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 یستراتژي و توانمند ت،یمشروع یبرا یشنهادیطرح پ
 

 مذاکره صلح با طالبان ئتیه
 

صلح افغانستان  یموافقتنامه در راستا  یمتحده و گروه طالبان موفق به امضا  االتیسال مذاکره، ا میو ن کیاز  بعد
برادر، معاون  یصلح افغانستان و مال عبدالغن یمتحده برا االتیا ۀوزارت خارج  ژهیو ندهینما  لزاد،یخل یشدند. زلم

 نیمواد ا  ی. بر مبنا را در دوحه مرکز قطر امضا کردند  صلح  ۀموافقتنام۱۳۹۸حوت   ۱۰  خیگروه طالبان بتار  یاسیس
 نیکه از آغاز ا مییاعتراف نما دیشروع شود. با  دیحکومت افغانستان و طالبان با  نیب میموافقتنامه حاال مذاکرات مستق

گرفته اند. در کنفرانس   یشیبهتر، از حکومت افغانستان پ  یپلوماسیتا کنون طالبان متأسفانه با د  بیروند پُر فراز و نش
 یمستقل شرکت کرد، با آن هم حکومت وحدت مل یصلح افغانستان به گونه یعال یشورا فیضع أتیه زیمسکو ن

 م،یندار یاسیکه اول ما انسجام س میبگو دیکند. متاسفانه با یرا معرف دهیو ورز ستهیشا  ندگانینتوانست نما  یگاه چیه
مرحله  نیخورد. آنچه مشخص است، تا ا یبچشم نم زین یکیو تخن یلکمس ۀندمذاکره کن میوسوم ت یدوم ستراتژ

و حکومت   هاییکا یخوب به امر  یپلوماسیساخته اند و با د  ادهیشان را بهتر پ  یها   طالبان خوب تر عمل کرده و برنامه
 .  خورندیمذاکره شکست نم زیجنگ و م دانیکرده اند که در م قیباور را تزر نیافغانستان ا

حکومت   ت یمسئول نیتر یو اساس گانهیمرحله  نی. در امیشده ا یاالفغان نیَدور مذاکرات ب یعنیوارد فاز دوم  حاال
  اب، یمذاکره کام زیو در م دینما  یشکل اش راه انداز نیو مشروع تر نیپروسه را به بهتر نیاست که ا نیافغانستان ا

 بدرخشد!  یو مسلک یقو
صلح افغانستان با طالبان که از طرف حکومت به رسانه    ۀمذاکره کننده در مسئل  ئتیه  ستیدانم که ل  یم  یآور  ا ی قابل
و   یکیو نه هم تخن  یدولت نه مسلک یرهبر ی شده از سو یمعرف میگفته شود که ت دیاست. متأسفانه با  فرستاده شدهها 

سرنوشت ساز که مردم افغانستان سالها   ۀمذاکر  نیچن نیاست که در ا  تیپراهم.  باشدیمتأثر کننده م  یلیحال خ  نیدر ع
از متن و خواست مردم   یو اجتماع یاسیبا فهم، شعور، و درک س یمسلک میدهند، ت یدادند/م یقربان هیناح  نیاز ا

 . میبرس تمندیدلخواه و رضا جهینت کی مظلوم وارد بحث شود تا باشد که به 
 

 کرد؟    دیچه با  پس
 

 یواضح و روشن و شورا یمذاکره کننده، ستراتژ یکیو تخن یمسلک ئتیه ای میت کی لیتشک یباال دیبا  نخست،
منسجم و مستحکم روبرو   یلیکرد که ما در برابر دشمن خ  دی. فراموش نبا ردیمشروع کار صورت گ یریگ میتصم
به ارمغان  یزیدست برگشتن چ  یخالو  یپس بجز ناکام میباش تیو بدون مشروع یمسلک ریو اگر متفرق، غ میهست

کننده است. همه   دوارینا ام یلیما حاکم است خ  یکه در کابل باال یفعل یاسی. همچنان، اوضاع سمیتوان یآورده نم
که ملت و قوم دارند بدور از حلقه قدرت قرار  گریطرف و قشر بزرگ د کی اند، حکومت به دست  گریمخالف همد
و مشروع   یکیو سازمان کالن و کارا و تخن یستراتژ یرو دی. با میبه صلح برس میتوان ینم زمیکانیم نیدارند. با ا

 .  میمعقول که قابل قبول همه باشد، برس جهیبه نت میتوان یگاه نم چیآن ه ریکار شود در غ
کشور   یاسیوآن همانا درک رهبران س  میریرا درنظر گ رگذاریفکتور عمده وتأث  کی  دیکشور با   یمنافع مل  یبرا  ا،یثان

متفاوت دارند هماهنگ شوند.    یدگاها یاحزاب که باهم اختالفات ود گریو د یاسیباشد. رهبران س یم یاز منافع مل
. میقرار دار یحالت بحران کیبرابر شان در  اما ما در تاس افتهیکه در باال هم ذکر نمودم، دشمن انسجام  یقسم
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دارند وبا  یاسیکه احزاب س ا یدن یشده و تمام کشور ها  یکرونا جهان کیحاال بحران برخواسته از پاندم نیمثالً، هم
 یمدر برابر بحران مبارزه  کیستماتیشان منسجم و س ۀمخالف هستند، مخالفت ها را کنار گذاشته اند و هم گریهمد

 . مییمسئله را منسجم حل نما  نیا دیپس با  میبا طالبان قرار دار میشود که در بحران وخ  یکنند. ما در حدود دو دهه م
   م؟یاوریرا از کجا بدست ب تیمشروع نیو ا میمشروع بساز  ۀمذاکره کنند میت ا ی ئتیچطور ه ت؛یمشروع مسئله

باشد: نخست، فرد اول   یم  لیرشته تخصص دارم قرار ذ  نیکه در هم  یالملل  نیکارشناس روابط ب  ثیمن منح   شنهادیپ
 یمشرانو جرگه و شورا ها  ،یمل یمردم را از سطح شورا یها  ندهیتمام نما دیکه در راس حکومت قرار دارد با 

  دینما  ریمردم دا یواقع گانندیهمه نما  شتراکبا ا یقانون اساس  ۀجرگ هیرا مشابه لو یجمع و جرگه بزرگ یتیوال
و حکومت هم با دعوت   میباش  نیخوشب  دیبا   نباریاما ا  م،یجرگه خاطره خوش ندار  هیلو  یکه ما مردم از برگزار  دانمی)م

مسئله مهم و سرنوشت ساز بحث و گفتگو  نی( تا در مورد ادیصادقانه عمل نما ادشده،یمردم بطور  یها  ندهیتنها نما
 همه اقشار باشد، برسند.  دییکه مورد تا  یقطع جهینت کیکنند و به 

کنند و با تفاهم تمام  حیتشر شانرایوبرنامه ها  شنهاداتیپ ات،یبه تمام احزاب بزرگ کشور حق داده شود تا نظر اً،یثان
دو ثلث آرأ به تفاهم رسند. بعد از  ا ی تیاکثر یمشترک ومشروع با بدست آور یستراتژ یرو یاسیس یطرف ها 

 یآرا تیآن با اخذ اکثر یدار گفتگو شود واعضا  تیصالح  یعال یشورا جادیطرح وا یرو دیبا  یستراتژ تیقبول
 یشورادر    تیعضو  یبرا  یخود را بابت اخذ را  یها   ندهیکشور نما   یاسیگردد )احزاب بزرگ س  نییبزرگ تع  ۀجرگ
 تیرا که اکثر  ۀصلیاش احترام گذاشته شود و ف  میشورا به تصام  نیا  جادی(. بعد از اندینما   یصلح به جرگه معرف  یعال

  ئت یه لیتشک یشورا باال جادیگردد. بعد از ا قیجهمور تطب سیاز جانب رئ دیبا  دینما  یدو ثلث شورا م مه ا یمطلق و
 . ردیمذاکره کننده کار صورت گ یمسلک میت ا ی

 
 م؟ یکن  دایرا از کجا پ  ی مسلک ۀمذاکره کنند میت  ای ئت یه
   

و   یاسیگفت که در مذاکرات س دیدراصل وزارت امور خارجه کشور است. با  میت ا ی ئتیه نیچن لیبد یب منبع
داشته و بتوانند در   یکاف  کیپلوماتیو د  یاسیکه فهم س  ندگانیو نما   ها پلوماتید  یمعرف  ،یپلوماسیاز اصل د یریبکارگ

  یها  پلوماتیباشد. در وزارت خارجه د یم یاتیبسازند، مهم و ح  نیمذاکرات پله ترازو را به نفع خود سنگ انیپا 
کرده   یندگیاز افغانستان نما   یالملل  نیشان در ده ها مجلس بزرگ ب  کیدانند، هر   یکه فن وتجربه مذاکره را م  میدار

 دیآ یفشار م شانیباال نکهیمذاکره را )مکالمه کردن، نشستن، برخاستن، خنده کردن و اگر ا ستمی و س وهیاند و ش
 ،یسمت  ،یما هرگز قوم  یها   پلوماتیکه د  نیکنترول کردن( بلد هستند. از همه مهمتر ا  یروان  دیمجلس را از د  گونهچ 

 میبا تصام کهیبا وجود ،یر مقام که بودند/هستند در برابر منافع ملعمل نکرده اند. آنها در هرجاه وه یو حزب یزبان
کار نکرده اند.  یقوم فه،یوظ انیاگر مشکالت داشته اند، بازهم در خارج از افغانستان و در جر یدولت گاه یرهبر

)اگرچه من  میریمد نظر گ زیکشور را ن یمل میتحک ۀمسئل میتوان یم ،یقوم یها  تیباز هم بخاطر کنترول حساس
 ساز آدر  شهیوهم  شندیاند  یافغانستان واحد م  یکه باشند، برا  یوزارت خارجه از هر قوم  یها   پلوماتیمطمئن هستم د

نفر ضرورت  ستی)ب یپنج نفر ا یچهار  میقوم بزرگ کشور ت نینموده اند( و از چند یندگیملت بزرگ افغانستان نما 
 ،یمسلک ۀمذاکره کنند میت ا ی ئتیه یو معرف جادی. بعد از امیرا انتخاب کن دهیو ورز ستهیشا  یها  پلوماتی( دستین

و مردم افغانستان باتفاهم هم   یاسیو قشر منسجم س احزابها،  ندهیصلح، نما یعال یرا که حکومت، شورا یستراتژ
 مذاکره با طالبان شوند. شود تا بطور واضح و روشن وارد  میمذاکره کننده تسل میت ا ی ئتیه یساخته اند، برا

 میت میشورا به تصام نیگذارند واگر ا یم انیصلح در م یعال یهر نشست را با شورا امدیمذاکره کننده پ میت ا ی ئتیه
 .  دینمودن آن کار را آغاز نما  یعمل یرو دیکشور با  یاسیمثبت داد، پس دستگاه س یمذاکره کننده قناعت کرد و را

 کهیکشورها   گریبالکان و د  ن،یمودل را که در مذاکرات صلح و حل منازعات رواندا، آنگوال، اوکرا  کیمن    یبرا  شما 
 ،یمسلک ریغ ،یمذاکره کننده شان متشکل از افراد منزو یها  میکه ت دیدارند نشان ده تا حال مذاکرات صلح داشتند/

است   یکیو تخن  یمسلک  ،یپلوماسیمذاکره کار دباشد.    شان  یاسیرهبران س  یو مخصوصاً نازدانه ها   یقوم  تزا،یحساس
  م یت هیشده بود روس جادیا هیو ترک هیسور نیمنازعه که ب شیها است. مثالً چند هفته پ پلوماتیمذاکره کار د کیو تخن

 یاسیس نداران و رهبرا هیسرما   یها بودند، نه پسرها  پلوماتیمذاکره کننده اش را که به استامبول فرستاد تمام اش د
پسران  نکهیکنند، نه ا یها رفتند و حل منازعه کردند/ م پلوماتیشکل در مسئله کوسوو و صربستان، د نی. عهیروس

پسران  نکهیجهان رفت و بحران را رفع کرد، نه ا کیپلوماتید میگونه در مسئله رواندا ت نی. همیاسیس یرهبرها 
 یبا آنها با نفرت م گرانیکه اگر قوم خودشان دوست شان دارد اما د یاسیس یهم آنگونه چهره ها  ا یجهان و یاسیس

 پردازند.  
مذاکره کننده   یها   یژگیاز و  یکی  چیشده ه  جادیمذاکرات صلح با طالبان ا  یکه فعالً از طرف دولت افغانستان برا  میت

هستند که مورد پسند همه اقوام باشند(.   یو نه هم چهره ها  کیپلوماتینه د ،یکیهستند، نه تخن یرا ندارد )نه مسلک
و أحزاب بزرگ کشور هم از آن   یاسیندارد و رهبران س  یمردم  انهکه پشتو  میت  نیبا چن  ستندیحتا طالبان هم حاضر ن

از طرف دولت أفغانستان   ینفر  ستیب  ئتیه  ستیشدن ل  یبعد از همگان  میدیکه د  یکند، مذاکره کنند. قسم  ینم  تیحما 
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آماده  بانطال کهیگروه منتشر شده نوشت: »در حال نیا ی که از سو یاهیاعالم یطالبان، ط ی هللا مجاهد، سخنگو حیذب
را به  یئتیاما اداره کابل ه باشند،یخواه م همه شمول و صلح ت،یبا صالح  میت کیبا  یاالفغان نیمذاکرات موثر ب

 جابیصورت ا  نیاست«. بد  ها ییکا یما و توافقنامه با امر  یه است که خالف موقف اصولکرد  لیمنظور مذاکرات تشک
و تبادل نظر با تمام بزرگان و  یزن یرا ،ییتا در روشنا  ردیبگصورت  رتریو فراگ شتریب یکه مشوره ها  کندیم

 شود.   لیجامع و همه شمول تشک بیترک کیموثر در روند مصالحهٔ افغانستان  یها طرف
مذاکره کننده داشته باشند را هم   ک یکه  یاسیشوند و فهم س یمردم افغانستان م تیکه باعث حساس یآن چهره ها  بناً 

 یها  پلوماتیمردم افغانستان با د یمذاکره مهم و سرنوشت ساز سهم داشته و اشتراک کنند. ول نیدر چن دیندارند، نبا 
که اعزام  یرونیدر هرمجالس ب شهیو هم دهیرس یبه پختگ وهستند  یمسلک نکهیندارند، بخاطر ا یمشکل چیخود ه

 پلوماتانیما متشکل از د میسمت خاص.  اگر ت ا یقوم، حزب  کیکشور دفاع کرده اند، نه از  یشده اند، از منافع مل
شود بحث جداست، اما  یگرفته م میچه تصم یاسیدر سطح س نکهیباشد، ا یهم نم تزایما باشد پس حساس یمسلک

 حل کند.   یکیو تخن یمسلک میت کی دیمسئله مذاکرات صلح با طالبان را با 
 یخود رو ۀنوشت نیو سوم به انسجام. من در ا تیدارد، دوم به مشروع ازین یساختار سازمان کیاول به  انیهرجر

ام و هم  دهیاش را سنج  یاسیس تیدارد، هم راه مشروع یاسیکار نموده ام که هم انسجام س یشنهادیپ لیطرح بد
مردم افغانستان  یواقع یها  ندهیو نما  یاسیس گامور، قشر بزر نیمسئول دوارمیاش روشن است. ام یساختار سازمان

 ع،یتسر یبنده غور نموده در راستا  یشنهادیطرح پ یو مشرانو جرگه رو یمل یتا شورا یتیوال یاز سطح شوراها 
 بردارند!    یعمل یصلح افغانستان گام ها  ۀو انسجام پروس یبخش تیمشروع

 
 یمحسن جواد

 الملل نیو روابط ب یاسیامور س آگاه
 یهنگر – بوداپست
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