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 نقشه راه صلح و ثبات افغانستان

(A Roadmap for Achieving Peace and Stability in Afghanistan) 
 

 :مقدمه
سال  ۲۰که بعد از تقریباً « بیشمار می رودهای در قرن بیست و یکم جنگخونین ترین »افغانستان یکی از  جنگ

برای  تا اکنون جنگاین  و روزانه از مردم افغانستان قربانی می گیرد. نوز هم ادامه داردو ناتو ه امریکاحضور 
ر د جنگ مصرف امریکاداشته است. وزارت دفاع ایاالت متحده  خرجیک تریلیون دالر  بیش امریکاایاالت متحده 

بازسازی افغانستان از طریق  بیلیون دالر و هزینه کمک ها برای ۷۷در حدود  ۲۰۱۹تا  ۲۰۰۱افغانستان را از سال 
بیلیون دالر اعالم نموده است. یعنی جمعاً هزینه حضور  ۴۴را  1برای توسعه بین المللی امریکانمایندگی ایاالت متحده 

به پاکستان  امریکابیلیون دالر میرسد. قابل یادآوری است که این رقم شامل کمکهای  ۸۲۲در افغانستان به  امریکا
هزینه  نشان میدهد که رقم اصلیدر افغانستان  امریکا جنگدر مورد هزینه های  2پوهنتون بروننیست. تحقیقی از 

تان افغانس جنگاعالم کرده است. در کل می توان گفت که  امریکابلند تر از آنچه است که وزارت دفاع  امریکاهای 
  3داشته است. خرجبیش از یک تریلیون دالر  امریکابرای ایاالت متحده 

فیصد آن برای بازسازی  ۱۶حدود  و فقطبمصرف رسیده است و  افغانستاندر  جنگاین پولها برای  بخش اعظمته الب
بیلیون دالر برای ساختن اردو ملی افغانستان بمصرف رسیده است.  ۸۶افغانستان هزینه شده است. تا اکنون در حدود 
گسترده و نبود سیستم های  از اثر فساد اداری تاندر افغانس امریکای قابل تذکر است که یک مقدار زیاد کمک ها

بیلیون دالر در  ۱۵.۵نشان میدهد که در حدود  ۲۰۱۷در سال  4ضایع شده است. یکی از سروی سازمان ملل مؤثر
  5یازده سال از اثر فساد در افغانستان هدر رفته است.

جانهای خود را از دست  افغانستان نگجیی در امریکاعسکر  ۲۳۰۰تا کنون بیش از  ۲۰۰۱از سال  دیگراز سوی 
  6.اندزخم برداشته  ئیامریکا ۲۰۰۰۰۰و بیش از  اندداده 

. انداز دست داده  در برابر طالبان جنگاز اثر هزار عسکر افغان جانها خود  ۱۰۰تا اکنون بیش از  ۲۰۰۱از سال 
عسکر افغان جان  ۴۵۰۰۰از  بیش ۲۰۱۹تا  ۲۰۱۴گفت که از سال با رویترز  ۲۰۱۹جمهور غنی در سال  رئیس

. اندشده  جنگقربانی  افغان عسکر ۱۰۰۰۰. یعنی ساالنه حدود اندعلیه طالبان از دست داده  جنگهای خود را در 
 . 7ارقام کشته شدن طالبان در دسترس نیست اما میتوان حدس زد که یک رقم بزرگی خواهد بود

 افغانستان جنگملکی در  ۹۵۰۰االنه بصورت اوسط در حدود ، س8یوناما های سروییکی از به همین ترتیب براساس 
اما بصورت  است. این آمار رسمی انددر صد آن جانهای خود را از دست داده  ۳۵که در حدود  اندشده  مجروع

 . 9آمار رسمی می باشدحقیقی به مراتب بلند از  ارقام متداول تجربه نشان داده است که
یست در این بو  است بیشتر از همه به افغانها ضرر رسانیدهتحمیل شده  جنگاین »میتوان گفت که  مجموعیعنی در 

شاف انکبرای همچنان سبب ضایع شدن فرصتها  جنگاین «. سبب قربانی بیش از صدها هزار افغان شده استسال 
 نگجخاتمه این »از دست داده است. بناً  جنگاقتصادی در کشور گردیده است. افغانستان بیلیونها دالر را از اثر 

 .«اولویت دارد دیگرهمه چیز از برای افغانها 

                                                           
1 USAID 
2 Brown University  
3 https://www.bbc.com/news/world-
47391821#:~:text=Between%202016%20and%202018%20annual,September%202019)%20was%20%24778bn  
4 UN watchdog 
5 UN Watchdog Report on Afghanistan, 2017 
6 https://www.bbc.com/news/world-
47391821#:~:text=Between%202016%20and%202018%20annual,September%202019)%20was%20%24778bn  
7 https://www.reuters.com/article/us-usa-afghanistan/two-u-s-service-members-killed-in-afghanistan-idUSKCN1R30F0 
8 UNAMA 
9 https://www.bbc.com/news/world-
47391821#:~:text=Between%202016%20and%202018%20annual,September%202019)%20was%20%24778bn 
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 :و صلح در افغانستان جنگ
ید . اینکه کلاست سیاست در جهان مبدل شده پیچیدهو صلح افغانستان به یکی از موضوعات خیلی  جنگموضوع 

ر حد در کشو جنگدهه صلح افغانستان در کجا و بهترین راه رسیدن به صلح چیست را نمیتوان قطعی گفت اما دو 
ین ا رسیدن به وحدت نظر و«. راه حل معضله افغانستان هرگز نظامی نیست»ه است که انداقل این را به اثبات رس

وجود دارد. بناً برای  مطلقو قربانی های زیاد را از افغانها گرفت اما اکنون در این مورد اجماع  زیاد حقیقت سالها
 جنگ . ختم خونریزی وشودباید از سیاستهای نرم و ابزارهای دپلوماتیک استفاده تحقق صلح و ثبات در افغانستان 

 در کشور بجز از راه های گفتگو و مذاکره دشوار نه بلکه ناممکن بنظر میرسد.
ل . در کشناسایی کنیمرا  جنگبدانیم مهم است تا عوامل بهتر و صلح را در افغانستان  جنگبرای اینکه بحث 

ریشه در  جنگ . عواملی داخلی«خارجی دارد عوامل داخلی و عوامل ان دو نوع عوامل یعنیدر افغانست جنگ»
را باید از دید منافع قدرتهای بزرگ جهانی و کشور  مسایل دینی، ملت نشدن و عدالت دارد اما عوامل خارجی آن

همین دید یعنی عوامل افغانستان مهم است تا براساس  مساله. برای حل های خارجی در افغانستان مطالعه کرد
 در افغانستان برای رسیدن به صلح بنابراین رسیدن به صلح شویم. جهتوارد طرح ریزی  جنگداخلی و خارجی 

  ت.اس حتمیو کشورهای غربی و پاکستان  امریکااجماع داخلی و اجماع نسبی خارجی حد اقل اجماع با  دستیابی به
 

 :باز شدن روزنه صلح
باالخره یک فرصت خوب برای رسیدن به صلح  تلفات سنگین متحمل شدن و جنگ های زیادسالافغانستان بعد از 

منجر به به قراداد  با طالبان امریکا این مذاکرات طوالنی. وارد مذاکرات مستقیم با طالبان شد امریکاو  را یافت
گ در راه رسیدن به بزر مؤفقیتو جهان آن را یک  شد ۲۰۲۰و طالبان در ماه فبروری سال  امریکاصلح بین 

جمهور  رئیسکه از سوی اداره خاص با طالبان به شیوه  امریکاهرچند مذاکرات صلح  .اندصلح در افغانستان خو
ترامپ انتخاب شده بود سبب به انزوا رفتن دولت جمهوری اسالمی افغانستان و تقویت طالبان و پاکستان شد، به 

این راه  گفت که اندچنین می تو به مذاکرات با طالبان نبود و یاهمنیز برای وارد شدن  دیگرآنهم به ظاهر راه 
 آن را پیمود.  امریکاکوتاهی بود که 

افغانها نمی دانند که در  تا حاال نیزبا طالبان در پشت پرده های بسته انجام شد و  امریکادرصورتیکه مذاکرات 
گرفت و سبب  این مذاکرات زمان طوالنی را دربرکه این همچنان و چه چیز آماده استو طالبان  امریکاقراداد بین 

ه تالش دارند به دور میز ب جنگآنهم نبض اینکه سران طالبان بجای  فشار بی سابقه باالی دولت افغانستان شد به
 صلح در افغانستان و رسیدن به جنگختم  را می توان یک پیشرفت فوق العاده خوب برای حاضر شوندگفتگو 

 دانست. 
 

 :بست رفتن مذاکرات صلحبه بن 
آن  علتها در قبال داشت. ئی امریکاو نتایج ملموس برای  و طالبان بخوبی پیش رفت امریکامذاکرات صلح بین 
زمانیکه نوبت گفتگوهای بین االفغانی اما  به طالبان بیش از ضرورت امتیازات داد امریکاهم شاید این بود که 

نیستند و یک علت آن نیز شاید قراداد آنها با خرسند  به چنین مذاکرات لبانرسید، از همان آغاز معلوم میشد که طا
با اینهم طالبان به مذاکرات ادامه دادند و حد اقل در مورد تقسیم اوقات و اصول مذاکرات با هیت دولت  بود. امریکا

 جمهوری اسالمی افغانستن به موافقه رسیدند.
جمهور بایدن ظاهراً دیده می شود که طالبان منتظر  رئیس اداره آمدنکار  و روی امریکابعد از تغییر اداره در اما 

در قبال صلح در افغانستان هستند. به همین خاطر است که طالبان از یک سو به  امریکاروشن شدن پالیسی 
در کل  .اندآغاز کرده  را ایران و روسیه مانور های سیاسی از تربیون های دیگرو سوی  اندمذاکرات حاضر نشده 
   .مذاکرات صلح بین االفغانی به بن بست مواجه شده استحاال می توان گفت که 

 
 :اهداف طرح

 

  و رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان جنگختم 
 

 :مفروضات

  در افغانستان؛ جنگبرای ختم  امریکااراده و حسن نیت 

  در مورد رسیدن به صلح؛  و جنگاراده دولت جمهوری اسالمی افغانستان و طالبان در مورد ختم 
 

 :نقشه راه
که برخی اعتقاد دارند از راه های اصولی و  بسا دشوار است رسیدن به صلح در افغانستان بصورت اصولی آن کار

از ابزارها و راه هایی استفاده شود که غیر  باید برای تحقق صلح در افغانستانکالسیک قابل حل نیست. بناً 
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جمهور داکتر غنی برای رسیدن به ثبات در افغانستان  رئیسرا که  ی مثال نقشه راهکالسیک و عملی باشد. برا
بود درصورتیکه از لحاظ علمی و سیاسی خیلی درست بنظر میرسید ولی در عمل چندان مفید واقع نشد  ترتیب داده

و  تیکه غیر اصولی، درصوربودندجمهور ترمپ با داکتر خلیلزاد تهیه کرد  رئیساما نقشه رسیدن به صلح را که 
دامه ا داشت. به همین دلیل است که امریکا، به آنهم نتایج خیلی ملموس برای بنظر میرسیداز لحاظ سیاسی نادرست 

و عملی است. قابل ذکر است که اگر این  مؤثراداره ترامپ با طالبان آغاز کرده است  دادن مذاکرات را که
فرصت  دیگرمذاکرات بعدی خیلی دشوار خواهد بود. از جانب  مذاکرات به شکست مواجه شود راه برگشت برای

، دولت افغانستان، طالبان و امریکاک است و جهان هم درگیر مشکالت بیشمار است بناً اندرسیدن به صلح خیلی 
است ادآوری قابل ی .یندنما بهینه همسایه های افغانستان باید ازاین فرصت برای رسیدن به صلح در افغانستان استفاده

  در افغانستان برخالف تفکر برخی نه تنها به نفع افغانستان بلکه منطقه است. و ثبات صلحکه 
، نقشه راه بعدی باید یک نقشه کامالً جدید نباشد و باید براساس همان دست آوردهای قبلی به پیش برود. بنابراین

 ژی رسیدن را براساس وضعیت تغییر دهیم. یعنیستراتیو  تدبیریعنی اصول کلی را تغییر نباید داد اما میتوانیم 
نقشه عملی جهت تحقق صلح و ثبات در افغانستان یک نقشه ای مبتنی بر وضعیت و شرایط است. من در طرح 

دو مرحله بزرگ تقسیم می نمایم. من این نقشه راه را  پیشنهادی خویش رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان را به
  یک نمی دانم اما متیقن هستم این یک نقشه عملی تر است.یک نقشه اصولی و کالس

 
 :مراحل رسیدن به صلح

 : اندمراحل رسیدن به صلح قرار زیر 
 

 با طالبان امریکامرحله اول: ادامه گفتگوی های فعلی بعد از بررسی توافق 
هد بود. اگر در توافق بین با طالبان بعد از بررسی قراداد خوا امریکااین مرحله ادامه مذاکرات براساس توافق 

ناتو  و امریکاو طالبان چیز هایی بزرگ علیه منافع ملی افغانستان وجود داشته باشد، دولت افغانستان با  امریکا
گر چیز قابل نگرانی نبود در آنصورت یکجا آنها را باید تغییر دهد و بعداً به مذاکرات بین االفغانی ادامه داد و ا

 دامه یابند.مذاکرات باید فوراً ا
نظر باید  مورد تدبیرپیش برود. به رویکرد مذاکرات بین االفغانی براساس شرایط و تقسیم اوقات توافق شده باید 

مبتنی بر انجام مذاکرات از موارد کوچک و کمتر اختالفی با مسایل بزرگ و اختالفی استوار باشد. در این مرحله 
ست آید. در مورد مسایل بزرگ و اختالفی پیشنهاد های طرفها باید ترتیب باید توافق بر سر مسایل کمتر اختالقی بد

   همینجا به پایان میرسد.گفتگوهای صلح بین االفغانی و به سران هردو طرف گزارش داده شود. این مرحله 
 

 سران دولت جمهوری با سران طالبانمرحله دوم: گفتگوهای مستقیم 
ترین راه رسیدن به توافق در حال حاضر  مؤثراسالمی افغانستان با طالبان گفتگوهای مستقیم سران دولت جمهوری 

است. در این مرحله طالبان بصورت مستقیم با سران دولت جمهوری اسالمی افغانستان گفتگو می نمایند. این 
 به توافق امکان پذیر می شود. هدف از این مرحله رسیدن هرچه زودتر دیگرو متحدین  امریکاپادرمیانی با مرحله 

باالی مسایل بزرگ خواهد بود. جلسات این مرحله شدیداً سری انجام خواهد شد و روند و قواعد مذاکرات توسط 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان در این مرحله بصورت  نظارت خواهند شد. شرکای بین المللی افغانستان تعیین و

 اجماع»برای رسیدن و حفظ  «همسایه دیگرو کشور های  با پاکستان»، «و ناتو امریکابا »دوامدار و همزمان 
فشارهای الزم را باالی هردو  دیگرو شرکای  امریکادر گفتکو خواهد بود. در این مرحله  «منطقه ای و بین المللی

. این مرحله بعد از توافق صلح بین دولت و طالبان به د کرد تا مذاکرات به نتایج ملموس برسدنطرف وارد خواه
  ن میرسند.پایا
 

 :چگونکی توافق
چگونگی توافق با طالبان مبتنی بر شرایط و وضعیت خواهد بود اما برای حاضر من نسخته زیر را پیشنهاد میکنم 

 و متعقدم اگر بصورت درست اجرا شود نتایح ملموس در پی خواهد داشت. 
 

 :اهدف توافق
رسیدن به یک افغانستان با ثبات است. و  جنگاسالمی افغانستان با طالبان ختم  هدف اساسی توافق دولت جمهوری

در صلح قرار داشته باشد و دارای یک نظام و  دیگرو در خارج با کشورهای  شافغانستانی کی در داخل با خود
 قابل قبول مردم باشد.  حکومت همه شمول و

 
 :مواد توافق

  می افغانستان با طالبان براساس مواد زیر تنظیم خواهد شد:موافقتنامه صلح بین دولت جمهوری اسال
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 :ماده اول: آتش بس سراسری
. برای اینکه انحرافات و تخطی ها می شودبراساس توافق صلح آتش بس عاجل و سراسری در کشور اجرا 

 کیل شود. تش بس بین المللی نظارتی برای نظارت از تطبیق آتش بیطرف صورت نگیرید الزم است یک کمیسیون
 

 :ماده دوم: سرنوشت حکومت فعلی
ر جمهور داکت رئیسزیر رهبری  «حکومت سرپرست»به  گه قانون اساسیحکومت فعلی با دایر شدن یک لویه جر

به رهبری یکی از سران دولت و نخست وزیری طالبان تغییر  «مؤقتحکومت »یاهم  غنی و صدراعظمی طالبان
را تجربه  مؤقتو افغانستان تا حال دو حکومت « پر از ریسک است مؤقتمت رفتن به حکو»می یابد. هرچند 

های شدید داخلی و برباد شدن همه چیز کشور و نتیجه دومی آن ایجاد حکومت جنگآن  نتیجه یکیکرده است که از 
اید د که شتوافقات صلح را در جهان مرور میکنید به این نتیجه میرسیدموکراتیک و جمهوریت است. اما وقتی شما 

ر . در اینجا قابل ذکاست جنگگیرتشکیل حکومت جدید یک امر حتمی برای نیل به صلح و ثبات در کشور های در
بین  مهم است اما بدون آن نیز اگر توافق «پرستحکومت سر»دایر شدن لویه جرگه برای مشروعیت است که 
 ندارد.  بزرگی صورت گیرد عیب گروه ها

 
 :آیندهحکومت  قدرتماده سوم: تقسیم 

حکومت سرپرست بین دو  قدرت»درست عملی شود مهم است تا بصورت برای اینکه مراحل بعدی توافق صلح 
چه نسبت خواهد بود مرتبط به نوع توافق  ر اساس. اینکه این تقسیم چگونه و ب«تقسیم شود براساس توافق طرف

 .دبین سران دو طرف می شو
 

 وافقنامه صلح: : تشکیل شورای تطبیق تچهارمماده 
در چند ماه )بیشتر  اندبتو صالحیت دو طرف تشکیل شود تا از نمایندگان با «صلح نامهتوافقشورای تطبیق »یک 

دایر کند. در این مرحله توجه به معیاد خیلی  کشور از دو سال نباشد( لویه جرگه قانون اساسی را برای تعدیل نظام
 تمام خواهد شد. به نفع کشور  همانقدر ایر شودمهم است یعنی هرچقدر زودتر لویه جرگه د

 
 :ماده پنجم: نظام آینده

،اما باالی «اتخاذ خواهد شدنظام آینده افغانستان براساس اراده مردم افغانستان در لویه جرگه تصمیم در مورد »
ردو یر باید توسط ه. مثالً حد اقل اصول زگیردموافقت صورت  بین سران دولت و طالبان اصول کلی نظام باید قبالً 

 جانب قابل قبول باشد: 

 اسالمی بودن نظام افغانستان؛ 

  احترام به حقوق بشر و قوانین جهانی؛ 

  آزادیهای مشروع شهروندان افغانستان؛مصونیت 

 ایجاد نظام براساس نیازمندیهای قرن بیست و یکم؛ 

 افغانستان؛  در اقوام و مذاهب حقوق نیتمصو 

  زنان؛ مصونیت حقوق اقلیت ها و 

 باورمند بودن به روابط خوب با جهان؛ 
 

 :ماده ششم: انتخابات زود هنگام
بعد از تدویر مؤفقانه لویه جرگه و تشخیص نوع نظام و تدوین و توشیح قانون اساسی جدید کشور، مهم است تا 

ر ام را در کشوشورای تطبیق از موافقت نامه صلح بین دولت و طالبان زمینه انتخابات شفاف و سراسری زودهنگ
مهیا سازند. انتخابات باید توسط متحدین و شرکای بین المللی افغانستان تمویل و نظارت شود. قابل تذکر است که 

  .«تدویر انتخابات شفاف و سراسری برای صلح و ثبات افغانستان حایز اهمیت حیاتی خواهد بود»
 

 :ماده هفتم: تاسیسات ملی افغانستان
تان بشمول اردو ملی، پولیس ملی و امنیت ملی بعد از یک سلسله اصالحات پابرجا خواهند تاسیسات ملی افغانس

طرف طالبان، برای طالبان در تمام این وزارت خانه ها سهم سیاسی در نظر  سیاسی. مهم است تا برای امنیت اندم
 ذکور کمتر تاثیرات منفی داشتهنهادهای م روحیه و کیفیت باید طوری اجرا شود که باالی روندگرفته شود. اما این 

 باشد. در این بخش نیز متحدین خارجی افغانستان نقش مهم را بعهده خواهند داشت. 
 

 :ه هشتم: ولسی جرگه و مشرانو جرگهماد
ی به طالبان در مشرانو جرگه سهم داده شود و بعد از اینکه لویه جرگه تدویر شد و قانون اساسی مؤقتبصورت 

. این انتخابات باید زیر یابدانجام  بصورت شفاف خابات ولسی جرگه و شوراهای والیتیکشور توشیح شد، انت
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ز نقش جامعه جهانی و متحدین افغانستان مهم یانجام شود. در این بخش ن صلح نظارت شورای تطبیق از توافق نامه
 دانسته می شود. 

 

 :ماده نوهم: حکومتداری محلی
در والیت هایی که نفوذ طالبان در آن  متداری محلی نیز توافق صورت گیرد.در مورد سهم دادن به طالبان در حکو

 اما طوری باید عملی شود که توافق صلح مهم است مؤفقیتاین بخش برای  بیشتر به والی های طالبان واگذار کرد.
ا نقش مهم ردر این مورد نیز  صلح شورای تطبیق از توافق اقتدار حکومتداری مرکزی در کشور زیر سوال نرود.

  انجام خواهد داد.
 

 :ماده دهم: تضمین بین المللی
توافق صلح آینده بین دولت جمهوری اسالمی افغانستان و طالبان تضمین بین  مؤفقیتیکی از موارد خیلی مهم برای 

 یالمللی است. قابل تذکر است که بدون یک تضمین جهانی و داشتن یک میکانیسم درست برای مقابله به تخطی ها
و کشور به یک بحران  که توافق صلح بعداً به چالشهای جدی مواجه شود وجود دارداحتمالی، امکان آن خیلی زیاد 

 بزرگ روبرو شود.
 

 :و ناتو امریکاماده یازدهم: خروج نیروهای 
 با امضای توافق صلح اکثر نیروهای خارجی باید در ظرف شش ماه از افغانستان بیرون شوند اما برای اینکه

 ۵۰۰تضمین تطبیق از توافق وجود داشته باشد، بهتر خواهد بود تا یک نیروی کوچک اما قدرتمند که بیش از 
نباشد تا دایر شدن انتخابات و انتقال مسالمت آمیز قدرت به حکومت آینده در کشور حضور داشته  سرباز بیشتر

لح ، چنین چیز نباید موانع توافق صید داشته باشندتاک امریکابه آنهم اگر طالبان باالی خروج نیروهای کامل  باشند.
   و ناتو کشور را ترک نمایند. امریکابین دولت و طالبان شود. بناً در آنصورت بهتر است تمام نیروهای 

 
 :نس بین المللی در مورد افغانستانماده دوازهم: دایر شدن کنفرا

ین دولت جمهوری اسالمی افغانستان و طالبان یک این خیلی مهم است که بعد از امضای توافق ابتدایی صلح ب
مک ها و ک دایر شود. در این کنفرانس« ، ثبات و بازسازی افغانستانکنفرانس صلح»کنفرانس بزرگ زیر عنوان 
و ثبات آینده  سال آینده افغانستان مشخص شود. این کنفرانس برای بازسازی ۱۰تعهدات جامعه جهانی برای 

 خواهد بود.  افغانستان خیلی حیاتی
 

 :اصالحات، مبارزه با فساد و ثبات ماده سیزدهم:
یک برنامه مشخص اصالحات طرح شود که زیر آن »برای اینکه افغانستان به ثبات پایدار برسد خیلی مهم است تا 

نهاد ها در سطح ملی تقویت یابند، به شکایات در سطوح مرکز و محلی رسیدگی صورت گیرد و با فساد اداری 
  . در اجرای این ماده نقش شرکای بین المللی افغانستان خیلی برازنده خواهد بود.«رزه عملی انجام یابدمبا
 

 اداره عامه در افغانستان زدایی ماده چهاردهم: تمرکز 
. «حکومتداری در کشور است تمرکز گرایییکی از علتهای داخلی بی ثباتی در افغانستان بیش از حد »شاید 

یت در دولتداری می شود بلکه تطبیق عدالت را مؤثرو محلی نه تنها سبب عدم  حکومت مرکزی تمرکز گرایی در
 صمشخبرنامه  بنابراین در بلند مدت به بی ثباتی درکشور منجر می شود. کهزیر سوال می برد  نیز در کشور

  ایند.غانستان باید نظارت نمبرای تمرکز زدایی باید در حکومت آینده طرح شود و از تطبیق آن شرکای بین المللی اف
 

 سخن آخر
نگرانی آنها قابل و  این هراس یا عبوری هراس دارند و مؤقتحکومت سرپرست و  سویمردم افغانستان از رفتن ب

داریم اما راه  ثبت خود را در تاریخ کشور مؤقتدرک است چرا که ما یک تجربه خیلی بد از رفتن به حکومت 
ه است که راه انددر کشور حد اقل این را به اثبات رس جنگدو دهه وجود ندارد.  نیز با طالبان آمدنبجز از کنار 

 با طالبان هستیم. اگر آمدنحل معضله افغانستان قطعاً نظامی نیست بناً چه امروز باشد یا فردا ما محکوم به کنار 
 رها هموطن خواهد بود. امروز به صلح برسیم بزرگترین دست آورد مان جلوگیری از کشته شدن هزا

 تجربه یک مؤقت یا پرست واگر حمایت جامعه جهانی باشد امکان آن وجود دارد که حکومت سر دیگراز سوی 
در  جنگبن باشد و ما عمالً بتوانیم به خونریزی و  کنفرانس بعد از مؤقتتاریخ ساز همانند تجریه حکومت 

 تاریخ افغانستان یک فصل جدید گونه رقم خورد در آنصورتهماناگر تقدیر ملت مان پایان دهیم.  افغانستان نقطه
به صلح و ثبات در چه چیز از رویای رسیدن و را بسوی ثبات و شگوفایی اقتصادی آغاز خواهد کرد.  خود

  ریسک گرفتن هم وجود ندارد.از جز باما راه عقالنی  وجود دارد بناً ریسک ،هیچیز افغانستان شیرین تر است؟
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 تذکر
 ین طرح یک طرح اقتضایی است. یعنی این طرح کامالً براساس شرایط و وضعیت خواهد بود. ا .1
 «عبوریحکومت » یا «مؤقتحکومت »یاهم  «پرستحکومت سر»منجر به ایجاد  انداین طرح می تو .2

 . بدست بیاید اندا آسانتر می توشود. اما تمرکز طرح باالی حکومت سرپرست است چر 
هیچ فیصدی یا نسبت در موارد تقسیم قدرت در این طرح  اکرات مشخص می شوند.چگونگی توافقات در مذ .3

  در نظر گرفته نشده است. 
 رسیدن به اراده»و  «در افغانستان برای صلح امریکااراده »این طرح مبتنی بر مفروضات مشخص است.  .4

 از مفروضات عمده این طرح است.  «صلح دولت و طالبان 
 .عواملی شکست طرح را شناسایی نکرده است و مؤقتپرست یا چالشهای حکومت سر این طرح .5
 

 پایان
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