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 صلح یبورد مشورت جادیبا ا حکومت
 به متن مباحث صلح بازگردد خواهدیم

 

یم یصلح افغانستان، حکومت وحدت مل نهیداشتن ابتکار عمل در زم یبرا هیو روس کایامر یهاتالش انهیم در
 بورد را محمد نیا سیکند. خبر تأس سیتأس« صلح یبورد مشورت»صلح به نام  نهیرا در زم یانهاد تازه خواهد

 یملک یها با مقام کنفرانس ویدیراه و ازوگو جمهور، شام دوشنبه، چهاردهم عقرب، هنگام گفت رئیس ،یاشرف غن
 یامتم گانندهیصلح متشکل از نما یبورد مشورت ،یجمهور استیکشور اعالم کرد. طبق اعالم ر تیوال ۳۴ یو نظام

 نیا سیهدف از تأس ،یجمهور استیشود. ر لیبورد تا سه روز تکم نیها به اآن یکار معرف دیاست که با تیوال ۳۴
صلح عنوان کرده است.  نهٔ یصلح در زم یعال یکننده حکومت و شورا و مذاکره یکیتخن یهامیتبا  یبورد را همکار

 لیو تحل ریتفس یفاوتبا اشکال مت یاسیس لیمسا تحلیلگرانو  یفعاالن جامعه مدن ،یاسیاحزاب س یخبر از سو نیاما ا
 شده است.

 

طرح  کی« صلح یبورد مشورت» جادیباور است که طرح ا نیبه ا ،یاسیس لیمسا حقوقدان و تحلیلگر ،یصاف ریود
 یصبح گفت که حکومت به جا۸. او در صحبت با کند یبه بحث صلح در افغانستان نم یکمک چیاست و ه هودهیب
 تیو حما تیتقو -است دیآوردن صلح در کشور مف یاگر برا –صلح را  یعال یبورد، بهتر است شورا نیا جادیا

صلح انجام دهد، بهتر آن  یبرا یکار تواندیحکومت، نم دیصلح، از د یعال یچنان افزود که اگر شوراکند. او هم
، با دصلح در کشور دار یبرقرار یبرا یاحکومت اگر اراده ،یصاف ریشود. به گفته ود یملغ زیشورا ن نیاست ا

 شورا و بورد و لیتنها با تشک رایپروسه را دنبال کند؛ ز نیرأساً ا خودشنکند و  یکش وقت« شورا و بورد» جادیا
 نخواهد آمد. انیبه م نهیزم نیدر ا یرفتشیصلح، پ نیتأم یدر فقدان اراده برا

 

 یبورد مشورت جادیکه حکومت تالش دارد با ا دیگویافغانستان، م یائتالف بزرگ مل یسخنگو ا،یاور الرحمانفضل
 هیدر حال حاضر، در حاش ،یحکومت وحدت مل ا،یبه متن مباحث صلح وارد شود. به باور اور هیصلح از حاش

عالوه  ی. وشودیانجام م هیو روس کایامر یواز س نهیزم نیدر ا هایباز یمباحث مربوط به صلح قرار دارد و تمام
اند و هر  شده میبه دو دسته تقس هیو روس کایامر تیبا محور یباز نیدر ا زیو منطقه ن هیهمسا یها کرد که کشور

زرگ ائتالف ب یمربوط به جنگ و صلح افغانستان هستند. سخنگو یایبه دست آوردن منافع خود از قضا یکدام در پ
 نیو با ا به متن بازگردد هیگرفته است تا از حاش میتصم یحکومت وحدت مل ،یحالت نیکه در چن فتافغانستان گ یمل
رد بتواند بو نیا ستین نئافزود که مطم گریاز جانب د یاست. و ختهیر یصلح را پ یبورد مشورت لیطرح تشک تین

 آوردن صلح در کشور باز کند. یراه را برا
 

ست، ا کیاقدام ن کیصلح،  یبورد مشورت سیباور است که تأس نیبه ا اریحکمت نیگلبد یبه رهبر یاسالم حزب
صبح گفت که ۸حزب، به  نیا ینباشد. نادر افغان، سخنگو کیصلح سمبول یعال یکه مثل شورا نیمشروط بر ا
 یبورد مشورت سیافزود که تأس نافغا ی. آقاکندیبورد استقبال م نیا سیبه صورت مشروط از تأس یحزب اسالم

 یضرورریسرگرم کردن مردم به موضوعات غ ینباشد و تنها برا کیاست که سمبول کیاقدام ن کی یصلح در صورت
 نشده باشد. جادیا
 

کنند، اما  یباز یاسازنده ارینقش بس توانندیکه زنان در پروسه صلح م دیگویم ،یمدن شجاع، فعال جامعهٔ  نهیتهم
صلح گفت که  یعال یراشو ینقش زنان احترام نگذاشته است. او با اشاره به ساختار کنون نیحکومت هنوز به ا

 که زنان حق یزنان در نظر گرفته است؛ در حال یابر نیو به صورت نماد زیناچ اریشورا سهم بس نیحکومت در ا
که  داشت انیب گریداشته باشند. خانم شجاع از جانب د یشتریمرتبط با آن سهم ب یها دارند در پروسه صلح و نهاد
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لح ص نهیبتواند در زم دیبورد شا نیبا مردان در نظر گرفته شود، ا صلح سهم زنان برابر یاگر در بورد مشورت
دست  یآورد قابل توجه صلح به دست یعال یمانند شورا زیبورد ن نیآن صورت، ا رید واقع شود؛ در غیکارگر و مف

 یکرد که حکومت هنوز به صورت رسم حیو مدافع حقوق زنان تصر ی. او به عنوان فعال جامعه مدنافتینخواهد 
 .ندیبورد درآ نیا تیاز زنان دعوت نکرده است تا به عضو

 

بود  ازیاست و ن یپروسه مل کیکه صلح  دیگویجمهور، م رئیس یمعاون سخنگو ،یمرتضو نیحسحال، شاه نیا با
 نیا ،یشود. به گفته مرتضو جادیا نهیزم نیاقشار مختلف جامعه در ا گانندهینما تیبا عضو یبورد مشورت کیتا 

 یحکومت در بخش صلح و شورا یکیتخن میبا ت یآن همکار فهیخواهد شد و وظ لیسه روز تشک انیبورد در جر
لح ص نهیدر زم« کننده حکومتو مذاکره یکیتخن» یهامیصلح در خصوص پروسه صلح است. اما او درباره ت یعال

 اند.شده لیتشک هایک تیو با عضو یچه زمان هامیت نیمعلومات نداد و نگفت که ا
 

با  یئکایامر یها پلوماتی د میمستق یها داریجمهور، از د رئیس ،یاشرف غن گزارش شده بود که محمد ترشیپ
 کرده دیئو گروه طالبان تأ یئکایامر یها گروه طالبان در قطر درباره صلح افغانستان ناخرسند است. مقام گانندهینما

 هیوسر گر،یشت جنگ و صلح افغانستان انجام شده است. از جانب ددو طرف درباره سرنو انیم ییوگوهااند که گفت
با  اقلال ای رد،یتالش دارد تا ابتکار عمل صلح در افغانستان را به دست بگ رانیو ا نیبا پاکستان، چ یدر همکار

پروسه  تیاصرار دارد که مالک وستهیحال، حکومت افغانستان پ نیبرود. با ا شیپ نهیزم نیو هند در ا کایموازات امر
شود که  دهیپروسه شود. اکنون د نیتا مالک ا دهد یاجازه نم یکشور چیها است و به ه به دست خود افغان صلح،

گروه  ن،یاز ا شیکند. اما پ یدر خصوص صلح باز تواندیم یصلح از جانب حکومت، چه نقش یبورد مشورت جادیا
درباره  کایو حاضر است تنها با دولت امر شناسد ینم تیغانستان را به رسمها گفته است که دولت اف طالبان بار

 صلح افغانستان مذاکره کند.
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