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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۴حوت۸الی ۱ز ا(۱۵۵:ش
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مقدمه

او،  . د افغان سولې په ت ت اعالن ک ن وروسته، د سولې عايل شورا نوی جوړ ميل وحدت حکومت له اوږده 

ې يو  ان نه، بلکې د ج ی ار ي او دا شورا يو من وخت ناوخت د سولې د عايل شورا پر رول نيوکې کې

ي. د سولې د عايل شورا شاليد، د ناکام  اکل کېل لوری بلل کې الملونه او د دغې شورا لپاره د نوې رهربۍ 

بحث پرې شوی دی.دلتهکېدل هغه موضوعات دي چې

ه کې اعالن وشو، چې د  لورمه غون لور اړخيزو خربو اترو په  ن د سولې به د بيا پيل په موخه د  د دې تر

کې به د افغان حکومت او طالبانو تر  ۍ اوون اباد کې من مخامخ خربې په اسالمراروانې مارچ مياشتې په لوم

ۍ اصيل موخه دا ده، چې پاکستان به افغان طالبان له افغان حکومت رسه د خربو اترو مېز .پيل يش د دې ل

ې يوه ورځ مخکې د پاکستان لوی درستيز راحيل رشيفته حارضوي.  قطر ته سفر وک او هلته همله دغې غون

او د قطر هېو  تنه دا ده، چې يې د افغان سولې په ت ې. پو لوراړخيزو همکاريو اد له چارواکو رسه خربې وک د 

ونه په الره کېمخامخ خربو اترو د پروسې له الرې د  ومره دي شتهه خن او د دې ژمنې د عميل کېدو 

شونتيا شته ده؟

ه کې  نو مرکزد سرتاتېژيکو او سيمهپر همدغو موضوعاتوپه دې  ې ېد اوونيز تحليل ييزو  ان شننې او ،د 

نې لولئ. ACKUې
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)۲۰۱۶- ۲۰۱۰(افغانستانۀنقش شورای عالی صلح در قضی

جدید شورای عالی و ساختار رئیس )۱۳۹۴حوت ۲(روز یکشنبه باآلخره ،یک سال انتظارپس ازحکومت وحدت ملی 

ً را طی مراسم خاصصلح  به جهادی یکی از رهربان پیشیناحمد گیالنی پیر سید ،ود. در این مراسمماعال رس

هللا سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد و ء، حبیبه رسابی، عطایس شورای عالی صلح و محمد کریم خلیلیئحیث ر 

گردیدند.مبه حیث معاونین این شورا اعال مولوی خدام 

ۀ چهارجانبمذاکرات برگزاری چهارمین نشست شورای عالی صلح را دو روز قبل ازساختار جدیدحکومت افغانستان

میان رو در رو های گفتگو ،گویداعالمیۀ مشرتک این نشست چهارجانبه می. این در حالیست که ودماعال ،صلح

.در پاکستان آغاز خواهد شد،سال جاریمارچ ماهاولۀحکومت افغانستان و طالبان در هفت

تأثیری برچه این شورا و ساختار جدید صلح چگونه بودۀپروسدراز آغاز کارش تا حال،شورای عالی صلحنقشکهاین

پرداخته شده است.هاآنبه پاسخ،هایی اند که در این بخش تحلیلپرسش؟ خواهد داشتپروسۀ صلح افغانستان 
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نیاز به ایجاد شورای عالی صلح!

به سال هشتم خود رسید، حکومت امریکا و ناتو در افغانستانزمانیکه جنگ، ۲۰۰۸سال تشدید جنگ در پس از 

ودند تا با نافغانستان و جامعۀ جها همین . به مخالفین مسلح از در صلح پیش آیندی برای نخستین بار احساس 

آغاز گفتگوها با طالبان،ایندۀ خاص سازمان ملل متحد در افغانستانیده آکای توسط نخستین بار برای منظور،

گردید.

نیز در والیت پکتیکا به دست طالبان افتید و از سوی دیگر، "برگدال"باو نام ه باز امریکایی یک رسب۲۰۰۹سالدر

نیز به رضورت ها لذا امریکایی،ها برای رسبازان امریکایی بودترین سالخونیناز آنبعدهای و سالسالهمین

ودند.با مخالفین مسلحگفتگور اسرتاتیژی جنگی خودپی بردند و دبا طالبان گفتگوها را نیز اضافه 

با افراد جعلی به نام ها این گفتگوبیشرت هرچند .اقدام به گفتگوها با افراد طالبان کردءانستان نیز در ابتداحکومت افغ

ری از افراد اصلی طالبان نیز گفتگوها صورت گرفت . سپس حکومت طالبان صورت گرفت، ولی در کنار آن با ش

، شورای عالی صلح را خواست همین جرگهو به در فراخواندصلح را مشورتی جرگۀ ملی ۲۰۱۰افغانستان در ماه جون 

ود  ود. نیز اعالمآمیز) را گی مساملتهبازگشت به زندپیوس به پروسۀ صلح و برنامۀ(به تعقیب آن کهایجاد 

کشته شددر کابل ۲۰۱۱مرب ادر سپتیس شورای عالی صلح تعیین گردید. ویرئاستاد برهان الدین ربانی به حیث اولین 

پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، صالح الدین .تعیین گردیدحیث رئیس این شوراصالح الدین ربانی به پرسش و 

یک سال مدتشورای عالی صلح تا جه تعیین گردید و به این ترتیب به حیث وزیر امور خار ۲۰۱۵ربانی در جنوری 

شد.تعیین ر سید احمد گیالنی رئیس این شورا رئیس نداشت و اکنون پی

ارزیابی شورای عالی صلح

اییماگر بخواهیم شورای عالی صلح را در  که:توانیمه میگفت،دو جمله ارزیابی 

وده است؛.1 این شورا تعدادی افراد را به نام مخالفین مسلح دولت با پروسۀ صلح یکجا 

نداشته است.مخالفین مسلح حکومتآوردی در راستای گفتگوهای صلح با دستحالتا و .2

فرد مسلح ۱۰۵۷۸حدود ۲۰۱۵سالالی ربع سوم۲۰۱۰از ،)UNDP(ملل متحدسازمان انکشافی برنامۀآماراساسرب

میل سالح سبک ۸۱۰۱حدود مخالفین مسلح بودند و گروپان ها رس آنتن ۹۸۸جمله این که از به پروسۀ صلح پیوستند

1.حکومت تسلیم دادندبه نیز را شان و سنگین 

ایید:1 برای گزارش یو ان دی پی در این مورد، به لینک زیر مراجعه 

2015.pdf-3QPR-http://www.af.undp.org/content/dam/afghanistan/docs/crisisprev/APRP/APRP
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مخالفین مسلحنگروپاآیا واقعاً به همین تعداد رس ها نیز قابل بحث است. اینکه ان آنگروپاصطالحات افراد مسلح و رس 

ری از افراد اهل نظر در مناطق مختلفی جای سوال دارد؛،با پروسۀ صلح پیوسته اند که این برنامه در آنجا چون ش

حامیان به را ها پولمسؤولین مربوطهنیز برخورد سیاسی صورت گرفته وپروسهبا این کهعملی شده، به این نظر اند

وده اند.خود توزیع 

ایدانطالباست رهربان نتوانسته شورای عالی صلح تا هنوز  . اینکه چرا شورای عالی صلح قادر را به میز مذاکره حارض 

ۀ یقینی این است که نقش این شورا در پروسۀ صلح، با ولی یک نکت، نشده، در موردش بحث خواهیم کردبه این کار 

، برابر با صفر است.فراوانهای وجود مرصف پول

های شورای عالی صلح گردیده هیچ رقمی از جانب شورای عالی صلح و یا تا هنوز در مورد مقدار پولی که رصف هزینه

لیون دالر م۷۸۲صورت تقریبی ه ب، های غیردولتیارگانرقامولی نظر به ا،به مردم ارائه نگردیدهافغانستانحکومت

اساسربچنان،هم2است.شده آمیز"گی مساملتبازگشت به زندهصلح و "پیوس به پروسۀبرنامۀهای رصف هزینه

حدود نیز با پروسۀ صلح افغانستانۀکشورهای کمک کنندملل متحد، سازمان انکشافی ارائه شده توسط برنامۀارقام

3اند.کمک کردهلیون دالر م۱۳۱.۷۶۶

عوامل عدم موفقیت

دانست:به کشوردر آوردن صلح،شورای عالی صلحناکام بودنتوان از عوامل عمدۀعوامل ذیل را می

جامع و کارراه،تا اکنونآن تشکیلشورای عالی صلح از زمان :مشخص برای صلحو میکانیزم کارنداش راه

پیوس به کار این شورا ترین راه. عمدهرا نداشتمخالفین مسلح دولت به میز مذاکرهحارض کردنمشخصی برای 

به حکومت شدنبرنامۀ تسلیم«برنامۀ صلح نه بلکهبود که طالبان آنراآمیزگی مساملتبازگشت به زندهصلح و پروسۀ

های این شورا موجب ناکامی تالش،بینانه برای تحکیم صلحکار واقععدم موجودیت یک راهپنداشتند.می» افغانستان

گردید.

ایید:2 در این مورد به گزارش کنفرانس پژواک در مورد ارزیابی پروسۀ صلح افغانستان مراجعه 

gains-little-achieve-effort-peace-afghan-expenses-http://www.pajhwok.com/en/2015/09/02/huge
ایید:3 برای معلومات بیشرت، به گزارش برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد مراجعه 

-012016/APRP%20-Summaries/ProjectSum-http://www.af.undp.org/content/dam/afghanistan/docs/Project

%20Project%20Summary%20Jan%202016.pdf
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حکومت افغانستان نیز، نداشتکار مشخص برای صلح عالوه بر اینکه این شورا راه:عدم صالحیت و استقالل

ایند.ندادبه آنها صالحیت و استقالل کافی را ، تا آنها بتوانند در پروسۀ صلح مستقالنه عمل 

که سابقۀ جنگ با بودنداعضای شورای عالی صلح افرادی بیشرتین:ی صلحدر شوراانهای ضد طالبوجود چهره

از دالیل اصلی ناکامی یکی نگرند که این خود به دیدۀ شک میطالبان و افکار ضد طالبانی دارند؛ طالبان نیز به آنها

باشد.شورای عالی صلح می

هنگی عدم افکار متضاد با همدیگر کهاندگرد آمدهی صلحصورت کل کسانی در شوراه بمیان اعضای شورا:ه

رسپرست شورای عالی مدتبرای یک مانند عبدالحکیم مجاهد که های پیشین حکومت طالبانمقامسو دارند. از یک

در این شورا مانند استاد سیاف نیزمخالفین رسسخت طالبانصلح نیز بود، در ترکیب شورا وجود دارند و از سوی دیگر 

هنگی عضویت دارند، بنابراین عدم  .آفرین شدقیض اعضای این شورا نیز مشکلو افکار ضد و نه

این آدرس معاش ضای این شورا از اعومت افغانستان ایجاد گردیده و حکتوسطشورای عالی صلح :طرفیعدم بی

های درگیر جنگ بلکه یکی از طرفنه،طرفیک ارگان میانجی و بیبه عنوان بناء شورای صلح ایند.دریافت می

یتد.و شپنداشته می آن باعث فی طر گیرد و عدم بیهای این شورا از حکومت افغانستان الهام میتصامیم و موقفاک

ایند» آدرسی برای تامین منافع امریکا«گردیده که طالبان آنرا  4.عنوان 

ن ابتدارشوۀ سیاسی: ه به شخصیت و ءحکومت افغانستان از ه ریاست این شورا را به کسانی سپرد که با توج

سیاسی به آنها اهدا شده است. از سوی دیگر را به عنوان رشوۀستپرسید که اینشهرت آنها چنین به نظر می

از و کردندسیاسی استفادۀ، آمیزگی مساملتپیوس به صلح و بازگشت به زندهبرنامۀلین والیتی این شورا نیز از و مسؤ 

رساندند.میمالی هایبه حامیان خود منفعتاین آدرس

ای این شورا را ارگانی "برای تامین منافع امریکا" خواند، برای جزئیات بیشرت: صلح، در اعالمیهطالبان پس از ایجاد شورای عالی4

s.shtmltalk-deny-http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2010/09/100929_taliban
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رهربی جدید و نقش این شورا در گفتگوهای صلح

کرد، یس جمهور پیشین به شورای عالی صلح به عنوان یگانه آدرس گفتگوها با مخالفین مسلح تاکید میحامد کرزی رئ

ود،صلح در کشورتامینحکومت افغانستان برای ،پس از به قدرت رسیدن ارشف غنیاما  و هبر پاکستان و چین اتکا 

اینده ۀ بیشرت گفتگوهای صلح توسط  مهور و وزارت خارج کشور صورت پذیرفت. در طول این مدت، گان رئیس ج

شورای صلح در گفتگوهای صلح به حاشیه رانده شد.

رو به طالبان گان ایندهحکومت افغانستان برای نخستین بار با گان ایندهنیز که در آن آباددر اسالمدر نشست مری

، نقش شورای عالی صلح محدود بود.رو شد

آغاز گردیده منظور آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان به که افغانستان، پاکستان، چین و امریکادر مذاکرات چهارجانبۀ 

که این خود بیانگر عدم ورزنداشرتاک میبرای پیشربد این گفتگوهاافغانستانخارجۀوزارت گانایندهتنهااست،

د حکومت افغانستان به این شورا  چه حاال و چه در آینده باشد، را در پروسۀ صلح این شورا نقش این امر و است اعت

یاز جانب دیگر، در ساختار جدید این شورا .داردبیان می اید که بار رسد و چنان مینیز کدام تغییر بنیادی به نظر 

های رهربی این شورا به برخی افراد، به عنوان رشوۀ سیاسی اهداء گردید.دیگر پست
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له طالبانو رسه د مخامخ خربو اترو شاليد او راتلونکی

لور اړخیزې همکاتېره اوون  لورمه ناسته په کابل کې د  لور اړخیزې ناستېجوړهرۍ ډلې  دشوه. د دغې 

ۍ اوون کې بهد مارچ په لو ،له مخېې اعالمیې مخامخ خربې ان حکومت او افغان طالبانو ترمن د افغم

.پيل يشآباد کې په اسالم

ه شوې وه، چې افغان حکومت به د فربورۍله دې لور اړخیزې ناستې پرمهال پرېک وړاندې د درېیمې 

دا چې ولې د روانې میاشتې په ي. پيل ک کې له افغان طالبانو رسه مخامخ خربې اترې وروستيوپه مياشتې

ند نه دشوې الملونه پيل نه طالبانو رسه مخامخ خربې کې لهوروستيو ر ي. یې 

ي، چې  د یوه ورځ وړاندې لور اړخیزې ناستېلورمېلهد مخامخ خربو اترو وروست ژمنه داسې مهال کې

ال راحپاکستان لوی درستیز  نيپه یوهقطر ته همرشیفليج وړو پجلههېواد د قطر او سفر والړور

ېد.مسائلود نورو ،چارواکو رسه ن د افغانستان د سولې پر پروسې هم وغ تر

ه کدا چې  ت په  کال راهیسې له افغان طالبانو رسه د مخامخ خربو ۲۰۰۱لهدی، ېد مخامخ خربو اترو ارز

تیا هم مخامخ خربې اترې  ه دی او آیا ری دلته پرې شننه دونکې دي؟ ېپیلپه مارچ مياشت کې اترو شالید 

کوو.
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د مخامخ خربو اهمیتکې په افغان سوله

ۍ په ډېری هېوادونو کې  ومره همد ن ه کېرسه بهرنیاند هغو هېوادونو له داخيل لورو چې  کېل په ج

ېې پهاو یا د یوه هېواد داخيل ډلپاتې شوي ې او ج ولې شخ ه اخته وي، دغه  د یوازېخپلو کې په ج

کهې ديخامخ خربو اترو له الرې حل شو م و حل ؛  و او ج په پايله کې یوازې د مخامخ خربو اترو د شخ

ه ې. د بیدشونی ې په ډول د ویتنام ج ون سيد پارل يل ده، چې ېپای ته ورسپه نتيجه کې د سولې ت د ش

.ترمن وشویکا او موقتي انقال حکومت جنو ویتنام حکومت، امرد ، ویتنام حکومت

او همپه افغانستان کې ېد سولې په ت هپایلهېیېخو یا ، نه وياترې پکې چې مخامخ خربېولې هغه ه

له نیوا په خربو اترو کېجد شورویانو د اشغال پرمهال د بدې پايلې لرلې دي. ه لرلې او يا يې هم ډېرې نه د

و ډېرې،له کبلهنه شتوندد مخامخ خربو اترواصيل لورو رسه د او بدې پايلې ولرلېهغو مذاکراتو او پرېک

ته کولو کې ې د غمیزې په رامن ن مهم رول ولوباوهد نورو عوامیېکورن ج . لو تر

او  ارپه روانو خربو اترو کې د افغان سولې په ت ین ییز افغانستان باامنه او سولههیو به هم،پر مخامخ خربو اترو 

ي ن لن ک ې دغه مخامخ خربې ؛ خو اسايس خربه دا ده، چېته وا رسه او له فشارونو له اصيل لوري د ج

يش.و پرته 

د مخامخ خربو اترو شالید

د به تر ډېره پرمهال پيل شوې، چې د دورېد حامد کرزيخربې اترېد افغان حکومت او افغان طالبانو ترمن

ر، مال مال برادله ډلېطالبانودغودافغان طالبانو په انفرادي ډول خربې کولې. حامد کرزي له استازو رسه 

نور وو.ينې معتصم آغا جان او 

ي او له افغان په سم ډول د طالبانو د ډلېد افغان طالبانو له یوه داسې پالوي رسه، چې  استازیتوب وک

دغه خربې اترې .اباد په مري سيمه کې خربې وشوېد اسالم،نيېکپه مېزمخامخ خربو اترودمت رسه حکو 

اووشوې، چې افغان حکومت د سولې په له هغهوروسته ه او پاکستان هم د خپلتکيهپر پاکستان ت زیاته ک

هغې ژمنې وروسته، چې افغان طالبان به له افغان حکومت رسه د خربو اترو لپاره د لهل رشیفيلوی درسیز راح

يپه من کې مياشتېکال د مارچ۲۰۱۵ ایه د مري خربو ې و. ، تر ډېر فشار الندخربو ته حارض ک له همدې 
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ینې له اعالن ،شوهپرانېستلکې الره مياشت کال په جون ۲۰۱۵ه د تاترو  خو بیا ډېر ژر د مال محمد عمر د م

ه شوه.دغه ،رسه پروسه هم شن

و میاشتېله د مري  خه  یوالې ډيپلوماسد سیمهپه دې اړهاووروستهخربو اترو  رسهله فعالېدو ییزې او ن

لور اړخیزې ناستې پیل شوې، چ،کال د دیسامرب په میاشت کې۲۰۱۵د  دمهې تر دې د افغان سولې لپاره 

لور ناستې ک  لور اړخیزو ناستو ې ديیې  ی د  ه، بیا یې له افغان . په دغو ناستو کې دوی لوم الیحه جوړه ک

ه او اوس یې طالبانو رسه د خربو اترو ل الره جوړه ک له افغان طالبانو رسه د ،لورمې ناستې وروستهلهپاره ت

ای غورمخامخ  ه او  ۍ اوون کې به خربو اترو لپاره نې ، چې د مارچ په لوم له افغان طالبانو افغان حکومت ک

ي.په اسالمرسه  آباد کې خربې اترې وک

ونه د مخامخ خربو اترو په الره کې خن

لور اړخیزو خربو اترو له الرې له افغان طالبانو رسه د مخامخ خربو اترو په الره ،حاالتو ته په کتلو رسهواوسني د 

ونه  ي:شته دکې الندې خن

ه د· د راجلبولو هې ه ې د مهم لوري (طالبانو) د اعت لور اړخيزو خربو اترو په پيل کې د روانې ج

ه دا ده چې پاکستان به طالبان د خربو اترو مېز ته کېنوي. اوس طالبان هم په  وله ه ونه شوه، بلکې 

وري.دې پروسه بې ه  باوره دي او اهدافو ته يې د شک په سرت

کهد مخامخ خربو اترو ناکامرسمیت نه پېژندل د قطر دفرت په· طالبان هم د قطر ته الره پرانیزي؛ 

ېتېرو بويل او دا چاره نی آدرسېد خربو اترو یواز دفرت ثابته کېو کلونوپه تېرو ده.کلونو ثابته ک

یالیو منلېې دپریک د قطر دفرت شوې چې . يدافغان طالبانو جن

ن د طالبانو له · خه بندیزونه نه لرې کولد دې تر په دا ډول خربو اترو کې د هم،بانفوذه مرشانو 

ون ثابتوي او که په دغو خربو اترو کې د افغان طالبانو بانفوذه کسان برخه وانخيل نو تر ،دوی نه 

البانو او افغان حکومت ترمن او نور رشطونه بیا د افغان طد آزادولو د بندیانو .بللی شوډېره یې ناکامې 

زیاتولو کې رول لوبوالی يش. په باوري ختموالی يش او د باور بې
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دونکې دي؟ېآیا مخامخ خربې اترې پیل

لورمې ناستېد  ، چې د وروسته په قطر کې د افغان طالبانو سیايس دفرتلور اړخيزو خربو اترو له  اعالن وک

اوپه لور اړخیزو خربو اترو او مخامخ خربو  کومه له دوی رسه تر اوسه هم دوی په جریان کې نه دي او نه ت

خربه شوې ده. 

یر شوتیو کلونو ډيپلوماسکه د افغان طالبانو د وروس ونو رسه نو دوی په ډېر ،ته  و اترو خرب خو یا و سختو دري

يي او غواړي، چې د قضیخربو اترو رس غ مستقيمولهته چمتو نه وي او یا  ې د حل لپاره پهه حساسیت 

ي د په ډول د رويس پيلوټ مثالمخ خربو اترو کې برخه واخيل. د مخا الباو خوشې کولو او امریکايي پو بر

.يادولی شوخوشې کولو قضیېد

که دننه به له افغان طالبانو رسه مخامخ کې دوو اوونیو پهدا چې  تنې وړ ده؛  خربې اترې پیل يش، د پو

او ډېرو ستونزوله، ې ديپخې ژمنې ک د مخامخ خربو د پيلد سولې هر کله چې م پاکستان له دې وړاندې ه

ي، هغه هم په توانېديلد تاریخ له تېرېدو وروسته  ، چې افغان طالبان او افغان حکومت خربو اترو ته حارض ک

ل! هیو تېر نیم کال کې یو

ۍ اوون کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمن مخامخ خربې اترې  ډېردل ېپيلد راتلونکي مارچ په لوم

تنه دا ده؛ خو یهم ستونزمن کار نه د وکاستازیتوبو اترو کې به د افغان طالبانو، چې په دغو خرب پو

ي يې پکې بر کوي؟  خه وانخيل او د طالبانو رهربۍ شورا هم پکې شتون ونه که د قطر سیايس دفرت مرش او غ

ېرلري، نو دغه خربې اترې هم د  .ديناکامې تېر په 

پای
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