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مقدمه

ن وروسته په اسالم ه له تقريباً اوږده  مه غون لوراړخيزو خربو اترو پن باد کې آ د افغان سولې به په اړه د 

ی و، خو  ون ک ېر د افغانستان، پاکستان، چ او امريکا استازو  ه کې د معمول په  جوړه شوه. په دغه غون

ل د افغانستان په استازيتوب په اسالم ي استازي عمر آ دا  ان باد کې د افغانستان سف او د ولسمرش 

 . ون وک ه تېر شول؟زاخېلوال  ه کې  ه په دې غون او به  له طالبانو رسه د افغان حکومت د سولې په ت

الره په کوم لوري روانه ده؟؟پايله ولري وله کې د حکومت د سولې ت او په 

ې رسه هم هحزبتر مرشۍ الندې اسالميمهاله، د حکمتيارله دغې غون همليک مسودهرسه د سولې د هوک

وند پالوي ته وسپارل شوه. خو دا چې ايا دا  له دوو مياشتو خربو اترو وروسته د حکومت له خوا نهايي او د دغه 

ای ته مسوده به دواړو لورو ته د منلو وړ يش کنه؟ او باالخره به له حزب اسالمي رسه خربې اترې  کوم 

يو  ، دلته پرې شننه کوو.رسې

ه برخه کې،  مو د نوې الرې- د افغاند تحليل په دو د افغانستان اجرائيه اړه لولئ. په چ اړيکو او د ورې

ني سفر والړ او هلته يې د پوړيرييس ډاکرت عبدهللا تېره اوون د يوه ج پالوي په مرشۍ چ ته په درې ور

رو رسه وکتل. په دغه سفر کې د دواړو  ي وزير او يو شمېر سودا دغه هېواد له ولسمرش، مرستيال ولسمرش، لوم

مو د نوې الرې په اړه د همکاريو  رونو کې په تېره بيا د ورې ريز او تخنيکي ډ لورو ترمن په اقتصادي، سودا

هم السليک شول.شپ سندونه 

ه کې د اوون تحليل  نو مرکزد سرتاتېژيکو او سيمهپر همدغو موضوعاتوپه دې  ې د د اوونيز تحليل ييزو 

ې نې لولئ.،ان ې شننې او 
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صلح با حزب اسالمیۀسوداز پنجمین نشست چهارجانبه تا م

آباد اسالمدر پس از یک وقفۀ سه ماهه،میان افغانستان، پاکستان، چین و امریکاچهارجانبۀ صلحمذاکراتدور پنجم 

درکهصلحراهنقشۀتطبیقچگونگیهدف این نشست را1ایاعالمیهنرشباپاکستانخارجۀوزارت. گردیدبرگزار

.اعالم کردبود،شدهنهاییقبلیهاینشست

نهایی از سوی حکومت افغانستاننامۀ صلح با حزب اسالمی (حکمتیار) گردد که توافقدر حالی برگزار میاین نشست

ً آن مسودۀ شده و  ت.اسشدهحزب تحویل دادهآنۀکننداکرهت مذأ به هیرس

ش را تحت نام "عمری" هارجانبه امتناع ورزیدند و عملیات بهاری خویهای چپس از آنکه طالبان از اشرتاک در نشست

تغییر یافت و جنگ را وحدت ملی صلح حکومت کارراهبه خصوص پس از حملۀ خونین گروهی در کابل، آغاز کردند،

ز امکان اۀ صلح تا چه حدپس از نشست پنجم مذاکرات چهارجانبپرسش اینجاست که اولویت فعلی حکومت خواند. 

ی حکمتیار به کجا خواهد انجامید؟با حزب اسالمصلحگفتگوهای و نیز وجود دارد؟با طالبانرسگیری مذاکرات صلح

جزئیات بیشرت در لینک زیر:» آبادتطبیق نقشۀ راه، آجندای نشست اسالم«1

today/3335207.html-islamabad-in-map-peace-iscussd-will-meeting-http://www.darivoa.com/a/quadrilateral
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مکرر پاکستانهایوعده

هنگی چهارجانبه  آباد برگزار در اسالم۲۰۱۶فربوری ۶ه تاریخ مذاکرات چهارجانبه که ب2در سومین نشستگروه ه

ود که پاکست ان تا پایان ماه فربوری طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حارض خواهد کرد.گردید، توافق 

فربوری در کابل برگزار شد، تعهد پاکستان مبنی بر حارض کردن گروه طالبان ۲۳که به تاریخ 3سپس در نشست چهارم

. بار دیگر تکرار شد،اول ماه مارچدر هفتۀ با حکومت به گفتگوهای مستقیم صلح

کههایگروهعلیهراجدیاقداماتپاکستانویژهبهکشورچهارهرکهگرفتصورتتوافقنشستایندرهمچنان

.بگیرنددستروینیستند،مذاکراتبهحارض

پاکستان نتوانست طالبان را به میز مذاکره با تحریم کردند و ۲۰۱۶مارچ ۵در 4ایطالبان این پروسه را با نرش اعالمیه

کیداتواستنکردهعملیشخوتعهداتبهپاکستانکهدارندادعاستانافغانحکومتحارض کند. ومت وحدت ملی حک

از .بگیردصورتنظامیاقداماتپاکستانسویازبایدنیستند،حارضصلحگفتگوهایبهکهطالبانیضدبردارد،

دی میان حکومتفضای بیرو، همین حاکم ،ان به دلیل عملی نشدن تعهدات پاکستانهای افغانستان و پاکستاعت

، روابط میان دو قرار گرفتانفجار و حملۀ گروهیرجال برجسته مورد محافظت و امنیت ریاست شد. ولی زمانی که 

آلود گشت.یک و نیم سال اخیر تنشسابقه در کشور به صورت بی

هنگیگروهنشستپنجمین چهارجانبهه

مقامات پاکستانی از آغاز دوبارۀ مذاکرات آباد، پس از متشنج شدن روابط کابل و اسالموسو از یک ماه به این

زدند. رستاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان پس از حملۀ خونین در کابل، در دیدار با وزیر چهارجانبه سخن می

وزیر امور ” وانگ یی“مالقات بادردر بیجینگ ” سیکا“در پنجمین کنفرانس آباد و درمهاجرین افغانستان در اسالم

و های چهارجانبه کار گروه همکاریادامۀخارجۀ چین بر  د.تأکید 

هنگی چهارجانبه«2 ایید:» اعالمیۀ مشرتک سومین نشست گروه ه به وب سایت وزارت امور خارجۀ افغانستان مراجعه 

-afghanistan-of-qcg-group-coordination-quadrilateral-the-of-meeting-third-the-release-press-http://mfa.gov.af/fa/news/joint

china-and-states-united-the-pakistan
هنگی چهارجانبهاعالمیۀ مشرتک چها3 ایید:» رمین نشست گروه ه به وب سایت وزارت امور خارجۀ افغانستان مراجعه 

-afghanistan-of-qcg-group-coordination-quadrilateral-the-of-meeting-fourth-the-release-press-http://mfa.gov.af/fa/news/joint

china-and-states-united-the-pakistan
اینده گان امارت اسالمی در نشست«برای م کامل 4 ایید:به» های چهارجانبهاعالمیۀ عدم مشارکت  وب سایت طالبان مراجعه 

http://alemara1.org/?p=43364
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عمر زاخیلوال وگردیدآباد برگزار در اسالم۲۰۱۶ماه می ۱۸باآلخره نشست پنجم گروه همکاری چهارجانبه به تاریخ 

ایندۀ ویژۀ رئیس جمهور در اسالم ایندهاین نشستآباد، درسفیر افغانستان و  ک ورزید. به گی از افغانستان اشرتابه 

برایامریکاۀویژ ایندۀولسنریچاردسکرتر وزارت خارجۀ این کشور،اعزازاحمد چودری پاکستان از گی اینده

درجینگبیازگیایندهبهخارجیاموردرچینایندۀژوجوندینگوامریکا گیایندهبهپاکستانوافغانستان

.ندداشترشکتنشستاین

های رشکت کننده به تعهد جهتبا فراخوان صلح در افغانستان پایان یافت و ،گذشتههای نشستنشست نیز مانند این 

یت از مذاکرات و یاف راه حل سیاسی برای پایان جنگ در افغانستان تاکید مجدد ورزیدند ایندر.شان برای ح

ایندهنیز کابلشهردراپریل۱۹حملۀنشست درصلحبهرسیدنبرایکهودندتعهد گان چهار کشورتقبیح شد و 

هنگی چهارجانبه . کردخواهنداستفادهیشخوداشتۀدستنفوذوامکاناتامیازافغانستان بیانیۀ مشرتک گروه ه

گروهایناعضایاممشورهبانشست بعدی یه، بربنیاد این بیانتاریخ گفتگوها با طالبان چیزی نگفته و در مورد اینبار 

هیچگونه اشاره نشده چهار نشست گذشته نیز در این نشست روی تطبیق تعهدات قبلی در 5.شدخواهدارز برگچهارگانه

است. 

از آنجاییکه حکومت افغانستان هیئتی را از کابل به هدف اشرتاک در این نشست نفرستاد، نشانگر آن است که این 

دی برگزار گردید و ت در فضای بینسش پال معاون سخنگوی رئیس دواخان مینه.نشدحکومت اهمیتی به آن قایل اعت

های ی که در نشستتعهداتاولپاکستانکهاستاینافغانستانحکومتخواستها گفته است که جمهور به رسانه

چهارجانبه سپرده است، عملی کند.

آیندۀ مذاکرات چهارجانبه

مرگباری نیز در انفجاروز آنکه پاکستان در آوردن طالبان به پای میز مذاکره با حکومت افغانستان موفق نشدپس ا

دی بر پاکستان که گفتافغانستانملیشورایی در نشستدررئیس جمهور افغانستان کابل رخ داد، پس از این اعت

مشاور امنیت ملی پاکستان در پاسخ به اظهارات غنی در 6ندارد.آوردن طالبان به میز مذاکره راتوقعپاکستانندارد و از

قبال پاکستان گفت که آوردن طالبان به پای میز مذاکرات تنها کار پاکستان نیست. 

هنگی چهارجانبه: 5 اعالمیۀ مشرتک پنجمین نشست گروه ه

http://www.mofa.gov.pk/pr-details.php?mm=MzcyNQ,,
انی رئیس جمهور غنی در شورای ملی:6 م سخ

 http://president.gov.af/ps/news/76964



۵١۶www.csrskabul.comه/تحلیل هفت

6

سازی برای بهبود بیشرت به هدف زمینه(نشست پنجم) های چهارجانبهدر حال حارض ادامۀ نشستبه همین دلیل، 

گی آباد روبه تیرهچون پس از دور چهارم مذاکرات چهارجانبه روابط کابل و اسالمباشد،ور میدوبارۀ روابط میان دو کش

نهاده است.

مقامات از یک سو رسد، چون به نظر میتاریکبرای آغاز گفتگوهای صلح با طالبانآیندۀ مذاکرات چهارجانبهدر کل، 

یز و از سوی دیگر، طالبان ننیستپاکستانوظیفۀتنهااکرهمذمیزپایبهطالبانگروهکشاندنکهگویند پاکستانی می

این پروسه را تحریم کرده است.

گفتگوهای صلح با حزب اسالمی

گفتگوها میان حکومت افغانستان و حزب پس از آنکه طالبان از اشرتاک در مذاکرات چهارجانبه امتناع ورزیدند، 

کنندۀ خویش را به کابل فرستاد. پس از دو ماه گفتگوها هیأت مذاکرهاین حزبواسالمی به رهربی حکمتیار آغاز شد 

نامۀ صلح میان حکومت و هیأت حزب اسالمی از جانب حکومت افغانستان نهایی گردید که دارای سه مسودۀ توافق

این است.به هیأت مذاکره کنندۀ حزب اسالمی تسلیم داده شده،برای فرستان به حکمتیارباشد وماده می۲۵فصل و 

مسوده از سوی رئیس شورای عالی صلح به امضا رسیده است که به معنای امضای توافق نهایی نیست.

شود به هیأت حزب اسالمی به عنوان مسودۀ نهایی از جانب حکومت سپرده شده، در در کنار این متنی که ادعا می

ابهاماتی در این مسوده وجود دارند و توافق روی 8میهای حزب اسال رشطظر به پیشنیافته است. 7ها نیز انتشاررسانه

آن زمانی را دربر خواهد گرفت.

یت میدر مادۀ چها کنند، اما در رم این مسوده آمده است که هر دو جانب از خروج نیروهای خارجی از افغانستان ح

چیزی گفته نشده است. همچنان باشد، های حزب اسالمی میرشطپشازکه یکیعیین تاریخ خروج این نیروهامورد ت

حذف »اقدام به درخواست«نامه که حکومت افغانستان پس از امضای توافقآمده استدر مادۀ پنجم این مسوده 

کند. ولی در این موردهای حکمتیار و اعضای حزب اسالمی از لست سیاه سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر مینام

ه«7 :»ليک مد افغان حکومت او حزب اسالمي ترمن د ممکنه د ممکنه هوک

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/05/160518_ns_afg_peace_agreement
:»حزب اسالمی و صلح«اییدمراجعهصفحۀ انرتنتی این حزب های حزب اسالمی، بهرشطبرای پیش8

http://www.dailyshahadat.com/index.php/site/editorial_details/347
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ترین در حالیکه مصئونیت قضایی رهرب و اعضای حزب اسالمی از اساسی، از هیچ نوع تضمینی یادآوری نشده

ر میرشطپیش رود.های حزب اسالمی به ش

این ولی باز همکنند، شود حلقاتی در پروسۀ آشتی حزب اسالمی و حکومت افغانستان موانعی ایجاد میباآنکه گفته می

یجۀ مطلوبی را در پی خواهد داشت.تن،این دو مورددر صورت توافق دو طرف روی گفتگوها 

کار صلح حکومت افغانستانراه

. گرچند نقش استمتکیبه خصوص پاکستانمنطقههایکشوربربا طالبان، ملیوحدتحکومتصلحراهکار

کشورهای منطقه در تامین صلح در افغانستان مهم است، ولی تکیه بر کشورهای دیگر چنانچه مذاکرات چهارجانبه 

ببار نخواهد آورد.داد، نتیجۀ مطلوبی را نشان 

آن راهکار اصلیهای حکومت به میز مذاکره با حکومت افغانستان حارض نشدند، عامل اینکه چرا طالبان باوجود تالش

در قطر یگانه هاآنطالبان تاکید دارند که دفرت سیاسی .باشدکنونی حکومت برای صلح و تکیه بر کشورهای دیگر می

ایندهمرجعی اس تواند. همین دلیل بود که از اشرتاک در ا گفتگوهای صلح را به پیش برده میهگی از آنت که به 

.گفتگوهای چهارجانبۀ صلح که به میانجیگری پاکستان آغاز یافته بود، امتناع ورزیدند

برای آغاز گفتگوهای ین، حل است و نه هم تکیه بر دیگران. بنابرانه تاکید بر جنگ راه، گذشتهبا توجه به تجارب 

به گفتگوهای صلح با طالبانآغاز . باآنکهشودرودررو با طالبان نیاز ورود از در دفرت قطر برای مذاکرات صلح دیده می

به گفتگوهای ،میانجی افغانطرف بی، ولی الاقل حکومت باید از طریق یک گروه رسدها، دشوار به نظر میاین زودی

.ایددام رودررو با طالبان اق
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مو نوې الرهو چ اړيکې او د -افغان رې

ي وزیر په رسمي بلنه په یوه دډاکرت عبدهللا د چینرییس اجرائيهتېره اوون د افغانستان  ني درېلوم ور

ي، چې له یوې خوا د پاکستان لوی درستیز ا سفر والړ. دسفر چین ته  ال داسې مهال تررسه کې راحېل ج

مه کې رشیف هم د چین په سفر  لور اړخیزو ناستو پن هدی او له بلې خوا د  جوړهآباد کې هم په اسالمغون

شوه.

کې وپه برخکرنې، تجارت، اقتصاد او ترانزيرییس په دغه سفر کې د افغانستان او چین ترمن د اجرائيهد 

ه مو الرې په اړهشپ هوک ولو مهم یې د ورې هلیکونه هم السلیک شول، چې تر  و.لیکهوک

ندي، -عبدهللا دغه سفر به د کابلډاکرتدا چې د  ه اغېزه و بیا پیلولو د سولې پروسې پهبیجین پر اړیکو 

تینې ډول د ه اغېزې ولريکې به  ک«او هېواد به په ری ۍ- یو س ي»یوه ک تنې او که نهبرخه ک ؟ هغه پو

دلته پرې شننه کوو.دي، چې 
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ين اړيکېبيج-ميل وحدت حکومت او کابل

دې شوېډېرېد نورو کلونو په پرتله چین اړیکې -افغانله جوړېدو راوروستهحکومتد ميل وحدت که ؛ن

نی خه پيل ک او د سولې په قضیرسميافغان ولسمرش ارشف غني خپل لوم ه کې د چین د سفر له چین 

تونکی شو. مرستې غو

کابل ته یو شمېر او پوړو چارواکو سفرونه زیات شولړد لود افغانستان او چین ترمن کال کې۱۳۹۴په 

. همدا راز سفر وکپوځ لوی درستیز چ داو د "يل یوانچاو"مرستيال ولسمرشچینايي وزیرانو، د چین 

یوالينو چارواکو رسه د افغان چینايي لوړپوړو چارواکو د له لوړپوړو  و کې هم ولیدل ون ن کنفرانسونو په 

ها ې)(لکه د شان ن چينايي چارواکوی غون یوالو کنفرانسونو جوړو شويو د افغانستان په اړه . د دې تر او ن

و  ې په ډول، کې هم برخه واخیسته (غون - چین-پاکستان- آباد؛ د افغانستاناسالم- د آسیا زړه کنفرانسد بېل

لور اړخیزو ناستو او د  ې)ېچین درې اړخیز - افغانستان-پاکستانامریکا په  . غون

عبدهللا، د بهرنیو چارو وزیر صالح الدین ربا او د ميل ډاکرتیه رییس ئخوا اجراهپه بل اړخ کې د افغانستان ل

ر  چین ته په رسمي سفرونو والړل.هم امنیت سالکار حنیف ا

ه کېدو پمياشت په مياشتچین اړیکې -کال افغان۱۳۹۴تېر  لور والړې او په تېره یوه لسیزه کې د هد 

راز په تېر دغه.ثبات رسه مخ نه شوېچې له بې،ن اړیکې وېېو اړیکو کې همدا یواز اړخیز افغانستان په دوه

ر کې هم همکاري زیاته شوه او د افغانستان ل خوا د ميل ه کال کې د افغانستان او چین ترمن په نظامي ډ

ر ل او په امنیتي برخو کې د نورالحق علومي چین ته سفرونه و چارو وزیر کورنيواو د امنیت سالکار حنیف ا ک

هد کابل پچینلور تفاهمنامې السلیک شوې، چې د یوې تفاهمنامې له مخې بهچین او افغانستان ترمن

ي.دروازو کې امنیتي دروازې نصب ک لورو

ال  مه افغانستان ۲۹هپکال د فربورۍ ۲۰۱۶هم د "هویفان فن"په بل اړخ کې د چین لوی درستیز ج

ني سفر راغی او له لوړ پوړو افغان چارواکو رسه یې ولیدل. په دغه سفر کې د يشو نااعالن يوه ته په  یو ور

ه، بلکې د ۷۳چین لوی درستیز نه یوازې دا چې له افغانستان رسه د  رۍ"ملیون ډالرو مرستې ژمنه وک "تره

ه او دا -افغانستان- کستانپا-پرضد د چین ې مبارزې طرحه یې هم وړاندې ک هم وویل، چې يې تاجکستان د 

یوال کنفرانس هم جوړ "تروریزم"چین به د  پرضد د افغان ولسمرش طرحې په اړه، په راتلونکي اوړي کې یو ن
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ي. د چین لوی درستیز افغانستان ته داسې مهال سفر  ۍ- ېیوې الر «، چې په سیمه کې د وکک او » یوې ک

اسايس اقتصاد محوره پالیس هم د عميل کېدو په درشل ېدو د بیجین » پاکستان اقتصادي دهلیز- چین«

کې دي.

یس سفرئر اجرائيهچین ته د 

ي وزیر په رسمي بلنه چ درییس د اجرائيهد افغانستان  ته په خپل مه، دغه هېواد۱۵د مې مياشتې په لوم

نیدغهسفر والړ. رسمي دویم  ، چې د پاکستان لوی درستیز راحېل رشیف شوسفر داسې مهال تررسه درې ور

چین اقتصادي حوزې د امنیت په اړه - له چینایانو رسه د پاکستانيېاو هلتهوالړهم چین ته په رسمي سفر 

ې .خربې اترې وک

چعبدهللا هم په چین کې د سولې پروسې د بیا پیلولو او پر پاکستان د ډاکرترییس اجرائيهد افغانستان 

تند چ خه فشار د زیاتېدو په مو  ل بیا غو ه. له لوړپوړو چارواکو یو  او ده ه وک تنې په په همدې ت د یوې پو

و په ډولموږ دا توقع لرو، چې د هر : «واب کې وویل افغانستان کې تاثیر او نفوذ نه کار واخیستل يش، تر

»لې او امنیت ته زمینه برابره يش.سو 

ه او د سولور خپله تهه سفر پرمهال افغان لوري د چین پد دغ انه ک ي کې یې ېالره نوره هم رو ل په سمندر

خه  هد چین له دری  و هوک ن یې د شپ ند ک او تر ر ، کرنېد د السليک کولو له کبله لیکونو مالت 

دې کوپه برخترانزياوتجارت ه هم وشوه. ېد کې د اړیکو ن لو ه

ه ي، چین پهلیکونو له مخې به چین د دغو هوک ته به د زعفرانو تجارت کابل پوهنتون کې یوه ودان جوړه ک

ملیون یوان برشي مرستې ويش، او افغانستان ۵۰میلیون یوان تخنیکي او ۵۰۰پيل يش، له افغانستان رسه به 

مو طرحې دچ د به  ۍ"ورې ک، یوه ک برخه يش. "یو س
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مو نوې الره د ورې

م نسل په چین کېکال چې کله۲۰۱۳په  خه پن لورم نسل  د "يش جینپین"ته انتقال شو، نو واک له 

يش جینپین داسې مهال چې د چین اقتصاولسمرشچین  ان رسه روانه وهوړهدي وده مخ پشو.  د ، له 

ل. یو لویو امونه پورته ک مو هاقتصادي پروژو طرحې راوړې او د عميل کولو لپاره یې  خه د ورې له دغو طرحو 

جوړونه ده. بیا الرې بیا احیا یا 

مو خه تدغه طرحه به له دوو ال الرېد ورې د وچې او اوبو له الرې. ؛يېرېرو 

خه پیلد وچې له ال  ني ختی او رې به دغه طرحه له چین  خه په تېرېدو به من ن اسیا او ایران  ي، له من ې

ي.  ه کوله، چې د چین په دغه طرحه کې ه افغانستان له پيلاروپا ته رسې خو اوس یې په عميل ؛يششامله

ۍهیو «ډول له چینايي لوري رسه د  ک یوې ک ه»س . هوک لیک السلیک ک

ه مود دغه هوک ندل پهلیک او د ورې ون رسه به پر افغانستان مثبتې اغېزې و الره کې د افغانستان له 

ر بدل يش، په افترانزيییز تجارت او که له دې کبله به افغانستان د سیمهيش.  کې به د غانستان پر ډ

ونې  و) جوړونه کې پان کونو، ریل کر Multiplier)ويش، چې دا به بیا د اقتصادي رض تاثیر زیربناو (س

effect)و چنده مثبتې اغېزې ولري.له کبله د افغانستان پر ا قتصاد 

پای
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