد به خرج را جانبه همههاي  تالش امکانات تمامی از استفاده با راستادر این  است تا مکلف افغانستان دولت همچنان
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 .شوند برداشته میان از زودي به حزب اسالمی اعضاي و رهبر باالي موجود تعزیرات
 ششم ماده
 اسالمی حزب محترم امیر که دارد می اعالم رسماً نامه موافقت این امضاي با زمان هم افغانستان اسالمی جمهوري دولت
 کشور قوانین به در مطابقت و باشند خواسته که کشور این جاي هر در توانند می آن ۀبرجستهاي  دیگر شخصیت و افغانستان

 مامول این تحقق براي مساعد و الزم شرایط تأمین به مکلف را خود افغانستان اسالمی دولت جمهوري. نمایند زندگی آزادانه
 .داند می

 هفتم ماده
 در را افغانستان اسالمی حزب سیاسی فعالیت حق که نماید اعالم رسماً تاگردد  می متعهد افغانستان اسالمی جمهوري دولت

 و نموده جانبه همه همکاري آن تحقق در و شناخته رسمیت به افغانستان اساسی قانون پرتو در اجتماعی و سیاسی تمامی ابعاد
 نامزد و نموده اشتراكها  شاروالی وها  ولسوالی والیتی، و پارلمانی جمهوري، ریاست انتخابات در تواند می اسالمی افغانستان حزب
 .باشند داشته

 هشتم ماده
 جهت را زمینه کشور دولتی و مدنی سیاسی، نهادهاي با مشاوره در تاگردد  می متعهد افغانستان اسالمی جمهوري دولت

 .نماید ارائه زمینه در را مشخصهاي  طرح و ساخته آماده انتخابات بیشتر روند اصالح
 فراهم انتخاباتی نظام اصالحات روند در افغانستان اسالمی حزب حضور براي را زمینه کهگردد  می متعهد دولت همچنین

 متعهد و حزبی متناسب انتخاباتی نظام بر مبتنی انتخاباتی نظام تعدیل به متعهد ربط ذي نهادهاي تمامی با مشاوره دولت در. سازد
 احزاب بقیه چون و قانون با مطابقت در انتخاباتی ساختارهاي و روند در افغانستان اسالمی حزب فعال براي حضورسازي  زمینه به

 و دولت رهبري توافق و جلسه به امر نهایت در و اجرائیوي کمیسیون به ماده این تحقق چگونگی تفصیل و. باشد می سیاسی
 .گردد می محول اسالمی حزب

 نهم ماده
 خاطر به  خاص فرمان طی افغانستان اسالمی جمهوري دولت رییس طرف از حکمتیار گلبدین محترم افغانستان جهادي رهبر

 این پروتکل چگونگی. گیرد می قرار خاص احترام و اعزاز مورد افغانستان آزادي برايشان  هاي تالش و در کشور صلح تأمین
 .گردد می پیشنهاد جمهوري ریاست مقام به و مشخص اسالمی حزب هیئت با تفاهم در صلح شوراي عالی طرف از مامول

 دهم ماده
سازي  آماده. کند انتخاب افغانستان در خویش اقامت براي مناسب محل سه یا دو تواند می افغانستان اسالمی حزب رهبر

 چگونگی. باشد می افغانستان اسالمی جمهوري دولت دوش به امنیتی تدابیر اتخاذ باشان  گاه اقامت معقول هزینه شرایط و مکان،
 .شد خواهد تنظیم ،گردد می ایجاد نامه موافقت این تطبیق براي که اجرائیوي مشترك کمیسیون الزم توسط تدابیر جزئیات

 یازدهم ماده
 و سیاسی اقدامات با رابطه در را افغانستان اسالمی حزب اعضاي و رهبر قضایی مصونیت افغانستان اسالمی جمهوري دولت

  .نمایند می تضمین نامه موافقت این با مطابقت در و اعالن با نظامی گذشته
 ستیافغانستان را که شامل ل یمربوط به حزب اسالم يو اسرا انیکه زندان گردد یافغانستان متعهد م ین دولت اسالمیمچنه
خاص  ونیسیکم قیشان وجود نداشته باشد، از طر هیعل يالعبد حق ينشده باشند و دعوا ییجنا میشده بوده و مرتکب جرا توافق

  .رها سازد ،از سه ماه نباشد شتریفرصت ممکن که ب نیودتردر ز ،گردد یم لیمنظور تشک نیکه بد یعلن
 اسالمی جمهوري دولت علیه جنگ میدان به اسالمی، حزب ةرهاشد افراد تاگردد  می متعهد افغانستان اسالمی حزب
 این در اختالف نوع هر و فصل حل و روند این بر نظارت. نپیوندند تروریستی و غیرقانونی مسلح گروه هیچ و به نرفته افغانستان

  .گردد می راجع نیت حسن با مشترك اجرائیوي کمیسیون به رابطه
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 دوازدهم ماده
 وها  مشوره روند در را اسالمی حزب رهبري حضور کهگردد  می متعهد افغانستان اسالمی جمهوري حکومت و دولت رهبري

 کمیسیون سوي از امر این چگونگی. نماید تأمین کشوري و دولتی مهمهاي  سیاست تطبیق و تنظیم برايها  گیري تصمیم
 .گردد تعیین می و تبیین مشترك

 سیزدهم ماده
 در افغانستان اسالمی حزب مشارکت و حضور براي را الزم شرایط داند تا می موظف را خود افغانستان اسالمی جمهوري دولت
 سوي از مامول این تحقق براي قبول قابل و مناسب چهارچوب چگونگی. سازد فراهم اساسی قانون با مطابقت در دولتینهادهاي 

 محول افغانستان اسالمی حزب رهبري و دولت رهبري ۀجلس به نهایی تنظیم جهت و مشخص مشترك کمیسیون اجرائیوي
 .گردد می

 چهاردهم ماده
 افغانستان اسالمی حزب به مربوط قانونی شرایط واجد قوماندانان و افراد تا،گردد  می متعهد افغانستان اسالمی جمهوري دولت

 .نماید کشور امنیتی و دفاعی نیروهاي جذب باشند خدمت به مند که عالقه را
 .نماید تأمین جامعه در را آنها پایدار و مصون باعزت، ادغام ۀزمین تا متعهد است افغانستان اسالمی جمهوري همچنان

 .گردد می تنظیم اجرائیوي مشترك کمیسیون طریق از ماده تحقق این چگونگی
 پانزدهم ماده

 خدمت از منفصل و نموده خدمت دولتی ادارات در قبالً که افغانستان اسالمی حزب افسران و مأمورین عده آن انفصال ةدور
 و شده محسوب آنها خدمت ةدور در قانون با مطابقت در نمایند ارائه راشان  اثباتیه یا و قانونی اسناد بتوانند صورتی که اند، در شده

 .گیرد می صورت قانونی شرایط بر اساس آنها تقاعد یا و مجدد، ترفیع جذب
 شانزدهم ماده
 افغان مهاجرین سایر و مینه نصرت کمپ مهاجرین مشکالت حل براي تاگردد  می متعهد افغانستان اسالمی جمهوري دولت

 با سرپناه براي زمین ۀتهی شمول به را جانبه همه اقدامات وطن بهشان  پایدار و باعزت داوطلبانه، بازگشت و ایران پاکستان و مقیم
 .گیرد عهده به کشور والیات سایر و در کابل الزم امکانات
 حدود در داوطلبانه عودت عملی ۀزمین نخست گام در تاگردد  می متعهد افغانستان اسالمی جمهوري دولت راستا، این در
 به رسیدگی جهت در افغانستان اسالمی جمهوري دولت همچنین. سازد هموار جهانی ۀجامع کمک به را مهاجر هزار خانواده بیست

 چگونگی. گیرد عهده بر را الزم اقدامات کشور معلولین و شهدا سایر مانند افغانستان اسالمی حزب معلولین شهدا و بازماندگان
 .گردد می تنظیم و تثبیت اجرائیوي مشترك توسط کمیسیون برنامه این تحقق

 هفدهم ماده
 این مندرج شرایط طبق نمایند می زندگی کشور از خارج در که اسالمی حزب منسوبین وها  شخصیت عده آن برگشت

 .گیرد صورت می نامه موافقت
 افغانستان اسالمی حزب تعهدات :دوم بخش

 هجدهم ماده
 افغانستان اسالمی حزب افغانستان، اسالمی جمهوري دولت و صلح عالی شوراي سوي از نامه موافقت این رسمی اعالن از بعد

 در سیاسی مهم حزب عنوان به پایدار صلح تأمین و جنگ دائمی قطع و کشور علیاي مصالح خاطر به که دنمای می رسماً اعالم
 و متوقف را اش نظامی تحرکات وها  فعالیت تمامی و برقرار را دائمی بس آتش رعایت، را کشور اساسی قانون فعالیت نموده، کشور

 حزب سوي از سند این امضاي از بعد که معلومات بر اساس و اجرائیوي، مشترك کمیسیون زمانی جدول و با پالن مطابقت در
 تاگردد  می متعهد افغانستان اسالمی حزب همچنین. سازد می منحل را خویش نظامی تشکیالت گردد، ارائه می افغانستان اسالمی

 دولت تسلیم و رها وقت اسرع در نامه موافقت این امضاي متصل برند می سر به اسالمی حزب قید اسارت در که را اسرایی عده آن
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 .نماید افغانستان
 .گیرد می دست روي افغانستان اسالمی حزب افراد امنیت براي را الزم تدابیر افغانستان اسالمی جمهوري دولت
 نوزدهم ماده
هاي  گروه با اي را رابطه گونه هیچ که نماید اعالن نامه موافقت این امضاي از بعد که است متعهد افغانستان اسالمی حزب
 .کند نمی حمایت ایشان از و ننموده برقرار غیرقانونی مسلحهاي  و سازمان تروریستی
 بیستم ماده

 داریپا تیامن نیدر امر دفاع از مردم و تأم یرسم یاسیحزب س کیعنوان  تا به داند یافغانستان خود را متعهد م یحزب اسالم
دفاتر خود را در مرکز و  یاسیس یحزب رسم کیعنوان  نموده و به يافغانستان همکار یاسالم يدر سراسر کشور با دولت جمهور

 .سازد فعال اتیوال
 ویکم بیست ماده
 دائمی ثبات و صلح تأمین جهت در اش تاریخی و دینیهاي  مسئولیت درك با تا دارد کامل آمادگی افغانستان اسالمی حزب

 .نماید حمایت افغانستان صلح عالی شورايهاي  تالش از راستا در این و کند افغانستان تالش در
 متفرقه: سوم فصل
 دوم و بیست ماده

 و مدیریت با افغانستان اسالمی حزب و افغانستان اسالمی جمهوري دولت بین رسمی معتبر سند یک حیث به نامه موافقت این
 این امضاي از بعد که تغییري هر. باشد می اجرا قابل و بوده اعتبار داراي آن امضاي تاریخ از افغانستان صلح عالی وساطت شوراي

 .گردد سند این وارد طرف دو هر موافقت از بعد و کتبی شکل به باید شود می تقاضا طرفین یکی از توسط سند
 وسوم بیست ماده

 نمایندگان از که اجرائیوي مشترك کمیسیون یک ایجاد به جانب دو هر نامه موافقت این ۀجانب همه تحقق و نظارت منظور به
 جمهوري دولت صلح عالی شوراي نظارت تحت یادشده کمیسیون. نمایند می موافقت ،گردد می تشکیل طرف باصالحیت دو

 .دهد می انجام را خودهاي  افغانستان فعالیت اسالمی
 وچهارم بیست ماده

هاي  مذاکره و مشورت طریق از را مذکور اختالف طرفین نامه، موافقت این تطبیق در ممکن اختالف نوع هر بروز صورت در
 .نمایند می حل گردند، می تعیین طرف دو هر جانب از آن اعضاي که مشترك کمیسیون در نیت با حسن و دوستانه

 وپنجم بیست ماده
 .رسید امضا به طرفین توسط )2016سپتمبر  22( 1395میزان  1 تاریخ به ماده وپنج بیست و فصل سه در نامه توافق این

 التوفیق ولی واهللا
  

 اسالمی حزب هیئت رییس
 افغانستان

  کریم محمدامین انجنیر

 صلح عالی شوراي هیئت رییس
 سلیم الرحمن عطاء مولوي

  

 اسالمی جمهوري دولت نمانیده
 افغانستان
  اتمر محمدحنیف

 
 افغانستان اسالمی جمهوري صلح عالی شوراي رییس

 گیالنی سیداحمد پیر
 افغانستان اسالمی حزب امیر

  حکمتیار گلبدین انجنیر
 افغانستان اسالمی جمهوري رییس

  غنی اشرف محمد
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  روزشمار وقایع صلح افغانستان
  

   ۱۹۷۸اپریل  ۲۷

  کودتای هفت ثور

   ۱۹۷۹دسمبر  ۲۵

  ورود اولین واحدهای نظامی شوروی به میدان هوایی بگرام

  ۱۹۷۹دسمبر  ۲۷

  الله امین لشکرکشی شوروی به خاک افغانستان و قتل حفیظ

   ۱۹۸۰جنوری  ۴

  شدن حمله شوروی به افغانستان توسط امریکا محکوم

  ۱۹۸۰جنوری  ۱۴

مبنی بر خروج کامل و فوری تمام نیروهای خارجی از  مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۀنام قطعاولین صدور 
  )رأی ممتنع ۱۸رأی مخالف و  ۱۸رأی موافق،  ۱۰۴(افغانستان 

  ۱۹۸۰جنوری  ۲۹

  کردن اشغال افغانستان توسط وزرای خارجۀ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی  محکوم

   ۱۹۸۰نوامبر  ۲۰

رأی  ۲۲ رأی موافق، ۱۱۱( خروج نیروهای شوروی از افغانستان ملل متحد مبنی برامۀ سازمان ن صدور دومین قطع
  )رأی ممتنع ۱۲مخالف و 

   ۱۹۸۱جنوری  ۲۸

محکومیت تجاوز شوروی به افغانستان در اجالس ساالنۀ سازمان کنفرانس کشورهای اسالمی در طائف 
  عربستان سعودی

   ۱۹۸۱ماه اپریل 

دکوئیار، فرستادۀ ویژۀ دبیر کل سازمان ملل متحد به افغانستان و پاکستان برای آغاز مذاکرات سفر خاویر پرز 
  سیاسی

   ۱۹۸۱می  ۷ -۴

او در امور افغانستان به مسکو  ۀفرستادۀ ویژ  ،سفر کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل متحد و خاویر پرز دکوئیار
  انستانۀ افغمسألجهت مذاکره با رهبران شوروی برای حل 

   ۱۹۸۱نوامبر  ۱۸

  نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان عنوان بهتعیین خاویر پرز دکوئیار 

   ۱۹۸۱نوامبر  ۱۸

رأی  ۱۱۶(ۀ مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت حضور نیروهای شوروی در افغانستان نام قطعصدور سومین 
  )رأی ممتنع ۱۲رأی مخالف و ۲۳موافق، 
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   ۱۹۸۱نوامبر  ۲۰

پیشنهاد صلح جمهوری اسالمی ایران در مورد مذاکرات میان پاکستان، ایران، اتحاد جماهیر شوروی و نمایندگان 
  های مجاهدین گروه

  ۱۹۸۲فبروری  ۲۲

  امور افغانستاندر نمایندۀ خاص خاویر پرز دکوئیار  عنوان بهدیگو کوردویز تعیین 

   ۱۹۸۲آگوست  ۱۶

حل سیاسی با نظارت  های افغانستان و پاکستان در جینیوا برای یافتن یک راه یم دیپلماتاولین دیدار غیرمستق
  سازمان ملل متحد

  ۱۹۸۲نوامبر  ۲۹

رأی  ۱۱۴(نامۀ سازمان ملل متحد مبنی بر محکومیت حضور نیروهای شوروی در افغانستان  تصویب چهارمین قطع
  )رأی ممتنع ۱۳رأی مخالف و  ۲۱موافق، 

  ۱۹۸۳فبروری  ۷جنوری ـ  ۲۱

  آغاز دور دوم مذاکرات دیگو کوردویز با نمایندگان حکومت کابل و وزرای خارجۀ ایران و پاکستان

   ۱۹۸۳پریل ا ۸

  آغاز دور دوم گفتگوهای صلح در جینیوا با نظارت سازمان ملل متحد

  ۱۹۸۳نوامبر  ۲۳

رأی  ۱۱۶(ی سازمان ملل متحد پنجمین بار محکومیت حضور نیروهای شوروی در افغانستان توسط مجمع عموم
  )رأی ممتنع ۱۷رأی مخالف و  ۲۰موافق، 

  ۱۹۸۴جنوری  ۱۹ـ  ۱۶

کنفرانس سران کشورهای اسالمی در توسط شرط نیروهای شوروی از افغانستان قیدو یخروج بتقاضای 
  کازابالنکا

  ۱۹۸۴آگوست  ۳۰ـ  ۲۴

  ارم مذاکرات غیرمستقیم در جینیوادور چه

  ۱۹۸۴نوامبر  ۱۵

  )رأی مخالف ۲۰رأی موافق و  ۱۱۹(خروج نیروهای شوروی از افغانستان مبنی بر سازمان ملل متحد ی تقاضا

  ۱۹۸۵ماه می 

المللی، بازگشت  های بین کردن تضمین توافق در قطع دخالت خارجی، فراهممبنی بر ای  نامه طرح موافقت
  در مذاکرات غیرمستقیم جینیوا پناهندگان به کشور و تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای شوروی

  ۱۹۸۵سپتمبر  ۳آگوست ـ  ۲۹

  برگزاری دور پنجم مذاکرات غیرمستقیم جینیوا 

  ۱۹۸۵اکتبر  ۱۷

  شرکت هیئتی از مجاهدین افغانستان به سرپرستی حکمتیار در چهلمین اجالس عمومی سازمان ملل متحد
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  ۱۹۸۵نوامبر  ۱۳

رأی  ۱۹رأی موافق،  ۱۲۲(خروج نیروهای خارجی از افغانستان  ۀ جدید سازمان ملل متحد در موردنام قطعصدور 
  )رأی ممتنع ۱۲مخالف و 

   ۱۹۸۵دسمبر  ۱۹ـ  ۱۶

  آباد دور پنجم مذاکرات جینیوا بین نمایندگان حکومت کابل و اسالم

  ۱۹۸۶می  ۲۳

  پایان دور ششم مذاکرات غیرمستقیم بین نمایندگان حکومت کابل و پاکستان در جینیوا

  ۱۹۸۶ جوالی ۲۸

  واحد از نیروهای شوروی از افغانستان توسط گورباچف ۶اعالم خروج 

  ۱۹۸۶آگوست  ۸

  پایان دور هفتم مذاکرات غیرمستقیم جینیوا

  ۱۹۸۶نوامبر  ۵

  )موافق یرأ ۱۲۲ تیبا اکثر ( نامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر خروج شوروی از افغانستان صدور قطع

   ۱۹۸۷جنوری  ۳

  الله ست مصالحه و آشتی ملی توسط داکتر نجیباعالم سیا

  ۱۹۸۵جنوری  ۱۵

  الله جانبه از جانب حکومت داکتر نجیب بس یک شروی آتش

   ۱۹۸۷جنوری  ۱۷

  بس حکومت داکتر نجیب توسط رهبران مجاهدین در پشاور  رد پیشنهاد آتش

   ۱۹۸۷ مارچ ۱۰

  پاکستان در جینیواپایان دور هشتم مذاکرات غیرمستقیم میان حکومت کابل و 

  ۱۹۸۷جوالی  ۲۰

جمهوری به مجاهدین در حکومت مصالحۀ  پست کابینه و معاونت ریاست ۱۱اعالم آمادگی رژیم کابل برای دادن 
  ملی

   ۱۹۸۷سپتمبر  ۷-۱۰

خان  زاده یعقوب ادامۀ گفتگوهای غیرمستقیم در جینیوا میان عبدالوکیل، وزیر خارجۀ جدید افغانستان با صاحب
  ارجۀ پاکستانوزیر خ

  ۱۹۸۷نوامبر  ۱۰

  )رأی ممتنع ۱۱رأی مخالف و  ۱۹رأی موافق،  ۱۲۳(نامۀ سازمان ملل متحد مبنی بر خروج نیروهای شوروی  قطع

   ۱۹۸۸اپریل  ۱۴

  های جینیوا میان افغانستان و پاکستان با تضمین شوروی و آمریکا نامه موافقت یامضا
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   ۱۹۸۸می  ۱۵

  افغانستان آغاز خروج نیروهای شوروی از

  ۱۹۸۹فبروری  ۱۵

  پایان حضور نیروهای شوروی در افغانستان

  ۱۹۸۹فبروری  ۲۴

  جمهور موقت افغانستان رییس عنوان بهرأی از طرف شورای مشورتی  ۱۷۴الله مجددی با اخذ  انتخاب صبغت

  ۱۹۸۹آگوست  ۵

  اعتبار خواندن حکومت موقت استعفای حکمتیار از وزارت خارجۀ حکومت موقت و بی

   ۱۹۹۰مارچ  ۶-۷

ی کودتا علیه دولت دکتر نجیب نَ   الله توسط شهنواز تَ

  ۱۹۹۰اکتبر  ۲۴

نامه میان حزب اسالمی و جمعیت اسالمی در پشاور برای رفع اختالفات و تأسیس ادارۀ واحد در  امضای توافق
  مناطق آزادشده

  ۱۹۹۱می  ۲۱

  لۀ افغانستانأمسصدور اعالمیۀ دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد حل سیاسی 

  ۱۹۹۱سپتمبر  ۱۳

  در مورد قطع رساندن اسلحه به دولت کابل و مخالفان» تناظر منفی«اعالمیۀ امریکا و شوروی موسوم به 

  ۱۹۹۱نوامبر  ۱۱

  الدین ربانی به مسکو، به دعوت حکومت اتحاد شوروی سفر هیئتی از مجاهدین به سرپرستی برهان

   ۱۹۹۱نوامبر  ۱۵

  و انتقال قدرت به یک دولت اسالمیهای نظامی  ای مجاهدین و روسیه در مورد توقف کمک مادهنامۀ هشت  موافقت

   ۱۹۹۲اپریل  ۱۳

  الله برای تحویل قدرت به یک دولت انتقالی تا پایان ماه اپریل اعالم آمادگی دکتر نجیب

  ۱۹۹۲اپریل  ۱۶

  دربارۀ انتقال قدرت به مجاهدین وان در پر وکیل، وزیر خارجۀ حکومت نجیب با احمدشاه مسعود لمذاکرۀ عبدا

  ۱۹۹۲اپریل  ۲۳

  مذاکرۀ مفصل حکمتیار با احمدشاه مسعود از طریق مخابره راجع به سقوط کابل و تشکیل حکومت آینده

  ۱۹۹۲اپریل  ۲۴

  ماه ۲رییس حکومت انتقالی برای مدت  عنوان بهالله مجددی  توافق رهبران مجاهدین برای تعیین صبغت

   ۱۹۹۲اپریل  ۲۸

  های مجاهدین به کابل و انتقال قدرت به مجاهدین  الله مجددی با گروه ورود صبغت
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   ۱۹۹۲می  ۲۱

  بس میان احمدشاه مسعود و گلبدین حکمتیار نامۀ آتش امضای موافقت

   ۱۹۹۲جون  ۲۸

  ماه ۴الدین ربانی به ریاست موقت دولت اسالمی مجاهدین برای مدت  تعیین برهان

  ۱۹۹۲سپتمبر  ۱۷

  بس الدین ربانی و حکمتیار در پغمان برای توافق روی آتش دیدار برهان

   ۱۹۹۲دسمبر  ۳۰ ـ ۲۹

  شورای اهل حل و عقدتوسط جمهور  رییس عنوان بهالدین ربانی  انتخاب برهان

  ۱۹۹۳مارچ  ۸

  آباد  نامۀ اسالم سفر رهبران دولت اسالمی افغانستان به مکه بعد از امضای موافقت

   ۱۹۹۳اپریل  ۹

  بس  ای برای کنترل آتش سفر هیئت سازمان کنفرانس کشورهای اسالمی به کابل جهت ایجاد کمیته

   ۱۹۹۳می  ۱

  آباد های جهادی در شهر جالل الدین ربانی با شرکت رهبران سایر تنظیم گفتگو میان گلبدین حکمتیار و برهان

   ۱۹۹۳می  ۱۹

  دولت آینده و سپردن رهبری وزارت دفاع به یک کمیسیون مشترک توافق ربانی و حکمتیار در مورد ترکیب 

   ۱۹۹۳جوالی  ۱۲

  بس میان ژنرال دوستم و گلبدین حکمتیار  آتش ۀنام امضای توافق

   ۱۹۹۳اگوست  ۳۱

  بس میان نیروهای حزب وحدت اسالمی و حزب اسالمی حکمتیار  آتشبرقراری 

   ۱۹۹۳نوامبر  ۱۸

  گری میان مسعود و حکمتیار به کابل برای میانجی )ملی اسالمی سودانرهبر جبهۀ (سفر حسن ابوترابی 

  ۱۹۹۳نوامبر  ۲۴

  بس میان نیروهای مسعود و حکمتیار نامۀ جدید آتش اعالم موافقت

   ۱۹۹۴مارچ  ۳۰

  آباد و بررسی طرح صلح سازمان ملل متحد با اعضای شورای جالل دیدار محمود مستری

   ۱۹۹۴جون  ۳

  الدین ربانی  ای پاکستان توسط برهان ماده ۱۱رد طرح صلح 

  ۱۹۹۴جوالی  ۳

  آباد در مورد طرح صلح سازمان کنفرانس اسالمی های افغان در اسالم گفتگوی حامد العابد با رهبران گروه
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   ۱۹۹۴اکتبر  ۱۳ـ  ۱۲

  بولدگ قندهار ظهور گروه طالبان با تصرف شهرک اسپین

   ۱۹۹۶اپریل  ۴

  الدین ربانی هاد علیه دولت برهانمنین و اعالم جؤامیرالم عنوان بهعلما تعیین مال عمر توسط گروهی از 

  ۱۹۹۶می  ۲۴

  الدین ربانی مبنی بر قطع مخالفت علیه یکدیگر نامه میان حزب اسالمی و برهان امضای توافق

   ۱۹۹۶ سپتمبر ۲۷

  الله و برادرش توسط این گروه سقوط کابل به دست طالبان و قتل دکتر نجیب

  ۱۹۹۶اکتبر  ۴

  به رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط پاکستان

  ۱۹۹۸اپریل  ۲۹

  آباد آغاز مذاکرات میان نمایندگان طالبان و علمای جبهۀ متحد در اسالم

  ۱۹۹۸می  ۳

  آباد حل بحران افغانستان در اسالم شکست مذاکرات علما برای یافتن راه

  ۱۹۹۹جنوری  ۲۰

  لل و نگرانی دربارۀ اوضاع افغانستانصدور اعالمیه توسط شورای امنیت سازمان م

   ۱۹۹۹مارچ  ۱۱

  آباد  آغاز مذاکرات میان نمایندگان مجاهدین و جنبش طالبان در شهر عشق

   ۲۰۰۱سپتمبر  ۱۱

  القاعده به مراکز تجارت جهانی در آمریکا ۀحمل

   ۲۰۰۱اکتبر  ۷

  شروع عملیات نظامی آمریکا به افغانستان

   ۲۰۰۱نوامبر  ۱۲

شورای امنیت دربارۀ افغانستان و درخواست اخضر ابراهیمی برای ایجاد یک حکومت فراگیر  ۀالعاد فوقاجالس 
  در افغانستان

   ۲۰۰۱دسمبر  ۵

  موقت افغانستان ۀحامد کرزی به حیث رییس ادار انتخاب 

  ۲۰۰۱دسمبر  ۲۲

  در کابلاش  حامد کرزی و کابینهحلف وفاداری 

  ۲۰۰۵جون 

  مجددی الله صبغتبه ریاست  تشکیل کمیسیون تحکیم صلح
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  ۲۰۱۰جون  ۲-۴

  تن از نخبگان افغانستان ۱۶۰۰ملی مشورتی صلح با اشتراک  ۀبرگزاری جرگ

  ۲۰۱۰جون  ۴

  ماده ۱۶ملی مشورتی صلح در سه فصل و  ۀجرگ ۀنام صدور قطع

  ۲۰۱۰اکتبر  ۷

  آغاز به کار شورای عالی صلح افغانستان

  ۲۰۱۰اکتبر  ۱۰

 شورای عالی صلح رییس عنوان به ربانیالدین  انتخاب برهان

  ۲۰۱۱جنوری  ۴

  سفر هیئت شورای عالی صلح برای دیدار با مقامات ارشد پاکستان

  ۲۰۱۱اپریل  ۶

 ری آمریکا به شورای عالی صلح دالکمک پنجاه میلیون 

  ۲۰۱۱سپتمبر  ۳

  فرمان حامد کرزی تغییر نام کمیسیون تحکیم صلح به کمیسیون حل منازعات و ارتباط مردم با دولت با

  ۲۰۱۱سپتمبر  ۲۰

  الدین ربانی، رییس شورای عالی صلح در کابل شهادت برهان

  ۲۰۱۲آوریل  ۱۴

 رییس شورای عالی صلح عنوان به الدین ربانی انتخاب صالح

  ۲۱۰۲می  ۱۳

  دولتارتقای کمیسیون حل منازعات و ارتباط مردم با دولت به شورای عالی حل منازعات و ارتباط مردم با 

  ۲۰۱۲می  ۱۳

  و از مقامات سابق حکومت طالبانقتل ارسال رحمانی، عضو ارشد شورای عالی صلح 

  ۲۰۱۲سپتمبر  ۲۲-۲۳

  نشست صلح پگواش در دبی

  ۲۰۱۲سپتمبر  ۳۰

یک کشور اسالمی جواز دارد یا نه؟ آیا  عنوان بهآیا جنگ در افغانستان «: شورای عالی صلح از علما سؤال
 »ب است یا نه؟افغانستان دارالحر 

  ۲۰۱۲دسمبر  ۱۷

   ۲۰۱۵برای رسیدن به صلح در سال » نقشۀ راه«ای به نام  توافق افغانستان و پاکستان روی طرح صلح پنج مرحله

  ۲۰۱۳جنوری  ۱۷-۱۵

  کنفرانس پگواش در رابطه با مصالحه در افغانستان در دبی
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  ۲۰۱۳جون  ۱۸

  سالمی افغانستانقطر با پرچم امارت ا  ۀبازشدن دفتر طالبان در دوح

  ۲۰۱۳جوالی  ۱۴

  »طرح صلح ملی«ارائۀ طرح صلحی از سوی پارلمان افغانستان با عنوان 

  ۲۰۱۳دسمبر  ۲۷

  های اسالمی  سفر هیئتی از شورای عالی صلح به عربستان برای شرکت در اجالس سازمان همکاری

  ۲۰۱۴فبروری  ۱۹

  طالبان در دبی ۀمذاکرات شورای عالی صلح افغانستان با اعضای برجست

  ۲۰۱۵می  ۲-۳

  نشست پگواش در دوحۀ قطر دربارۀ امنیت در افغانستان

  ۲۰۱۵جوالی  ۲۹

  تأیید مرگ مالعمر توسط دولت افغانستان

  ۲۰۱۶جنوری  ۱۱

  آباد  نمایندگانی از افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در اسالم اشتراکاولین دور گفتگوهای چهارجانبۀ صلح با 

  ۲۰۱۶جنوری  ۱۸

  دومین دور گفتگوهای چهارجانبۀ در کابل

  ۲۰۱۶جنوری  ۲۳-۲۴

  نشست سازمان جهانی پگواش در دوحۀ قطر برای صلح افغانستان

  ۲۰۱۶فبروری  ۵

  آباد  سومین دور گفتگوهای چهارجانبۀ صلح در اسالم

  ۲۰۱۶فبروری  ۲۱

  یداحمد گیالنیشروع به کار شورای عالی صلح افغانستان با ترکیب جدید به رهبری پیر س

  ۲۰۱۶فبروری  ۲۲

  چهارمین دور گفتگوهای چهارجانبۀ صلح در کابل

  ۲۰۱۶می  ۱۹

  آباد  پنجمین دور گفتگوهای چهارجانبۀ صلح در اسالم

  ۲۰۱۶می  ۲۱

  شدن مال اختر محمد منصور در پاکستان توسط هواپیمای بدون سرنشین در راه بازگشت از ایران  کشته

  ۲۰۱۶می  ۲۵

  رهبر جدید طالبان عنوان بهالله  شدن مال هبت منصور توسط طالبان و انتخابتأیید مرگ مال
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  ۲۰۱۶آگوست  ۴

  صلح توسط شورای عالی صلح ۀسال تهیۀ طرح استراتژی پنج

  ۲۰۱۶سپتمبر  ۵

  نشست پگواش دربارۀ صلح افغانستان در کابل

  ۲۰۱۶سپتمبر  ۲۲

  اسالمی حکمتیارنامۀ صلح بین دولت افغانستان و حزب  امضای موافقت
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  1شوندگان بیوگرافی مختصر مصاحبه
 )17/7/2016 یکشنبه، :تاریخ مصاحبه( عبدالحفیظ منصور) 1

کابل  دانشگاه از ژورنالیزم لیسانس وي. است پنجشیر والیت رخه ولسوالی در خورشیدي 1343 متولد سال منصور عبدالحفیظ
و  رادیو رییس و باختر آژانس رییس مجاهد، پیام ۀنام هفته مدیرمسئول فرهنگ، و اطالعات وزارت هاي سرپرستی در پست دارد و

از ایشان مقاالت و  .باشد گه میجر ولسی شانزدهم ةدور در کابل مردم ةنمایند فعالً منصور. است کرده وظیفه ایفاي تلویزیون
  .نشر شده است» عوامل اجتماعی و فرهنگیکید بر أموانع توسعه سیاسی در افغانستان، با ت«هاي متعددي به شمول  کتاب
 )18/7/2016 دوشنبه، :تاریخ مصاحبه( محمداسماعیل قاسمیار) 2

 قاي قاسمیار،آ. به پایان رسانده است سیاسی علوم و حقوق ۀرشت خود را در عالی است و تحصیالت هرات متولد آقاي قاسمیار
 ۀتهی و 1355 اساسی قانون تدقیق و تسوید هاي عضویت کمیسیوناضطراري،  ۀگجر لوي تدویر خاص و مستقل کمیسیون ریاست

شوراي عالی صلح عضو خود دارد و اکنون نیز  ۀرا در کارنام 1372 سال در افغانستان اسالمی دولت موقت اساسی قانون طرح
  .باشد می

 )19/7/2016 شنبه، سه :تاریخ مصاحبه( فرامرز تمنا) 3

 در دکترا سند دو داراي وي. است افغانستان خارجه امور وزارت استراتژیک مطالعات مرکز رییسو  ساله 38 ،تمنا داکتر فرامرز
 داکتر. باشد می هندوستان نهروي لعل جواهر و تهران هاي دانشگاه از ترتیب به المللی بین مطالعات و الملل بین روابط يها رشته

 . دارد عهده بر افغانستان را دانشگاه ریاست اکنون و کرده تدریس مختلف هاي دانشگاه در سو بدین سال 7 مدت از تمنا فرامرز
 از جمله معاون مختلفی هاي مسئولیت ،افغانستان خارجۀ امور وزارت در دیپلمات حیث من 2002 سال از تمنا فرامرز داکتر
 عنوان به 2008 سال در وي. عهده داشته است رب را وزارت آن دیپلماسی انستیتوت استاد و خارجه امور وزارت سخنگوي
 سیاست« کتاب دو تمنا از داکتر. است کرده کار نیز) اکو(اي  منطقه اقتصادي هاي همکاري سازمان با فرهنگی امور متخصص

 30 از بیشتر و) 2014( »اي منطقه هاي همکاري سپهر در ؛افغانستان خارجی سیاست« و) 2008( »افغانستان در امریکا خارجی
  . است رسیده نشر به المللی بین و ملی علمی ـ تحقیقی نشریات در تحقیقی و علمی ۀمقال

 )26/7/2016 شنبه، سه :تاریخ مصاحبه( احمد سعیدي) 4

 پایان بهرا سیاسی  علوم و حقوق ۀرشت خود در تحصیالتخورشیدي،  1356 سال دراست و  غور والیت متولد سعیدي احمد
: هاي به نام کتاب جلد پنج تاکنون از وي. هاي افغانستان است پرطرفدار تلویزیون گران تحلیل ۀاز جمل فعالًایشان . رسانده است

 وحدت تأمین در دموکراسی نقش ها، آسیب و ها فتنه آماجگاه افغانستان ناپذیر، جبران ۀفاجع فراگیر، بحران شرارت، محور پاکستان
 .است شده نشر وي از ها رسانه در زیادي و مقاالت یافته چاپ اقبال پاکستان، فرداي و ما ملی، و

 )27/7/2016 چهارشنبه، :تاریخ مصاحبه( عبدالسالم ضعیف) 5

صنف نهم  قاي ضعیف تاآ .دنیا آمده شمسی در ولسوالی پنجوائی والیت قندهار ب 1346در سال  عبدالسالم ضعیف ولويم
وي  .آشنایی کامل داردهاي انگلیسی و عربی  زبان داده و بهادامه پیشاور  علوم دینی در ةه و تحصیالتش را در حوزدرس خواند

عمومی  رییسمعادن و صنایع و اداري وزارت دفاع، معین وزارت  رییس عنوان به یکی از اعضاي ارشد تحریک طالبان عنوان به
بعد از  .آباد بود سفیر کبیر امارت اسالمی افغانستان در اسالم خود،رسمی  ۀآخرین وظیفه و در ترانسپورت ایفاي وظیفه نمود

حاال در کابل زندگی . فروپاشی نظام طالبان، در پاکستان دستگیر و راهی زندان گوانتانامو شد و بعد از سه سال از زندان رها شد
اه افغان، مدرسۀ دینی افغان و نهاد هاي مدنی است و تا به حال نهادهایی چون رادیو افغان، دانشگ کند و مشغول فعالیت می

  .فرهنگی اجتماعی افغان را تأسیس کرده است

                                                   
 .در نظر گرفته نشده است يگرید اریمع آنهاخر أاساس زمان مصاحبه صورت گرفته و در تقدم و ت رب امیاس بیترت. 1
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 )30/7/2016شنبه،  :تاریخ مصاحبه( عسکر موسويسید) 6

 به او کتاب .است آورده به دست 1992 سال در بریتانیا آکسفورد دانشگاه ازرا شناسی  مردم دکتراي ،موسوي سیدعسکر داکتر
 آقاي. رسید چاپ به 1998 سال در »تاریخی و فرهنگی اقتصادي، سیاسی، ۀمطالع یک: افغانستان هاي هزاره« عنوان با انگلیسی
 ایران در را افغانی مهاجرین مرکز اولین 1978 سال در و کرد ایجاد آکسفورد دانشگاه افغانستان را در مطالعات ۀبرنام موسوي
 و واینیج در افغانستان به کمک هماهنگی براي متحد ملل سازمان دفتر مشاور عنوان به همچنان ایشان. کرد می اداره و تأسیس
 او. ایفاي وظیفه نموده است افغانستان عالی تحصیالت وزارت ارشد مشاور عنوان به 2013 تا 2003 سال از کرده و کار آباد اسالم

 کاتب، دانشگاه کابل، دانشگاه شمول به ها دانشگاه از دیگر شماري و افغانستان امریکایی دانشگاه در همچنان مدت در این
 از ایشان مقاالت. است کرده تدریس اجتماعی علوم دنیا، دانشگاه و غرجستان نور، پیام اسالمی، آزاد دانشگاه النبیین، خاتم

 شعر هویت، اجتماعی، ۀمناقش تاریخ، اسالمی، ۀاندیش دولت، و قبیله افغانستان، مسایل شمول به گوناگون موضوعات در متعددي
  .است دهش منتشر انگلیسی و فارسی مجالت در فارسی ادبیات و

 )30/7/2016 شنبه، :تاریخ مصاحبه(سرور ماموند ) 7

 اقتصاد و انجنیري رشتۀ در را خود عالی تحصیالت است و افغانستان کنر والیت م در 1954 سال متولد ماموند سرورپوهاند 
 ایفاي) یوناما( غیردولتی و) افغانستان خارجۀ امور وزارت(دولتی  مختلف ادارات در ایشان .است رسانده پایان به اوکراین در معادن
 .است بوده دار را عهده) APDA( »دموکراسی و صلح براي افغانی حرکت« مؤسسۀ ریاست مدتی همچنین .است کرده وظیفه
 هاي کتاب ایشان .باشد می »صلح سوي به« ترین آنها مهمیکی از  که از ایشان به چاپ رسیده است علمی اثر هفت از بیش

  .است کرده نیز ترجمه را زیادي
   )1/8/2016 دوشنبه، :تاریخ مصاحبه(اسداهللا ولوالجی ) 8

 افغانستان اردوي در متناوب شکل به 1370 سال تا به پایان رسانده و 1355 سال در اسداهللا ولوالجی تحصیالت عالی خود را
 فرهنگی انجمن ریاست چاووش در پیشاور، ۀمجل شریف، مزار در »اندیشه« ۀمسئولیت نشری ولوالجی. است ردهک اجرا وظیفه

. خود دارد ۀرا در کارنام افغانستان مدنی ۀجامع سیس مجتمعأهاي مدنی و ت افغانستان، فعالیت قلم نوایی، ریاست انجمن شیر علی
 برگزاري مسئولیت نیز و اضطراري ۀگجر لوي کمیسیون عضویت آن، از پس .بود نب کنفرانس کنندگان از اشتراك ولوالجی آقاي

 وظیفه انجام امنیت شوراي در مشاور عنوان به ایشان در حال حاضر. را بر عهده داشت افغانستان شرق شمال زون در انتخابات
  .کند می

 )3/8/2016چهارشنبه،  :تاریخ مصاحبه(عبدالحکیم مجاهد ) 9

بعد از . کرده است در دوران جهاد افغانستان در بخش سیاسی حرکت انقالب اسالمی افغانستان کار می  عبدالحکیم مجاهد،
زمانی که طالبان در سپتمبر . ده استکردیپلمات در سفارت افغانستان در پیشاور پاکستان ایفاي وظیفه  عنوان بهپیروزي مجاهدین 

بعد . العادة امارت اسالمی افغانستان در سازمان ملل تعیین شد نمایندة فوق عنوان به  ت گرفتند،دسه در افغانستان قدرت را ب 1996
همان سال آمریکا را ترك کرد و به پاکستان برگشت و در آنجا به فعالیت حزبی  اکتبردر ماه   ،2001سپتمبر سال  11از حوادث 

کرزي عضو به دعوت آقاي  2010به کابل آمد و در سال  2005ال در س ،بعد از برقراري تماس با حکومت افغانستان. پرداخت
 .دار بوده است کنون مناصب مختلفی را در این شورا عهدهشوراي عالی صلح شد و تا

 )4/8/2016پنجشنبه،  :مصاحبهتاریخ (وحید مژده ) 10

 دارد و کابل دانشگاه لیسانس اقتصاد ازوي . ه استآمد به دنیا افغانستان شمال در بغالن والیت در 1332 سال در مژده وحید
سال در حکومت مجاهدین و طالبان در  5وي براي  .است دهشنشر  جهادي مختلف نشریات در از وي و مقاالت زیادي اشعار

 جدید حکومت آمدن کار روي از بعد. از وي نشر شده است »طالبان ۀسلط سال پنج و افغانستان« کتاب ده وکروزارت خارجه کار 
  .نویسد می مقاله مطبوعات در و شده حاضر ها رسانه در افغانستان مسایل کارشناس عنوان با
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 )6/8/2016شنبه،  :تاریخ مصاحبه(اهللا لودین ءعطا) 11

 بعد  .هاي جهاد حضور داشته استشده و در سنگرهاي سیاسی و اجتماعی  وارد فعالیت 1358 اهللا لودین، از سال مولوي عطاء
دار بود  را عهده آباد جالل  مرافعۀ والیثارن ریاست سالپنج  براي  1371 در سال افغانستان از ها روس خروج و دینمجاه پیروزي از
 آمدن کار روي از بعد  .شد لیسانس درجۀ تا تحصیل ادامۀ مصروف و شد خارج افغانستان از  آمدن طالبان، سر قدرت بر از بعد و

مجلس در  ةکابل، نمایند استیناف عمومی ننگرهار، رییس محاکم رییس عنوان به ترتیببه   کرزي، آقاي رهبري به جدید حکومت
ایفاي وظیفه  ننگرهار والی عنوان به ربانی و بعداً استاد مرحوم رهبري به صلح عالی شوراي پانزدهم شوراي ملی، و معاون ةدور

  . است فعالیت مصروف مشاور عنوان به صلح عالی شوراي اجرایی ریاست در کنونآقاي لودین از چند سال پیش تا  .نموده است
 )7/8/2016یکشنبه،  :تاریخ مصاحبه(ظاهر عظیمی ) 12

 ردنک يسپر بعد از 1357 سال. است اتیادب لیالتحص فارغ او. آمده است ایبه دن هرات در یمیعظ محمدظاهر جنرال تورن
 یاسالم تکحر غرب جنوب ةحوز آمر صفت به وست ویپ جهاد صف به 1358 در سال شد و ینظام افسر وماندویی،ک ورسک

 از جملهو  ردک ارک ینظام مختلف يها بخش مجاهدین، در يروزیپ از بعد. دکرن اجراي وظیفه یدیگر مجاهد نارک در افغانستان
سال سمت  13 د، جنرال عظیمی برايیجد ةدور در .داشت عهده را به خان لیاسماع يرهبر تحت طالبان هیعل جنگ یفرمانده
 از یکی عهده داشت و اکنون نیز دره دفاع ملی را ب وزارت يسخنگو نیو همچن عامه و امور یپارلمان ،یاجتماع روابط ریاست

و  شرق تهاجم« به نام آثار نیا از یکی .اند نوشته تابک جلد 8 نونکایشان تا. دکن کار می یمل دفاع وزارت يها استیر
  .شده است اول مقام ةجایز ةبرند ،يطرز محمود تابک ةجشنوار در است، یقیتحق اي نوشته هک »غرب يها استیس

 )7/8/2016یکشنبه،  :تاریخ مصاحبه(محمد رحیمی سردار) 13

 گرایش سیاسی، جغرافیاي تخصصی از دانشگاه تهران دکتراي .در ارزگان است 1977 رحیمی متولد سردارمحمدداکتر 
 سازان پالیسی عضویت در گروه آن، کنار در. ها در کابل است دانشگاه ماستري ةدور استاد اکنون ژئوپلیتیک دریافت کرده و

ها مقاله در نشریات علمی  از ایشان عالوه بر نشر ده. افغانستان از دیگر وظایف ایشان است ژیوپلیتیک انجمن ریاست و افغانستان
» افغانستان ژئوپلیتیک و آسیا غرب اي منطقه تحوالت«و » بیستم قرن در افغانستان ژئوپلیتیک«: هاي ـ پژوهشی، دو کتاب با نام

  .باشد وي در حال حاضر معین سوادآموزي وزارت معارف می. به چاپ رسیده است
 )8/8/2016دوشنبه،  :تاریخ مصاحبه( محمد اکبري) 14

 علمیۀ مدارس در را ابتدایی تعلیمات وي. است ورس والیت بامیان ولسوالی خورشیدي 1324 سال متولد اکبرى محمد
. است رسانده پایان به لیسانس سطح تا و نجف قُم شهرهاى در را دینی عالی تحصیالت و بامیان ورس و پنجاب هاى ولسوالى

 1372 سال در که بود) کشور مرکزي مناطق در شیعه احزاب از یکی( و رهبر این حزب اسالمی جهاد پاسداران گذاران وي از بنیان
 زمان در بعداً. داشت فعالیت بامیان در حزب این گیري تصمیم شوراى معاون و رییس عنوان به و پیوست اسالمی وحدت حزب به

 اکبري آقاي. دارد عهده به را حزب این رهبري و دهکر راجستر را افغانستاناسالمی  ملی وحدت حزب کرزي، حامد حکومت
 عضو و آن مؤثر عضو و افغانستان اسالمی اخوت شوراي مؤسسان جمله از ،افغانستان اسالمی ملی وحدت حزب ریاست بر عالوه

 عالی شوراي مطرح عضونیز  و شورا آن اسالمی مذاهب بین تقریب کمیسیون رییس و افغانستان ۀشیع علماي شوراي ثیرگذارأت
 ةنمایند عنوان به ،افغانستان ملی شوراي شانزدهم و پانزدهم ةدور دو در ها سمت این با زمان هم ایشان باشد، می افغانستان صلح
  .داشته است فعال حضور گهجر ولسی در بامیان مردم

 )9/8/2016شنبه،  سه :تاریخ مصاحبه(محمدکریم خلیلی ) 15

 زادگاه در را ابتدایی ةدور وردك است و آموزش میدان والیت بهسود اول ۀحص در 1329 متولد سال خلیلی محمدکریم
 7 کودتاي از بعد آقاي خلیلی .رسانیده است اتمام به کابل شهر در اسالمی معارف و دینی علوم در را عالی تحصیالت و خویش

 پیروزي الی 1366 سال از و کرد آغاز یافته سازمان و منسجم صورت به را ـ فرهنگی سیاسی هاي فعالیت و مبارزات ،1357 ثور
 مجاهدین ۀکابین اولین ایشان در .دکر وظیفه ایفاي افغانستان اسالمی ائتالف شوراي سخنگوي و عضو عنوان به ،مجاهدین
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 در را آنها برابر در مقاومت د و رهبريشرهبر حزب وحدت انتخاب  عنوان به طالبان، تسلط از بعد و شده تعیین مالیه وزیر عنوان به
 جمهوري ریاست دوم معاون دولت انتقالی و معاون هاي سمتقاي خلیلی آجدید،  ةدر دور .گرفت عهده به کشور مرکزي جبهات
 صحبت و عربی پشتو دري، هاي زبان به ایشان. ه استر بوددا حامد کرزي را عهده يجمهور ریاست ةدر دو دور افغانستان اسالمی

  .باشد آقاي خلیلی در حال حاضر رهبر حزب وحدت اسالمی افغانستان می. کند می
 )11/8/2016پنجشنبه،  :صاحبهتاریخ م(عبدالهادي خالد ) 16

را در مکتب ثانوي  ایشان تحصیالت. خورشیدي در والیت فراه افغانستان است 1340متولد سال  ،جنرال عبدالهادي خالد
آقاي خالد در دولت . ماستري به پایان رسانیده است ۀاش را در کالج مینسک بالروس تا درج نظامی کابل و بعد تحصیالت نظامی

ریاست  و هاي گوناگون در فرماندهی عالی گارنیزیون کابل هاي معاونت فرماندهی قواي مرزي قندهار، موقف افغانستان سمت
نیز آقاي  بانهاي پس از تشکیل دولت پساطال در سال. عهده داشته استه اردوي افغانستان را ب 95مرکز فرماندهی قوماندانی 

افغانستان در واحد مبارزه با مواد مخدر و  ةقواي ویژ ةاول اردوي افغانستان، افسر فرماند ۀمرکز فرماندهی فرق رییس عنوان بهخالد 
آقاي خالد مشاور ارشد وزارت داخله است و همچنان  ،به بعد 1394از سال . ده استکري وظیفه یفاکشور ا ۀمعاونت وزیر داخل

  .کرده استحقق فعالیت داشته و از جمله با انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان همکاري م عنوان به
 )14/8/2016یکشنبه،  :تاریخ مصاحبه(علی امیري ) 17

. سینا است ابن دانشگاه اسالمی مطالعات و فلسفه تحصیالت عالیه دارد و در حال حاضر استاد فلسفه ۀرشت امیري در علی
 هاي جریان و ها چهره از برخی با نیز سیاسی مسایل در و رسانده نشر به خارجی و داخلی معتبر نشریات در متعددي مقاالت امیري

هاي مهمی در  کتابتاکنون به قلم ایشان  .است کرده کار افغانستان ملی ۀجبه و افغانستان مردم وحدت حزب جمله از سیاسی
  .شده است چاپ» اسالم« و» خرد آواره«، »خرد خواب« اندیشه مانند ةحوز

 )14/8/2016یکشنبه،  :تاریخ مصاحبه(امیر رامین ) 18

عالوه  .است افغانستان اسالمی جمهوري خارجۀ امور وزارت اي منطقه هاي همکاري عمومی رییس در حال حاضر، رامین امیر
، عضویت  منطقه امور کاستراتژی هاي برنامه در خارجه امور وزارت ها و وظایف مختلفی مانند مشاورت ي رامین در سمتآقا ،بر آن

 ریاست سیاسی افغانستان، مشاور صلح عالی شوراي اجرایی افغانستان، معاون صلح گفتگوهاي ۀچهارجانب هاي هماهنگی در گروه
 نقش و داري حکومت  امنیت، و صلح به مربوط امور در افغانستان خاص دةنماین و اروپا اتحادیۀ هیئت و عضو صلح، عالی شوراي
 نشریات در حال به تا هایی از ایشان نوشته .است افغانستان گران تحلیل و آگاهان انجمن عضو ایشان. است کرده کار قانون

 ي رامین،آقا. است شده نشر Foreign Policy, World Policy Blog, and McClatchy Newswire: چون جهانی مختلف
  .دارد المللی بین امور ماستري )Tufts University(تفتس  دانشگاه دیپلماسی و قانون دانشکدة از

 )15/8/2016دوشنبه،  :تاریخ مصاحبه(اهللا رفیع  حبیب) 19

 را در عالی تعلیمات و خصوصی مدارس در را دینی و ابتدایی تعلیمات. است وردك والیت در 1324 متولد رفیع اهللا حبیب
 کشور ةشد شناخته ادیب و شاعر نویسنده، سیاسی، یک شخصیت عنوان به رفیع آقاي. است آموخته عالی افغانستان تعلیمات مراکز

 فرهنگی، مقاالت افغانستان، مختلف مطبوعات در کند و تدریس می کابل دانشگاه ادبیات دانشکدة در ،پشتو ادبیات تاریخ استاد و
 ریاست مدتی همچنین .است داشته عهده به نیز را ادبی و علمی جریدة چندین مدیریت و تسا نوشته سیاسی و فلسفی ادبی،

ي رفیع آقااز . کند می وظیفه ایفاي افغانستان علوم اکادمی در حال به تا 1358 و از داشته عهده به را پشتو زبان جهانی انجمن
  .شر شده استتنمهاي ادبیات پشتو، تاریخ و سیاست افغانستان  کتاب در حوزه 70کنون بیش از تا

 )15/8/2016دوشنبه،  :تاریخ مصاحبه(زکیه عادلی ) 20

 »اندیشه بنیاد« زنان مطالعات مرکز رییسو  علوم سیاسی دانشگاه کاتب  ةدانشکد رییسزکیه عادلی در حال حاضر داکتر 
دانشگاه خانم عادلی از . کند می الملل تدریس بین روابط و سیاسی علوم هاي رشته در ماستري و لیسانس باشد و در مقاطع می

 و وابستگی ۀرابط تحلیل«دارد و تز دکتراي ایشان با عنوان ) گرایش اندیشۀ سیاسی(دکتراي علوم سیاسی  ،تربیت مدرس تهران
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اثر علمی دیگر ایشان کتابی . به شکل کتاب چاپ شده است) ش 1382-1301(افغانستان  اساسی قوانین با پسااستعماري وضعیت
 ـ پژوهشی ایشان در علمی ۀمقال ها ده از همچنین بیش. است» افغانستان تحوالت و متحد ملل سازمان امنیت شوراي«با نام 

  .خارجی به نشر رسیده است و داخلی معتبر مجالت
 )16/8/2016شنبه،  سه :تاریخ مصاحبه(عبدالحمید مبارز ) 21

 يها هاي خود در روزنامه دوران فعالیتد و در طول شي فرهنگی و سیاسی ها وارد فعالیت 1329از سال   عبدالحمید مبارز،
مدیر عمومی  عنوان بههمچنین ایشان عضو انجمن تاریخ بوده و . و مجالت زیادي فعالیت داشته است »نداي خلق و انیس«

 در زمان. هاي ایشان بوده است هاي والی بامیان، لوگر و نیمروز از دیگر مسئولیت سمت. سوادآموزي وزارت معارف کار کرده است
بعد از فروپاشی نظام طالبان به . جا نیز از کارهاي فرهنگی غافل نشدج از افغانستان مهاجر شد و در آنهاي داخلی به خار جنگ

  . ده استکرمدیر نشرات و سپس معین نشراتی این وزارت ایفاي وظیفه  عنوان بهکشور بازگشت و در وزارت اطالعات فرهنگ 
 )18/8/2016جشنبه، پن :تاریخ مصاحبه( ناهید فرید) 22

 الملل  بین روابط ۀرشت در لیسانس فوق هرات و از دانشگاه سیاسی علوم و حقوق ایشان لیسانس. خانم فرید متولد هرات است
در  و شود  می نمایندگان مجلس انتخابات نامزد اش  خانواده پیشنهاد به بعد از برگشتن از آمریکا. دارد واشنگتن جورج دانشگاه از

 روابط کمیسیون خانم فرید در حال حاضر عضو. کند جرگه راه پیدا می از هرات به ولسی ،شانزدهم مجلس نمایندگان ةدور
  .است نمایندگان مجلس الملل  بین

 )20/8/2016شنبه،  :تاریخ مصاحبه( نظرمحمد مطمئن) 23

 وارد سپس و رسانیده اتمام به پاکستان در را خود ثانوي و ابتدایی تحصیالت .است هلمند در  1973 متولد مطمئن نظرمحمد
 رادیو ریاست مطمئن آقاي .است فراگرفته را دینی علوم غیررسمی شکل به زمان هم شده است و کابل دانشگاه ريینانج دانشکدة

 والیت فرهنگ و بیهقی، ریاست اطالعات کتابخانۀ کابل، ریاست عامۀ کتابخانۀ ریاست معاونت ننگرهار، والیت تلویزیون و
 از بعد مطمئن آقاي .خود دارد ۀرا در کارنام کابل و قندهار در ساختمانی بخش در خارجی مختلف مؤسسات با و کار هلمند

 مختلف کشورهاي در صلح موضوعات خصوصاً افغانستان مورد در مختلف هاي کنفرانس و ها نشست در طالبان نظام فروپاشی
 حاضر افغانستان مسایل گر تحلیل با عنوان افغانستان هاي رسانه ایشان در .است کرده شرکت پولند و پاکستان ترکیه،  جاپان، چون
  . نویسد می مختلف مطبوعات در را مقاالتی و شود می

 )21/8/2016یکشنبه،  :تاریخ مصاحبه( محمود میاخیل شاه) 24

در افغانستان است و ) USIP(کشوري انستیتوت صلح ایاالت متحده  رییسسو  میاخیل از مدت هفت سال بدین محمود شاه
هاي مختلف سازمان ملل، همراه  ایشان هشت سال در بخش. ده استکرمعین وزرات داخله اجراي وظیفه در سمت  ،قبل از آن

ایشان در بخش پژوهش و تحقیق . کرده است خبرنگار صداي آمریکا کار عنوان بهمؤسسات جامعۀ مدنی در کمیتۀ بلجیم و مدتی 
 .منتشر شده است  افغانستانمسائل  در رابطه باایشان  از تا به حال هشت جلد کتابو نیز کار کرده 

 )22/8/2016دوشنبه،  :تاریخ مصاحبه( وحیداهللا سباوون) 25

 در اما خواند درس انجنیري رشته در ثانوي تخنیک در محمدداوود کودتاي از پیش. است کنر والیت جناب سباوون متولد
 مختلفی وظایف جهاد دوران در سباوون آقاي. دهد ادامه خود تحصیالت به نتوانست دولت با مخالفت اساس بر داوودخان دوران

 در و کابل نظامی شوراي در ،کابل به مجاهدین ورود از پس. است داشته بر عهده امنیتی و نظامی ریاست فرماندهی، شمول به را
 طالبان، سقوط از پس. شد مالیه وزیر سپس و دفاع وزیر ربانی، آقاي حکومت ةدور در ده وکر وظیفه ایفاي کابل قومندانان شوراي

 حاضر حال در و دارد سترجنرالی نظامی ۀدرج سباوون وحیداهللا. است کرده کار کرزي آقاي وزیرمشاور حیث به سباوون آقاي
  .کند می فعالیت افغانستان متحد اسالمی حزب رییس عنوان به
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 )27/8/2016شنبه،  :تاریخ مصاحبه( سلیمان الیق) 26

اتمام  از وي پس. دارد فلسفه لیسانساز دانشگاه کابل پکتیکا است و  والیت کتواز ولسوالی در 1309 آقاي الیق متولد
 کار پرچم ةجرید و پشتو زبان انکشاف دفتر کابل، رادیو ژوندن، ۀمجل انیس، ۀروزنام مطبوعات، مستقل ریاست در عالی تحصیالت

 پیروزي از پس .شد شعر سرودن ویژه به ادبی کارهاي مشغول سیاسی هاي فعالیت کنار در 1357 سال تا الیق آقاي. است کرده
 وزیر عنوان به الیق سلیمان افغانستان، دموکراتیک جمهوري انقالبی شوراي دوم شمارة فرمان اساس بر ،1357 ثور هفتم کودتاي
 در. شد گماشته قبایل و اقوام وزیر عنوان به آن، از بعد و بود علوم یاکادم رییس یک سال براي او. شد منصوب تلویزیون رادیو و

 یکی به اهللا نجیب دکتر رژیم سقوط با. پرداخت فعالیت به دولت ةکنند مذاکره حیث به الیق آقاي نجیب، داکتر ملی ۀمصالح طرح
. گرفت سر از را سیاسی فعالیت و بازگشت افغانستان به ،کابل در منتخب حکومت ایجاد از بعد و شد پناهنده غربی کشورهاي از

  .است افغانستان علوم اکادمی مشاور حاضر، حال ایشان در
 )27/8/2016شنبه،  :تاریخ مصاحبه( محمد ریگستانی صالح) 27

 پایان به کابل در میخانیکی را متوسط ةدور و خوانده درس استقالل ۀدر لیسایشان  .است خورشیدي 1342متولد  ریگستانی
 یک و شده جمعیت نظامی دانشگاه شامل 1360 سال و در پیوسته مجاهدین صف به 1359 درسال ریگستانی آقاي. است رسانده

 وي .است مسئولیت داشته نظار شوراي اوپراسیون رییس عنوان به براي ده سال ریگستانی. است دهکر تحصیل نهاد، آن در سال
 به پنجشیر والیت از 1383 سال در او. و روسیه ایفاي وظیفه نموده است ي تاجیکستانها کشور در نظامی ۀاتش عنوان به سال سه

. ریگستانی از یاران نزدیک مسعود بوده و در بسیاري از سفرها و خطرها همراه ایشان بوده است .کرد پیدا راه نمایندگان مجلس
  .هاي نزدیک با مسعود است همین دوستی ةیکی از تألیفات ایشان است که ثمر» مسعود و آزادي«کتاب 

 )30/8/2016شنبه،  سه :تاریخ مصاحبه( کبیر رنجبر) 28

 ع دکتري پیش بردهثانویه، تحصیالتش را تا مقط و ابتدائیه تحصیالت اتمام از ایشان پس. استکبیر رنجبر متولد کابل داکتر 
 اواخر در وي. ورده استآدست ه آلمان ب در سیاسی علوم و حقوق ۀرشت در را خود دکتري و تاریخ ۀرشت در را اش ماستري. است

 عنوان به علوم یاکادم در او. شد کار مصروف علوم کادمیا در عادي کارمند حیث به و بازگشته کشور به کارمل ببرك حکومت
 او سپس. شد انتخاب علوم یاکادم رییس حیث به 1990 سال در کرده و کار اجتماعی علوم معاون و سیناکادمکاندید  سرمحقق،

نان دا حقوق عمومی مجمع انتخابات در و بازگشت کابل به موقت حکومت زمان در طالبان و سقوط از بعد ماه سه اما شد مهاجر
 قانون ۀجرگ  وي عضو انتخابی لوي. شد انتخاب دانان حقوق ۀاتحادی رییس عنوان به) افغانستان دموکرات دانان حقوق انجمن(

 دولت تشکیل زمان تا آن از پس. رفت پارلمان به کابل وکیل حیث به جرگه ولسی پانزدهم 15 ةدور انتخابات در و بود اساسی
 حیث به حاضر حال در رنجبر آقاي. است کرده کار حقوقی ارشد مشاور حیث به گذاري سرمایه حمایت از ةادار در ملی وحدت
  .است فعالیت مصروف افغانستان دموکرات دانان حقوق انجمن رییس

 )1/9/2016 پنجشنبه، :تاریخ مصاحبه( محمد محقق) 29

در  محمد محقق. دارد لیسانس اسالمی علوم در و است بلخ والیت چهارکنت در ولسوالی 1334 متولد محقق محمد حاجی
 الی 1381 از سال وزیر پالن و موقت ادارة رییس معاون ،1380 الی 1377 از سال اسالمی دولت ۀامور داخل هاي وزیر پست

 کرده وظیفه ایفاي جهادي رهبران شوراي عضو مجلس و صلح عالی عضو شوراي پانزدهم، کابل در دورة مردم ةنمایند ،1382
 قرار سوم جاي در قانونی یونس و کرزي از پس فیصد آرا 11,7با  و کرده شرکت 1383 جمهوري ریاست انتخابات در محقق. است

 اسالمی وحدت حزب« رهبر و گذار ي محقق بنیانآقا. بود جرگه ولسی شانزدهم ةدور در کابل مردم نمایندة همچنان او .گرفت
  .ده عهده داردولت جمهوري اسالمی افغانستان را ب ۀدوم ریاست اجرائی تسمت معاون فعالًاست و  »افغانستان مردم

 )3/9/2016شنبه،  :تاریخ مصاحبه( فاروق اعظم) 30

وي . التحصیل شده است هاي آمریکا و انگلستان درس خوانده و از رشتۀ اقتصاد و زراعت فارغ داکتر فاروق اعظم در پوهنتون
 ،عهده داشته و در زمان جهاده ب 1993و وزیر مهاجرین در زمان حکومت ربانی را در سال  1989وزیر معارف در سال  سمت
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وي نقش مهمی در برگزاري نشست سران مشهور   .به رهبري پیر سیداحمد گیالنی بوده است» محاذ ملی اسالمی«معاون 
د و با کن راي آوردن صلح در کشور کار میاضر هم بایفا نموده و در حال ح ،مدندآآباد که رهبران افغان در آنجا گرد هم  جالل

اما اغلب پیرامون صلح کار  ،فاروق اعظم اساساً متخصص مطالعات آب است. هاي مختلف اجتماعی ارتباط دارد احزاب و گروه
  .کند می

 )20/9/2016شنبه،  سه :تاریخ مصاحبه( سیما سمر) 31

 هلمند و جاغوري در را خود ثانوي و ابتدایی تحصیالت. است غزنی والیت جاغوري ولسوالی در 1336 متولد سمر سیما داکتر
 گیري جنگ و خشونت در کشور، ج وي با او. دشفارغ التحصیل  کابل دانشگاه طب ةدانشکد از 1361 سال در رساند و پایان به

 به و شد مهاجر پاکستان به م 1984 سال در او. پرداخت شفاخانه ساخت و صحی خدمات ۀارائ به و شد خویش زادگاه راهی
 به وي طالبان، رژیم فروپاشی از پس. کرد تأسیس را »شهدا سازمان« م  1989 سال در داد و ادامه آن کشور در خود هاي فعالیت

 خانم. شد برگزیده افغانستان زنان امور وزیر نخستین و دولت رییس معاون عنوان بهن ب اجالس درخویش،  نیک کاري سابقۀ دلیل
 در امروز تا که شد منصوب »افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون« رییس عنوان به افغانستان موقت ةکار ادار پایان از بعد سمر

 سال در همچنین خانم سمر. است المللی بین و ملی ةجایز ها ده ةبرند سمر خانم. دهد می ادامه خود هاي فعالیت به سمتهمان 
 تقرر نیز سودان در متحد ملل سازمان بشر حقوق خاص گر گزارش عنوان به متحد ملل سازمان امنیت شوراي سوي از م  2005
  .یافت

  )30/9/2016 جمعه، :تاریخ مصاحبه(صادق مدبر ) 32
وي از . در ولسوالی بهسود والیت میدان وردك است و لیسانس فارمسی از پوهنتون کابل دارد 1340داکتر صادق مدبر متولد 

معین و سرپرست  عنوان بهوي در حکومت مجاهدین . عهده داشته را ب »پیتاب سیاه« ۀاست که مسئولیت جبه ي جهاديها چهره
ماندن مذاکرات  نتیجه اما با بی ؛مدن طالبان مذاکره با این گروه را پیش بردآوزارت کار و امور و اجتماعی اجراي وظیفه نمود و با 

عضو کمیسیون برگزاري  :هاي ستدر پ ین برهها وي در. اره به کشور برگشتدوب 2001خارج از کشور رفت و پس از سال ه ب
ارتباط خارجه و سپس معین وزارت پالن، معاون داراالنشاي کمیسیون قانون اساسی،  رییسانجوها،  رییساضطراري،  ۀجرگ لوي

االنشاي شوراي وزیران ایفاي وظیفه نموده و ة امور و دارادار رییسمعاون داراالنشاي کمیسیون انتخابات، معاون پالیسی و سپس 
. عهده داشته استه مشورتی و همچنین ریاست کمیسیون انتقال قدرت به دولت جدید را ب ۀجرگ ریاست کمیسیون برگزاري لوي

  .ي حزب انسجام ملی افغانستان استشوراي رهبر رییسي مدبر، آقا
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  معرفی نویسندگان
  

  زاده ییدکتر محمدقاسم وفا
 تیورس وال یدر ولسوال 1980متولد سال  ، پژوهشگر ارشد مهمان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان،زاده ییوفا يآقا

 زمیژورنال ةاز دانشکد 1384و در سال  دهیبه اتمام رسان انیبام تیپنجاب وال یعال ۀسیرا در ل يثانو اتیتعلم شانیا. است انیبام
در دانشگاه  2009الملل در سال  نیارتباطات ب ۀنیاش را در زم يماستر ،زاده ییدکتر وفا. است دهش لیالتحص دانشگاه کابل فارغ

زاده  ییدکتر وفا .دست آورده استه دانشگاه ب نیالملل را از هم نیروابط ب يدکترا 2013نموده و در سال  لیکانازاوا در جاپان تکم
 يدر کشورها لحص يساالرانه و بنا گذار مردم ،یقوم استیس ،يساز ملت ،يساز دولت يها نهیرا در زم یعلم يها پژوهش
 . پس از جنگ انجام داده است یچندقوم

 ریبا سا ي، و همکار»وحدت ثاقیم«، »مردم«مانند  یاتینشر تیریفعال بوده و مد زین يا کار رسانه ۀزاده در عرص ییوفا دکتر
اداره  یعموم استیر یدر اداره فرهنگ یکارشناس امور اجتماع عنوان به 7-1386در سال  شانیا. ها را در کارنامه خود دارد رسانه

را در اداره  یسیپالن و پال نیزاده سمت مع ییدر حال حاضر دکتر وفا. نمود یم فهیوظ يفایا رانیوز يشورا يامور و داراالنشا
مله کتاب جاز  یو فارس یسیانگل يها به زبان يادیز یقیو تحق یتا کنون آثار علم شانیاز ا. دارد یملک يمستقل هوانورد

 دهیبه نشر رس »ساالرانه گذار مردم يها يو دشوار یاسیس يزیست هم يها هیما بن: صلح در افغاستان يو بنا یقوم يورز استیس«
  .است

  
  یمیابراه رضا غالم

او تحصیالت خود را در ایران . شهري داردریزي  و ماستري برنامه) گرایش پژوهشگري(شناسی  آقاي ابراهیمی لیسانس جامعه
نامه ماستري خود را با  ایشان پایان. تحقیقاتی بزرگ کار کرده است ةبه پایان رسانده است و در طول تحصیل خود در چندین پروژ

ی قبل از آقاي ابراهیم. عالی دفاع کرده است ةبا نمر» تحلیل و بررسی تعلق مکانی مهاجرین افغانستانی ساکن مشهد«موضوع 
 ياه ایشان قبل از این تحقیق، نظرسنجی. بود» صداي شهروند« ۀپیوستن به انستیتوت مطالعات استراتژیک، سردبیر روزنام

در ( »گفتگوهاي صلح دولت با طالبان نگرش و برداشت مردم افغانستان از«و  )والیت 12در (» تصویر فساد اداري در افغانستان«
  .انستیتوت به انجام رسانده است را در همین، )والیت 15

  
  علی کریمی حسین

وي  .، استاد دانشگاه استقالل در کابل بود2014 اکتبراو قبل از پیوستن به انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در 
 ةپروژ دو در خود لیتحصدوران  طول در وا .است رسانده انیپا به رانیا در را خود التیتحص و دارد يشهر يزیر برنامه يماستر

سازگاري اجتماعی و تغییرات خانواده در «و » 1389نسل دوم مهاجران افغان در ایران، «ی دانشگاه تهران تحت عنوان قاتیتحق
 يفساد ادار ریتصو« ياه ینظرسنج ق،یتحق نیقبل از ا ،کریمی يآقا. است کردههمکاري » 1390 میان مهاجران افغان در ایران،

، را در )تیوال 15در (» نگرش و برداشت مردم افغانستان از گفتگوهاي صلح دولت با طالبان«و ) تیوال 12در (» در افغانستان
  .به انجام رسانده است توتیانست نیهم

  
  )دستیار تحقیق( اهللا طاها صفی

لیسانس علوم سیاسی از دانشکدة . الدین غوري هرات به اتمام رسانده است آقاي طاها تعلیمات ثانوي را در لیسۀ سلطان غیاث
قانون اساسی و جامعۀ در حال «ایشان قبل از این، در تحقیق دیگر انستیتوت با نام . اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قاهره دارد

اقتصاد و علوم  ةدانشکد يمقطع ماستر يدانشجوایشان در حال حاضر . یار تحقیق کار کرده استدست عنوان به» گذار افغانستان
  .دانشگاه قاهره است یاسیس
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representative government, which would protect the rights of all Afghans and observe the 
international obligations of Afghanistan. 

 
Resolution on destruction of cultural property: 
 Resolution 55/243 of 9 March 2001 

 
Resolutions on Human Rights in Afghanistan: 
 Resolution 40/137 of 13 December 1985 
 Resolution 41/158 of 4 December 1986  
 Resolution 42/135 of 7 December 1987 
 Resolution 43/139 of 8 December 1988 
 Resolution 43/139 of 8 December 1988 
 Resolution 44/161 of 15 December 1989 
 Resolution 45/174 of 18 December 1990 
 Resolution 46/136 of 17 December 1991 
 Resolution 47/141 of 18 December 1992 
 Resolution 48/152 of 20 December 1993 
 Resolution 49/207 of 23 December 1994 
 Resolution 50/189 of 22 December 1995 
 Resolution 51/108 of 12 December 1996 
 Resolution 52/145 of 12 December 1997 
 Resolution 53/165 of 9 December 1998 
 Resolution 54/185 of 17 December 1999 
 Resolution 55/119 of 4 December 2000 

 
Selected Human Rights Council Documents 
  
 4 April 2014 A/HRC/26/4 . This was the report of the working group on the Universal 

Periodic Review for Afghanistan.  
 30 June 2014 A/HRC/27/23. This is the report of the Office of the High Commissioner for 

Human Rights and Secretary-General on the question of the death penalty.  
 8 January 2015 A/HRC/28/48. This was the report of the High Commissioner for Human 

Rights on the situation in Afghanistan and on developments in technical assistance in the field 
of human rights in 2014.  
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 Resolution 44/15 of 1 November 1989 
This resolution emphasized the importance of the Geneva Accords and encouraged the Secretary-

General to facilitate a political solution to the problems in Afghanistan and northern Pakistan. 
 Resolution 45/12 of 7 November 1990 & Resolution 46/23 of 5 December 1991 

These resolutions also Called for the scrupulous respect for and faithful implementation of the 
Geneva Agreements by all parties concerned, who should fully abide by their letter and spirit; and 
Reiterated that the preservation of the sovereignty, territorial integrity, political independence and 
non-aligned and Islamic character of Afghanistan as essential for a peaceful solution of the 
Afghanistan problem. 

 
Resolutions on Emergency International Assistance for the Reconstruction of War-Stricken 

Afghanistan 
 Resolution 47/119 of 18 December 1992 on Emergency international assistance for the 
reconstruction of war-stricken Afghanistan Urgently appealed to all States, organizations and 
programs of the United Nations, specialized agencies, and other intergovernmental and non-
governmental organizations to provide, on a priority basis, all possible financial, technical and 
material assistance for the repatriation and resettlement of refugees and internally displaced persons, 
full restoration of basic services and reconstruction of Afghanistan. 
 Resolution 48/208 of 21 December 1993 

The General Assembly requested the Secretary-General to dispatch a new mission, UNSMA, to 
assist with the rapprochement and reconstruction efforts in Afghanistan. 
 Resolution 49/140 of 20 December 1994 on Emergency international assistance for peace, 
normalcy and reconstruction of war-stricken Afghanistan Two-part Resolutions on the Situation in 
Afghanistan and its Implications for Peace and Security and Emergency International Assistance for 
the Reconstruction of War-Stricken Afghanistan. 
 Resolution 51/195 of 17 December 1996 on Emergency international assistance for peace, 
normalcy and reconstruction of war-stricken Afghanistan and the situation in Afghanistan and its 
implications for international peace and security. Requested the Secretary-General to authorize the 
United Nations Special Mission to Afghanistan, established under resolution 48/208, to continue its 
efforts to facilitate national reconciliation and reconstruction in Afghanistan. This resolution also 
requested the Secretary-General to continue efforts to develop plans for national reconstruction and 
rehabilitation beginning in areas of peace and security, on the basis of the recommendations set out 
in his report. 
 Resolution 52/211 of 19 December 1997 

Recalling its resolutions 47/119 of 18 December 1992, 48/208 of 21 December 1993, 49/140 of 
20 December 1994, 50/88 A of 19 December 1995 and 51/195 A of 17 December 1996 concerning 
emergency international assistance for peace, normalcy and reconstruction of war-stricken 
Afghanistan,  

Concerned about the continuation of the military confrontation in Afghanistan, threatening 
regional peace and stability, and the significant increase of internally displaced persons and 
interruptions in the process of repatriating refugees, Called upon the leaders of all Afghan parties to 
place the highest priority on national reconciliation, acknowledging the war-weariness of the Afghan 
people and their desire for rehabilitation, reconstruction and economic and social development. 
 Resolution 53/203 of 18 December 1998; Resolution 54/189 of 17 December 1999; 
Resolution 55/174 of 19 December 2000 

Expressing its grave concern at the failure of all Afghan parties, in particular the Taliban, to put 
an end to the conflict, which seriously threatens stability and peace in the region, and strongly 
condemning the sharp escalation of this conflict and the intensification of the fighting in Afghanistan, 
which add to the enormous suffering of the Afghan people, resulting in the massive loss of human 
life, refugee flows, killing, harassment, the forcible displacement of innocent civilians and extensive 
destruction, and seriously threaten stability and peace in the region; Called upon all Afghan parties 
to cease immediately all armed hostilities, to renounce the use of force and to engage, without delay 
or preconditions, in a political dialogue under United Nations auspices aimed at achieving a lasting 
political settlement of the conflict through creating a broad-based, multi-ethnic and fully 
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Selected Security Council Letters  

 5 December 2001 S/2001/1154. This transmitted the conclusions of the Bonn Conference on 
the “Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of 
Permanent Government Institutions”. 
 6 December 2011 S/2011/762.  This transmitted the conclusions of the Bonn Conference on 
“Afghanistan and the International Community: From Transition to the Transformation Decade” and 
its conclusions 

 
Selected Sanctions Committee Documents  

 1 June 2015 S/2015/648. The 6th report of the Monitoring Team of the 1988 Taliban 
Sanctions Committee. It describes a military impasse on the ground and underscores the importance 
of ongoing external financial assistance to Afghan security forces and of Afghan public confidence 
in governing institutions in order to promote peace and security in the country.  
 31 August 2015 S/2015/676. The 1988 Taliban Sanctions Committee’s position paper on 
the recommendations contained in its Monitoring Team’s 6th report.  
 21 July 2016 SC/12453. Details were amended and added to the listing of Taliban 
commander Shah Nawaz Rahmatullah.  

 
Selected Security Council Presidential Statements  

 25 June 2014 S/PRST/2014/12-This presidential statement was on counter-narcotics.  
 25 June 2014 S/PRST/2014/11-This presidential statement was on the elections in 
Afghanistan.  
 14 September 2016 S/PRST/2016/14- This was a presidential statement calling on the 
international community to continue its civilian and development efforts to assist Afghanistan, ahead 
of the 5 October 2016 Brussels Conference hosted by Afghanistan and the EU.  

 
 

General Assembly resolutions on Afghanistan 
 

Resolutions on the Situation in Afghanistan and its Implications for International Peace and 
Security: 
 Resolution ES-6/2 of January 1980 

Called for immediate, unconditional and total withdrawal of foreign troops from Afghanistan that 
would allows its people to determine their own form of government and choose their political, social 
and economic systems free of outside intervention.  
 Resolution 35/37 of 20 November 1980; Resolution 36/34 of 18 November 1981; 
Resolution 37/37 of 29 November 1982; Resolution 38/29 or 23 November 1983; Resolution 
39/13 of 15 November 1984; Resolution 40/12 of 13 November 1985; Resolution 41/33 of 5 
November 1986; Resolution 42/15 of 10 November 1987 
Reiterated on withdrawal of foreign troops from Afghanistan and called upon all parties concerned to 
work on an urgent achievement of a political solution and provision and extension of humanitarian 
relief assistance to Afghan refugees. These Resolutions also Requests the Secretary-General to 
continue those efforts with a view to promoting a political solution, in accordance with the 
provisions of the present resolution, and the exploration of securing appropriate guarantees for the 
non-use of force, or threat of force, against the political independence, sovereignty, territorial 
integrity and security of all neighboring States, on the basis of mutual guarantees and strict non-
interference in each other's internal affairs and with full regard for the principles of the Charter of the 
United Nations. Resolution 42/15 of 10 November 1987 was passed with the same appeal and a 
record vote of 123 against 19.  
 Resolution 43/20 of 3 November 1988 

This resolution welcomed the conclusion at Geneva, on 14 April 1988, under United Nations 
auspices, of the Agreements on the Settlement of the Situation relating to Afghanistan, as an 
important step toward a comprehensive political solution of the Afghanistan problem. 
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Selected UN Documents on Afghanistan from 1980 to 2016 

 
 

Selected Security Council Resolutions 
 

 Resolution S/RES/622 (1988) of 31 October - authorizes UNGOMAP deployment. 
 Resolution S/RES/647 (1990) of 11 January - extends UNGOMAP for a final two months. 
 Resolution S/RES/1076 (1996) of 22 October - calls for an end to hostilities, outside 
interference and supply of arms to the parties to the conflict; denounces discrimination against 
women and girls in Afghanistan. 
 Resolution S/RES/1193 (1998) of 28 August - demands an end to hostilities and an 
investigation into the killing of two UN staff members and the military adviser to the UN Special 
Mission to Afghanistan. 
 Resolution S/RES/1214 (1998) of 8 December - repeats demands of resolution 1193 and 
reaffirms support for the United Nations Special Mission to Afghanistan. 
 Resolution S/RES/1267 (1999) of 15 October - demands the Taliban turn over Osama bin 
Laden, forbids aircraft to take-of or land in Taliban-controlled territory without approval and freezes 
assets of the Taliban. 
 Resolution S/RES/1333 (2000) of 19 December - repeats demand that the Taliban turn over 
bin Laden and imposes further measures on their territory pending concurrence with the demand.  
 Resolution S/RES/1363 (2001) of 30 July - establishes a monitoring mechanism for the 
measures imposed under the previous two resolutions. 
 Resolution S/RES/1386 (2001) of 20 December - Authorizes, as envisaged in Annex 1 to the 
Bonn Agreement, the establishment for 6 months of an International Security Assistance Force to 
assist the Afghan Interim Authority in the maintenance of security in Kabul and its surrounding areas, 
so that the Afghan Interim Authority as well as the personnel of the United Nations can operate in a 
secure environment.  
 Resolution S/RES/1510 (2003) of 13 October - Authorizes expansion of the mandate of the 
International Security Assistance Force to allow it, as resources permit, to support the Afghan 
Transitional Authority and its successors in the maintenance of security in areas of Afghanistan 
outside of Kabul and its environs, so that the Afghan Authorities as well as the personnel of the 
United Nations and other international civilian personnel engaged, in particular, in reconstruction 
and humanitarian efforts, can operate in a secure environment, and to provide security assistance for 
the performance of other tasks in support of the Bonn Agreement. And decides to extend the 
authorization of the International Security Assistance Force, as defined in resolution 1386 (2001) and 
this resolution, for a period of twelve months 
 Resolution S/RES/1833 (2008) of 22 September - Decides to extend the authorization of the 
International Security Assistance Force, as defined in resolution 1386 (2001) and 1510 (2003), for a 
period of twelve months beyond 13 October 2008. And Stresses the importance of increasing, in a 
comprehensive framework, the functionality, professionalism and accountability of the Afghan 
security sector, encourages ISAF and other partners to sustain their efforts, as resources permit, to 
train, mentor and empower the Afghan national security forces, in order to accelerate progress 
towards the goal of self-sufficient and ethnically balanced Afghan security forces providing security 
and ensuring the rule of law throughout the country, welcomes in this context the progress achieved 
by the Afghan Authorities in assuming lead security responsibility for Kabul, and stresses the 
importance of supporting the planned expansion of the Afghan National Army. 
 Resolution S/RES/2210 (2015) of 16 March - This was a resolution renewing the mandate 
of UNAMA until 17 March 2016.  
 Resolution S/RES/2255 (2015) of 21 December - The Council adopted this resolution 
containing language clarifying how the 1988 Afghanistan sanctions regime functions and reflecting 
changing conflict dynamics in Afghanistan.  
 Resolution S/RES/2274 (2016) of 15 March - This was a resolution renewing the mandate 
of UNAMA for one year.  
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Support for demining is of particular importance.  
12. We call upon the international community to support these proposals and take 

coordinated steps to bring about a speedy settlement of the conflict in Afghanistan and also 
call upon all forces in Afghanistan to demonstrate political will and wisdom, overcome their 
differences and mutual hostility and not miss an historic opportunity to achieve stable and 
long-lasting peace.  

13. The present Declaration is established in two originals, in the English and the Russian 
languages, both texts being equally authentic. 

DONE in the City of Tashkent, the Republic of Uzbekistan, this 19th day of the month of 
July one thousand nine hundred and ninety-nine. 
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We call upon the international community to take identical measures to prevent delivery of 
weapons to Afghanistan.  

4. We express our readiness to promote direct negotiation, under the auspices of the United 
Nations, between the Afghan parties in accordance with the relevant resolutions and decisions 
of the General Assembly and Security Council of the United Nations and this Declaration in 
order to conclude an intra-Afghan agreement on the implementation of paragraph 1, set forth 
above. As members the "Six plus Two" group, we are fully determined to provide our 
individual and collective support to this process.  

5. We consider that the negotiation process must be conducted under the auspices of the 
United Nations and may consist of two stages.  

(a) The main objective of the first stage is to adopt measures for building mutual 
confidence. Such measures will include:  

(i) The singing of an agreement on an immediate and unconditional ceasefire without any 
pre-conditions;  

(ii) The holding at this stage of direct negotiations between the plenipotentiary delegations 
of the two main parties to the conflict the United Front and the Taliban movement - in order 
to reach agreements, inter alia on:  

 Exchanging of prisoners of war,  
 Lifting internal blockades and opening roads for reciprocal trade and delivery of 

humanitarian assistance in the territories controlled by the various Afghan groups;  
(b) The main objective of the second stage is for the Afghans themselves to draw up basic 

principles for the future State structure of Afghanistan and the establishment of a broad-based, 
multi-ethnic and fully representative Government within a short period of time.  

6. Those of us, who have a common border with Afghanistan, moved by a common desire 
to take effective and coordinated measures to combat illicit drug-trafficking, have agreed, on a 
bilateral and multilateral basis, to strengthen effective and coordinated measures to combat 
illicit drug-trafficking. In this connection, we recall and confirm the important role played by 
the United Nations Drug Control Programme in this process.  

7. We urge the Taliban to inform the Government of the Islamic Republic of Iran and the 
United Nations about the results of their investigations into the killings of the diplomatic and 
consular staff of the Consulate-General of the Islamic Republic of Iran in Mazar-e-Sharif and 
the correspondent of the Islamic Republic News Agency, and appeal to the Taliban to 
cooperate fully with the international investigation into their killing in order to punish the 
guilty parties.  

8. We urge the Afghan parties, particularly the Taliban, to cease providing refuge and 
training to international terrorists and their organizations and to cooperate with the efforts to 
bring terrorists to justice.  

9. We are fully determined to make every effort to encourage the Afghan parties to 
respectfully the basic human rights and fundamental freedoms of all Afghans in accordance 
with the basic norms of international law.  

10. We are prepared to cooperate with the new Afghan Government that is to be 
established in accordance with paragraph 1, set fourth above, in all aspects in order to 
strengthen security and stability in Afghanistan and the region, bring about the return the 
Afghan refugees to their homes and ensure speediest rehabilitation and reconstruction of 
Afghanistan through support from UN agencies and programmes, international financial 
organizations and donor countries.  

11. We call upon the international community to respond to the Inter-Agency Consolidated 
Appeal for Emergency Humanitarian and Rehabilitation Assistance for Afghanistan, launched 
by the Secretary-General for the period from 1 January to 31 December 1999, bearing in mind 
also the existence of the Afghanistan Emergency Trust Fund.  



11 
 

 
A/54/174  
S/1999/812 
English 

Annex 
[Original: English and Russian]  

Tashkent Declaration on Fundamental Principles for a Peaceful Settlement of the Conflict in 
Afghanistan 

 
The Deputy Ministers for Foreign Affairs of the «Six plus Two» group, composed of the 

States bordering on Afghanistan the People's Republic of China, the Islamic Republic of Iran, 
the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan and the Republic 
of Uzbekistan - as well as the Russian Federation and the United States of America, having 
met in Tashkent on July 19, 1999 with the participation of the Special Envoy of the United 
Nations Secretary-General for Afghanistan, Mr. Lakhdar Brahimi, having considered the 
situation in Afghanistan, being sincere friends of the Afghan people and desiring peace and 
prosperity for Afghanistan, have confirmed the following principles.  

We express the profound concern of our Governments at the continuing military 
confrontation in Afghanistan, which is posing a serious and growing threat to regional and 
international peace and security.  

We remain committed to a peaceful political settlement of the Afghan conflict, in 
accordance with relevant provisions of resolutions and decisions of the General Assembly and 
the Security Council of the United Nations, and we, in particular, recall the «talking points» 
and the «points of common understandings, adopted earlier by the countries of the «Six plus 
Two» group (A/52/826-S/1998/222, annex, and A/53/455-S/1998/913, annex, respectively).  

We confirm that the United Nations, as a universally recognized intermediary, must 
continue to play a central and impartial role in international efforts to achieve a peaceful 
resolution of the Afghan conflict and we reaffirm our full support for the efforts of the Special 
Envoy of the Secretary-General for Afghanistan and the work of the United Nations Special 
Mission to Afghanistan.  

We reaffirm our firm commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity 
and national unity of Afghanistan.  

We express our profound concern at the violations of the human rights, including those of 
ethnic minorities and women and girls, as well as the violations of international humanitarian 
law that are taking place in Afghanistan.  

We are deeply distressed with the steady increase in the cultivation, production and illicit 
trafficking of narcotics and the illegal sale of arms, which have far-reaching unfavorable 
consequences not only for the region but beyond it as well.  

We are also concerned at the use of Afghan territory, especially areas controlled by the 
Taliban, to conceal and train terrorists, and the fact that dangerous consequences of such 
actions can be seen in Afghanistan, its neighboring countries and far beyond their borders.  

In view of the foregoing, we have come to the following conclusions:  
1. We are convinced that there is no military solution to the Afghan conflict, which must 

be settled through peaceful political negotiation in order to establish a broad-based, multi-
ethnic and fully representative Government.  

2. Accordingly, we urge the Afghan parties to resume political negotiations aimed at 
achieving these goals.  

3. In order to help bring about a cessation of hostilities, which we consider essential, we 
have further agreed not to provide military support to any Afghan party and to prevent the use 
of our territories for such purposes.  
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in the Geneva agreements and will fulfil its treaty obligations to Afghanistan. The Soviet side 
will also provide assistance in resolving the problem of refugees and in contributing to 
Afghanistan's economic reconstruction and development. 

The Soviet side is convinced that the rights and obligations of the parties to the Geneva 
agreements including the USSR and the United Sates as guarantors, clearly follow from the 
texts of those agreements. It is assuming the relevant obligations as a guarantor of the 
agreements. The viability of the agreements will in the final analysis depend on their strict 
observance by the parties themselves, namely Afghanistan and Pakistan. 

We would like to single out in particular the contribution of the United Nations, of its 
Secretary-General, Mr. Perez de Cuellar, and the Secretary-General's personal representative, 
Mr. Diego Cordovez, in reaching the accords signed here in Geneva. 

ANNEX III 
STATEMENT BY THE UNITED STATES OF AMERICA 

(Original: English) 
The United States has agreed to act as a guarantor of the political settlement of the 

situation relating to Afghanistan. We believe this settlement is a major step forward in 
restoring peace to Afghanistan, in ending the bloodshed in that unfortunate country, and in 
enabling millions of Afghan refugees to return to their homes. 

In agreeing to act as a guarantor, the United States, states the following: 

(1) The troops withdrawal obligations set out in paragraph 5 and 6 of the Instrument on 
Interrelationships are central to the entire settlement. Compliance with those obligations is 
essential to achievement of the settlement's purposes, namely, the ending of foreign 
intervention in Afghanistan and the restoration of the rights of the Afghan people through the 
exercise of self-determination as called for by the United Nations Charter and the United 
Nations General Assembly resolutions on Afghanistan. 

(2) The obligations under taken by the guarantors are symmetrical. In this regard, the 
United State has advised the Soviet Union that the United States retains the right, consistent 
with its obligations as guarantor, to provide military assistance to parties in Afghanistan. 
Should the Soviet Union exercise restraint in providing military assistance to parties in 
Afghanistan, the United States similarly will exercise restraint. 

(3) By acting as a guarantor of the settlement, the United States does not intend to imply in 
any respect recognition of the present regime as the lawful Government of Afghanistan. 

 

______________________________ 
+ All translations of this statement from the original language of submission may be 

subject to further revision by the Secretariat.   
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considered in a meeting of the Parties not later than 48 hours after it has been submitted. The 
Deputy Representative of the Secretary-General will, in the absence of the Representative, 
lend his good offices to the Parties and in that context he will assist in the organization of the 
meetings and participate in them. In the context of those meetings the Deputy Representative 
of the Secretary-General may submit to the Parties for their consideration and approval 
suggestions and recommendations for the prompt, faithfully and complete observance of the 
provisions of the instruments. (Such suggestions and recommendations will be, as a matter of 
course, consulted with, and cleared by, the Representative of the Secretary-General.) 

(b) Inspection conducted on the initiative of the Deputy Representative of the Secretary-
General 

In addition to inspections requested by the Parties, the Deputy Representative of the 
Secretary-General may carry out on his own initiative and in consultation with the 
Representative inspections he deems appropriate for the purpose of the implementation of 
paragraph 7. If it is considered that the conclusions reached in an inspection justify a report to 
the Parties, the same procedure used in submitting reports in connection with inspections 
carried out at the request of the Parties will be followed. 

Level of participation in meetings 

As indicated above, the Deputy Representative of the Secretary-General will participate at 
meetings of the Parties convened for the purpose of considering reports on violations. Should 
the Parties decide to meet for the purpose outlined in paragraph 7 at a high political level, the 
Representative of the Secretary-General will personally attend such meetings. 

V. Duration 
The Deputy to the Representative of the Secretary-General and the other personnel will be 

established in the area not later than 20 days before the entry into force of the instruments. 
The arrangements will cease to exist two months after the completion of all time-frames 
envisaged for the implementation of the instruments. 

VI. Financing 
The cost of all facilities and services to be provided by the Parties will be borne by the 

respective Governments. The salaries and travel expenses of the personnel to and from the 
area, as well as the costs of the local personnel assigned to the headquarters units, will be 
defrayed by the United Nations. 

Annex II 
STATEMENT BY THE MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS OF THE UNION 

OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS 1(Original: Russian) 
Noting with satisfaction the successful completion of the Geneva diplomatic process, we 

pay tribute to the realism and responsibility shown by all participants in it. 
The agreement signed in Geneva provide a solution on the external aspects of political 

settlement regarding Afghanistan. The principle of non-interference is recorded in them in 
totally clear terms, which place specific and definite responsibilities on all the parties. 

The documents that have entered into force do not permit support for political or other 
groups acting on the territory of one of the contracting parties against the Government of 
another contracting party. The Soviet Union will fully comply with the obligations contained 

                                                   
1. All translations of this statement from the original language of submission may be subject to further revision 
by the Secretariat. 
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personnel must not interfere in the internal affairs of Afghanistan and Pakistan and, in this 
context, cannot be used to secure advantages for any of the Parties concerned. 

II. Mandate 
The mandate for the implementation-assistance arrangements envisaged in paragraph 7 

derives from the instruments comprising the settlement. All the staff assigned to the 
Representative of the Secretary-General will accordingly be carefully briefed on the relevant 
provisions of the instruments and on the procedures that will be used to ascertain violations 
thereof. 

III. Modus operandi and personnel organization 
The Secretary-General will appoint a senior military officer as Deputy to the 

Representative, who will be stationed in the area, as head of two small headquarters units, one 
in Kabul and the other in Islamabad, each comprising five military officers, drawn from 
existing United Nations operations, and a small civilian auxiliary staff. 

The Deputy to the Representative of the Secretary-General will act on behalf of the 
Representative and be in contact with the Parties through the Liaison Officer each Party will 
designate for this purpose. 

The two headquarters units will be organized into two Inspection Teams to ascertain on the 
ground any violation of the instruments comprising the settlement. Whenever considered 
necessary by the Representative of the Secretary-General or his Deputy, up to 40 additional 
military officers (some 10 additional Inspection Teams) will be redeployed from existing 
operations within the shortest possible time (normally around 48 hours). 

The nationalities of all the Officers will be determined in consultation with the Parties. 
Whenever necessary the Representative of the Secretary-General, who will periodically 

visit the area for consultations with the Parties and to review the work of his personnel, will 
also assign to the area members of his own Office and other civilian personnel from the 
United Nations. Secretariat as may be needed. His Deputy will alternate between the two 
headquarters units and will remain at all times in close communication with him. 

IV. Procedure 
(a) Inspections conducted at the request of the Parties 

(i) A complaint regarding a violation of the instruments of the settlement lodged by any of 
the Parties should be submitted in writing, in the English language, to the respective 
headquarters units and should indicate all relevant information and details. 

(ii) Upon receipt of a complaint the Deputy to the Representative of the Secretary-General 
will immediately inform the other Party of the complaint and undertake an investigation by 
making on-site inspections, gathering testimony and using any other procedure which he may 
deem necessary for the investigation of the alleged violation. Such inspection will be 
conducted using headquarters staff as referred to above, unless the Deputy Representative of 
the Secretary-General considers that additional teams are needed. In that case, the Parties will, 
under the principle of freedom of movement, allow immediate access of the additional 
personnel to their respective territories. 

(iii) Reports on investigations will be prepared in English and submitted by the Deputy 
Representative of the Secretary-General to the two Governments, on a confidential basis. (A 
third copy of the Report will be simultaneously transmitted, on a confidential basis, to United 
Nations Headquarters in New York, exclusively for the information of the Secretary-General 
and his Representative.) In accordance with paragraph 7 a report on an investigation should be 
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A representative of the Secretary-General of the United Nations shall lend his good offices 
to the Parties and in that context he will assist in the organization of the meetings and 
participate in them. He may submit to the Parties for their consideration and approval 
suggestions and recommendations for prompt, faithful and complete observance of the 
provisions of the instruments. 

In order to enable him to fulfil his talks, the representative shall be assisted by such 
personal under his authority as required. On his own initiative, or at the request of any of the 
Parties, the personnel shall investigate any possible violations of any of the provisions of the 
instruments and prepare a report thereon. For that purpose, the representative and his 
personnel shall receive all the necessary co-operation from the Parties, including all freedom 
of movement within their respective territories required for effective investigation. Any report 
submitted by the representative to the two Governments shall be considered in a meeting of 
the parties no later than forth-eight hours after it has been submitted. 

The modalities and logistical arrangements for the work of the representative and the 
personnel under his authority as agreed upon with the Parties are set out in the Memorandum 
of Understanding which is annexed to and is part of this Agreement. 

8. The present instrument will be registered with the Secretary-General of the United 
Nations. It has been examined by the representatives of the Parties to the bilateral agreements 
and of the States-Guarantors, who have signified their consent with its provisions. 

The representatives of the Parties, being duly authorized thereto by their respective 
Governments, have affixed their signatures hereunder. The Secretary-General of the United 
Nations was present. 

Done, at Geneva, this fourteen day of April 1988, in five original copies each in the 
English, Pashtu, Russian and Urdu languages, all being equally authentic. In case of any 
dispute regarding the interpretation the English text shall prevail. 

(Signed by Afghanistan and Pakistan). 
In witness thereof, the representatives of the States-Guarantors affixed their signatures 

hereunder: 
(Signed by the USSR and USA). 

Annex 
Memorandum of Understanding 

I. Basic requirements 
(a) The Parties will provide full support and co-operation to the Representative of the 

Secretary-General and to all the personnel assigned to assist him. 
(b) The Representative of the Secretary-General and his personnel will be accorded every 

facility as well as prompt and effective assistance, including freedom of movement and 
communications, accommodation, transportation and other facilities that may be necessary for 
the performance of their tasks. Afghanistan and Pakistan undertake to grant to the 
Representative and his staff all the relevant privileges and immunities provided for by the 
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations. 

(c) Afghanistan and Pakistan will be responsible for the safety of the Representative of the 
Secretary-General and his personnel while operating in their respective countries. 

(d) In performing their functions, the Representative of the Secretary-General and his staff 
will act with complete impartiality. The Representative of the Secretary-General and his 
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a manner that international peace and security and justice are not endangered; 

- The duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of any State, in 
ccordance with the Charter of the United Nations; 

- The duty of States to co-operate with one another in accordance with the Charter of the 
United Nations; 

- The principle of equal rights and self-determination of peoples; 
- The principle of sovereign equality of States; 

- The principle that States shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in 
accordance with the Charter of the United Nations. 

The two Government further affirmed the right of the Afghan refugees to return to their 
homeland in a voluntary and unimpeded manner. 

4. The following instruments were concluded on this date as component parts of the 
political settlement: 

A Bilateral Agreement between the Republic of Afghanistan and the Islamic Republic of 
Pakistan on the Principles of Mutual Relations, in particular on Non-interference and 
Nonintervention; 

A Declaration on International Guarantees by the Union of Soviet Socialist Republics and 
the United States of America; 

A Bilateral Agreement between the Republic of Afghanistan and the Islamic Republic of 
Pakistan on the Voluntary Return of Refugees; The present Agreement on the 
Interrelationships for the Settlement of the Situation Relating to Afghanistan. 

5. The Bilateral Agreement on the Principles of Mutual Relations, in particular on 
Noninterference and Non-intervention; the Declaration on International Guarantees; the 
Bilateral Agreement on the Voluntary Return of Refugees; and the present Agreement on the 
Interrelationships for the Settlement of the Situation Relating to Afghanistan will enter into 
force on 15 May 1988. In accordance with the time-frame agreed upon between the Union of 
Soviet Socialist Republics and the Republic of Afghanistan there will be a phased withdrawal 
of the foreign troops which will start on the date of entry into force mentioned above. One 
half of the troops will be withdrawn by 15 August 1988 and the withdrawal of all troops will 
be completed within nine months. 

6. The interrelationship in paragraph 5 above have been agreed upon in order to achieve 
effectively the purpose of the political settlement, namely, that as from 15 May 1988, there 
will be no interference and intervention in any form in the affairs of the Parties; the 
international guarantees will be in operation; the voluntary return of the refugees to their 
homeland will start and be completed within the time-frame specified in the agreement on the 
voluntary return of the refugees; and the phased withdrawal of the foreign troops will start and 
be completed within the time-frame envisaged in paragraph 5. It is therefore essential that all 
the obligations deriving from the instruments concluded as component parts of the settlement 
be strictly fulfilled and that all the steps required to ensue full compliance with all the 
provisions of the instruments be completed in good faith. 

7. To consider alleged violations and to work out prompt and mutually satisfactory 
solutions to questions that may arise in the implementation of the instruments comprising the 
settlement representatives of the Republic of Afghanistan and the Islamic Republic of 
Pakistan shall meet whenever required. 
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eighteen months. After that period the High Contracting Parties shall review the results of the 
repatriation and, if necessary, consider any further arrangements that may be called for. 

Article VIII 
This Agreement is drawn up in the English, Pashtu and Urdu languages, all texts being 

equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail. 

Done in five original copies at Geneva this fourteenth day of April 1988. 
(Signed by Afghanistan and Pakistan) 

AGREEMENT ON THE INTERRELATIONSHIPS FOR THE SETTLEMENT OF 
THE SITUATION RELATING TO AFGHANISTAN 

1. The diplomatic process initiated by the Secretary-General of the United Nations with the 
support of all Governments concerned and aimed at achieving, through negotiations, a 
political settlement of the situation relating to Afghanistan has been successfully brought to 
an end. 

2. Having agreed to work towards a comprehensive settlement designed to resolve the 
various issues involved and to establish a framework for good-neighborliness and co-
operation, the Government of the Republic of Afghanistan and the Government of the Islamic 
Republic of Pakistan entered into negotiations through the intermediary or the Personal 
Representative of the Secretary-General at Geneva from 16 to 24 June 1982. Following 
consultations held by the Personal Representative in Islamabad, Kabul and Teheran from 21 
January to 7 February 1983, the negotiations continued at Geneva from 11 to 22 April and 
from 12 to 24 June 1983. The Personal Representative again visited the area for high level 
discussions from 3 to 15 April 1984. It was then agreed to change the format of the 
negotiations and, in pursuance thereof, proximity talks through the intermediary of the 
Personal Representative were held at Geneva from 24 to 30 August 1984. Another visit to the 
area by the Personal Representative from 25 to 31 May 1985 preceded further rounds of 
proximity talks held at Geneva from 20 to 25 June, from 27 to 30 August and from 16 to 19 
December 1985. The Personal Representative paid an additional visit to the area from 8 to 18 
March 1986 for consultations. The final round of negotiations began as proximity talks at 
Geneva on 5 May 1986, was suspended on 23 May 1986, and was resumed from 31 July to 8 
August 1986. The Personal Representative visited the area from 20 November to 3 December 
1986 for further consultations and the talks at Geneva were resumed again from 25 February 
to 9 March 1987, and from 7 to 11 September 1987. The Personal Representative again 
visited the area from 18 January to 9 February 1988 and the talks resumed at Geneva from 2 
March to 8 April 1988. The format of the negotiations was changed on 14 April 1988, when 
the instruments comprising the settlement were finalized, and, accordingly, direct talks were 
held at that stage. The Government of the Islamic Republic of Iran was kept informed of the 
progress of the negotiations throughout the diplomatic process. 

3. The Government of the Republic of Afghanistan and the Government of the Islamic 
Republic of Pakistan took part in the negotiations with the expressed conviction that they 
were acting in accordance with their rights and obligations under the Charter of the United 
Nations and agreed that the political settlement should be based on the following principles of 
international law: 

- The principle that States shall refrain in their international relations from the threat of use 
of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other 
manner inconsistent with the purposes of the United Nations; 

- The principle that States shall settle their international disputes by peaceful means in such 
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Article II 
The Government of the Republic of Afghanistan shall take all necessary measures to ensue 

the following conditions for the voluntary return of Afghan refugees to their homeland: 

(a) All refugees shall be allowed to return in freedom to their homeland; 
(b) All returnees shall enjoy the free choice of domicile and freedom of movement within 

the Republic of Afghanistan; 
(c) All returnees shall enjoy the right to work, to adequate living conditions and to share in 

the welfare of the State; 
(d) all returnees shall enjoy the right to participate on an equal basis in the civic affairs of 

the Republic of Afghanistan. They shall be ensured equal benefits from the solution of the 
land question on the basis of the Land and Water Reform; 

(e) All returnees shall enjoy the same rights and privileges, including freedom of religion, 
and have the same obligations and responsibilities as any other citizens of the Republic of 
Afghanistan without discrimination. 

The Government of the Republic of Afghanistan undertakes to implement these measures 
and to provide, within its possibilities, all necessary assistance in the process of repatriation. 

Article III 
The Government of the Islamic Republic of Pakistan shall facilitate the voluntary, orderly 

and peaceful repatriation of all Afghan refugees staying within its territory and undertakes to 
provide, within its possibilities, all necessary assistance in the process of repatriation. 

Article IV 
For the purpose of organizing, coordinating and supervising the operations which should 

effect the voluntary, orderly and peaceful repatriation of Afghan refugees, there shall be set 
up mixed commissions in accordance with the established international practice. For the 
performance of their functions the members of the commissions and their staff shall be 
accorded the necessary facilities, and have access to the relevant areas within the territories of 
the High Contracting Parties. 

Article V 
With a view to the orderly movement of the returnees, the commissions shall determine 

frontier crossing points and establish necessary transit centres. They shall also establish all 
other modalities for the phased return of refugees, including registration and communication 
to the country of return of the names of refugees who express the wish to return. 

Article VI 
At the request of the Governments concerned, the United Nations High Commissioner for 

Refugees will co-operate and provide assistance in the process of voluntary repatriation of 
refugees in accordance with the present Agreement; Special agreements may be concluded for 
this purpose between UNHCR and the High Contracting Parties. 

Article VII 
The present Agreement shall enter into force on 15 May 1988. At that time the mixed 

commissions provided in Article IV shall be established and the operations for the voluntary 
return of refugees under this Agreement shall commence. 

The arrangements set out in Articles IV and V above shall remain in effect for a period of 
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with the provisions of Article II of this Agreement shall be completed by the date on which 
this Agreement enters into force. 

Article V 
This Agreement is drawn up in the English, Pashtu and Urdu languages, all texts being 

equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail. 

Done in five original copies at Geneva this fourteenth day of April 1988. 
(Signed by Afghanistan and Pakistan) 

DECLARATION ON INTERNATIONAL GUARANTEES 
The Government of the Union of Soviet Socialist Republics and of the United States of 

America, 
Expressing support that the Republic of Afghanistan and the Islamic Republic of Pakistan 

have concluded a negotiated political settlement designed to normalize relations and promote 
good neighborliness between the two countries as well as to strengthen international peace 
and security in the region; 

Wishing in turn to contribute to the achievement of the objectives that the Republic of 
Afghanistan and the Islamic Republic of Pakistan have set themselves, and wish a view to 
ensuring respect for their sovereignty, independence, territorial integrity and non-alignment; 

Undertake to invariably refrain from any form of interference and intervention in the 
internal affairs of the Republic of Afghanistan and the Islamic Republic of Pakistan and to 
respect the commitments contained in the bilateral Agreement between the Republic of 
Afghanistan and the Islamic Republic of Pakistan don the Principles of Mutual Relations, in 
particular on Non- Interference and Non-Intervention; 

Urge all States to act likewise. 

The present Declaration shall enter into force on 15 May 1988. 
Done at Geneva, this fourteenth day of April 1988 in five original copies, each in the 

English and Russian languages, both texts being equally authentic. 
(Signed by the USSR and the USA). 

BILATERAL AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF AFGHANISTAN 
AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON THE VOLUNTARY RETURN 

OF REFUGEES 
The Republic of Afghanistan and the Islamic Republic of Pakistan, hereinafter referred to 

as the High Contracting Parties, 
Desiring to normalize relations and promote good-neighborliness and co-operation as well 

as to strengthen international peace and security in the region, 
Convinced that voluntary and unimpeded repatriation constitutes the most appropriate 

solution for the problem of Afghan refugees present in the Islamic Republic of Pakistan and 
having ascertained that the arrangements for the return of the Afghan refugees are satisfactory 
to them, Have agreed as follows: 

Article I 
All Afghan refugees temporarily present in the territory of the Islamic Republic of Pakistan 

shall be given the opportunity to return voluntarily to their homeland in accordance with the 
arrangements and conditions set out in the present Agreement. 
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accordance with the will of its people, and without outside intervention, interference, 
subversion, coercion or threat in any form whatsoever; 

(3) to refrain from the threat or use of force in any form whatsoever so as not to violate the 
boundaries of each other, to disrupt the political, social or economic order of the other High 
Contracting Party, to overthrow or change the political system of the other High Contracting 
Party or its Government, or to cause tension between the High Contracting Parties; 

(4) to ensure that its territory is not used in any manner which would violate the 
sovereignty, political independence, territorial integrity and national unity or disrupt the 
political, economic and social stability of the other High Contracting Party; 

(5) to refrain from armed intervention, subversion, military occupation or any other form 
of intervention and interference, overt or covert, directed at the other High Contracting Party, 
or any act of military political or economic interference in the internal affairs of the other 
High Contracting Party, including acts of reprisal involving the use of force; 

(6) to refrain from any action or attempt in whatsoever form or under whatever pretext to 
destabilize or to undermine the stability of the other High Contracting Party or any of its 
institutions; 

(7) to refrain from the promotion, encouragement or support, direct or indirect, of 
rebellious or secessionist activities against the other High Contracting Party, under any 
pretext whatsoever, or from any other action which seeks to disrupt the unity or to undermine 
or subvert the political order of the other High Contracting Party; 

(8) to prevent within its territory the training, equipping, financing and recruitment of 
mercenaries from whatever origin for the purpose of hostile activities against the other High 
Contracting Party, or the sending of such mercenaries into the territory of the other High 
Contracting Party and accordingly to deny facilities, including financing for the training, 
equipping and transit of such mercenaries; 

(9) to refrain from making any agreements or arrangements with other States designed to 
intervene or interference in the internal and external affairs of the other High Contracting 
Party; 

(10) to abstain from any defamatory campaign, vilification or hostile propaganda for the 
purpose of intervening or interfering in the internal affairs of the other High Contracting 
Party; 

(11) to prevent any assistance to or use of or tolerance of terrorist groups, saboteurs or 
subversive agents against the other High Contracting Party; 

(12) to prevent within its territory the presence, harboring, in camps and bases of otherwise, 
organizing, training, financing, equipping and arming of individuals and political, ethnic and 
any other groups for the purpose of creating subversion, disorder or unrest in the territory of 
the other High Contracting Party and accordingly also to prevent the use of mass media and 
the transportation of arms, ammunition and equipment by such individuals and groups. 

(13) not to resort to or to allow any other action that could be considered as interference or 
intervention. 

Article III 
The present Agreement shall enter into force on 15 May 1988. 

Article IV 
Any steps that may be required in order to enable the High Contracting Parties to comply 
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Annexes 
 

THE GENEVA ACCORDS OF 1988 
(AFGHANISTAN) 

ANNEX I 
AGREEMENTS ON THE SETTLEMENT OF THE SITUATION RELATING TO 

AFGHANISTAN 
BILATERAL AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF AFGHANISTAN 
AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON THE PRINCIPLES OF 
MUTUAL RELATIONS, IN PARTICULAR ON NON-INTERFERENCE AND 

NONINTERVENTION 
The Republic of Afghanistan and the Islamic Republic of Pakistan, hereinafter referred to 

as the High Contracting Parties, 
Desiring to normalize relations and promote good-neighborliness and co-operation as well 

as to strengthen international peace and security in the region, 
Considering that full observance of the principle of non-interference and non-intervention 

in the internal and external affairs of States is of the greatest importance for the maintenance 
of international peace and security and for the fulfillment of the proposes and principles of the 
Charter of the United Nations, 

Reaffirming the inalienable right of States freely to determine their own political, 
economic, cultural and social systems in accordance with the will of their peoples, without 
outside intervention, interference, subversion, coercion or threat in any form whatsoever. 

Mindful of the provisions of the Charter of the United Nations as well as the resolutions 
adopted by the United Nations on the principle of non-interference and non-intervention, in 
particular the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations 
and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations,s of 24 
October 1970, as well as the Declaration on the Inadmissibility of Intervention and 
Interference in the Internal Affairs of States, of 9 December 1981. 

Have agreed as follows: 

Article I 
Relations between the High Contracting Parties shall be conducted in strict compliance 

with the principle of non-interference and non-intervention by States in the affairs of other 
States. 

Article II 
For the purpose of implementing the principle of non-interference and non-intervention, 

each High Contracting Party undertakes to comply with the following obligations: 

(1) to respect the sovereignty, political independence, territorial integrity, national unity, 
security and non-alignment of the other High Contracting Party, as well as the national 
identity and cultural heritage of its people; 

(2) to respect the sovereign and inalienable right of the other High Contracting Party freely 
to determine its own political, economic, cultural and social systems, to develop its 
international relations and to exercise permanent sovereignty over its natural resources. In 
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