
 افغانستان در ثبات برقراری برای هاییگام
  

 ۲۰۱۹ اکتوبر محرمانه:
  
  

 منظر پس
  

  ایمتوانسته  ما گذشته، دهۀ دو جریان در دارد. قرار خود  تاریخ از یحساس مرحلۀ یک در افغانستان

  محور، مردم حکومت  ایجاد  جهت  در اسالمی جمهوری نظام گذاریپایه  ۀعرص در بزرگی آوردهایدست 

  به  مایل افغانستان مردم باشیم. داشته دموکراتیک هایآرمان  دیگر و  تربیه و  تعلیم بیان، آزادی بشر،  حقوق

 .باشد  منطقه و افغانستان مردم نفع به که صلحی ؛استند  گیهمیشه   صلح به دستیابی و آوردهادست  این ایجاد 
  

 بل پردازد می  طالبان  با گووگفت  و بحث  به تنها نه  که است  یجامع اصطالح یک هاافغان  برای ،صلح

  که است  عواملی بردن ازبین برای باال به  پایین از و پایین  به باال از جمعی و فشرده رویکردهای نیازمند 

 .سازد می آماده جنگ برای را شرایط
  

 برای اما اند،شده گرفته دست  روی افغانستان در ثبات  و  صلح روند  د پیشبر برای  بسیاری موارد  تاکنون

  ،۲۰۱۸ سال فبروری ۀما در گیرند.ب صورت  نیز دیگری زیاد  کارهای است  نیاز ،بزرگ آرمان این تحقق

 یک جون، ۀما در شوند. قیدوشرط  بی صلح  گوهایوگفت  وارد  تا کرد  دعوت  را  طالبان ،افغانستان حکومت 

 فراهم را اعتماد  این افغانستان مردم به روند  این گردید. عملی عید  تعطیالت  جریان در هروز سه بسآتش 

 .است  پذیرامکان  صلح برقراری  کهاین  آن و ساخت 
  

 آن پی در و کرد  پیشکش کشور در صلح برای را جامع ۀرا نقشۀ یک افغانستان حکومت  نوامبر، ۀما در

 .کرد  اعالم نیز را گوکنندهوگفت  هیئت 
  
 افغانستان مردم با گسترده  هایرایزنی  طریق از صلح  سوی به افغانستان سفر میالدی، ۲۰۱۹ سال آغاز با

 .کرد  پیدا ادامه کشور سراسر در
  

  چیزی چه که شود  دیده تا گرفت  صورت  مشوره کشور والیت  ۳۴ در زن ۱۵۰۰۰ از بیش  با فبروری، در

 در آجندا این از آنان از تن ۳۰۰۰ حدود  در و بود   خواهد  پذیرفتنی آنان برای صلح  الیاحتم توافق یک در

 .کردند  پشتیبانی کابل
  

  توافق برای را مردم خواست  که کرد  برگزار را صلح مشورتی ۀجرگ  افغانستان حکومت  اپریل، ۀما در

 .کرد می  مطرح صلح
  

 بودن، شمولهمه  اصول مورد  در ما شویم، فرایند  این در بعدی ۀمرحل وارد  تا  شویم می آماده ما که آنجا از

  تا استند  بسآتش  یک فوری اعالم خواهان افغانستان مردم استیم. متعهد  کامأل روند  این در عزت  و  پایداری

  گوهایوگفت  روند  تا دارند  تقاضا [افغانستان مردم]  آنان شود؛ داده خاتمه هاریزی خون  به فوری گونۀ به

  عنوانبه  اسالمی جمهوری نظام  تا دارند  اضاقت  همچنان آنان باشد؛  طالبان و افغانستان حکومت  یانم صلح



  بلکه ستیم،ه آمده دست به  آوردهایدست  حفظ خواهان تنها نه ما گردد. حفظ ،ما ملت  داری دولت  اساس

 .نماییم  تقویت   یشپاز بیشتر را آوردهادست  این اساس تا داریم تالش
  
  افغانستان حکومت  ریزها،خون  فوری هرچه ختم برای  استوار هایگام  ایجاد  و گذشته  هایتالش  به توجه با

 را ییمرحله  ۷ طرح یک المللی،بین   و ملی سطح در   مشوره و  صالح گرفتن دست  روی با تا دارد  تالش

 .نیستند  ترتیب  به ألزوم مرحله، هفت  این نماید. عملی افغانستان در ثبات   برقراری برای
 

 یی اشرف غنی برای صلحمادهطرح هفت 

 

 مذاکره با ایاالت متحده + ناتو  -۱

 

یی را برای بیرون شدن نیروهای  عملی  راهکارجا با افغانستان، کنیم که یک ما به ایاالت متحده پیشنهاد می

تواند که در امریکایی و یک چارچوب مبارزه با هراس افگنی را برای دوره پس از خروج بسازد. این می 

انجام  ،های سال گذشته امریکاهایی از تالش های ایاالت متحده با طالبان و برای نجات بخشادامه بحث 

 شود. 

 

 مذاکره با طالبان -۲

از کشور   -که به ادعای طالبان مشکل همین است  -وقتی طالبان اطمینان حاصل کنند که نیروهای خارجی 

شمول پیشین، در مذاکرات با هیئت پانزده نفری همه  ؛دهی در این مرحله(اطمینان بیرون خواهند شد )تنها 

گونه فراگیر و  بسیار مهم است و به انطالبان شرکت خواهد کرد. این مذاکرات احتمالی، برای افغان

ک  خواهند تا یمشورتی انجام خواهد شد. پیش از آغاز مذاکرات، مردم و حکومت افغانستان، از طالبان می 

 : تا آتش بس دو جانبه را بپذیرند 

 .اند شان را حفظ کرده : نشان دهند که اتحاد فرماندهی لفا

 گوهای موفق فراهم شود. وب: زمینه برای گفت 

های مفصل  هدف حکومت افغانستان از مذاکرات، نهایی ساختن یک توافق صلح با طالبان است. طرح

گونه جداگانه ساخته  گوها و نیز روند صلح، به و گفت چون یک پیش شرط برای برای یک آتش بس، هم 

 خواهند شد. 

 

 مذاکره با پاکستان -۳

خواهیم به ریشه مشکل که پاکستان  اما ما می ؛اندهای یک و دو تاکید کرده امریکا و طالبان نیز بر ماده

 متقابل دریافت کنند.است که افغانستان و پاکستان، اطمینان  همینگی شود. هدف این ماده نیز رسیده ،است 

افگنی در منطقه، ادامه نخواهد  افگنان و پرورش هراس دادن به هراسافغانستان باید بداند که پاکستان به پناه 

شود به رشد  های انرژی که می داد و پاکستان باید بداند که افغانستان در راستای تجارت، صادرات و پروژه

  همکار صادق باشد.  تواند یکاقتصادی پاکستان کمک کنند، می

 

  ها، منطقه و جهان اسالمبحث با همسایه   -۴

و  سازد فراهم می  –  میان این کشورها و افغانستان -زمینه را برای اطمینان متقابل از عدم مداخله  ،ماده این

ثباتی  که به جای بی  مبدل شود تواند به کشوری که افغانستان اطمینان یابد که می است نیز برای این 

 . بگیرند ت أهای اقتصادی را از آن نشیی، فرصت منطقه 



اند، افغانستان از برخی از این کشورها خواهد  های یک، دو و سه آمدههایی که در مادهزمان با تالش هم 

 تسهیل کنند.   ،گوهای صلح را با طالبانوگفت »یک اعشاریه پنج یا مسیر دوم«  خواست که مسیر

 

  های بین المللیبحث با غرب + سازمان  -۵

 درما قصد داریم که اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و دیگران را 

هایی  دخیل بسازیم. برنامه  ،ییهای جامع توسعه ریزی و عملی سازی برنامههمکاری با افغانستان و طرح

قرار دهند. این  ،را در یک مسیر درازمدت برای توسعه، در مرحله پس از توافق صلحکه بتوانند ما 

 های احتمالی صلح داشته باشند. نامه کننده را در توافقها شاید نقش تضمین کشورها و سازمان 

 

  نیرومند ساختن نهادها در سطح ملی -۶

افغانستان باید به نیرومند   -دست آید رشده به های ذککه احتماالً با تالش -برای حفظ و نیرومند ساختن صلح 

چون نظام حکومت داری، نیرومند ساختن بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی، ساختن جمهوری اسالمی هم 

شده تمامی ریزی  بهبود حکومت داری، مهار فساد و ساختن راهکارهایی از بهر مشمولیت سیاسی برنامه 

 افغانان ادامه دهد.

 

  ها در سطح محلیبه شکایتگی رسیده  -۷

ها باید شناسایی گردند و به های خودشان را دارند. این تنش در هر ولسوالی افغانستان، منازعات، علت 

های  سنتی حل منازعه، برنامه  راهکارهایترویج حاکمیت قانون، نیرومند ساختن  .گی شود ها رسیدهآن

ها در این  تالش  محورهایی برای شامل ساختن مردم در سیاست های محلی، راهکار روستایی و  توسعه

 بخش خواهند بود. 

 

 

 گام های نیرومند فوری

المللی از این طرح و برای پاالیش بیشتر آن، حکومت افغانستان در دست آوردن حمایت ملی و بین به برای 

 های واقعی را خواهد برداشت:  کوتاه مدت، این گام 

 

گون، بازیگران کلیدی جامعه مدنی،  های سیاسی گونه این جرگه، جناح  اری یک جرگه کوچک:زبرگ  -۱

های جوانان و زنان را گرد خواهد آورد تا در باره راه گان گروه های قربانیان و نماینده گان خانوادهنماینده

 شمول داشته باشد و برای آن، اتحاد ایجاد کنند. های همه مشوره  ،روپیش 

 

سطح دوازده تا  های هم گان ویژه یا مقام از نماینده ،افغانستان دهی متحدان:مشوره  نشستاری یک زبرگ  -۲

در کابل شرکت کنند  ،المللی دعوت خواهد کرد تا در یک نشست یک روزههای بین پانزده کشور و سازمان 

شده ابراز کنند و در باره راه پیش  های گرفته های گذشته و درسهای شان را در باره تالشجا، دیدگاهو یک 

 کنند.  هرو، مشور

 

کند که سلسه افغانستان از همکاران باالقوۀ خود درخواست می وگوهای میان افغانان:برگزاری گفت  -۳

های ارتباطی میان  یابد و راهحرکت ادامه میوگوهای میان افغانان را برگزار کنند تا تضمین شود که گفت 

وگوهای میان افغانان مستلزم وگوهای رسمی، گفت های در حال جنگ باز باشد. برخالف گفت گروه 

 پیشرطی نخواهد بود.

 



اما این یک سند زنده است و در نتیجه   افغانستان، پایدار خواهند بود؛ هعناصر کلیدی طرح صلح و مصالح

 المللی، تکامل خواهد یافت. ها در سطوح ملی و بین مشوره 

 

 استصورت گرفته  وزینطلوع  یبرگردان از سو  نیاست و ا یس یطرح به زبان انگ نیا  یمتن اصل


