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 1399ی دج  29

 عادالنه و قانونی حل  یک راه    طرح                  

 صلح در افغانستان  به دسترسیبرای                 

 اعم  انباریز  تینها   و  مدهش  یها  بتیمص  با ما  پناه   یب  و  ده یستمد   مردم  یامروز  بحرانئ  و  دشوار  اریبس  طیشرا   در

 یب  و  تیمصئون  عدم  گسترده،  یها  یشکن  قانون  و  یعدالتیب  مرز،  و  حد یب  فساد    ،یهمگان  بنیتقر  فقر    و  یکاریب  از

در میان این همه مصایباند  بانیگر  و  دست  کرونا، ر  یگ  همه  روس  یو  آفت   با  آنها  برو مزید    فراگیر  تئیامن   دیام چشم  . 

تا  اند   دوخته  قطر  در  یاالفغان  نیب  مذاکرات  جینتا به  صلح ن  یتأم  و  جنگ  ختم  خاطره برا   شان باشد که با آمدن صلح ، 

ها برای  این ارتباطدر    جریانات رغوبنام گنآه  بدبختانه اما.  کوله بار غمهای شان اندکی سبکتر گردد  ، تالش بیرونی 

ماهویو  بیرون کردن پروسه صلح از مالکیت افغان ها امیدواری    ،طرفها و مواضع دو    خواستمتن  در   تفاوتهای 

های وسیع مردم را خیلی کمرنگ می  .سازد  دسترسی به نتایج مطلوب و سازگار با منافع توده 

 مشکل موجود

 تفاوت نظرها

 و  برقرارگردد   داریپا  و یسراسر  بس  آتش  د یبا که  معتقدند   هوادارانش  و افغانستان  جمهور  سیرئ  یغن  اشرف  داکتر  -

عادی در    وندند،یبپ جامعه  به  گذاشته نیزم بر  را   اسلحه طالبان در   بپردازند، یاسیس  قانونئ یتهایفعال  به  یزندگروال 

 رهبرئ مقامات  به  کیدموکرات و  یقانون  یها  راه   از  و  ورزند   اشتراک  شد   خواهند   ریدا   یقانون  مواقع  در که  انتخاباتی

  کنند  یم  د یتاک ،  دانند  یم  ریاخ یسالها یها  دستاورد   مدافع  و یدموکراس  روانیپ  را   خود  که  نهاای.  ابند ی  دست کشور

 و  دهند  شکست  را  طالبان که  دارند   آنرا   یتوانائ افغانستان  نظامئ  یروهاین  و  داد   خواهند   ادامه  جنگ به آن ریغ  در که

 .  ند ینما سرکوب

  آن  با  زین  جمهور  سیرئ نیمخالف  از  اد یز  عده    و  ستین  رشیپذ   قابل یقطع  بصورت  طالبان  یبرا   یریموضعگ  نوع  نیا 

 .  ستند ین موافق

 آنها که  است آن نیمب کایامر  متحده    االتیا  با شان  ریاخ  توافقنامه  که  دارند   ادعا و  دانسته  دانیم فاتح  را   خود  طالبان  -

از  و  ناتو  ، کایامر  نیا   از  خروج به  وادار و  دراورده   زانو  به  اند   کرده   تجاوز  افغانستان  رب که  را  یکشورچهل    بیشتر 

 اسالمئ  د یجد   دولت و  بردارند   خود  جلو   از  توانند  یم  یبسادگ  را  یکنون  ناتوان و  نشانده  دست  دولت   لذا   اند،  نموده   کشور

 ینم  وجه  چیه  به  را   بس  اتش  شیخو  اهداف  به  دنیرس  تا  که  کنند   یم  د یتأک  آنها.  برسانند   قدرت  به  را   خود   دلخواه 

 و  نشود   رفتهیپذ   آنها  طیشرا   مذاکرات  نیا   ی  ط  در  اگر  که  کنند  یم  عالوه   آنها.  کنند   ینم  متوقف   را   و»جهاد«  رند یپذ 

 .  آورد   خواهند   بدست کشتار  و  جنگ  قیطر  از  را  مأمول نیا   ،  ابد ین  انتقال  آنها  به زیآم  مسالمت  بصورت  یدولت  قدرت

حفظ    یبرا   است  کشور  یاساس قانون  و  یدموکراس  با ریمغا  که  طالبان موقف    نیا  نظام )جانبداران   اشرف  داکترثبات 

 .  ستین  پذیرفتنی (و جهان متمدن جامعه آگاه   عناصر  ،هوادارانش ،یغن

  یماه   خود   بنفع آلود  گل  بشدت  آب   نیا   از  کنند   یم  تالش که  یجهاد  رهبران   و ونیاسیس  باصطالح مالحظه  قابل شمار -

پاکستان   رند،یبگ با خواست  ه ب  قیطر  نیا   از  باشند   توانسته  تا  ،کشند   یم  شیپ  را   مؤقت  حکومت    طرحبا همصدایی 

 .  کنند   حفظ  را   خود    منافع و   ثروتها  افتهی  راه   قدرت

برانداز یاساس قانون خالف  شنهاد  یپ  نیا    شان  اهداف به  دنیرس  یبرا   آنرا  زین پاکستان و کایامر آنکه  وجود  با  ،و بنیاد 

 خوردها  و  زد   و  یمرکز  حکومت  تیموجود   عدم  ،قدرت  یخال  از تلخ  اریبس  تجارب    نظرداشت    در  با  دانند، یم  مناسب

نم  مردم  استقبال  مورد   ،ید یخورش  هفتاد   یسالها  در  یجهاد  رهبران  نیب  نیخون  یها مکش  کش  و از .   گیرد  یقرار 

ندارد.  و در فهرست   ندارند   یلیتما آن بههم  طالبان  قرار معلوم شان وجود  پیشنهادی   آجندای 

  دوحه   مذاکرات که  میرس یم  جهینت  نیا   به ،  شد   ارائه  مختصر  بصورت  اریبس که  ،  الذکر فوق یها  تیواقع به  توجه  با

 اوضاع  دارد  امکان بلکه  رسد   ینم  مطلوب  جینتا  به  تنهاه ن  شود   دنبال  یکنون  یهایریموضعگ با  و  یفعل  وه  یش  به  اگر

 . سازد   تر  یبحران  و تر  میوخ بارها  را 
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 راه حل

 :   که کنم یم  شنهاد یپ  دلخواه   جه ینت کی  به  دنیرس و  عضلم    نیا   حله منظور  ب

 اهمیت    با  اریبس موضوع سه  یرو ، ما  مردم عیوس یها  توده   و هنیم  اتئیح  منافع  به  توجه با  ،  ستیبائ  مذاکرات  نیا 

 :    د نشو  متمرکز  ذیل

  .  کشور  در  داریپا  و  یسراسر  بس    آتشأمین ت  -1

 .انتخابات  رومند  ین  و  تیصالح با)یا بیطرف(،   شمول همه  ون  یکمس  کی  جاد یا   -2

 نوع  هر  از  یعار  و  عادالنه  شفاف،  ک،یاتردموک  انتخابات    کی  پروسه   جانبه   همه  و  قیدق  زمیکانیم  کی  ب  یترت  -3

 .تقلب

 و  متعال  خداوند   یرضا  تنها  و  تنها آن  در که  اخالصمندانه  و  دلسوزانه  صادقانه،  مذاکرات  کی  جه ینت  در  بیترت  نیبد 

ذیل نایل آمد باشد   نظر  مد  مردم  یهمگان منافع  :   ، بایست به دست آوردهای 

  رومندین  و  مستقل  واقعن ون  یکمس  سپس.  گردد   نیتام  صلح  و  نهاده  انیپا  نقطه   یزیر  خون  و  جنگ  به  همه  از  نخست

  انتخابات   کسالی  تا ماه   شش  ظرف  در  ،شود  یم  لیتشک  دخلیذ  یها  طرف همه کامل  توافق    و  اشتراک  به که  انتخابات

  ،ی مل  یشورا   ،یتیوال  یشوراها  ،یولسوال  یشوراها  از  اعم  یتخابنا   ینهادها تمام  یبرا   را   کیدموکرات امکان  حد   تا

 .  ند ینما  برگزار  ،یجمهور استیر  و ها یشاروال

  متحد  ملل سازمان  جدئ  نظارت  تحت  در  انتخابات  و  شوند   شامل  زین  یخارج  یسازمانها  ندگانینما  د یبا  ونیکمس  در

  عملئ یها  راه   تمام  د یبا.  نشود   داده  مداخله  نیکوچکتر اجازه    دولت، شموله ب ارگان،  چیه  و کس  چیه به.  رد یگ  صورت

 لیوسا  از  تقلب،  امکانات  شتریب  هرچه  ساختن  محدود   یبرا .  شود  گرفته  بکار  و  جستجو  تقلب  و  مداخله  از  یریجلوگ

  ک یالکترون  یها تذکره   یضربت  کار کی با  مربوطه  اداره   و د یآ  بعمل  استفاده  یحرفو و  سالم  بصورت کیالکترون شرفته یپ

 .  شود   جذب یالملل نیب یسازمانها  و  دوست یکشورها  کئیتخن و یمال یها کمک.  د ینما  عیتوز  افغانها تمام به  را 

  ت ی جد   با  و  یعاد   بطور  آن  جینتا  اعالن  و  انتخابات  ختم  تا  را   شیخو محوله   امور ،نآ  مربوط  یارگانها  تمام  و  دولت

 .  ند ننک مداخله  انتخابات مستقل ونیکمس کار  در  چوجهیهه ب یول  د نده  انجام  شتریب

  قانونئ  ندگانینما تا  شود  دعوت  یقانون جرگه  هیلو  منتخب،  افراد   توسط مربوطه  فیوظا اشغال و  انتخابات انیپا از  پس

 زنند. رقم  را  شان  نده  یآ  سرنوشت افغانستان مردم  

 میزان مقبولیت این طرح

دارد،زیادی که در تطبیق  با وجود مشکالت  من،   نظر به  کردن   باز  یبرا   وه یش  نیتر یاصول  و نیتر  سالم  نیا   آن وجود 

 :  زیرا   ،است  زده   جنگ  افغانستان   در  تیامن  و صلح نیتأم  کورگره 

  ت یصالح  گرید   مقام چیه و  است شده   بیتصو و  بیترت جرگه هیلو  توسط  که کشور  یفعل یاساس  قانون  همه  از  نخست -

 .  شد   نخواهد   پا ریز  ،  ندارد   آنرا   نقض

  منتخب   کهیکسان به  قدرت  انتقال و یاساس قانون یرو  که  هوادارانش  و  یغن  اشرف  داکتر  موضع با  برخورد  گونه  نیا  -

 .  ابند ی ینم آن  با مخالفت  یبرا  یلیدل  آنها  و  ندارد   نتیمبا  کنند،یم  یپافشار  باشند  مردم

  بشدت     دوحه  در  دولت  مذاکراتئ  ئت  یه  و مصالحه یعال  یشورا   جمهور،  سیرئ  نظر  باکه  شان  طرفداران  و طالبان  -

  نمانند  منتظر یغن اشرف  داکتر  یجمهور  استیر  دوره    ختم تا که  کنند  یم  دا یپ امکان  وه یش  نیا  قبول  با  زین،  اند  مخالف

، بکمک رای  یکوتاه  مدت  در،  دارند   نقش  آن  بر  نظارت  و  یرهبر  م،یتنظ  در  خود   که  یانتخابات  در  اشتراک  با  بلکه

همه مردمی که   و نمایندگی  ادعای پشتیبانی  .  راه یابند  قدرت  به  یقانون  و  زیآم  مسالمت  راه   ازدارند،  نیز  ها را  آن  آنها 

 درطالبان    قبلئ  باور    ترور،  و  کشتار  از  مردم  انزجار  و  دولت  یتیامن  یروهاین  رانه یدل  مقاومت   که  ستیحال  در  نیا 

 ساخته است.    متزلزل شانرا   ینظام  روزئیپ  مورد 
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 یها  تالفیا   به  وستنیپ  ای  شدن  د یکاند   راه   زین  کوبند   یم  مؤقت  حکومت  طبل  بر  اکنون  که  کشور  مطرح  ون  یاسیس  -

 .  داد   خواهند   حیترج  قدرت،  در شدن کیشر  یبرا   را،  یانتخابات

به  و  تیقانون به  تعهد م  که  کشور  دموکرات  یمل  یروهاین و آگاه  عناصر  -   شان امکانات تمام با  ،اند  مردم  اراده  احترام 

 .  کرد   خواهند   تیحما  یشنهاد یپ  وه  یش  نیا   از

ارعاب    ابند ی  یم امکان که  کشور  عادئ  شهروندان    عیوس یها  توده   - از   سرنوشت  نیتع  دردر فضای مطمین و دور 

 .  گرفت  خواهند   قرار  شنهاد یپ  نیا   از دفاع  در  رند،یبگ سهم شان  نده  یآ

  یکشورها .  ندارد   نتیمبا  جهان  و  منطقه یکشورها  از  کی  چیه  عادالنه  منافع  با  آن  شدن یعمل  جینتا  و  وه یش  نیا   -

 .کنند   یبانیپشت آن از  عنیوس  د یبا  یدموکراس مدافع  و  دوست

از آن بتوان  میکانیزمیست که   دسترسی بهآن  و   ماند  تنها یک مشکل باقی می استفاده  مردم ناتوان    رأی  آزادی   با 

زورگویان و متنفذینقدرتمندان  نفوذ  و زیر   این مشکل تضمین کند.  ،  را محلی    ،  همه دست بدست  الزم است  برای حل 

راه های  اقل  این    آورزیان   جستو جو کنند که تاثیراترا   عملی  هم داده   کاهش دهد.  نفوذ و فشار را به حد 

*** 

 نظرخواهی

این طرح   تکمیل  در  عالمانه و واقع بینانه،  نظریات  ابراز  با  می شود  برده  انتظار  محترم  سیاست ودانشمندان  اهل  از 

و یک صلح عادالنه   گذار به سویموانع و    شتنبردا  ، راه را برای  آگاهان جامعه خرد جمعیباشد که تا   ،یاری رسانند 

 رفاه همگانی هموار گرداند.  

 با عرض حرمت

رنجبردکتور    بصیر 

 :  basirranjbar@hotmail.comایمیل آدرس 

 


