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 ۱۸/۰۱/۲۰۲۱             بصیر رنجبر دکتور
 

 یراه حل  عادالنه و قانون کی طرح  
 

 :به صلح در افغانستان یدسترس یبرا
م اع انباریز تیمدهش و نها یها بتیپناه ما با مص یو ب دهیمردم ستمد یدشوار و بحرانئ امروز اریبس طیشرا در
ً بیو فقر  تقر یکاریاز ب  تئیامن یو ب تیگسترده، عدم مصئون یها یو قانون شکن یعدالتیو مرز، ب حدیفساد  ب ،یهمگان ا
ان ش دیچشم ام بیهمه مصا نیا انیاند. در م بانیدست و گر رونا،ک ر  یهمه گ روس  یبر آنها با آفت  و دیو مز ریفراگ

ا باشد که با آمدن صلح در قطر دوخته اند، ت یاالفغان نیمذاکرات ب جیصلح به نتا ن  یرا به خاطر ختم جنگ و تأم
 یها برا یرونیارتباط، تالش ب نیدر ا اناتیسبکتر گردد. اما بدبختانه آهنگ نامرغوب جر یشان اندک یغمها شتارهپ
 یدواریدر متن خواست ها و مواضع دو طرف، ام یماهو یافغان ها و تفاوتها تیکردن پروسه صلح از مالک رونیب

 سازد. یکمرنگ م یلیمردم را خ عیوس یمطلوب و سازگار با منافع توده ها جیبه نتا یدسترس
 

 موجود مشکل
 

 نظرها تفاوت
 

ردد و برقرارگ داریو پا یآتش بس سراسر دیجمهور افغانستان و هوادارانش معتقدند که با سیرئ یداکتر اشرف غن -
پردازند، در ب یاسیقانونئ س یتهایبه فعال یزندگ یدر روال عاد وندند،یگذاشته به جامعه بپ نیطالبان اسلحه را بر زم

به مقامات رهبرئ  کیو دموکرات یقانون یورزند و از راه ها تراکخواهند شد اش ریدا یکه در مواقع قانون یانتخابات
نند ک یم دیدانند ، تاک یم ریاخ یسالها یو مدافع دستاورد ها یدموکراس روانیکه خود را پ نهای. اابندیکشور دست 

شکست دهند  راآنرا دارند که طالبان  ینظامئ افغانستان توانائ یها رویآن به جنگ ادامه خواهند داد و ن ریکه در غ
 .ندیو سرکوب نما

 

با آن  زیجمهور ن سیرئ نیاز مخالف ادیو عدهٔ ز ستین رشیقابل پذ یطالبان بصورت قطع یبرا یرینوع موضعگ نیا
 .ستندیموافق ن

 

ه آنها آن است ک نیمب کایمتحدهٔ امر االتیشان با ا ریدانسته و ادعا دارند که توافقنامهٔ اخ دانیرا فاتح مطالبان خود  -
 نیرا که بر افغانستان تجاوز کرده اند به زانو دراورده و وادار به خروج از ا یاز چهل کشور شتری، ناتو و ب کایامر

 دیتوانند از جلو  خود بردارند و دولت جد یم یرا بسادگ یو ناتوان کنون دهکشور نموده اند، لذا دولت  دست نشان
وجه  چیاتش بس را به ه شیبه اهداف خو دنیکنند که تا رس یم دیاسالمئ دلخواه خود را به قدرت برسانند. آنها تأک

شود ن رفتهیآنها پذ طیرامذاکرات ش نیا ی  کنند که اگر در ط یکنند. آنها عالوه م یرا متوقف نم« جهاد»و رندیپذ ینم
جنگ و کشتار بدست خواهند  قیمأمول را از طر نی، ا ابدیبه آنها انتقال ن زیبصورت مسالمت آم یو قدرت دولت

 آورد.
 

جانبداران حفظ ثبات نظام )داکتر اشرف  یکشور است برا یو قانون اساس یبا دموکراس ریموقف  طالبان که مغا نیا
 .ستین یرفتنیه  جامعه و جهان متمدن( پذهوادارانش، عناصر آگا ،یغن
 

آب  بشدت گل آلود بنفع خود  نیکنند از ا یکه تالش م یو رهبران  جهاد ونیاسیشمار قابل مالحظهٔ باصطالح س -
 قیطر نیکشند، تا توانسته باشند از ا یم شیبا خواست پاکستان طرح حکومت  مؤقت را پ ییبا همصدا رند،یبگ یماه

 ثروتها و منافع ٔ خود را حفظ کنند. افتهیبه قدرت راه 
 

اهداف شان  به دنیرس یآنرا برا زیو پاکستان ن کایبرانداز، با وجود آنکه امر ادیو بن یخالف قانون اساس شنهاد  یپ نیا
و زد و خوردها  یحکومت مرکز تیقدرت، عدم موجود یتلخ از خال اریدانند، با در نظرداشت  تجارب  بس یمناسب م
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. از ردیگ یمورد استقبال مردم قرار نم ،یدیخورش هفتاد یدر سالها یرهبران جهاد نیب نیخون یکش هاو کش م
 شان وجود ندارد. یشنهادیپ یندارند و در فهرست آجندا یلیقرار معلوم طالبان هم به آن تما

 

ت دوحه که مذاکرا میرس یم جهینت نیبصورت مختصر ارائه شد ، به ا اریفوق الذکر ، که بس یها تیتوجه به واقع با
اع رسد بلکه امکان دارد اوض یمطلوب نم جیدنبال شود نه تنها به نتا یکنون یهایریو با موضعگ یفعل وهٔ یاگر به ش

 تر سازد. یتر و بحران میرا بارها وخ
 

 :حل راه
 

 کنم که : یم شنهادیدلخواه پ جهٔ ینت کیبه  دنیَمعضل و رس نیمنظور حل ا به
 

 ت  یبا اهم اریسه موضوع بس یمردم ما ، رو عیوس یو توده ها هنیم اتئی، با توجه به منافع ح ستیئمذاکرات با نیا
 متمرکز شوند : لیذ
 

 در کشور. داریو پا یآتش بس  سراسر نیتأم - 1
 

 انتخابات. رومند  یو ن تی(، با صالحطرفیب ایهمه شمول ) ون  یکمس کی جادیا - 2
 

ع از هر نو یشفاف، عادالنه و عار ک،یانتخابات  دموکرات کیو همه جانبهٔ پروسهٔ  قیدق زمیکانیم کی ب  یترت - 3
 تقلب.

 

و  خداوند متعال یمذاکرات صادقانه، دلسوزانه و اخالصمندانه که در آن تنها و تنها رضا کی جهٔ یدر نت بیترت نیبد
 آمد : لینا لیذ یها به دست آورد ستیمردم مد نظر باشد، با یمنافع همگان

 

ً واقع ون  یگردد. سپس کمس نینهاده و صلح تام انینقطهٔ پا یزیاز همه به جنگ و خون ر نخست  ندرومیمستقل و ن ا
ات  انتخاب کسالیشود، در ظرف شش ماه تا  یم لیتشک دخلیذ یانتخابات که به اشتراک و توافق  کامل همه طرف ها

 ،یمل یشورا ،یتیوال یها شورا ،یولسوال یشوراها ازاعم  یانتخاب یتمام نهادها یرا برا کیتا حد امکان دموکرات
 .ندیبرگزار نما ،یجمهور استیها و ر یشاروال

 

شامل شوند و انتخابات در تحت نظارت جدئ سازمان ملل متحد  زین یخارج یسازمانها ندگانینما دیبا ونیکمس در
 یتمام راه ها دیخله داده نشود. بامدا نیارگان، به شمول دولت، اجازهٔ کوچکتر چیکس و ه چی. به هردیصورت گ
، از امکانات تقلب شتریمحدود ساختن هرچه ب یاز مداخله و تقلب جستجو و بکار گرفته شود. برا یریعملئ جلوگ

 یتذکره ها یکار ضربت کیو ادارهٔ مربوطه با  دیاستفاده بعمل آ یبصورت سالم و حرفو کیالکترون شرفتهٔ یپ لیوسا
جذب  یلالمل نیب یدوست و سازمانها یکشورها کئیو تخن یمال ی. کمک هادینما عیرا به تمام افغانها توز کیالکترون
 شود.

 

 تیو با جد یآن بطور عاد جیرا تا ختم انتخابات و اعالن نتا شیمربوط آن، امور محولهٔ خو یو تمام ارگانها دولت
 انتخابات مداخله نکنند.مستقل  ونیدر کار کمس چوجهیبه ه یانجام دهند ول شتریب
 

قانونئ  انندگیدعوت شود تا نما یجرگهٔ قانون هیمربوطه توسط افراد منتخب، لو فیانتخابات و اشغال وظا انیاز پا پس
 شان را رقم زنند. ندهٔ یمردم  افغانستان سرنوشت آ

 

 :طرح نیا تیمقبول زانیم
 

از ب یبرا وهیش نیتر یو اصول نیسالم تر نیآن وجود دارد، ا قیکه در تطب یادینظر من، با وجود مشکالت  ز به
 :رایدر افغانستان  جنگ زده است، ز تیصلح و امن نیکردن  کورگره  تأم

 

 تیصالح گریمقام د چیشده است و ه بیو تصو بیجرگه ترت هیکشور که توسط لو یفعل ینخست از همه قانون اساس -
 پا نخواهد شد. رینقض آنرا ندارد ، ز

 

 هکیو انتقال قدرت به کسان یقانون اساس یو هوادارانش که رو یگونه برخورد با موضع داکتر اشرف غن نیا -
 .ابندی یمخالفت با آن نم یبرا یلیندارد و آنها دل نتیمبا کنند،یم یمنتخب مردم باشند پافشار
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مذاکراتئ دولت در دوحه بشدت  ئت  یمصالحه و ه یعال یجمهور، شورا سیطالبان و طرفداران شان که با نظر رئ -
ظر نمانند منت یداکتر اشرف غن یجمهور استیکنند که تا ختم دورهٔ ر یم دایامکان پ وهیش نیبا قبول ا زیمخالف اند، ن

 یابکمک ر ،یو نظارت بر آن نقش دارند، در مدت کوتاه یرهبر م،یکه خود در تنظ یبلکه با اشتراک در انتخابات
. ندابیبه قدرت راه  یو قانون زیدارند، از راه مسالمت آم زیهمهٔ آنها را ن یندگیو نما یبانیپشت یاکه آنها ادع یمردم

دولت و انزجار مردم از کشتار و ترور، باور  قبلئ طالبان در  یتیامن یروهاین رانهٔ یکه مقاومت دل ستیدر حال نیا
 شانرا متزلزل ساخته است. ینظام روزئیمورد پ

 

 یها الفتیبه ا وستنیپ ایشدن  دیراه کاند زیکوبند ن یمطرح کشور که اکنون بر طبل حکومت مؤقت م ون  یاسیس -
 خواهند داد. حیشدن در قدرت، ترج کیشر یرا، برا یانتخابات

 

و احترام به ارادهٔ مردم اند، با تمام امکانات شان  تیدموکرات کشور که متعهد به قانون یمل یروهایعناصر آگاه و ن -
 خواهند کرد. تیحما یشنهادیپ وهٔ یش نیز اا
 

 دهٔ نیسرنوشت آ نیو دور از ارعاب در تع نیمطم یدر فضا ابندی یعادئ کشور که امکان م اتباع عیوس یتوده ها -
 قرار خواهند گرفت. شنهادیپ نیدر دفاع از ا رند،یشان سهم بگ

 

 یها ندارد. کشور نتیمنطقه و جهان مبا یها از کشور کی چیشدن آن با منافع عادالنهٔ ه یعمل جیو نتا وهیش نیا -
ً عیوس دیبا یدوست و مدافع دموکراس  کنند. یبانیاز آن پشت ا

 

و  مردم ناتوان ی  رأ ی  که با استفاده از آن بتوان آزاد ستیزمیکانیبه م یماند و آن دسترس یم یمشکل باق کی تنها
مشکل الزم است همه دست بدست  نیحل ا یکند. برا نی، تضمرا یمحل نیو متنفذ انینفوذ  قدرتمندان، زورگو ریز

 نفوذ و فشار را به حد اقل کاهش دهد. نیآور ا انیز راتیرا جستو جو کنند که تاث ی  عمل یهم داده راه ها
 

*** 
 

 ینظرخواه
 

رح ط نیا لیدر تکم نانه،یعالمانه و واقع ب اتیشود با ابراز نظر یودانشمندان محترم انتظار برده م استیاهل س از
صلح عادالنه  کی یبرداشتن موانع و گذار به سو یآگاهان جامعه، راه را برا یرسانند، تا باشد که خرد جمع یاری

 هموار گرداند. یو رفاه همگان
 
 عرض حرمت با
 
 

basirranjbar@hotmail.com            ایمیل آدرس 
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