د کتاب معريف

مروری بر تاریخچۀ مذاکرات طالبان

«مروری بر تاریخچۀ مذاکرات طالبان» کتاب یو څېړنیز کتاب دی چې د  1399کال په چنګاښ میاشت کې د سولې په چارو کې د دولت
وزارت د پالیسیو او پروګرامونو عمومي ریاست تدوین کړی .دغه کتاب په  )A5( 92پاڼو کې چاپ شوی او اووه څپرکي لري .په دغه
کتاب کې له مقابلو اړخونو رسه د طالبانو د مذاکراتو پر څرنګوايل او تاریخي سیر بحث شوی چې د هر څپرکي تفصیالت یې په الندې
ډول دي:
لومړی څپرکی د څېړنې کلیات ،لنډیز ،د مسئلې طرحه ،د څېړنې موخه ،مهمې کلمې ،د څېړنې ډول او مخینه رانغاړي .په دغه څپرکي
کې د څېړنې د مخینې او اړتیا په اړه تفصیالت وړاندې شوي او د څېړنې ډول یې هم ترشېح کړی چې تحلیيل او توصیفي ډول دی او د
کتابتوين اطالعاتو د راټولولو په ډول تررسه شوی.
دویم څپرکی د مهمو موندنو په اړه دی ،پر دې یې بحث کړی چې طالبانو له کوم وخت راهیسې او په کومه موخه مذاکره کړې ده .د
دغه څپرکي موندنې مو پوهوي چې دغې ډلې مذاکره خپلو سیايس او پوځي موخو ته د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کارولې او له
خپل دریځ او ټاکلو موخو څخه په هېڅ ډول نه دي په شا شوي .په عمومي ډول د طالبانو فعالیتونه په درېیو اسايس دورو وېشلی شو:
 لومړۍ دوره له  1994زیږدیز کال څخه تر  1996پورې د یوه پوځي غورځنګ په توګه (د افغانستان د طالبانو اسالمي غورځنګ)
 دویمه دوره له  1996زیږدیز کال څخه تر  2001پورې (د افغانستان اسالمي امارت) په نامه د یوه رژیم په توګه

 درېیمه دوره له  2001زیږدیز کال څخه تر  2020پورې د یوې باغي ډلې په توګه چې ځان د افغانستان اسالمي امارت بويل او د
افغانستان د اسالمي جمهوري دولت او اېتالف ځواکونو پر خالف جنګېږي.
درېیم څپرکی هم په  1994زیږدیز کال کې د طالبانو له رامنځته کېدو څخه تر  2020کال پورې د دغې ډلې د مذاکراتو او همدارنګه د
ا فغانستان د شخړې حلولو لپاره د پګواش مؤسسې پر هڅو بحث کوي .په دغه څپرکي کې د طالبانو د مذاکراتو تاریخچه په درېیو دورو
وېشل شوې ده چې هغه درې دورې دا دي:


له  1994کال څخه تر  1996پورې د طالبانو مذاکرات



له  1996کال څخه تر  2001پورې د طالبانو مذاکرات



له  2001کال څخه تر  2020پورې د طالبانو مذاکرات

څلورم څپرکی هم د طالبانو د مذاکراتو پر نوي دور بحث دی چې په قطر کې د طالبانو د سیايس دفرت ،په قطر کې د طالبانو د سیايس
دفرت د فعالیت د ډول او تشکیالتو ،د طالبانو د سیايس دفرت د بودیجې او امکاناتو ،سیايس کمیسیون ،له امریکا رسه په مذاکراتو کې د
طالبانو د مذاکرايت ټیم د موخو ،رهربۍ او غړو ،په قطر کې د طالبانو د سیايس دفرت د مهمو الستهراوړنو او د طالبانو د سیايس کمیسیون
د غړو معريف کولو په اړه بحث پکې شوی.
پنځم څپرکی ،په دغه څپرکي کې د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو تر منځ د مذاکراتو ،د طالبانو د مذاکرايت ټیم ،د امریکا د متحدو
ایالتونو د مذاکره کوونکي ټیم او د طالبانو او امریکا تر منځ د یوولس پړاوه مذاکراتو په اړه بحث شوی چې د مذاکرې هر دور پکې څېړل
شوی او په پای کې د طالبانو او امریکا د متحدو ایالتونو د سولې د هوکړهلیک امضا ،د هوکړهلیک منت (په درېیو برخو کې) یاد شوي دي.
شپږم څپرکی هم د طالبانو دیپلوماتیک سفرونه ،د مسکو کنفرانس ،په مسکو کې د بیناالفغاين ناستې لومړی پړاو ،په مسکو کې د
بیناالفغاين ناستې دویم پړاو ،په مسکو کې د بیناالفغاين ناستې د دویم پړاو ګډه اعالمیه او عريب متحده اماراتو ،اندونیزیا ،چین،
پاکستان او ایران ته د طالبانو د پالوي سفرونه رانغاړي چې هر یو یې په تفصیل رسه څېړل شوی او بحث پرې شوی.
اووم څپرکی :په دغه څپرکي کې د بیناالفغاين مذاکراتو د پیل لپاره هڅې ،د افغانستان د اسالمي جمهوریت د اړیکې لومړنی پالوی ،د
مخامخ مذاکراتو لومړی پړاو ،د مخامخ مذاکراتو دویم پړاو ،د مخامخ مذاکراتو درېیم پړاو او د سولې د بیناالفغاين خربو لپاره د افغانستان
د اسالمي جمهوري دولت د مذاکرهکوونکي پالوي په څېر موضوعات څېړل شوي او بحث پرې شوی.
په پای کې د دغه کتاب له تحلیل او پایلې څخه ښکاري چې د طالبانو د مذاکراتو تاریخ د دغې ډلې د سیايس او پوځي ژوند په اوږدو کې
بېالبېلې لوړې ژورې تېرې کړې دي ،په بېالبېلو دورو کې یې په بېالبېلو طریقو مذاکرې کړې دي او د مذاکراتو په جریان کې یې له اعاملو
څخه داسې څرګنده شوې چې دغه ډله مذاکره خپلو پوځي موخو او سیايس نفوذ ته د رسېدو لپاره یوازنۍ الره ګڼي او په دې برخه کې یې
هېڅ ډول مصلحت نه دی منلی.

