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منځ د سولې هوکړه لیکتر  ميحزب اسال سوله بریا ده: د افغان حکومت او    

 ترمنځ د سولې او پخالینې بهیر ارزونه

 د راپور لنډیز

 لپارهپه دې راپور کې د افغان حکومت او حزب اسالمي ترمنځ د سولې او پخالینې د هڅو شننه او څیړنه تررسه شوې ده. د سولې هوکړې ته د رسیدو 

کراتو یې اغیزمن الملونه او محدودیتونه مشخص کړي، هوکړې، د هوکړو پيل کول او السته راغلې تجربې یې چې په راتلونکې کې ورڅخه د سولې د مذا

کال کې د اسالمي حکومت د رامنځته کولو په  ۱۹۷۰په برخه کې ګټه اخیستل کیدای يش، ارزويل او څیړيل دي. حزب اسالمي د یو ګوند په توګه په 

اد د تیري کلونو کې د شوروي اتح ۱۹۸۰که په ل -موخه جوړ شو. حزب اسالمي د یوې مهمې جهادي ډلې په توګه د افغانستان د شخړې په ټولو پړاوونو

برخه  کلونو کې د کورنیو جګړو، د طالبانو رسه د سیمو د کنټرول په ۱۹۹۰کوونکو پوځونو او د هغوی له مالتړ څخه برخمن رژیم په وړاندې مبارزه، په 

ونډه  -په وړاندې  جګړه کې کال کې د طالبانو د رژیم له راپرځیدو وروسته د  افغان حکومت او نړیوالو پوځونو مالتړیو ۲۰۰۱کې مستقیمه جګړه او په 

 درلودلې ده. 

افغان  کال کې افغان حکومت وسله والو مخالفو ډلو رسه د سولې د مذاکراتو له الرې سولې ته د چمتووايل ژمنه اعالن کړه. د دې ژمنې پر بنسټ ۲۰۰۹په 

ذاکرايت څو کلن پړاو پیل کړ چې بیا وروسته دغه بهیر د رسمي م -خکېم-حکومت وسله والو مخالفینو رسه د مذاکرايت بهیر لومړي پړاو یعنې له مذاکراتو

 کال د سپتمرب په میاشت کې د حزب اسالمي او افغان حکومت ترمنځ، چې استازويل یې د سولې عايل ۲۰۱۶مذاکراتو پړاو ته ورداخل شو. باالخره، د 

نیز ايس مرشتابه او نړیوالو همکارانو بشپړ مالتړ څرګند کړ. په دې څیړ شورا کوله، د سولې هوکړه لیک السلیک شو. له دغه هوکړه لیک  څخه  ميل سی

انو راپور کې پر ټولو هغو الملونو چې د حزب اسالمي رسه یې د سولې هوکړه لیک ته الره هواره کړه بحث کیږي چې د کابل میشتو حزب اسالمي مرش 

 مي سولې ته پر جګړې لومړیتوب ورکړهم پکې شامل دي. دغه راز په دې راپور کېونډه او د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعالن چې پر بنسټ یې حزب اسال 

او  پر دې هم بحث کیږي چې څنګه د طالبانو زیاتیدونکي قدرت د حزب اسالمي رهربي اړ کړه چې له موقع ګټه واخيل او مخکې له دې چې د طالبانو

 غان حکومت رسه د سولې هوکړه السلیک کړي. افغان حکومت ترمنځ د سولې بهیر د دوی اهمیت راکم کړي، د اف

ر وړاندې لیک پله بده مرغه، د پراخو سال مشورو او د مذاکراتو د څرنګوايل او اړوندو ځانګړونو په اړه د تخنیکي مهارتونو نه شتون د سولې دغه هوکړه 

وله مسلکي او په ځانګړې توګه د تخنیکي او سیايس تطبیق په پړاو کې جدي ستونزې رامنځته کړې. د  طالبانو په څیر د لویې او پیچلې ډلې رسه س

لواکو ره خپحرفوی مذاکراتو ته اړتیا لري چې د منظمې پالیسۍ او سرتاتیژۍ جوړول، د تخنیکي سالکارانو درلودل او د هوکړه لیک د تطبیق د څارنې لپا

 بنسټونو شتون او د عامه او سرتاتیژیکو اړیکو د پروګرامونو په الره اچول پکې اړین توکي دي. 
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 مشتاق محمد رحیم

 رسیزه. ۱ 
کال د سپتمرب په میاشت کې افغانان د څلویښت کلنې ځوروونکې جګړې په اوږدو کې  په لومړي ځل د سولې د هوکړه لیک د السلیک شاهدان  ۲۰۱۶د 

و ا ۲۰۱۵کال راهیسې یې نړیوالو ځواکونو رسه وسله وال مخالفت کاوه د  ۲۰۰۱وو. افغان حکومت او حزب اسالمي، یو له هغو اصيل ډلو څخه  چې د 

کال په دوران کې د سولې مذاکرات تررسه کړل. مخکې له دې چې حزب اسالمي د افغان دولت رسه د سولې هوکړه وکړي، وسله واله جګړه پای  ۲۰۱۶

 ته ورسوي او افغان دولت دوی ته په سیايس بهیر کې د ګډون الره هواره کړي، دواړو خوواو یو ډیر جدي مذاکرايت بهیر تررسه کړ.   

کمزورتیاو په  ه پام رسه چې د سولې دا بهیر او د پيل کولو پړاو یې په افغانستان کې یوه بې سارې بیلګه ده، د دې بهیر مستند کول، د پیاوړتیاو اودې ته پ

. ټه واخیستل يشنښه کول او د بهیر په دوران کې د نوښتونو منعکس کول ډیر اهمیت لري او کوالی يش په راتلونکې کې د ورته بهیرونو لپاره ورڅخه ګ

وګه تنګړې دا راپور پر مهمو پیښو، اړوندو کړنو، نوښتونو او مهمو اقداماتو مترکز کوي. څرنګه چې افغان حکومت غواړي د نورو وسله والو ډلو په ځا

نکو سولې او پخالینې په راتلو طالبانو رسه هم سوله وکړي، باید پوه شو چې د حزب اسالمي رسه د سولې له مذاکراتو څخه کومې السته راغلې تجربې د 

 بهیرونو کې د ګټې اخیستنې وړ دي. 

وړ لکسانو رسه د مرکو پر بنسټ لیکل شوی دی. په دې موخه د مذاکره کوونکو پالويو له غړو، د دولت  ۱۷دا راپور د سولې په بهیر کې د ښکیلو مهمو 

ه وونو کې یې ګډون درلود، د حزب اسالمي استازو او د سولې عالی شورا غړو رس پوړو او د منځني پوړ هغو چارواکو رسه چې د سولې په بیالبیلو پړا

د تفصیيل مرکې تررسه شوي دي.  دغه راز د دولت د مهمو چارواکو رسه چې د حزب اسالمي رسه د سولې له هڅو څخه یې مالتړ کاوه او همدا راز 

ه پالره برابره کړې وه هم مرکې تررسه شوې دي. د نړیوالې ټولنې استازو رسه چې  حزب اسالمي له مرشتابه رسه چې د سولې د بهیر بریالیتوب ته یې

جوړښتي -مهد نی مستقیمه او غیر مستقیمه توګه یې په دې بهیر کې ونډه درلودله او دا راز د مدين ټولنو له استازو څخه هم اړوند مالومات راټول شوي دي.

پرځای شوې وې، د دې راپور د جوړولو لپاره له ثانوي مالومايت رسچینو څخه هم ګټه اخیستل شوې مرکو رسبیره چې الرښودونکې پوښتنې پکې ځای 

ته ده. بیالبیل راپورونه او مقالې هم ترنظر تیرې شوي دي ترڅو ټول هغه موضوعات چې د حزب اسالمي او افغان حکومت ترمنځ یې د سولې هوکړې 

 الندې رايش.  الره برابره کړې ده، تر شننې او ژورې څیړنې

ړې د شخ دا راپور د منځپانګې له پلوه پرته له رسیزې په څلورو مهم برخو ویشل شوی دی. په لومړۍ برخه کې رسیزه، په دویمه برخه کې د افغانستان

ییزې  و مذاکراتو د مخه سولهاوښتونونه او بدلونونه، د حزب اسالمي رامنځته کیدنه او تکامل، په دریمه برخه کې د حزب اسالمي رسه د سولې د مستقیم

 کې د هڅې، د حزب اسالمي رسه د افغان دولت د اړیکو ټینګښت، هغه الملونه او توقعات چې دواړه خواوې یې سوله ییز حل ته اړ کړې، څلورمه برخه

و حزب اپه پنځمه برخه کې د افغان حکومت  مذاکرايت ټیمونو وړتیاوې، د بهیر پیچلتیاوې او محدودیتونه او دغه راز د مذاکراتو د بریالیتوب الملونه،

کومت اسالمي د سولې هوکړه لیک پر تطبیق او هغو برخو چې نه دي پيل شوي هر اړخیز بحثونه تررسه شوي دي. په پای کې د حزب اسالمي او افغان ح

 ږي. ترمنځ د سولې له بهیر څخه د السته راغلو تجربو په لست کولو رسه دا څیړنیز راپور پای ته رسی
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منځ د سولې هوکړه لیکتر  ميحزب اسال سوله بریا ده: د افغان حکومت او    

 ترمنځ د سولې او پخالینې بهیر ارزونه

 پر افغان شخړې یوه ځغلنده کتنه .۲
یدو او په افغان په دې برخه کې د افغانستان د شخړې پر مختلفو پړاوونو او بیالبیلو اړوندو اړخونو بحث کیږي او بیا وروسته د حزب اسالمي پر رامنځته ک

 . منازعه کې د نوموړي حزب پر دریځ او موقف مترکز کیږي

 ماهیتد افغان شخړې  ۲.۱    

هال مزیږدیز کال کې وسله واله شخړه هغه  ۱۹۷۳شخړې او منازعې و چې بیالبیل پړاوونه یې درلوديل دي: په په په تیرو څلورو لسیزو کې افغانستان   

اسې پیل شوه چې محمد داود خان د وخت پاچا له قدرت څخه لیرې او جمهوري نظام یې رامنځته کړ. تر دې مخکې هم بیالبیلو ډلو هڅه وکړه ترڅو د

امونو څخه یې الهام اخیستلی وي رامنځته کړي. د داود خان نوي دموکراتیک حکومت کمونیستي نظ -ویستي/لیننستییو سیايس نظام چې د اسالم یا ما

 د دغو غورځنګونو پر ځپلو پیل وکړ، ګڼ شمیر مرشان یې زندانونو ته ولیږدول خو ډیری مرشان یې ګاونډیو هیوادونو ته والړل. 

دموکراتیک ګوند د داودخان پروړاندې، د یوې خونړۍ کودتاه په ترڅ کې، نوموړی او د هغه کورنۍ ووژل او د کال کې د افغانستان د خلق  ۱۹۷۸په 

و استان قدرت واګې یې په الس کې واخیستې. نوي رامنځته شوي رژیم د سوسیالیستي اجنډا ګانو پر پيل کولو پیل وکړ چې له کبله یې ډیرافغانان پاک

دونو کال د دسمرب په میاشت کې د شوروي اتحاد رسو پوځونو پر افغانستان تیری وکړ، ګاونډیو هیوا ۱۹۷۹شول. کله چې د  ایران ته په کډه کیدو مجبور

 و افغانانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغی. کته د کډه کیدون

لسیزې کې د جګړې په  ۱۹۸۰اڅون ال ګړندی کړ. په پر افغانستان د شوروي اتحاد پوځي تیري د وخت د رژیم او تیري کوونکو پر وړاندې وسله وال پ

چې په فعاله لیکو کې د جنګیالیو شمیر زیات شو، دیني مرشانو )علامو( او مخالفو سیايس رهربانو )اسالمي ګوندونو، ماویستانو او نورو( پریکړه وکړه 

پونکي ګذارونه یې د خپلو ځانونو پر وړاندې سرت ګواښ باله، په توګه د هغه رژیم پر وړاندې چې ورڅخه یې کرکه درلودله او د رژیم لخوا لومړين ځ

(.  پاڅون کوونکو غورځنګونو څخه په هامغه وخت کې متحده آیاالتو او عريب هیوادونو ۲۰۱۰عميل توګه اقدامات پیل کړي )گیستوزی او ابراهیمی 

کال کې د جینوا د توافقاتو  ۱۹۸۸پایله کې د شوروي اتحاد پوځي ځواکونه د  . د دې وسله وال مقاومت په1مالتړ وکړ او پاکستاين پوځ یې الرښوونه کوله

 کال کې کمونیستي رژیم راوپرځول شو.  ۱۹۹۲پر بنسټ له افغانستان څخه وتلو ته مجبور شول او بیا په 

پاره یوځای رسه کار وکړي، او په همدې یوې هوکړې رسه سال شول، خو ونه توانیدل چې د اوږدمهال ل پر تنظیمونه بیا د واک د ویش پر رسجهادی 

کال پورې  ۱۹۹۴ترتیب رسه د مجاهدینو د بیالبیلو ډلو ترمنځ تنظیمې جګړې پیل شوې چې  یوې سرتې رسارسي داخيل جګړې ته یې الره هواره کړه. تر

د طالبانو نوی غورځنګ چې موخه یې د بې بندوباره (. ۲۰۱۰چې په افغانستان کې طالبان راڅرګند شول افغانستان د تفرقې له ګواښ رسه مخامخ و )رشید 

 ۲۰۰۱ده آیاالتو د ملیشو له منځه وړل و، تقریباً پر ټول هیواد یې ولکه ټینګه کړه او په آسانۍ رسه یې د ځان پر وړاندې مقاومتونه له منځه یوړل. پر متح

اتې کوچنۍ سیمې د ولکې ترالندې راوستلو لپاره په جګړه بوخت وو. د اکتوبر نیټې بریدونو پرمهال طالبان د هیواد په شامل کې د پ ۱۱کال د سپټمرب د 

اعده نیټه، د امریکې د متحده آیاالتو ولسمرش جورج بوش داسې یو پالن منظور کړ چې که طالبان نه غواړي د متحده آیاالتو غوښتنې ته چې د الق ۷پر 

                                                      
ان سلطنتي م څخه مالتړ وکړي. د سعودي عربستد امریکا کانګرس د مرکزي استخباراتو د ادارې یا )يس، آي، اې( لپاره یو کلنه بودیجه ځانګړې کړه ترڅو په افغانستان کې د پوځي پروګرا. 1

نسټ چې د واشنګټن او ریاض ترمنځ تررسه شوه، سعودي لوري توافق وکړ چې د کورنۍ او ولسمرش رونالد ریګن د کمونستانو پر وړاندې یوهوکړه السلیک کړ. د دغه غوره هوکړې پر ب

 متحده آیاالتو د هر ډالر پر وړاندې ډالر ورکړي. 

 (۲۰۰۴)ستیف کول  
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ري، مثبت ځواب ووايي، نو د یو جدي برید په ترڅ کې به د طالبانو ټول تأسیسات مببارد کړل د مرش ورسپارل دي و اود نوموړي برید مسؤلیت په غاړه ل

 (. ۲۰۱۱يش )بیرد او الیکس 

ړیوال کال د نومرب په میاشت کې د کابل پریښودلو ته اړ شول، د ملګرو ملتونو سازمان د آملان په بُن  ښار کې یو ن ۲۰۰۱وروسته له دې چې طالبان د 

(. ۲۰۱۸نس کې طالبانو ته د ګډون اجازه ورنکړل شوه )سټیف کول په دې کنفرا -یو لنډمهاله حکومت د رامنځته کولو په موخه جوړ کړکنفرانس د 

 ه اړیکې لري د ګډون حقپوځي پلوه له منځه تللی او په سیايس پروسه کې له دې امله چې د القاعده رس  دې ټولنې فکر کاوه چې نوموړې ډله نړیوال

 خامخ کړ. طالبانو ډیر ژر د نړیوالو ځوانوکو پر وړاندې خپله وسله واله مبارزه پیل کړه او د افغانستان امنیت او ثبات یې له ننګوونو رسه م وخنلري. 

 د حزب اسالمي رول  ۲.۲

 

تشکیالت او جوړښت د افغانستان د افغانستان په شخړه کې حزب اسالمي د یوې مهمې ډلې په توګه تل رول لوبولی دی. دې ګوند خپله مفکوره، 

نو کال کې جوړه شوې وه، اخیستي دي. د مسلام ۱۹۶۹د مسلامنو ځوانانو له غورځنګ څخه چې د کابل پوهنتون د ښوونکو او محصلینو یوه ډله وه او په 

کول،  او د کابل په ښار کې فعالیتونه تررسه ځوانانو غورځنګ د مارکسیستي او او ماویستي تحریکونو پر وړاندې چې د شاهي نظام پر ضد یې په پوهنتون

(. د حزب اسالمي بنسټ په اصل کې د مرص د اخوان املسلین له ګوند څخه چې د اسالمي خالفت جوړول یې اسايس ۲۰۱۸جوړ شوی و )جانسن 

 .هدف و په الهام اخیستو ایښودل شوی و

لو کې یې د نورو پیژندل شویو افغانانو په ګډون د حکومت پر وړاندې حزب اسالمی د ګلبدین حکمتیار لخوا تأسیس شوی چې په لومړیو مرح

اله سله و مخالفت او مبارزه پیل کړه او وروسته یې د نویو تشکیالتو رسه خپل جال ګوند جوړ کړ. د شوروي اتحاد له تیري وروسته حزب اسالمي خپله و 

 چې د شوروي اتحاد له مالتړه برخمن رژیم رسه په جګړه بوخت و. هغه مهال ډیریمبارزه سخته کړه او له دوه هغو مهمو تنظیمونو څخه شمیرل کیده 

و ارستې خلک په دې نظر و چې حزب اسالمي تر ټولو نورو تنظیمونو او ډلو زیات د امریکې د متحده آیاالتو او د خلیج د هیوادونو سیايس او مايل م

جیب الله نروسته حزب اسالمي د تیر په څیر د کابل حکومت پر وړاندې چې مرشي یې ډاکټر مالتړ ترالسه کوي.  د شوروي اتحاد د پوځونو له وتلو و 

 کوله خپلې وسله والې جګړې ته ادامه ورکړه. 

یاد تنظیم د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط څخه وروسته هم په کورنۍ جګړه کې سرت لوبغاړی و. حزب اسالمي او جمیعت اسالمي د جهاد 

ه جګړه پ ره همله هامغه لومړیو ورځو څخه د اصيل رقیبانو په څیر له یو بل رسه په جګړو کې ښکیل وو او وروسته بیا د کابل تر ولکې الندې راوستلو لپا

یعت بوخت شول. وروسته کله چې طالبان د افغانستان په سویل کې راڅرګند شول، حزب اسالمي له طالبانو رسه هم په جګړه واوښت او بیا یې له جم

 اسالمي رسه الس یو کړ ترڅو پر ټول افغانستان د طالبانو د کنټرول او غلبې مخنیوی وکړي. 

خړې دریم پړاو د نړیوالو مرستندویه ځواکونو یا آیساف او د افغانستان مؤقت حکومت رسه چې د بُن د د حزب اسالمي د وسله والې مبارزې او ش

کال د هوکړه لیک پر بنسټ رامنځته شوی و، جوړوي. د نړیوالو ځواکونو او د دوی متحدو افغان ځواکونو پر وړاندې د حزب اسالمي د وسله  ۲۰۰۱

بهرنیو ځواکونو بشپړ وتل و.  رسه له دې چې حزب اسالمي په ځینو سیمو لکه ختیځو سیمو، په شامل او مرکزي والې مبارزې موخه له افغانستان څخه د 

په هیواد افغانستان کې ځینې سیمو کې پیاوړی حضور درلود، خو هیڅکله یې ونشو کړای د طالبانو په څیر په یو لوی ګواښ بدل يش. په اصل کې طالبان 

ه ده. حزب اسالمي د افغانستان په څلویښت کلنه جګړه کې مهم لوبغاړی پاتې شوی ځکه په دې ټوله دوره کې  ترپایه دې کې یوه سرته وسله واله ډل
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نظامي اغیزمنتیا وسايت. حکمتیار یو کریزماتیک شخصیت دی او د ګوند غړي یې -تنظیم وکړای شول خپل سازماين جوړښت، د مراتبو سلسله او سیايس

کلنې وسله والې جګړې او مخالفت وروسته د سولې او پخالینې له بهیر رسه یوځای کیدل و، بیا هم  ۱۵پریکړو چې یوه یې د  رسه له ټولو استبدادي

سولې  مالتړ کوي. رسه له دې چې د وسله وال مخالفت په وروستیو کې حزب اسالمي له پوځي پلوه دومره پیاوړی نه و، خو د افغانستان حکومت رسه د

 الرې هوکړې ته رسیدل د افغانستان په تاریخ کې یوه مهمه پیښه شمیرل کیږي. او پخالینې له 
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مخکې مذاکرايت پړاو-د سولې شالید او له مذاکراتو     ۳.  

 د سولې د اجنډا رامنځته کول  ۳.۱

 

دوی توانیديل چې په افغانستان کې ټولې کال کې د طالبانو د راپرځولو او د نوي حکومت له رامنځته کولو رسه  ۲۰۰۱نړیوالې ټولنې فکر کاوه چې په 

و یعنې پوځي او اداري مؤسساتو د پیاوړي کولو هڅه کوله، هیڅ کومې ې امله کله چې هغوی د دولتي ادار وسله والې مخالفې ډلې له منځه یويس. له همد

اره کار وکړ. په ورته وخت کې وسله والو مخالفو ډلو او په ې او نه وروسته د افغانستان د شخړې د هوارولو لپمخالفې ډلې رسه یې نه په بُن ک وسله والې

پوځي ځواک په زیاتیدو شو او د چریکي جګړې له الرې یې  یام ورکړ او په تدریجي توګه د هغو ځانګړي ډول طالبانو خپلې وسله والې مبارزې ته دو 

)لنډمهايل او انتقايل حکومت( او  هزیاتیدو رسه، نه پرلپسې حکومتون له د پام وړ اغیزمنتیا وښودله. د وسله والو مخالفینو د پوځی ځواک او خوځښتونو

 نه هم نړیواله ټولنه دې حقیقت ته متوجه شوه چې وسله وال مخالفین د سیايس جوړجاړي له الرې سیايس بهیر ته داخل کړي. 

کال کې د ټاکنو له الرې ولسمرشۍ ته ورسید، ډیر ژر یې د سولې او  ۲۰۰۴حامد کرزی چې کله د مؤقت حکومت د بشپړیدو وروسته په 

 "تحکیم صلح"کال کې د سولې یو پروګرام پیل کړ. د  ۲۰۰۵پخالینې اړتیا ته پام شو او د پخواين ولسمرش ښاغيل صبغت الله مجددي په مرشۍ یې په 

دلې، مخ شو. رسه له دې چې ادعا کیږي چې نوموړي پروګرام په ځینو والیتونو کې السته راوړنې درلو ښت دغه پروګرام له ناکامۍ رسه د ټینګ یا د سولې

ی (.  ډیر ۲۱۰۱خو د یو ميل چوکاټ د نه شتون له امله یوازې د سیمه ییزو شخړو د هوارولو په یو کمیسیون بدل شو )د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 

 څارونکي باور لري چې د دې پروګرام جوړول یوازې د ښاغيل مجددي د مالتړ د راجلبولو لپاره  د ښاغيل کرزي یو سیايس رشوت و. 

 کال په ټولټاکنو کې د ولسمرش ۲۰۰۹د سولې او ميل پخالینې بهیر هغه مهال پر یو ميل لومړیتوب بدل شو چې ښاغلی کرزی په دویم ځل د 

 ۲۰۱۰ د(  ۲۰۰۹. په خپله پرانیستونکې وینا کې، ښاغيل کرزي د سولې او ميل پخالینې د پرمخ بیولو لپاره خپله اراده څرګنده کړه. )په توګه وټاکل شو

و ملګر  کال د جون په میاشت کې د سولې ميل مشوريت جرګه جوړه شوه او د ښاغيل کرزي د سولې او پخالینې له اجنډا څخه یې په کلکه مالتړ وکړ )په

 ونو کې د افغانستان د اسالمي جمهوریت دایمي استازويل(. ملت

استازو چې د افغانستان له ټول دردیديل ملت استازويل یې  ۱۶۰۰د سولې په ملی مشوريت جرګه کې د افغانستان د ټولنې له هر قرش څخه 

، راګانو غړي، علام، قومي مرشان، د مدين ټولنو استازيګډون کړی وو. د سولې د ميل مشوريت جرګې ګډونوال، د ميل شورا  غړي، د والیتي شو  ،کوله

او یوې  کټګورۍ ګډونوال( په کابل کې رسه راټول شول ترڅو د نا امنۍ د پای ته رسولو ۱۳په ایران او افغانستان کې د کډوالو استازي )په ټولیزه توګه 

 (. خو هیره دې نه وي چې ډاکټر عبدالله۲۰۱۰مشوريت جګړې پریکړه لیک تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره بحثونه او خربې اترې تررسه کړي ) د ميل 

 کال د ټاکنو پرمهال د ولسمرشۍ لپاره نوماند و او دغه راز په پارملان کې د نوموړي مالتړو په دې جرګه کې ګډون ونکړ.  ۲۰۰۹عبدالله چې د 

ر یو پریکړه لیک په صادرولو پای ته ورسیده. د جرګې ګډونوالو پ د سولې ميل مشوريت جرګه له درې ورځنیو بحثونو او نظریاتو وروسته د

 ميل ېو مخالفینو هم غوښتنه وکړه چې دغافغان حکومت غږ وکړ ترڅو سولې ته د خپلو لومړیتوبونو په رس کې ځای ورکړي او دغه راز یې له وسله وال

خص چوکاټ سپارښتنه وکړه او د خپلو سپارښتنو په ترڅ کې یې له حکومت پروسې رسه یوځای يش. دغه راز نوموړې جرګې د مذاکراتو لپاره د یو مش

ځانګړو کمیټو کې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو  ۲۸څخه د سولې عايل شورا د جوړولو غوښتنه وکړه ترڅو د سولې هڅې پرمخ بوځي. د جرګې غړو په 

 لپاره خپلې تفصیيل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کړې. 
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ې سپارښتنې ومنلې او د پخواين ولسمرش ښاغيل پروفیسور برهان الدین رباين په مرشۍ یې د سولې عايل شورا جوړه  حکومت هم د جرګ

او  کړه. د دې شورا د تخنیکي او لوژستیکي چارو د پرمخ بیولو لپاره یې د ښاغيل محمد معصوم ستانکزي په مرشۍ چې د ولسمرش کرزي کلک مالتړی

 راالنشا هم رامنځته کړ. سالکار و، یو اجرائیوي دا

د افغان دولت د سولې او ميل پخالینې نوښت د نړیوالو همکارانو له جدي مالتړ څخه هم برخمن شو. د کابل په نړیوال کنفرانس کې چې 

ه کړه خه خپله ژمنه څرګندنیټه جوړ شوی و، د سولې پروګرام تائید شو او نړیوالې ټولنې یې د مايل او سیايس مالتړ په مو  ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰د 

ره هواره ته ال  وحده آیاالتو په حکومت کې بدلونون(. د ولسمرش په توګه د بارک اوباما ټاکل کیدو د مت۲۰۱۰)د افغانستان په اړه د کابل نړیوال کنفرانس 

اره خپله اراده افغانستان د اوږدمهالې شخړې د هوارولو لپکړه او نوموړي هیواد د افغانستان په اړه نوې تګالره غوره کړه. د متحده آیاالتو نوې ادارې هم د 

 کړ.  نې له بهیر څخه یې خپل مالتړ اعال څرګنده کړه او د افغانستان د سولې او ميل پخالین

ګرام کال د اګست په میاشت کې پیل شو. دغه پرو  ۲۰۱۰د سولې او ميل پخالینې بهیر د سولې او بیا ادغام د پروګرام د یوې برخې په توګه د 

خالفینو جنګیالیو وسله والو م د -۲مخالفینو له مرشتابه رسه د سولې او ميل پخالینې د بهیر پرمخ بیول او د وسله والو  -۱د سولې اجنډا په دوه کچو تعقیبوله: 

د عامو  وګراماو سیمه ییزو مرشانو ته قناعت ورکول چې وسله وال تاوتریخوايل څخه الس واخيل او خپلو کورونو ته راستانه يش. د سولې او بیا ادغام پر 

 د بشپړ متویل ژمنه وکړه.  خلکو او نړیوالې ټولنې توقعات ډیر لوړ کړل او له همدې امله نړیوالې ټولنې د ډیرو مايل مرستو او د پروګرام

سیمې له  دد سولې د مذاکراتو د پیل لپاره د سولې عايل شورا د وسله والو مخالفینو له ډلو رسه د اړیکو ټینګولو ګڼ شمیر چینلونه پرانیستل. 

لپاره وهڅوي. خو دغو هڅو هیڅ هیوادونو څخه چې د طالبانو رسه یې نږدې اړیکې درلودې غوښتنه وشوه چې طالبان د سولې مذاکراتو ته د راتګ 

 . ډول پام وړ پایله رامنځته نکړه او په تدریجي توګه جګړې شدت وموند او ډیر لږ د ټیټې کچې طالب جنګیايل د سولې له بهیر رسه یوځای شول

رسه له دې چې طالبانو د افغان دولت رسه مذاکرات تل رد کړي، خو له فرصت څخه په ګټې اخیستنې، په کابل کې د حزب اسالمي مرشانو 

ي، د کرز او په نورو سیمو کې د سولې پلوي مرشانو د افغان حکومت رسه د مذاکراتو هڅې ال ګړندۍ کړې. ګڼ شمیر پیژندل شویو استازو کابل ته د حام

ې د عايل شورا غړو او د نړیوالې ټولنې له استازو رسه د لیدنو کتنو لپاره کابل ته سفرونه وکړل. خو افغان حکومت له حزب اسالمي رسه د سول سولې

خه  خپلو هڅو په مو  مذاکراتو لپاره ډیره عالقه نه څرګندوله او د طالبانو رسه یې د سولې عايل شورا او نورو چینلونو له الرې مذاکراتو ته د الرې هوارولو

په خپل یو راپور کې استدالل کوي چې ښايي حامد کرزي او د هغه د حکومت داخيل کړۍ  (RAND Cooperation)ته ادامه ورکوله. د راند مؤسسه 

رشۍ م(. د حکمتیار په ۲۰۱۱غوښتل چې د طالبانو له مرشتابه او پاکستاين پوځیانو رسه په پراخه توګه د سولې یو جوړجاړي ته ورسیږي )شین او دوبین 

کال کې د سولې د مذاکراتو په موخه حامد کرزي ته مراجعه وکړه خو هیڅکله و نه توانیدل چې د سولې رسمي مذاکرات پیل  ۲۰۰۷حزب اسالمي په 

 (.۲۰۱۸کړي )دیرکسین 

ري ه سولې او ميل پخالینې ته د خپلو کاکال کې د ټاکنیزو کمپاینونو په درشل کې ډاکټر محمد ارشف غني وسله والو مخالفینو رس  ۲۰۱۴په 

 لومړیتوبونو په رسکې ځای ورکړ. د سولې پر بهیر د نوموړي مترکز، د حزب اسالمي مرشان وهڅول چې د ښاغيل ارشف غني رسه یوځای شی. دوی د

ي ډاډ ورکړ چې که ولسمرش شو، د حزب اسالمحکمتیار له استازو رسه د ارشف غني ناستې ته زمینه برابره کړه. ښاغيل غني د حزب اسالمي مرشانو ته 

 رسه به رسمي مذاکرات پیل کړي. 

د ولسمرشۍ د تحلیف په مراسمو کې ښاغيل غني د حزب اسالمي رسه د سولې او پخالینې پر ژمنې بیا ټینګار وکړ. خو هیره دې نه وي چې 

په ټاکنو کې د درغلۍ تورونو، د ميل یووايل حکومت پر رس هوکړې ته د  له ټاکنو څخه  هغه ډول چې ډاکټرغني توقع درلودله پایله ترالسه نه شوه.

بايت ژمنې رسیدلو اوږدمهاله بهیر او د ولسمرش غني او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله ترمنځ النجې المل شوې چې ډاکټر غني و نه يش کړای خپلې انتخا
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ینې د سرتاتیژۍ د نه شتون له امله د سولې بهیر له بنسټیزې ستونزې رسه مخامخ شو. خو د په بریالیتوب رسه پلې کړي. لږترلږه دوه کاله د سولې او پخال

 کال د فربورۍ په میاشت کې ښاغيل غني د سولې په عايل شورا کې پر اصالحاتو الس پورې کړ.  ۲۰۱۶

ازويل یې کوله او حزب اسالمي د استازو د سولې او مذاکراتو د رسمي بهیر له پیل څخه ډیر مخکې، د ميل امنیت شورا چې د ولسمرش است

مه درلودله. و اداترمنځ د نارسمي مذاکراتو بهیر روان و. د څو کلونو لپاره د سولې د مذاکراتو پر بڼې او ډول او دغه راز د سولې پر کاري کړنالرې بحثون

انو د څرګندولو په موخه د حزب اسالمي د مرشانو او حکومتی مرش د مذاکراتو د محرم پړاو په ترڅ کې د باور جوړونې او د دولت د مرشتابه د نیک نیت 

 .   وې وېترمنځ او دغه راز د حزب اسالمي رسه د سولې د بهیر لپاره د نړیوالې ټولنې د مالتړ د راجلبولو لپاره ګڼ شمیر ناستې او غونډې تررسه ش

له راوستلو وروسته، له حزب اسالمي رسه رسمي مذاکرات پیل کال د مارچ په میاشت کې په سولې شورا کې د الزمو اصالحاتو  ۲۰۱۶د 

امنیت  د ميلشول. د سولې عايل شورا مذاکرايت ټیم د دولت په استازولۍ او د حزب اسالمي لوړپوړو مرشانو د حکمتیار په استازیتوب دغه بهیر پیل کړ. 

عاله توګه سهم په ماتولو کې یې په پروسه کې په ف )بندونونو( بستونو ارولو او د بُنشورا دفرت په مذاکراتو کې عمالً ونډه نه درلودله، خو د ستونزو په هو 

 درلود. 

 مساعدوونکي الملونه  ۳.۲

کال کې د متحده آیاالتو د پوځي مداخلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رسمي مجوز وررسه و،  وروسته د حزب اسالمي د منځنۍ کچې  ۲۰۰۱په 

ئید وروسته تا ځینې مرشان افغانستان ته راستانه شول. د حزب اسالمي یو شمیر مرشانو، دا حزب د "حزب اسالمي افغانستان" په نامه د ګلبدین حکمتیار له

مي د منځنۍ د یو سیايس حزب په توګه رسامً ثبت او راجسرت کړ او د طالبانو له سقوط وروسته یې په سیايس بهیر کې پراخه ونډه واخیستله. د حزب اسال 

 ۲۰۱۴ه یوځای شول. د کچې نورو رهربانو هم د حزب اسالمي څخه د جال شویو څانګو په توګه په کابل کې فعالیت پیل کړ او د دموکراتیک رژیم رس 

(. په سیايس بهیر کې د دغو رهربانو حضور دوی ته ۲۰۱۸کال تر پایه لږترلږه د حزب اسالمي شپږ څانګو په کابل کې سیايس فعالیت کاوه )دیرکسین 

 الره هواره کړه  او ځینو یې آن د افغان حکومت په کابینه کې د وزیرانو په توګه دندې تررسه کړي. 

کو ب اسالمي مرشانو د حزب اسالمي د هغه مرشتابه رسه چې ال د افغان دولت او نړیوالې ټولنې رسه په جګړه بوخت و، د اړیکابل میشتو حز 

ې ر ډیر د کانالونو په رامنځته کولو کې ډیره مرسته وکړه. د افغان حکومت او د حزب اسالمي جګړه کوونکې څانګې ترمنځ د اړیکو او متاسونو هڅو ت

مي له دولت رسه خپله لوده. د افغان حکومت او حزب اسالمي ترمنځ منظمې اړیکې د رسمي مذاکراتو د پیل المل نه شوې او حزب اسال مودې ادامه در 

ي او چریکي جګړې ته ادامه ورکړه. د حزب اسالمي یوه مهمه غوښتنه له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل و. دغه راز حزب اسالم يآیډیالوژیک

نتخابات قانون د تعدیل او تجدید غوښتنه کوله او تل یې ټینګار کاوه چې باید د یوې آزادې او مستقلې ادارې ترڅارنې الندې آزاد او خپلواک ا د اسايس

 تررسه يش.  

 ي او ملکيوروسته له دې چې بارک اوباما د متحده آیاالتو د ولسمرش په توګه وټاکل شو، د افغانستان او پاکستان په اړه یې خپله نظام

کال  ۲۰۱۴نیټه د متحده آیاالتو ولسمرش په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د زیاتولو چې بیا به په  ۲۷کال د مارچ په  ۲۰۰۹سرتاتیژي اعالم کړه. د 

ه د جال راطي او تروریستي ډلو څخکې د دغه ځواکونو بشپړو وتلو ته الره هواره کړي، اعالن وکړ.  هغه دغه راز د هغو وسله والو مخالفینو رسه چې د اف

زب ح(. د سرتاتیژۍ دې بدلون د ۲۰۱۴کیدو هوډ ولري او د سولې له بهیر رسه یوځای کیدل وغواړي، د سولې او پخالینې شونتیا هم زیاته کړه )کلینټن 

 . اسالمي سوله خوښي مرشان وهڅول چې له خپل مرشتابه څخه د سولې په مذاکراتو کې د ګډون غوښتنه وکړي
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 ترمنځ د سولې او پخالینې بهیر ارزونه

ډګر کې خپله براليس بل هغه المل چې د حزب اسالمي مرشان یې د افغان حکومت رسه د سولې خربو ته اړ کړل دا و چې دې ډلې په پوځي 

ه له طالبانو ته بایلله. حزب اسالمي د کورنۍ جګړې پر مهال او هغه وخت چې له طالبانو رسه په جګړه کې ښکیل و هم خپل سیايس او نظامي کدرون

ه ه ورکړي و. دې ډلې د نړیوالې ټولنې رسه په جګړه کې هم تر خپلې ولکې الندې سیمې له السه ورکړې وې او ډیری جنګیايل یې له طالبانو رس الس

غه ده ه. پیوځای شوي و او طالبان د جګړې په ډګر کې چې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت رسه په وسله واله مبارزه کې ښکیل وه مهمه ډله بلل کیدل

 برخه کې طالبانو د ټولو پاملرنه ځانته جلب کړې وه. 

 هکلونو پ ۲۰۰۰په اصل کې طالبانو د متحده آیاالتو د نوې سرتاتیژۍ او د افغان حکومت د سولې د پروګرام په محراق کې قرار درلود. د 

بهرنیو  -ونوه شوې، دغه راز د افغانستان په شخړه کې نورو ښکیلو اړخیپلوماتانو ترمنځ ګڼ شمیر محرمې او پټې ناستې تررس جریان کې د طالبانو او بهرنیو د

ايل او تسلیحايت مرستې له طالبانو رسه کولې او حزب اسالمي د رسچینو د کمښت رسه مخامخ شو چې په خپلې ټولې م -هیوادونو او خپلواکه رسچینو

 دامه ورکړی. پایله کې یې نه شو کوالی چې وسله والې مبارزې ته د تیر په څیر ا

د حزب اسالمي مرشتابه په ځانګړې توګه هغوی چې په بهر کې میشت و او په عميل توګه په جګړه کې ښکیل نه و، دې حقیقت ته ورسیدل 

پلې چې نوموړې ډله ورو ورو د افغانستان په مسائلو کې خپل اهمیت له السه ورکوي. نو له همدې امله د حزب اسالمي بارسوخه مرشانو باید په خ

ه کړی ترالساوږدمهالې سرتاتیژۍ کې بنسټیر بدلون راوستلی وای او باید په سیايس بهیرونو کې دخیل شوي وای ترڅو خپل له السه تللی اهمیت یي بیرته 

ولې د تان د دولت د سوای. سوله پلوي سرتاتیژیستان د متحده آیاالتو په دې اعالن رسه چې خپل ځواکونه له افغانستان څخه بايس او دغه راز د افغانس

 پروګرام د پیلیدو په پایله کې د سولې له بهیر رسه یوځای کیدو ته تشویق شول. 

 هیلې )توقعات(  ۳.۳

 

ل په جریان کې ټولو خواوو په څرګنده توګه خپل توقعات درلودل، خو افغان دولت  و نشو کړای چې خپ د حزب اسالمي رسه د سولې او پخالینې د بهیر

 توقعات عامو وګړو او خپلو نورو همکارانو او رشیکانو ته د منظمو تبلیغايت او عامه پوهاوي د پروګرامونو له الرې ورسوي. 

 څرنګه چې حزب اسالمي له مذاکراتو څخه په مخکې کلونو کې د هیواد ډیرې کوچنۍ سیمې تر ولکې الندې درلودلې، افغان دولت او د سولې عايل

ې دا چوښتل شورا په دې پوهیدل چې له حزب اسالمي رسه سوله به په هیواد کې د تاوتریخوايل او بې ثباتۍ په کچه دومره اغیزه ونلري، خو بیا یې هم غ

فغان اکړي. بهیر له حزب اسالمي رسه پرمخ بوځي ترڅو د نورو مخالفو وسله والو ډلو رسه د سولې په برخه کې خپله سیايس اراده په عميل توګه څرګنده 

 .د سولې لپاره پیاوړې کړيهم ژمنتیا طالبانو اراده او د سوله پلویو حکومت باوري و چې له حزب اسالمي رسه سوله به د 

ب اسالمي سوله پلوي مرشان هم پوه شوي و چې کیدای يش د وسله والې مبارزې په دوام رسه خپلو موخو ته ونه رسیږي. د ملکي د حز 

 ته اړتلفاتو دوامداره زیاتیدنه بل دلیل و چې حزب اسالمي یې له دې ویرې چې نور هم په خلکو کې خپل مالتړ له السه ورنکړي د سولې مذاکراتو 

ې یې کد طالبانو بیا راڅرګندیدنه او د سیمې د هیوادونو مالتړ له دغه ډلې څخه د حزب اسالمي موقف تر یو حده کمزوری کړ. په پایله  ویست. دغه راز

 د حزب اسالمي مرشانو هڅې پیل کړې ترڅو د شخړې د هوارۍ یو داسې پریکړې ته ورسیږي چې دواړه لوري پکې ګټندوی وي. له بله پلوه د متحده

په  کال په پایې کې له افغانستان ووځي، د حزب اسالمي یوه غوښتنه تررسه شوه او ۲۰۱۴په دې اعالن رسه چې ګواکې امریکايي پوځونه به د   آیاالتو

 همدې دلیل رسه د حزب اسالمي مرشانو له ښاغيل حکمتیار څخه غوښتنه وکړه چې د سیايس مذاکراتو پیل ته غاړه کیږدي. 
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ترڅو خپله اجندا وروسته له دې  له سیايس الرې تعقیب کړي. دې حقیقت ته په پام رسه چې په افغانستان کې  حزب اسالمي پریکړه وکړه

چې شخړه یو جدي والړ حالت ته رسیدلې ده، حزب اسالمي درک کړې وه چې یوازې کوالی يش دا ستونزه د مذاکراتو له الرې حل کړي. بله اندیښنه 

له طالبان د سولې به بهیر رسه یوځای يش نو د حزب اسالمي د سولې بهیر به تر سیوري الندې رايش نو له همدې ام حزب اسالمي درلودله دا وه چې که

 د دې ډلې سوله پلویو مرشانو د سولې لپاره خپلې هڅې ال ګړندۍ کړې. 
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منځ د سولې هوکړه لیکتر  ميحزب اسال سوله بریا ده: د افغان حکومت او    

 ترمنځ د سولې او پخالینې بهیر ارزونه

 د سولې مذاکرات او پایلې .۴
مذاکرايت پړاو، د مذاکراتو پړاو او د  -ېمخک -مذاکراتو لکه له له حزب اسالمي رسه د سولې بهیر لکه د سولې د نورو بهیرونو په څیر خپل عادي پړاوونه 

پورې یې ادامه کال تر لومړیو  ۲۰۱۶کال څخه د  ۲۰۱۵. له مذاکراتو څخه مخکې په غیررسمي پړاو کې چې د وکړه لیک د السلیک پړاو تعقیب کړه

وه.  محمد حنیف امتر د ميل امنیت سالکار، د حزب اسالمي او افغان ولسمرش  هدرلوده، د افغانستان د دولت په استازیتوب د ميل امنیت شورا دخیل

لې وه چې د حزب ارشف غني ترمنځ د سولې د خربو اصيل آسانچاری و. ولسمرشغني ته د ښاغيل امتر مستقیم الرسيس نوموړي ته دا وړتیا وربخښ

مذاکرايت بهیر  -اسالمي رسه اړیکې ټینګې کړي او په ورته وخت کې یې د نوموړې ډلې اعتامد د مذاکراتو پر بهیر زیات کړی و.  له مذاکراتو مخکې

د غوښتنو په رشیکولو  ړو خواودوادعامو خلکو له نظرونو پټ تررسه شو. په دې دوره کې حزب اسالمي او افغان دولت د مذاکراتو پر طرزالعمل او ډول، د 

 او د باور جوړونې په موضوعاتو بحثونه تررسه کړل. 

رسمي مذاکرات د محرمو مذاکراتو څخه وروسته پیل شول. افغان دولت د رسمي مذاکراتو مسؤلیت د سولې عايل شورا او حزب اسالمي د 

 مرحله کې دخیل و.  مذاکراتو مسؤلیت هغه پالوي ته وسپاره چې د مذاکراتو مخکې مذاکرايت

 د مذاکرايت ټیمونو جوړښت او وړتیا    ۴.۱

      الف: د مذاکرايت ټیمونو جوړښت او کاري چلند ≡

حمن د سولې عايل شورا له حزب اسالمي رسه مذاکرات پرمخ یوړل. د سولې عايل شورا په مذاکرايت ټیم کې د نوموړې شورا درې مرستیاالن، عطاالر 

و له غړی یمسلیم، حبیبه رسابی او عبدالخبیر اچقون او دغه راز د سولې عايل شورا د داراالنشا رئیس ښاغلی محمد ایوب رفیقي شامل وو. د مذاکرايت ټ

مي د اسال  بیالبیلو سیايس، ټولنیزو او آیډیالوژیکو قرشونو څخه استازويل کوله. د مذاکرايت ټیم مرشي د ښاغيل عطاالرحمن سلیم په غاړه وه چې حزب

ګوند په کورنیو څلورو لسیزو د رقیبې ډلې یعنې جمیعت اسالمي رسه تړاو لري. ښاغلی اچقون د جنبش اسالمي د ګوند لوړپوړی غړی دی. نوموړي 

ري دعا لجګړو کې تل خپل دریځ له بیالبیلو ډلو رسه د یوځای کیدلو له الرې بدل کړی دی. حبیبه رسايب چې د ښځو د حقونو یوه رسسخته فعاله ده، ا

 چې له هیڅ ډول سیايس ګوند یا ډلې پورې تړاو نلري. 

میعت اسالمي تاریخي سیالۍ ډیری مهال د هدفمندو مذاکراتو مخنیوی د سولې عايل شورا نامتجانس مذاکرايت ټیم او د حزب اسالمي او ج

دلو ته اپاریکاوه او څو څو ځله بحثونه له دریديل حالت یا بُنبست رسه مخامخ شول. پخوانیو مخالفتونو به د هوکړه لیک پر هره ماده د ترخو بحثونو ر 

 زمینه برابروله.  

 د منځګړي په توګه اړتیا درلودله. د ښاغيل ارشف غني په استازیتوب د ميل امنیت د شورا ډیری مهال به مذاکرايت ټیمونو دریم اړخ ته

راتو په ې ډیر مؤثر او اغیزمن رول لوباوه. له حزب اسالمي رسه د سولې له مذاکراتو څرګنده شوه چې د مذاککسالکار ښاغيل امتر په ټول مذاکرايت بهیر 

نو د باور وړ وي کوالی يش د بُنبست یا دریديل حالت په ماتولو کې چې د مذاکرايت طرفونو د متضادو دریځو  کې هغه شخصیتونه چې د دواړو خواوترڅ 

 څخه رامنځته کیږي، مهم رول ولوبوي. 

د حزب اسالمي په مذاکرايت ټیم کې محمد کریم امین او عتیق الله صافی شامل وو. د سولې د بهیر په پرمختګ او رسمي کیدو رسه  ډاکټر 

تې شو. غیرت بهیر، چې د حزب اسالمي له مرشانو څخه شمیرل کیږي، هم له ټیم رسه یوځای شو. د حزب اسالمي مذاکرايت ټیم په ټول بهیر کې ثابت پا
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ییزو لوبغاړو دې ټیم د مذاکراتو او د سولې او پخالینې لپاره خپل لیدلوری وارله مخه د افغان شخړې د تحلیل پر بنسټ ټاکلی و. څرنګه چې ډیرو سیمه 

ر کې د سولې په بهیر کې منفي او زیامنن کوونکی نقش لوباوه، نو له همدې امله د حزب اسالمي مذاکرايت ټیم د حزب له هغو غړو جوړ و چې په به

سې او عتیق الله صافی و او د حزب اسالمي د منځنۍ کچې د مرشانو له اغیزې څخه واټن ولري. کریم امین له فرانب، ترڅو د سیمې له سیايس لوومیشت و 

 . وله جرمني څخه چې دواړه د اړوندو هیوادونو تابعیتونه لري، په مذاکراتو کې شامل و 

ځکه د سیمه ییز اغیز څخه د لیري وايل ترڅنګ، دواړه پورته ذکر شوي شخصیتونه د حزب اسالمي د مرشتابه له ځانګړي درناوي څخه هم برخمن وو، 

لپاره دوی  ړو دوه کسانو له مايل پلوه دغه ډله متویل کړې وه او د نظامي اجندا د پرمخ بیلو او د روزنیزو زیربناو د ساتنېچې د اوږدې مودې لپاره نومو

ړو نقش درلود او کې دوامايل مرستو په لیږد مايل مرستو ته اړتیا درلودله. د مايل رسچینو د برابرولو او د حزب اسالمي د ټولنیزو کړنو د پرمخ بیولو لپاره د 

نه خصیتو له همدې امله د حزب اسالمي د مرشتابه له ځانګړي اعتامد څخه برخمن وو. نو دغه دوه کسان د حزب اسالمي د استازیتوب لپاره ډیر مناسب ش

 بلل کیدای يش. 

یلینب ماروپایې اتحادیې د سفیر ښاغيل فرانس مذاکره کوونکو ته زمینه برابره کړه ترڅو په افغانستان کې د ، اروپا میشتو دوه ګوين تابعیت

رب او ه د صرسه ښې اړیکې ولري. میلبین د نړیوالې اجامع د رامنځته کولو او د سرتو بُنبستونو پرمهال منځګړیتوب او د حزب اسالمي مذاکره کوونکو ت

ارانو مین پوهاوي کریم امین رسه مرسته وکړه چې د نړیوالو همکحوصلې د سپارښتنو په برخه کې مهم نقش ولوبوه. په فرانسوي او انګریزي ژبه د کریم ا

 مالتړ هم ترالسه کړي. 

ځ مندواړو کریم امین او صايف تقریباً د یوې لسیزې په ترڅ کې د افغان حکومت رسه مذاکرات د تررسه کولو لپاره  د حزب اسالمي د غړو تر 

يل کریم د سولې او آزادۍ تر رسلیک الندې یو کمیسیون جوړ کړی و چې په لومړي ځل یې .  . په فرانسه کې ښاغېد سولې او پخالینې هلې ځلې کول

ه افغانستان یو تلویزیوين پروګرام هم پرمخ بیوه چې پ په نامه" پیام نود " کډوالو په ګډون یوه غونډه ترتیب کړه. دغه راز نوموړي ۴۰۰کال کې د  ۲۰۰۷په 

بلیغات کول. د څلویښت کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره دې دواړو شخصیتونو سرتاتیژیک او آیدیالوژیک کې یې د سولې او پخالینې لپاره مثبت ت

 تعهد د سولې د بهیر په بریالیتوب کې مهمه ونډه درلودله. 

اسالمي د مرش  د حزب اسالمي د مذاکرايت ټیم بل مهم غړی ښاغلی غیرت بهیر هم د مذاکراتو لپاره یو مناسبه ټاکنه وه. نوموړی د حزب

او د شپږو  هي ځواکونو ونیو امریکاي کال کې ۲۰۰۲دی. ښاغلی بهیر په  زوم او نږدې سالکار دی چې د یوې اوږدې مودې لپاره وررسه نږدې پاتې شوی

 ې له بند څخه راخالصکال ک ۲۰۰۸کلونو لپاره په زندان کې وساتل شو. نوموړی د پخواين ولسمرش ښاغيل کرزي په ځانګړې مداخلې او مالتړ رسه په 

 شو. له هامغه وخته ښاغيل بهیر د حکمتیار او کرزي  ترمنځ د منځګړي رول په ښه توګه ادا کړ. 

نوموړی هم د حزب اسالمي د مرشتابه پالوي ترمنځ د سولې او چې همدا دلیل و  اوولسشمر هم د ښاغيل بهیر رسه منظمې اړیکې درلودلې 

م کال کې چې ښاغلی بهیر ال ځوان و او د افغان جګړې لومړي پړاوونه و، بهیر د یو رويس پالوي رسه ه ۱۹۸۲پخالینې له بهیر څخه مالتړ وکړي. په 

ې چ وخت افغان حکومت ترمنځ په مذاکراتو کې په عراق او په لیبیا کې، مذاکراتو کې ګډون کړی و. دغه راز غیرت بهیر د مجاهدینو د تنظیمونو او د 

یوه  په مذاکراتو دراز په لندن کې هم په  داد معمرالقذافی لخوا ورته آسانتیا برابره شوې وه هم د حزب اسالمي په استازیتوب ګډون کړی و. نوموړي 

اره ب اسالمي د رهربۍ باور له ځانه رسه درلودل هغه څه وو  چې نوموړی د مذاکراتو لپدوره کې ګډون کړی و. په تیر کې د مذاکرتو د تجربې او د حز 

 پر یو وړ او مناسب شخص بدل کړي. 



   

 

13 

منځ د سولې هوکړه لیکتر  ميحزب اسال سوله بریا ده: د افغان حکومت او    

 ترمنځ د سولې او پخالینې بهیر ارزونه

 د مذاکرايت ټیمونو وړتیاب:  ≡

ايت او روزنیز پروګرام د سولې عايل شورا او افغان حکومت د سولې د بهیر لپاره دومره چمتو نه و. مذاکرايت ټیم کايف تجربه نه درلودله، هیڅ ډول معلوم

نیکه مرغه، ورته نه و برابر شوی، هیڅ ډول مفکوره یې نه درلودله چې باید په کوم روش مذاکراتو ته داخل يش او څه ډول پرستونزو برالسی ومومي. له 

وال په توګه په لوړه کچه په دغه بهیر د ميل امنیت د شورا سالکار، ښاغلی امتر، چې د حزب اسالمي رسه د سولې د بهیر مهندس و د یو پیاوړي سیاست

 کې ډیر مثبت نقش ولوبوه. د نوموړي شتون د سولې عايل شورا د مذاکره کوونکي ټیم ظرفیتي خال تر ډیره حده جربان کړې وه. 

را د څخه د سولې شو  د مذاکرايت ټیم د چمتووايل لپاره، د سولې عايل شورا داراالنشا رئیس، د ملګرو ملتونو د سیايس منایندګۍ یا یوناما

ه د رس کولو غړو لپاره د رسمي مذکراتو په برخه کې د یو روزنیز ورکشاپ د دایرولو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو د نوموړي غوښتنې ته په مثبت ځواب ور 

د سولې عايل شورا له غړو رسه  سولې عايل شورا غړو لپاره یو روزنیز ورکشاپ جوړ کړ چې پکې د مذاکراتو تخنیکونه او د نړۍ د مذاکراتو تجارب

 رشیک شول. دا ورکشاپ د یو نړیوال متخصص لخوا پرمخ یوړل شو. 

رسه له دې چې د حزب اسالمي مذاکره کوونکو د مذکراتو په برخه کې رسمي روزنه نه وه ترالسه کړې، اما د سولې عايل شورا رسه په 

دود حمي له هامغه پیله له مذاکراتو څخه له ځان لپاره موخې، څرګند لرلید او د مذاکراتو مذاکراتو کې براليس و. المل یې ممکن دا وي چې حزب اسال 

 . ټاکيل و. د ښاغيل بهیر پوځي او سیايس تجربې د مذاکراتو په بهیر کې مذاکرايت ټیم ته یو اضايف ارزښت وربخښلی و

 

 د سولې مذاکرات او د هوکړه لیک د مسودې لیکنه. ۴.۲

یسې کله چې د سولې او پخالینې د مذاکراتو لپاره د حزب اسالمي چمتووالی و ارزول شو څرګنده شوه چې حزب اسالمي له هامغه لومړیو کلونو راه

ړې وه. د کال د اکتوبر د میاشتې له بریدونو څخه وروسته رامنځته شو، د مذاکراتو لپاره پالن او سرتاتیژي طرح ک ۲۰۰۱کله چې د افغانستان حکومت د 

 سولې عايل شورا او افغان دولت برخالف چې اکرثه کړنو یې عکس العملی بڼه درلودله، د حزب اسالمي چلند فعال او مبتکرانه و. 

کال د مارچ په میاشت کې حزب اسالمي داسې یو سند جوړ کړی و چې د ميل ژغورنې میثاق یې باله. په نوموړي سند کې د بهرنیو  ۲۰۱۰د 

د کال کې خپل رسمي مذاکرات افغان دولت ته د یو سن ۲۰۱۵وتلو او د لنډمهالې ادارې پر رامنځته کولو ټینګار شوی و. حزب اسالمي په ځواکونو پر 

څخه  حثونوپه سپارلو  چې د سولې او پخالینې طرحه یې نومولې وه او د ميل ژغورنې له میثاق څخه اقتباس شوې وه، پیل کړل. پر دغه سند له لومړیو ب

 څرګنده شوه چې  نوموړی سند په ټولیزه توګه د حزب اسالمي پر غوښتنو متمرکز و او ځینې غوښتنې خو دومره جدي او توندې وې چې د سولې او

 طونهمذاکراتو بهیر یې په آسانۍ له ناکامۍ رسه مخامخ کوالی شو. په دغه سند کې الزم اصالحات راوستل شول، د حزب اسالمي له سند څخه ځینې رش 

 او د افغان دولت وړاندیزونه پکې ځای پرځای شول. 

مذاکراتو پر نوي سند، چې د دواړو خواو نظریات پکې ځای پرځای شوي و، پیل او پرمخ والړل. اما د سند پر هرې مادې مذاکره او بحث 

د دې المل شول چې دواړه اړخونه څو څو ځله له بُنبست رسه مخامخ يش. خو کله چې النجمن موضوعات یوې خواته پریښودل شول ترڅو ورباندې 

 يش، نو پر هغو موضوعاتو چې ډیر النجمن نه و مذاکرات ډیر په آسانه پرمخ والړل. وروسته بحث و 
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د حزب اسالمي مذاکره کوونکي ټیم په واضح توګه د سولې د هوکړې لپاره پر خپلو حدودو او ټولو جزئیاتو پوهیده. اصيل سند چې د 

م وړ ستازويل یې کوله، خو د مذاکراتو په جریان کې او کله چې په سند کې د پامذاکراتو په پیل کې سپارل شوی و د حزب اسالمي د مرشتابه د لرلید ا

 بدلونونه راتلل، مذاکره کوونکي ټیم به په منظمه توګه له مرشتابه رسه اړیکې نیولې. 

بدالله مالتړ هم خو له بله پلوه، د سولې عالی شورا مذاکره کوونکی ټیم مکلف و ترڅو د ميل یووايل حکومت د اجرائیه رئیس ډاکټر ع

اکره راخپل کړي، ځکه نوموړي له هغه ډلې څخه استازويل کوله چې پخوا یې له حزب اسالمي رسه سیايل او دښمني درلودله. د سولې عايل شورا د مذ

هکله ټول جزئیات په کوونکي ټیم مرشښاغيل عطاالرحمن سلیم او د ميل امنیت د شورا سالکار ښاغيل محمد حنیف امتر به د هوکړه لیک د مادو په 

و څخه مختیاورځنۍ او منظمه توګه له ډاکټر عبدالله رسه رشیکول. له سیايس رهربانو رسه به هم د هوکړه لیک مسوده په منظمه توګه رشیکیدله او له پر 

 به خربیدل. 

کیدلې، چې د دوی په غوښتنه هم د معلومات به دغه راز له نړیوالو همکامرانو رسه هم رشیکیدل او مشوريت ناستې به هم وررسه تررسه 

نو د طرفی هوکړه لیک په مسوده کې د پام وړ بدلونونه راغلل. د سولې عايل شورا د داراالنشا د رئیس د څرګندونو پر بنسټ، د سولې دغه هوکړه لیک د

 غلل. ټولنې اندیښنو ته د ځواب ورکولو لپاره را ځله پکې تعدیالت او بدلونونه یوازې د نړیوالې ۲۵ځله تعدیل شو چې  ۳۷مذاکراتو له هوکړې وروسته 

یر څخه رسه له دې چې د حزب اسالمي رسه د سولې او پخالینې بهیر په اړه د ميل اجامع رامنځته کولو او بیالبیلو خواوو راګډولو له د غه به

رو زي له دې امله چې هوکړه لیک د مذاکره کوونکو او نو د ټولو د مالتړ زمینه برابره کړه، خو د پروسې د ځنډیدو المل هم شو. د حزب اسالمي استا

اردو نو مو بیالبیلو لوبغاړو ترمنځ  ډیر زیات الس په الس شو او ګڼ شمیر اړخونو پکې نظریات ورکړل، ډیر بې حوصلې او ستومانه شول. دغه راز په ځی

امخ لپاره حیثیتی کیدل چې نږدې وه د مذاکراتو بهیر له ماتې رسه مخ کې د هوکړه لیک د مسودې جملې او عبارتونو کې بدلونونه دومره د حزب اسالمي

اضح و ه په يش. د مذاکرايت بهیر له ارزونې څخه څرګندیږي چې دواړو خواوو د مذاکراتو حدود او ځانګړنې له بل لوري او یا د نورو سیايس لوبغاړو رس 

ې عايل منت او مسوده کې جدي او د پام وړ بدلونونه راوستل کیدل. دا موضوع ډیره د سولتوګه نه و ټاکيل، د مذاکراتو په هر پړاو کې د هوکړه لیک په 

 شورا او افغان حکومت او په لږه اندازه حزب اسالمي ته راجع کیږي. 

 د مدين ټولنو او نویو سیايس ګوندونو رسه سال مشورې  ۴.۳

د څخه بهر ولسمرش کرزی د سولې او پخالینې د بهیر له مخکښانو څخه دی. نوموړي په نارسمي توګه د حزب اسالمي  له رهربانو رسه په کابل او له هیوا

ځته کړي. په دې هوکړه کړې وه چې د غیرپوځي الرو به د جګړه مارو ډلو رسه د سوله ییزې حل الرې په لټولو رسه په هیواد کې یوه بې سارې بیلګه رامن

 مذاکرايت پړاو د ښاغيل کرزي لخوا چې ډیر پکې ميل او نړیوال لوبغاړي ښکیل نه و تررسه او پرمخ وړل شوي و.  -مانا چې د مذاکراتو څخه مخکې

ه کړې. خو کله چې رسمي مذاکرات پیل شول، د افغانستان دولت د سیايس نخبه ګانو او نړیوالې ټولنې رسه الزمې سال مشورې پیل او تررس 

منځ نو تر د بهیر په جریان کې د مدين ټولنو او کوچنیو سیايس ګوندونو رسه هیڅ ډول مشوره تررسه نه شوه. رسه له دې چې د حزب اسالمي او مدين ټول

ه نو هیڅکله په مستقیمډیرې ناستې تررسه شوې ترڅو دواړه لوري یو د بل له نظریاتو څخه خرب يش خو د مدين ټولنې استازو او سیايس کوچنیو ګوندو 

ي توګه په مذاکراتو کې ګډون و نه کړ او پکې دخیل نه شول چې په پایله کې یې د هغوی او په ځانګړې توګه د ښځو اندیښنې کله چې حزب اسالم

 دوی اسايس غوښتنې وې د سیايس سیستم ته داخل شو، په پام کې و نه نیول شوې. انتقايل عدالت او د جګړې د قربانیانو شکایتونو ته رسیدګي چې د

 سولې په هوکړه لیک کې هم په پام کې نه وې نیول شوې.  
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رڅو تد مدين ټولنې له استازو او د نویو راټوکیدلو سیايس ګوندونو رسه د سالم مشورې د نه تررسه کولو المل کیدای يش د حکومت تلوار و، 

بهیر  اغیزو پرته  تررسه او په بیړه د سولې هوکړه ترالسه يش. رسه له دې چې د سولې د مذاکرات په ګړندۍ توګه د ميل او نړیوالو ورانکارو د ناوړه

ل کیدای دخیلو ماتیدونکي حالت ته په پام او په تیر کې د منفي ورانکارو اغیزو له امله د حکومت دغه تلوار د درک وړ و، خو د ټولنې د یو لوی قرش نه 

 نه درلود او د هوکړه لیک په بریالیتوب رسه پيل کول به له ګواښ رسه مخامخ يش. يش داسې تعبیر يش چې ګواکې اجامع شتون 

 د سولې د هوکړه لیک منځپانګه ۴.۴

د سولې هوکړه لیک چې د افغان ولسمرش ښاغيل ارشف غني او د حزب اسالمی د مرش ښاغيل ګلبدین حکمتیار لخوا السلیک شو، د یوې اوږدې او 

روسې څخه چې په ترڅ کې یې دوه سندونه له یو بل رسه مدغم او نهايي منت څو ځله اصالح او تعدیل شو، السته راغلی ستومانه کوونکې مذاکرايت پ

مدې . دا سند سیاسیونو پرته له دې چې د سولې او مذاکراتو متخصصین او په دغه برخه کې د تجربې خاوندان پکې نظر ورکړی، نهايي کړی و، له هدی

 ک کې د حقوقي او تخنیکي پلوه الزمو وضاحتونو شتون نه درلود. امله نوموړي هوکړه لی

په هوکړه لیک کې ډیر زیات موضوعات تر پوښښ الندې راغيل دي چې د تعزیراتو له لست څخه د حزب اسالمي د مرشتابه د نوم لیرې 

ه ونډه ورکول او د حزب اسالمي د زندانیانو کول، د نوموړي حزب د کډوالو لپاره د ځمکې ځانګړې کول، په افغان حکومت کې حزب اسالمي ت

ي خالصون پکې شامل دي. خو څرنګه چې پر دغو موضوعاتو هوکړه د اهل خربه له نظریاتو پرته تررسه شوې وه، د هوکړې پيل کول څو ځله له حقوق

 پلوه له خنډونو رسه مخامخ شو. 

دي نیول شوي. رسه له دې چې افغان حکومت د سولې د بهیر په افغاين  د هوکړې د پيل کولو لپاره هیڅ ډول تضمین کوونکي په پام کې نه

 ملزم مالکیت او رهربۍ ټینګار کاوه، خو باید داسې تضمینونو شتون درلودای چې دواړه لوری یې د هوکړه لیک د موادو د پيل کولو لپاره مکلف او

ر مهال خپلو ژمنو ته متوجه کړي او د پو دواړه لوري د هوکړه لیک د پيل کولو اړتیا ده ترڅ –و که نړیوالاميل وي –ګرځويل وای. تضمین کوونکو ته 

 ژمنو عميل کول ورباندې الزمي کړي.  

د سولې هوکړه لیک دغه راز داسې مناسب میکانیزم چې د هوکړې د پيل کولو پر مهال یې پر بنسټ اختالفات حل يش او یا د هوکړې مواد 

 " د توافقلیک په اړہ د هر ډول ممكن اختالفماده د بیلګې په توګه اشاره کوي چې:  ۲۴ورباندې تفسیر يش، په نظر کې نه و نیولی. د هوکړه لیک 

لټوي  ، په نېك نيتۍ رسه او په هغه ګډ كميسيون يك د حل و فصل الريېته کېدو په صورت يك به دواړہ لوري د دوستانه مشورو او مذاكراتو له الر رامنځ

 .د دواړو لوريو لخوا ټاكل كېږي" یېچي غړي به 

 کولو، څارنې او ارزونې  لپاره پکې هیڅ ډولپه هوکړه لیک کې بله تخنیکي ستونزه دا ده چې د هوکړه لیک د تطبیق د پرمختګ د اندازه 

ه لپار  څارنیز میکانیز په پام کې نه دی نیول شوی. د هوکړه لیک په السلیک رسه، ولسمرش غني د حزب اسالمي رسه د سولې د هوکړه لیک د پيل کولو

حزب اسالمي استازو ګډون درلود. د ګډ کمیسیون  یو ګډ کمیسیون رامنځته کړ چې په جوړښت کې یې دولتي چارواکي، د سولې عايل شورا غړي او د

 داخيل ځینو غړو څرګنده کړه چې د هوکړه لیک د پيل کولو د پرمختګ د څارنې او ارزونې لپاره د یو څارونکي او ارزونکي بنسټ  شتون کیدای يش له

نبست په خپلواکه توګه ارزويل وای. دواړه خواوې د اوسني بُ  او نړیوالو همکارانو او لوبغاړو رسه مرسته کړي وای چې د هوکړه لیک د تطبیق پروسه یې

ملی د شتون پړه او مالمتي یو پربل اچوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ادعا لري چې د هوکړه لیک د پيل کولو په برخه کې یې ټولې ژمنې ع

 رخه کې له نه پرمختګ څخه رسمي شکایت کوي. کړي دي، له بله پلوه د حزب اسالمي غړي د سولې د هوکړه لیک د پيل کولو په ب
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رح د هوکړه لیک ډیری مادې د پالیسۍ کچې عمومي بیانونو ته ورته دي او د تطبیقي پالن لپاره هیڅ ډول کاري میکانیزم او طرزالعمل نه ط

ازه پالن نه شتون د هوکړه لیک د پيل کیدو اندکوي. دغه راز دا هوکړه لیک د سولې او مصالحې لپاره ټولیز الرښودونه وړاندیز کوي، خو د یو کاري 

 کول تقریباً ناممکنه کړي دي. 

راز  مذاکره کوونکو د سولې د بهیر د مذاکراتو او دغه راز د سولې د هوکړه لیک د لیکلو په برخه کې هیڅ دول تجربه نه درلودله. دوی دغه

دای، دوی په اړه د لومړي الس هیڅ ډول پوهاوی نه درلود، ځکه که دوی دا ډول پوهه درلو  د نورو هیوادونو د سولې د بهیرونو د بریالیتوبونو او ناکامیو

، ل کړيرسه به یې د داسې یو سند په جوړولو کې چې په آسانه پلی يش او په اغیزمنه توګه حزب اسالمي د یوې نظامي ډلې څخه په یو سیايس ګوند بد

 نې لپاره د افغان دولت د نه چمتووايل بله سرته بیلګه ګڼل کیدای يش. مرسته کړي وای. دا موضوع د سولې او ميل پخالی
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 د سولې د هوکړه لیک تطبیق. ۵  

 تشکیاليت جوړښت    ۵.۱

 

کال د سپتمرب په میاشتې کې د سولې هوکړه لیک السلیک شو، ولسمرش محمد ارشف  ۲۰۱۶مي ترمنځ د وروسته له دي چي د افغان دولت او حزب اسال 

فرمان په ترڅ کې د حزب اسالمي رسه د سولې د هوکړه لیک ګډ کمیسیون رامنځته کړ. د نوموړي کمیسیون د ریاست مسؤلیت په سیايس چارو  غني د یو

کې  کې د ولسمرش ځانګړي استازي ته ورکړل شو. د ميل امنیت د شورا او د ميل امنیت د ریاست مرستیاالنو د دولت په استازیتوب په دې کمیسیون

 او د حزب اسالمي د مذاکرايت پالوي دوه وب درلود. د سولې عالی شورا څلور مرستیاالن چې درې تنه یې وار له مخه په مذاکراتو کې شامل و غړیتو 

 غړو یعنې د ټیم مرش او یو غړي هم د دې کمیسیون غړیتوب درلود. 

طبیق ګډ کمیسیون تر نظرالندې د سولې د هوکړه لیک اجرائیوي کړنې اوت په لومړیو کې د سولې عايل شورا داراالنشا د حزب اسالمي رسه د هوکړه لیک د

  ه شو.په غاړه درلودل. خو د کايف  مايل رسچینو او ظرفیت د نه شتون له امله د نوموړي کمیسیون په چوکاټ کې یو جال تطبیقي داراالنشا رامنځت

کمیټو د  غو. دېادو پر بنسټ څو کمیټې رامنځته کړ د هوکړې د مشخصو منوي داراالنشا  د سولې د هوکړه لیک د پيل کولو د څارنې لپاره 

په غاړه  ، بیا ادغام، کډوالو چارو، د ملکي او پوځي چارواکو بیا ادغام او د شهیدانو او معلولینو د چارو اړوند مسؤلیتونهنحقوقي/زندانیانو د خالصو 

ا ته یې االنشدرلودل. د هوکړه لیک د نورو برخو د پيل کولو مسؤلیت اړوندو دولتي اداراتو او وزارتونو ته وسپارل شو چې د هوکړه لیک د پيل کولو دار 

اتو له ر ډول مسؤلیت نه درلود. د بیلګې په توګه د ميل امنیت شورا دفرت دنده درلوده چې د حزب اسالمي د مرشتابه نومونه د ملګرو ملتونو د تعزی هیڅ

پلی نوملړ څخه حذف کړي، دغه راز د ميل امنیت عمومي ریاست مکلف و ترڅو د وسلو د راټولولو، ملکي کولو او ادغام په برخه کې هوکړه لیک 

 کړي. 

ر یو تخنیکي همکاپورته ذکر شوې کمیټې د حزب اسالمي د هوکړه لیک د تطبیق رسه سمې فعالې شوې، هره کمیټه د هوکړه لیک د تطبیق د داراالنشا د 

سۍ او ې الرښوونکې پالی. د دې کمیټو نور غړي د حزب اسالمي او د اړونده وزارتونو او دولتي ادارو استازي و. نوموړو کمیټو د کومهلخوا رهربي کیدل

تنې یا داسې پروسیجرونو چې هوکړه پرې شوي وي پرته په کار پیل وکړ چې د هوکړې د پيل کولو په برخه کې یې ګڼ شمیر حقوقي  او اجرائیوي پوښ

 رامنځته او د هوکړې په پيل کولو کې د خنډ او ځنډ المل شوې. 

نډې کولې. د وخت په تیریدو رسه به یوازې په غیر منظمه توګه د اړتیا په صورت کې په لومړیو کې کمیسیون د مهال ویش رسه سم منظمې غو 

منځه  ګه لهغونډې تررسه کیدې، خو بیا وروسته، کله چې د کمیسیون رئيس د سولې عايل شورا داراالنشا د رئیس په توګه مقرر شو، کمیسیون په بشپړه تو 

له منځه  ه داراالنشا رسه مدغم شو او د همغږۍ څارنې او د اختالفاتو د حل میکانیزم هم په بشپړه توګهوالړ. د کمیسیون داراالنشا د سولې عايل شورا ل

 . والړ
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 د هوکړه لیک پيل کیدنه    ۵.۲

 

پاره لون لد سولې د هوکړه لیک په پیل کې د سولې د هوکړه لیک د ګد کمیسیون تر نظرالندې په غیرمنظمه توګه پلی کیده خو د شخړې یا د منازعې د بد 

 نستان کې دیې هیڅ ډول پروګرام نه درلود او په جدي توګه د ظرفیت له کمښت رسه مخ و. په همدې دلیل د سولې د بهیر د هوکړه لیک تطبیق په افغا

 جګړې پر عمومي وضعیت ډیره لږه اغیزه درلودله. 

ت او ن دولد حزب اسالمي رسه د سولې او پخالینې بهیر یوازې د دې لپاره پرمخ بیول کیده چې نورو وسله والو مخالفینو ته ثابته کړي چې د افغانستا

ې ري. دولت غوښتل چې وسله والو مخالفینو ته دا پیغام ورکړي چې څرنګه چنړیوال همکاران یې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره ژمنتیا ل

 حزب اسالمي له سیايس بهیر رسه یوځای شو، طالبان دې هم د سولې مذاکراتو ته حارض يش. خو دولت و نه شو کړای چې د دودیزو الرو چارو او

پوهاوي  لکو ته ورسوي او څرګنده ده چې د سولې د بهیر د پلی کولو په اړه د عامهعرصي کانالونو له الرې د سولې د بهیر د تطبیق په اړه مثبت پیغام خ

 او سرتاتیژیکو اړیکو نه شتون له امله د دغه پروسې اغیزې هم محدودې پاتې يش. 

کوم  په دوران کې نیول شوي اود سولې د هوکړه لیک د پيل کولو بله ډیره مهمه برخه د زندانیانو خالصون دی. هغه کسان چې د وسله وال تاوتریخوايل 

نو جنايي جرم ونلري، باید د هوکړه لیک رسه سم له زندانه خوشې يش. کله چې د هوکړه لیک پيل کیدل پیل شول، حکومت د حزب اسالمي د زندانیا

یانو ته څخه خالصون وموند. نوموړو زندانتنه زندانیان د هیواد له زندانونو  ۲۶۰کال کې  ۲۰۱۸تنه او په  ۲۴۳کال کې  ۲۰۱۷پر خالصون کار پیل کړ. په 

تنیدو . دوی رسه داسې بله کوم ډول مرسته نه کیدله چې دوی ته بیرته د ملکي ژوند ته د راسکیده ايل او یوه ډیره کمه سفریه ورکولیوازې یوه جوړه ک

 لپاره زمینه برابره کړي.  

ی غړو د راستنیږي هیڅ ډول پروګرام شتون نه درلود. دې ته په پام رسه چې د دې ډلې ډیر د حزب اسالمي د جنګیالیو او هغو کسانو لپاره چې بیرته هیوا

ه لیک هوکړ  څلویښت کاله په غرونو کې تیر کړي دي، نو عادي او سوله ییز ژوند ته د دوی د راستنولو لپاره جدي مالتړ ته اړتیا لیدل کیږي. د سولې د

 هر اړخیز پروګرام ته اړتیا وه چې باید په دې برخه کې طرح شوي وای.  د تطبیق لپاره د منازعې د تحول یو پراخ او

 تان دپه عمومي توګه د سولې له بهیر رسه داسې یو چلند وشو چې ګواکې یوه عملیايت پروسه وي نه د منازعې د تحول یوه تخنیکي پروسه. د افغانس

تحادیې ډډه وکړه او هیڅکله یې ځان په دې پروسه کې دخیل نه کړ. پرته له اروپايي ا دولت نړیوالو همکارانو د سولې د بهیر د پيل کولو رسه له مرستې

ه د لپار  څخه بل هیڅ کوم متویل کوونکي د دې بهیر له مالتړ رسه عالقمندي و نه ښودله.  رسه له دې چې اروپايي اتحادیې د پروګرامونو د پيل کولو

 میاشتې وخت یې ونیو چې دا کوچنی او محدود پروګرام پیل يش.  ۱۸خو  ېګړې کړ نیوې تطبیق کوونکې مؤسسې له الرې مايل مرستې ځا

ې د حزب اسالمي د رهربۍ کچې مرشانو په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د طالبانو رسه به په مختلفو سیمو کې چې د افغان حکومت رسه په جګړه ک

طي بوخت دي د سولې د بهیر په برخه کې مثبت نقش ولوبوي. دغه راز د حزب اسالمي د منځنۍ کچې رهربانو هم ژمنه کړې وه چې د اړیکو او ارتبا

یر کې ه بهینلونو له الرې به د طالبانو د متوسطې کچې مرشانو رسه د سولې او خربو اترو زمینه برابره کړي، خو څرنګه چې دغه رهربان هیڅ د سولې پچ

 دخیل نه کړل شول، نو د سولې په بهیر کې هم د دوی ممکنه نقش هیڅ په پام کې و نه نیول شو. 
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کړه لیک ه شتون او د منازعې د تحول او اړونده  تدابیرو لپاره د پروګرامونو نه موجودیت المل شو چې د سولې هو د نړیوالو همکارانو د تخنیکي مالتړ ن

ژیکو رتاتیمتوقعه پایلې رامنځته نه کړي. رسه له دې چې په بریالیتوب رسه د حزب اسالمي د سولې او پخالینې بهیر پای ته رسول د افغان حکومت له س

 خو په ټولیزه توګه ورته ډیره کمه پاملرنه وشوه. موخو څخه ګڼل کیدل 

 

  



  

 

20 

 مشتاق محمد رحیم

 پایله  .۶
لت د دو  د حزب اسالمي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د هوکړه لیک السلیک کیدل د افغانستان د جګړې په تاریخ کې یوه مهمه پیښه ده. د افغانستان

ر یيس او پد مذاکراتو د لومړنۍ تجربې په توګه، د سولې فعالین او د شخړو د مدیریت افغاين متخصصین باید دا پروسه د څیړنې او ارزونې الندې ون

ه یې باید رڼا واچوي. دغه راز ډیره مهمه ده چې د دې پروسې تجربې او زده کړې یادداشت يش او په ورته پروسو کې ورڅخه پ ټکوپیاوړو او کمزورو 

  .راتلونکې کې ګټه واخیستل يش

 و شخصیتونو د صادقانه او له زیاره ډکوله لوري د مشخص ې او پخالینې هوکړه د دواړو خواود افغان حکومت او حزب اسالمي ترمنځ د سول

سمرش ان ولهڅو پایله ده. دا هوکړه د دولت نورو وسله والو مخالفینو ته چې د افغان دولت رسه په جګړه بوخت دي یو څرګنده پیغام لري چې د افغانست

وښتنه کړې غسیايس رهربي هم د ټولو وسله والو مخالفینو څخه  د نظام له وسله والو مخالفینو رسه د سولې او مذاکراتو لپاره جدي اراده لري. د افغانستان

  .ده چې د هیواد د سیايس بهیر رسه په سوله ییزه توګه یوځای يش

ن د حزب اسالمي رسه سوله په کابل کې په بشپړه توګه د افغانانو په مالکیت او مرشۍ پرمخ والړه، په داسې حال کې چې ټول اړوند رشیکا

ډول نه یو ډول پکې دخیل وو. د الزم چمتووايل او ظرفیت نه شتون مګر له ټاکيل وخت څخه ځنډنۍ کړه او دغه راز د تخنیکي  او همکاران په یو

  .متخصیصیونو نه شتون د دې المل شو چې د سولې هوکړه لیک د سرتو ستونزو او کمښتونو رسه نهايي يش

ه لیک په تطبیق کې له نږدې رسه همکاران وو. رسه له دې چې د پروسې د افغان حکومت، د سولې شورا او حزب اسالمي د سولې د هوکړ 

اوې تطبیق په برخه کې ځینې اختالفاتو شتون درلود، خو ښه خربه دا ده چې د دې هوکړه لیک له السلیک څخه دوه کاله وروسته هم ټولې ښکیلې خو 

ر بنسټ ګرام د نه شتون له امله، د هوکړه لیک تطبیق د منازعې د تحول  د اصولو پدې هوکړې ته پابند دي. دغه راز د یو منظم او هراړخیز تطبیقي  پرو 

  .حرکت نه دی کړی. د هوکړې تطبیق یوازې په اجرائیوي او عملیايت کچه مدیریت شوی دی

ی او له دغه الرې نورو د سولې بهیر له ځانګړو توقعاتو رسه پیل شوی و: افغان حکومت غوښتل د حزب اسالمي رسه سیايس جوړجاړي ته ورسیږ

يل وسله والو ډلو ته څرګنده کړي چې د سولې په بهیر کې جدي دی او غواړي روانه کشاله د سیايس الرې هواره کړي. حزب اسالمي هم غوښتل په م

ي، په دې مانا چې د سولې کچه سیايس پروسې ته ورداخل يش او د خپلو پلویانو غوښتنې ته چې د سولې له بهیر رسه یوځای کیدل و مثبت ځواب وواي

ان و افغد بهیر په بریالیتوب رسه دواړه لوري خپلو موخو ته رسیديل دي. حزب اسالمي اوسمهال په فعاله توګه د افغانستان په سیاست کې دخیل دی ا

واضح بیلګه ګڼي او ورباندې   حکومت د نوموړې ډلې رسه د سولې هوکړه د څرګند ثبوت په توګه د سیايس جوړجاړي لپاره د خپلې ارادې د متثیل

ه سیايس خره لاستدالل کوي. خو باید په یاد ولرو چې  نورو ډلو ته قناعت ورکول چې د سولې د خربو میز ته رايش او دا چې د افغانستان شخړه باید باال 

نلري.  لري، چې اوسمهال دغه ډول کوم پروګرام شتوناو سوله ییزې الرې هواره يش، د عامه پوهاوي هر اړخیزو هڅو او عامه سرتاتیژیکو اړیکو ته اړتیا 

(. ۲۰۱۸ر په حقیقت کې د حزب اسالمي رسه د سولې هوکړې د طالبانو په شمول د نورو وسله والو ډلو پر لیدلوري د پام وړ اغیز نه دی درلودلی )سیګا

ترالسه کړي دي خو د هیواد ځینې سیايس مرشان او عام خلک نو په لنډه توګه ویلی شو چې دولت او حزب اسالمي د سولې له بهیر څخه خپلې موخې 

 ترڅو د یول يشنور پر دې بهیر باور نلري. د خلکو د توقعاتو د مدیریت لپاره باید د عامه پوهاوي او عامه اړیکو اغیزمنې سرتاتیژي ګانې په پام کې ون

 سولې پر بهیرد ټولنې د بیالبیلو اقشارو باور بیرته راجلب شی
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 راغلې تجربې )زده کړې(السته 

م له افغان دولت او نړیوالو متحدینو یې په لومړیو کې د جګړې له صحنې څخه د طالبانو پر بشپړې له منځه وړنې مترکز درلود. د طالبانو د رژی ≡

دې سرتګې پټې کړې. په هم سقوط وروسته، د کابل نوې ادارې او متحدینو یې د سیمې پر جیوپولیتکي پیچلتیاو او د طالبانو پر بیا راڅرګندیدو

دلیل طالبانو وکړای شو بیاځلې خپلې رسچینې تنظیم او خپل جګړییز فعالیت پیل کړي. له دې تجربې څخه چې کومه زده کړه ترالسه کوالی شو 

سله و ر واخیستل يش ترڅو دا ده چې د وسله والو مخالفینو د منځه وړلو لپاره باید د پوځي الرو چارو رسه یوځای د نورو پروګرامونو څخه هم کا

 والو مخالفینو ته د تحول او سیايس ژوندانه رسه د یوځای کیدو زمینه برابره يش. 

د محمد ارشف غني په مرشۍ د ميل یووايل حکومت د هغه ډلې رسه د سولې مذاکرات پیل کړل چې د نورو ډلو په پرتله یې چې له دولت رسه  ≡

انستان په د سولې بهیرته لیوالتیا ډیره وه. رسه له دې چې طالبان د سولې د وړاندیز اصيل لوری دی، د افغ وسله واله جګړه کوي، د افغان دولت رسه

 . څیر په یوه پیچلې شخړه کې باید له هر ډول فرصت څخه کار واخیستل يش ترڅو د سیايس ارادي او نیک نیت پیغام ټولو ډلو ته ورسول يش

و رسه او ثبات د ټینګښت دنده په غاړه لري. نو د افغانستان د دولت دنده هم داده چې د وسله والو مخالفینحکومتونه هغه ادارې دي چې د امنیت  ≡

 د باور جوړونې په برخه کې ټینګ ګامونه واخيل. ځکه په نا انډوله شخړو کې وسله والې ډلې تل هر ګام ته د شک په نظر ګوري،  نو د الزمو

ولو رسه، يش د وسله والو ډلو انديښنې تر یو حده راکمې او یا له منځه والړې يش. د یو سرت اقدام په تررسه ک اقداماتو په تررسه کولو رسه کیداي

ډول د سولې او پخالینې لپاره د دغه ډلې ترمنځ د سولې لپاره  هولسمرش غني په حزب اسالمي کې د سولې مالتړي غړي وهڅول ترڅو په ښکار 

 .مالتړ څرګند کړياليب وکړي او د سولې له هڅو څخه 

لی ولری. په دې بشپړ چمتووا -د سولې له جوړولو تر سولې د ټینګښت پورې–په شخړه کې ښکیل هیوادونه باید د شخړې د تحول ټولو پړاوونو  ≡

 ل او مدیریتچمتووايل کې د هغو کسانو د وړتیاو لوړول هم شامل دي چې د شخړې په هر پړاو کې په اغیزمنه توګه دخیل کیږي. د منازعې د تحو 

ه باید بهیرونه  ډیری مهال د وړاندوینې وړ نه وي، نو په تیر کې ځینې جوړ شوي پالنونه کیدای يش د ګټې اخیستنې وړ ونه اويس، نو له همدې امل

 .تل چمتووالی شتون ولري ترڅو د ناڅاپي وضعیت او غیر متوقع حاالتو رسه له مخامخ کیدو مخنیوی ويش

ې د پیل مخکې اړینه ده چې د مذاکراتو د موخو او حدودو په اړه یوې اجامع ته ورسیږو. د مذاکرايت بهیر په هر پړاو ک د سولې د مذاکراتو له ≡

هیر اجامع د رامنځته کولو هڅې ډیر وخت نیيس او ستومانه کوونکې کیږي. هرڅومره چې د مذاکراتو بهیر اوږدیږي په هامغه اندازه ورانکاري د ب

 .ې السوهنې زیاتويد ګډوډلو لپاره خپل

د سولې په مذاکراتو کې باید تل داسې دریم اړخ او منځګړی شتون ولري چې د دواړو خواوو د باور وړ وي. دغه دریمګړی )حتمي نه ده چې  ≡

بهیر په  بهرنی وي، په حقیقت کې ښه به وي که داخيل شخصیت، لکه پخوانی دولتي چارواکی دیني عامل او روحاين رهرب وي(.  باید د سولې د

 اړه بشپړ مالومات ولري او داسې مهال اقدام وکړي چې مذاکره کوونکي په خپلو بحثونو کې له ودریديل حالت یا بُنبست رسه مخامخ يش. 

د سولې په مذاکراتو کې باید تل داسې دریم اړخ او منځګړی شتون ولري چې د دواړو خواوو د باور وړ وي. دغه دریمګړی )حتمي نه ده چې  ≡

نی وي، په حقیقت کې ښه به وي که داخيل شخصیت، لکه پخوانی دولتي چارواکی دیني عامل او روحاين رهرب وي(.  باید د سولې د بهیر په بهر 

 .اړه بشپړ مالومات ولري او داسې مهال اقدام وکړي چې مذاکره کوونکي په خپلو بحثونو کې له ودریديل حالت یا بُنبست رسه مخامخ يش



  

 

22 

 مشتاق محمد رحیم

ه چې تسولې او پخالینې ټول بهیرونه د سیاسیونو او پوځي قوماناندانو لخوا رهربي کیږي، خو باید هغو تخنیکي اشخاصو  تقریباً درسه له دې چې  ≡

ل د سولې او پخالینې په اړه کايف مسلکي پوهه ولري او د شخړې په ځای کې د حقوقي او اداري موضوعاتو په اړه مالومات ولري، هم ونډه ورکړ 

ذاکراتو په بهیر کې ګډون وکړي. مسلکي اشخاص یقیني کوي چې د سولې په هوکړه لیک کې داسې موضوعات په پام کې ونیول يش ترڅو د م

يش چې په راتلونکې کې یې په اړه د شخړو له رامنځته کیدو څخه مخنیوی ويش. هغه اشخاص چې د شخړې د تحول او د مذاکراتو د بهیر په اړه 

 هوکړه لیک په مشخصو برخو لکه د تضمین کوونکو، څارونکو بنسټونو او د اختالفاتو د حل د میکانیزمونو په برخهمالومات لري، کوالی يش د 

 کې مثبت رول ولوبوي. 

رسه له دې چې افغان حکومت، د سولې عايل شورا او حزب اسالمي په بریالیتوب رسه د سولې هوکړه لیک السلیک کړ، خو نړیوالې شمیرې ښيي  ≡

(. د سولې د بهیر لپاره باید د هوکړه لیک ترڅنګ ۲۰۰۴هوکړه لیکونه د السلیک وروسته له ماتې رسه مخامخ کیږي )پاریس  ٪۵۰چې د سولې 

 تل عميل تطبیقي پروګرام شتون ولري ترڅو یې د پلې کیدنې بریالیتوب تضمین کړي. 

مالتړ د  پروګرامونو پيل کول د سولې د بهیر په اړه د خلکو د باور او د سولې د بهیر په ټولو پړاوونو کې د عامه پوهاوي او سرتاتیژیکو اړیکو د ≡

ړیکو اراجلبولو، د توقعاتو د مدیریت او د سولې له هوکړه لیک څخه متوقعه پایلو د خرباوي لپاره ډیر اړین دي. د عامه پوهاوي او سرتاتیژیکو 

 . و حزب اسالمي ترمنځ څومره چې الزمه وه دغه برخې شتون نه درلودپروګرامونه د سولې په بهیر کې مرکزي رول لري. د افغان حکومت ا
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 2هغوی رسه چې مرکې شوي  :I ضمیمه 

                                                      
  د سولې د بهیر په جریان کې د مرکه کیدونکي شخص دنده او موقف  2

 اسم وظیفه اداره مربوطه  تاریخ مصاحبه

د سولې عايل شورا مرستیال او د افغان دولت له لوري د  د سولې عايل شورا     ۲۰۱۸جوالی  ۲۸

 مذاکرايت تیم مرش

 من سلیم  عطاالرح يمولو 

 عتیق الله صافی د حزب اسالمي افغانستان د مذاکرايت تیم غړی  حزب اسالمی  ۲۰۱۸جوالی  ۲۱

 فرهادالله فرهاد د سولې عايل شورا د دراالنشا مرستیال د سولې عايل شورا داراالنشا ۲۰۱۸جوالی  ۳۰

 فرانز مایکل میلینب  د اروپايي اتحادیې سفیر اروپايي اتحادیه د بریښنالیک له الرې ۲۰۱۸آگست ۸

 غیرت بهیر د حزب اسالمي د مذاکرايت ټیم غړی حزب اسالمی  ۲۰۱۸آگست  ۱۵

 گریم سمیت لویدیځوال دیپلومات ناڅرګند  ، د بریښنالیک له الرې۲۰۱۷نومرب  ۷

 حبیبه رسايب د سولې عايل شورا مرستیال او د مذاکرايت ټیم غړې  شورای عالی صلح ۲۰۱۸جون،  ۲۲

 ۍحسینه صاف د افغان ښځو شبکې مرشه او د سولې عايل شورا غړې   د افغان ښځو شبکه ۲۰۱۸سپتمرب  ۱۲

 لوسی پریکنس د سیايس چارو مسؤله یوناما ۲۱۰۸اکتوبر  ۳۰

د سولې عايل شورا د داراالنشا رئیس او د مذاکرايت ټیم  د سولې عايل شورا داراالنشا ۲۰۱۸آگست  ۵

 غړی 

  رفیقيمحمد ایوب 

د حزب اسالمي رسه د هوکړه لیک د تطبیق کمیسیون  شورا داراالنشاد سولې عايل  ۲۰۱۸سپتمرب  ۱۲

 مرش او په سیايس چارو کې د ولسمرش ځانګړی استازی

 محمد اکرم خپلواک

 محمد کریم امین  د مذاکرايت ټیم مرش حزب اسالمی ۲۰۱۸جوالی  ۲۹

 عبدالحکیم حکیم قايض د حزب اسالمي مرستیال حزب اسالمی ۲۰۱۸جوالی  ۲۸

 شاه محمود میاخیل د افغانستان د څانګې مرش  د متحده آیاالتو د سولې انستیتوت ۲۰۱۸اکتوبر ۲۳

د حزب متحد اسالمي مرش او د قومونو او قبائلو په چارو  حزب متحد اسالمی ۲۰۱۸جوالی  ۲۲

کې د ولسمرش سالکار)د حزب اسالمي پخوانی د 

 مرشتابه غړی( 

 وحیدالله سباوون

 احمدزی ويل سیايس سالکار اروپايي اتحادیه ۲۰۱۸جوالی  ۲۳

 غوژمه فرو  د ښځو د حقونو فعاله )مدين ټولنه(  مدين ټولنه د بریښنالیک له الرې ۲۰۱۸آگست  ۶



 

 

 د افغان حکومت او حزب اسالمي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک بشپړ منت  II: ضمیمه

 بسم الله الرحمن الرحیم

والصاله و السالم علی سید االنبیاء و املرسلین محمد و علی آله واصحابه اجمعینالحمد الله رب العاملین   

 د افغانستان د اسالمي جمهوريت دولت او د حزب اسالمی افغانستان

 تر منځ د سولې عايل شورى په مدیریت او وساطت هوکړه لیک

۱۳۹۵مه نیټه ۱کال د میزان  ۱۳۹۵د   

 مقدمه

دا د او همله دې امله چي د جګړې ژر پاى ته رسېدا، د ډاډمني سويل استقرار، او په هېواد يك د امنیت او عدالت تأمني د ټول ملت اسايس غوښتني دي 

او ټولنو  و مطرح ډلورسلوړي، آزاد، مستقل او مرتقى افغانستان د بقاء او ارتقاء ضامنت كوي، نو د دې هېواد د هر وګړي او د هېواد په قضاياوو يك د ټول

 مسئولیت دئ چي يو بل ته الس وركړي او د دغو سپېڅلو اهدافو د تحقق لپاره په ګډہ كار وكړي. 

ه په څه رس د ملک اوسني حالت ته په کتلو دا ایجابوی چی د تحمیل شوې جګړې، نا امني، بی ثبايت او بی عدالتیو عوامل له منځه یوړل شی، له هر هغه 

چی د افغانانو ملی وحدت، استقالل، ملی حاکمیت، ځمکنی بشپړتیا او امنیت ګواښی، نظام د ولس په خدمت کی او د دوی له حامیت  ګډه مقابله وشی

  برخمن وی، د هیواد اساسی قانون او ټول اسالمی او ملی ارزښتونه د ټولو سیاسی او اجتامعی ګوندونو او بنسټونو له لوري محرتم وګڼل شی.

 په پام رسه د افغانستان د اسالمي جمهوريت دولت او حزب اسالمی افغانستان پر دغو موادو توافق ته رسېديل: دغو اهدافو ته

 اسايس اصول :لومړى فصل

 لومړۍ ماده:

ط پرته قید او رش  دواړہ لوري پر الله تعالی كلك اميان او د اسالم پر مقدس دین بشپړ باور رسه؛ ځان مكلف ګڼي چي د دغه دين د لوړو اصولو بشپړ او له

 متابعت به خپل نصب العین بويل.

 :دویمه ماده

ه دوهم دواړہ لوري معتقد دي چي ديني اصول او الرښووين به د ټولو قوانينو او دولتي اجراءاتو اصيل بنسټ وي؛ همغيس چي د هېواد د اسايس قانون

په افغانستان يك هېڅ قانون نه يش کوالی »او « د اسالم سپېڅلی دین دید افغانستان د اسالمي جمهوريت دولت دين »او درېيمه ماده حكم كوي چي 

 «.چي د اسالم د سپېڅيل دین د احکامو او معتقداتو خالف وي

 دریېمه ماده:

ړي د ارينه وګدواړہ لوري په دې باور دي چي د افغانستان ټول وګړي د قانون په وړاندي حقوق او مسئولیتونه لري، قانون به د هېواد د هر ښځينه او ن

ق دئ حقونو او امتيازاتو ضامن وي، یو موټی واحد افغانستان د دې خاورې ټولو قومونو او غیور ولس رسه تعلق لری او ميل حاکمیت د ولس مسلم ح

 چي په مستقیمه توګه او یا د خپلو منتخبو استازو له الري به ئې عميل کوي.

 : څلورمه ماده



 

 

غانان په داسی حال يك چی د ميل حاكميت تحكيم او د هېواد د لوړو ميل منافعو تأمني د دواړو لوريو ګډ هدف دئ، او دواړہ په دې باور دي چي اف

و د کولی يش د دغه وحدت او همغږي له الري له جګړي راوالړ شوى بحران کابو کړي او له ګواښونو رسه مقابله وکړي، خو د بهرنيو نظامي ځواكون

شپړ التزام وتلو په اړہ دواړه لوري ځانګړي ليد لوري لري، په داسی حال كی چي دواړە لوري په دې توافقلیک كې خپلو كړو ژمنو او مندرجو اصولو ته ب

 لري؛ حزب اسالمي له هېواده د ځواكونو د وتلو لپاره د معقول مهالوېش غوښتونىك دئ. 

 

 دوهم فصل د دواړو لوریو ژمني

 :خه: د افغانستان اسالمي جمهوریت ژمنيلومړۍ بر 

 پنځمه ماده:

وادونو او د افغانستان اسالمي جمهوریت ژمنه کوي چي د دغه توافقليك له السلیک رسه سم به د ملګرو ملتونو د امنيت له شورى او له ټولو اړوندو هې

هغه پر مرش او  نهادونو رسامً غوښتنه كوي چی د جګړي د دامئي پای ته رسېدو او تل پاته سويل او امنيت د تأمني لپاره پر حزب اسالمي افغانستان، د

فادې رسه هڅه غړو ټول لګېديل بندیزونه او تحرميونه ډېر ژر پاى ته وريس، همداراز د افغانستان دولت مكلف دئ چي په دې اړہ له ټولو امكاناتو په است

 وكړي چی د حزب اسالمي د مرش او غړو په خالف هر ډول تعزيرات له منځه والړ يش. 

 شپږمه ماده:

المي جمهوریت دولت به د توافقليك له السلیک رسه سم رسامً اعالن کوي چي د حزب اسالمي محرتم مرش او نور لوړ پوړي غړي د افغانستان د اس

الزم او  كوىل يش د هېواد په هر ګوټ كی چي وغواړي د هیواد د قوانینو مطابق په آزادانه ډول واوسېږي او دولت مكلف دئ د دې مأمول د تحقق لپاره

 برابر كړي.  مساعد رشائط

 اوومه ماده:

سايس د افغانستان د اسالمي جمهوریت دولت ژمنه کوي چی رسامً اعالن کړي؛ په ټولو سيايس او اجتامعي برخو كی د حزب اسالمي د فعاليت حق له ا

د ولسمرشۍ، پارملاين، والیتي، ولسوالیو قانون رسه سم؛ په رسمیت پيژين او د تحقق لپاره به ئې هراړخيزه مرسته وكړي، حزب اسالمي افغانستان کولی يش 

 او ښاروالیو په انتخاباتو يك برخه واخيل او نوماندان وړاندي كړي.

 امته ماده:

اصالح لپاره  د افغانستان د اسالمي جمهوریت دولت ژمن دئ چي د هېواد له سیايس، مدين او دولتي بنسټونو رسه په مشوره د انتخاباتو د بهري د الزياتې

 برابر كړي او په دې اړه مشخصې طرحی وړاندي کړي.رشائط 

ټولو اړوند دغه راز دولت ژمن دئ چي د انتخابايت نظام د اصالح په بهري كی د حزب اسالمي افغانستان د حضور لپاره الزم رشائط برابر كړي. دولت له 

ړ انتخابايت نظام ته ژمن دئ، همدا راز دولت متعهد دئ چی د انتخاباتو ادارو رسه په مشوره د انتخابايت نظام تعديل د متناسب ګوندي سیستم پر بنسټ وال 

ائط برابر په بهري او اړوندو جوړښتونو کی، د قانون مطابق او په حكومت كی د نورو سيايس ډلو په څېر د حزب اسالمی افغانستان فعال حضور لپاره رش 

يسيون او په پاى يك د دولت او حزب اسالمی د مرشانو ګډې غونډې او توافق ته كړي. د دې مادې تفصيل او د تحقق څرنګواىل مشرتك اجرايئ كم

 محول كېږي.



 

 

 نهمه ماده:

ونې په موخه د افغانستان جهادي مرش محرتم گلبدین حکمتیار ته به په هېواد كې د صلحې د تأمني او د افغانستان د آزادۍ په الر كې د ده د هڅو د قدر 

پالوي رسه په  د افغان ولسمرش د ځانګړي فرمان له مخی ځانګړى اعزاز او درناوی کېږي. د دې مأمول اړوند پروټوکول څرنګواىل به د حزب اسالمي له

 مشوره د صلحې د عايل شورى له لوري مشخص او د جمهوري رياست مقام ته وړاندي كېږي. 

 لسمه ماده:

وري د حزب اسالمي مرش کولی يش د استوګني لپاره دوه یا درې مناسب ځایونه په افغانستان کي غوره كړي، د استوګنځي برابرولو، د رشائطو او رض 

اړوند چارو معقول لګښت به ئې د دولت په غاړہ وي. د الزمو تدابريو د جزئياتو څرنګواىل به د هغه ګډ اجرايئ كميسيون له لوري  امنيتي تدابريو نيولو او

 مشخص كېږي چي د دې موافقتليك د تطبيق لپاره جوړېږي. 

 یوولسمه ماده:

له اعالن رسه سم د حزب اسالمي د مرش او غړو د ټولو مخكنيو د افغانستان اسالمی جمهوریت دولت د دغه توافقليك په مطابقت يك ددی توافقلیک 

 سيايس او نظامي فعاليتونو په ارتباط د دوى قضايي مصونيت تضمينوي. 

زنداين دغه راز د افغانستان اسالمي جمهوریت دولت ژمن دی، چې د حزب اسالمي هغه زندانیان او اسريان چې د سیايس او نظامي فعالیتونو له کبله 

ون او پر هغوی د چا له لوري حق العبدي دعوه نه ده شوې د هغه نوملړ له مخې چې په اجراییوي کمیسیون کې پرې توافق شوی، د هغه عديل كميسيشوي 

 له الرې چې په دې موخه جوړیږي او د حزب اسالمي استازي به یې هم غړي وي، په لنډ وخت كې )چي تر دوو میاشتو ډېر نه وي( آزاد کړي.

المي افغانستان ژمنه كوي چي خويش شوي غړي به ئې د دولت خالف جګړي ډګر ته نه درومي او له هيڅ وسله وايل غريقانوين او ترهګرې حزب اس

 ډلې رسه به نه يوځاى كېږي. 

 د دې بهري د نظارت او څارين اړوند هر اختالف به په نیک نیتی رسه ګډ اجرايئ كميسيون ته محول كېږي. 

 دولسمه ماده:

ميم افغانستان د اسالمي جمهوریت دولت او حکومت مرشتابه ژمنه كوي چي د هېواد د مهمو دولتي سياستونو د تنظيم او تعميل اړوند مشورو او تصد 

 ني كېږي.عينيوين په بهري يك د حزب اسالمي د مرش تابه حضور او ونډہ تأمني كړي. د دې چاري څرنګواىل به د ګډ اجرايئ كميسيون له لوري تبيني او ت

 دیارلسمه ماده:

رابر د افغانستان د اسالمي جمهوریت دولت ځان موظف بويل چي په دولتي بنسټونو يك د حزب اسالمي حضور او مشاركت ته له قانون رسه سم رشائط ب

رېكړي لپاره به د دولت او حزب کړي. د دې مأمول لپاره مناسب او د منلو وړ كړچار به د ګډ اجرايئ كميسيون له لوري مشخص كېږي، او د وروستۍ پ

 اسالمی افغانستان د مرشانو ګډى غونډي ته محول كېږي.

 :څوارلسمه ماده

منيتي د افغانستان د اسالمي جمهوریت دولت ژمنه کوي د حزب اسالمي افغانستان هغه غړي او قومندانان چي وړتيا ولري او خدمت ته لېوال وی په ا

 ځواكونو يك جذب کړي. 



 

 

لت ژمن دئ چي په ټولني يك د دوى د قانوين، عزمتن، خوندي او تلني )دایمي( ادغام لپاره الزم رشائط برابر كړي. د دې مادې د پيل كېدو همداراز دو 

 څرنګواىل به د ګډ اجرايئ كميسيون له لوري تنظيم كیږي.

 پنځلسمه ماده:

اراتو يك د حزب اسالمي افغانستان د هغو مأمورينو او افرسانو د انفصال دوره به له قانون رسه سم د خدمت په دوره يك محسوب كېږي چي په دولتي اد

ا تقاعد ئې خدمت كړى او تر دې وړاندي له خدمت نه منفصل شوي او خپل قانوين او یا اثباتيه اسناد وړاندي كوىل يش. د دوى مجدد جذب، ترفیع ي

 به له قانوين رشائطو رسه سم تررسه کېږي. 

 شپاړلسمه ماده:

نزو اوارولو د افغانستان د اسالمي جمهوريت دولت ژمنه کوي چي د نرصت مېنې پنډغايل په ګډون په ایران او پاکستان يك د مېشتو افغان مهاجرينو د ستو 

و په كابل او نورو والياتو يك د دوى د باثباته او ډاډمني استوګني لپاره پراخ اقدامات وكړي؛ او په خپله خوښه او عزمتنه توګه هېواد ته د دوى د ستنېدو ا

 او د زميك په شمول د رضوري امكاناتو برابرولو مسئوليت په غاړہ واخيل. 

ه د راستنېدو لپاره د نړۍ وايل ټولني ( شل زره مهاجرو كورنيو د عميل او په خپله خوښ۲۰۰۰۰په دې اړہ دولت ژمن دئ چي د لومړي ګام په توګه به د )

ېر د مرستي لپاره په مرسته الزم رشائط برابروي. همدا راز دولت به د حزب اسالمي د شهداوو او معلولینو له كورنيو رسه د نورو شهيدانو او معلولينو په څ

 بيت او تنظيم كېږي. الزم اقدامات كوي. د دې مادې د تعميل څرنګواىل به د ګډ اجرايئ كميسيون له لوري تث

 :اوولسمه ماده

 رسه كېږي. هېواد ته د حزب اسالمي د هغو غړو او منسوبينو چي په بهر يك مېشت دي بېرته ستنېدا به د دې موافقتليك له رشائطو او غوښتنو رسه سم تر 

 دوهمه برخه: د حزب اسالمي افغانستان ژمني:

 :اتلسمه ماده

امً اعالن د سولې عايل شورا او د افغانستان د اسالمي جمهوريت دولت له لوري د دغه هوکړہ ليك له رسمي اعالن وروسته به حزب اسالمي افغانستان رس

ند په توګه کوي چي د هېواد لوړو ګټو، د جګړي دامئي پاى ته رسېدو، او تل پاته سويل او امنيت د تأمني په موخه به حزب اسالمي د مهم سیايس ګو 

ی کمیسیون د فعالیت کوي، د هېواد اسايس قانون به مني، تلپاته  اوربند به رعايت كوي، هر ډول نظامي تحركات او فعاليتونه به متوقف کوي او د اجرای

ي خپل نظامی تشکیالت پالن او مهالوېش رسه سم او د هغه معلوماتو پر بنسټ چی د دی سند د السلیک نه وروسته د حزب اسالمی لخوا وړاندې کیږ

 منحلوی. 

زب په همداراز حزب اسالمي به د دې توافقلیک له السليك رسه سم هغه زندانیان او ارساء ژر تر ژره خويش كوي او دولت ته به ئې تسليموي چي د ح

 بیر ونیيس.اسارت يك دي. د افغانستان اسالمی جمهوریت دولت ژمن دی چی د حزب اسالمی د غړو د امنیت لپاره الزم تدا

 نولسمه ماده:

الو حزب اسالمي افغانستان ژمن دئ چي د دې توافقلیک له السليك وروسته اعالن كړي چي هیڅ ډول اړیکي به د ترهګرو ډلو او غیر قانونی وسله و 

 سازمانونو رسه نه سايت او مالتړ او حاميت به یې نه كوي.

 شلمه ماده:



 

 

پاره د حزب اسالمي افغانستان ځان متعهد بويل چي د يوه سيايس حزب په توګه؛ له خپل ولس د دفاع او په ټول هېواد يك د تلپاته امنيت د تأمني ل

 افغانستان د اسالمي جمهوريت دولت رسه همكاري وكړي او د يوه رسمي ګوند په توګه خپل دفاتر په مركز او والياتو يك فعال كړي. 

 مه ماده:یوویشت

وكړي او په دې حزب اسالمي افغانستان كامالً چمتو دئ چي خپلو ديني او تاریخي مسئولیتونو ته په پام رسه د دامئي سويل او امنيت د تأمني په اړہ هڅه 

 الر يك د سويل عايل شورى د هڅو مالتړ وكړي. 

 متفرقه درېيم فصل

 دوویشتمه ماده:

د په توګه؛ د افغانستان د اسالمي جمهوريت دولت او د حزب اسالمي افغانستان تر منځ او د سويل د عايل شورى دغه موافقتليك د يوه معترب رسمي سن

ايد په ليكيل په وساطت او مديريت؛ د السليك له نېټي وروسته معترب او د اجراء وړ دئ. هر تغيري چي له السليك وروسته د يوه لوري لخوا غوښتل كېږي ب

 لوريو له توافق وروسته به په سند يك شاملیږی. بڼه وي او د دواړو 

 درویشتمه ماده:

حيته استازو د دې معاهدې د  نظارت او پيل کېدو لپاره؛ دواړہ لوري د يوه دايس ګډ اجرايئ كميسيون پر جوړولو توافق كوي چي د دواړو لوريو له باصال 

 كوي. جوړېږي، دا كميسيون به د سويل له عايل شورى رسه په همغږي عمل 

 څلرویشتمه ماده:

رسه او په  د توافقلیک په اړہ د هر ډول ممكن اختالف رامنځته کېدو په صورت يك به دواړہ لوري د دوستانه مشورو او مذاكراتو له الري، په نېك نيتۍ

 هغه ګډ كميسيون يك د حل و فصل الري لټوي چي غړي به ئې د دواړو لوريو لخوا ټاكل كېږي. 

 ه:پنځه ویشتمه ماد

هجري ملریز کال د میزان پر لومړۍ نېټه د دواړو  ۱۳۹۵کال د سپتمرب پر لسمه، د  ۲۰۱۶مادو يك تنظيم شوى چي په د  ۲۵فصلونو او  ۳دا توافقليك په 

 لوريو لخوا السليك شو 

 السلیک کوونکي والله ولی التوفیق

 د سولې عايل شورا د پالوي مرش، مولوی عطاءالرحامن سلیم

 اسالمي د پالوي مرش ، مهندس محمد امین کریمد حزب 

 زی ، محمد حنیف امترستاداسالمي جهوي دولت اد افغانستان 

 د سولې عايل شورا رئیس، پیرسید احمد ګیالنی

 د افغانستان د سالمي جمهوري دولت جمهور رئیس، محمد ارشف غني

 د حزب اسالمي افغانستان امیر، انجیرن گلبدین حکمتیار
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