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 2۶/۰۴/2۰2۰            اخترمحمد یوسفی

 

 برای صلح و ثبات در افغانستان چه باید کرد!
 

 با تقسیم امتیازات و چوکی ها بدست نمی آید. صلح*
 * افغانستان متعلق به همۀ اتباع آنست نه به چند حقلۀ امتیاز طلب
 * دولت توسط قانون ساخته می شود نه با میانجگری طرف جنگ

 و مذاهب* دولت توسط قانون ساخته نه با سهمیه بندیهای اقوام 
 لی صلح را تأمین کرده نمی تواند.* طرفین جنگ و منازعه با تفاهم حفظ منافع م

 قانون و تطبیق مطلقه آن بر بنیاد عقاید یک مذهب و رعایت حقوق مذاهب در قانون باهم تفاوت دارد. * ساختن
 * دولت توسط قانون بدون تبعیض با اشتراک تمام اتباع ساخته می شود.

 

ساختمان دولت  به وضاحت میرسا ند کهمیالدی  2۰۰1کنفرانس بن دسمبر از بعد  با اوضاع افغانستان قانهمرور صاد
آوردن یک صلح سرتاسری  بدست نه تنها آرزو ها و امیال ایجاد شده برای بنیاد قومی با ترکیب جنگ ساالرانبر 
اوضاع سیاسی، امنیتی،  با وجود کمکهای سرسام آور جامعه جهانی در نبود دولت قانونی ، بلکهپیاده نشد عملدر 

ت وخام افغانستانبدتر شده و اوضاع  اجتماعی و اقتصادی با گذشت هر روز درسراسر کشور ما بطور روز افزون
 که نابودی افغانستان را تحدید می کند.  یدکسب مینما را بیشتر
 باالخیرثالث مصلح  ترکیب از اشخاص نفری 67 به تعداد کننده مذاکره غیر دولتیصلح الی ع شورایایجاد  اول:

 مسلمان تمل اکثرت خواست به مطابق وبیطرفانه صادقانه یریپذ مسئؤلیت با و مردم مورد تائید طرفین داخلی منازعه
 ردد. گباشد تشکیل  افغانستان

شود  حتمی میترکیب جنسی، سنی، قومی، مذهبی درنظر گرفته شود مگر تنها در ترکیب اعضای شرط نیست که 
  در نظر گرفته شود. گانمذاکره کنند و ممیزات ذیل در انتخاب صفاتکه 

 ۰باشد ذیل صفات دارای باید بین اال افغانی بآلخیر های مصلح ثالث شخصیت
 

 و مورد احترام مردم باشد. نفس پاک ملی، نفوذ با های * شخصیت
   از جملۀ رهبران احزاب ساسی و مقامات باالیی برحال دولتی نباشد. *

  ۰نباشد آلوده مردم خون به شان دستو * مجرم جرایم جنگی
 ۰نباشد صب دارایی عامه و مردماو غفساد اداری  بد نام به *

 ۰نباشدو منازعه  جنگ طرفین به سیاسی تعلقات نوع هیچ * دارای
 طرفین منازعه باشد.تمام * مورد قبول مردم و 

ندارد،  االفغانی بین اکراتذم محصول جدید مقامات بلند حکومت درانتصاب خود کاند * اعضای هیأت مذاکره حق 
 مگر آنکه از شورأی صلح به اتفاق آرا با رأی سری تصویب شود.

در سراسر و  صلح را با مردم و قربانیان جنگ های نخست مشوره عالی صلح غیر دولتی مذاکره کننده * شورأ
 آغاز نماید. افغانان خارج از کشور

 . باشدو راه تأمین صلح صلح  سر تأمین بر * در اجندا مذاکرت صلح تنها و تنها بحث
کار تقسیم  .تقسیم امتیازات و چوکی های براساس قوم، مذهب جهاد، مقاومت، و انقالب و غیره مطرح نیست *

عالی صلح غیر دولتی  شورأدر طرزالعمل جداگانه توسط  کهاست مرحله بعدی  امتیازات و چوکی های حکومتی
   .صورت گیرد ددمیگر انتخابهیأت مسلکی 

 

 نه تهیه میگردد.جداگا توافقنامه یتفصیل کاستی ها با امریکا متحده ایاالت صلح توافقنامهو تکمیل خالهای  پشتبانی ـ1
ا ب نخسترا امنیتی کار  بعد از آمادگی محالت، وسایل، تدابیریمذاکرات صلح  غیر دولتیصلح عالی  شورای -2

 ینطرفتمام  صلح بدون مداخلهتأمین صلح و چگونگی  روی بحثآغاز مردم و قربانیان جنگ در سراسر کشور 
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 غانیاالف بین اکراتذمد و بعقیب آن مذاکرات نمایرا تدوین  مردم کشورخواسته های صلح ملی  مینمایند. منازعه آغاز
 تدویر گردد.با طرفین منازعه 

ف طر. از هر حلقه نمایدبا تمام طرفین منازعه آغاز میرا  االفغانی بین اکراتمذغیر دولتی صلح عالی  شورای -3
در بحیث ناظر  های شان مذاکرات مطرح کننده خواستهبا صالحیت مطابق طرالعمل  ۀتا سه تن نمایند ومنازعه د
 شورایایجاد ی حق رای دادن در فیصله هاناظرین میکند.  عالی صلح غیر دولتی مذاکره شرکت شورای مذاکرات

 شورایاز صالحیت  تنهادر امور صلح  ندارد. فیصله ها را صلح نفری 67غیر دولتی مذاکره کننده  صلح عالی
  است. غیر دولتیصلح عالی 

 اً تمام حلقات طرفین منازعه صالحیت تصمیمگیری را کتب عالی صلح غیر دولتی شورای آغاز مذاکراتقبل از  -۴
تمام حلقات طرفین منازعه مکلف به  سپارند. یم صلح نفری 67غیر دولتی مذاکره کننده  صلح عالی شورای به

   عضویت میگردد. سبب محرومیت عدول از فیصله ها و طرزالعمل. صلح می باشد العمل مذاکراتزاجرای طر
 داشته باشد.با خود رای موافق را  %75 با مذاکرات صلح حد اقل غیر دولتی صلح عالی شورایفیصله های  -5
د. تطبیق آن مطرح میگردصلح تحقق فعالین  هایمذاکرات صلح پالن غیر دولتیصلح عالی  شورایفیصله های  -۶

 عالی صلح غیر دولتی تصویب میگردد. شورایوظایف فعالین صلح در جلسه سری 
 .افغانستان کشور از خارجی قوای تمام تدریجی خروج ـ
 تعیین مسولین بیطرف در رأس ارگانهای قضایی، امنیتی و فاعی کشور -
 خلع سالع عمومی  -
مذهبی و لسانی و  ،نژادی تبعیض هر نوع وعدم وکودکان جوانان زنان، از کشوراعم باعتا تمام مدنی حقوق حفظ ـ

 ۰غیره باشد
 ملل منشور به مطابق افغانستان توسط سازمان ملل متحد داخلی درامور همسایهکشورهای مداخله  عدم تضمین اخذ ـ

 .متحد
 ور. در برابر تمام اتباع کش کالم عفت رعایت و متقابل احترام داشت نظر در با و انسانی کرامت حفظ با بیان آزادی ـ
 ۰افغانستان در مسلمان غیرمسلمان و  باعتا تمام مذهبی عقایید به احترام ـ
 الدول بین حقوق و بشر حقوق به رعایت و احترام ـ
  ۰سکتورها هدرهم واعمارمجدد احیای المدت طویل و کوتاه پالن ترتیب ـ
 شایستگ براصل جنسی تبعیض بدون دولتی کارمند و مقامات تقرر ـ
 ضایی قتعیین هیأت با صالحیت  -
 داریها عامه . ، غصبفساد ،غارت ،ساختال اتحساب تصفیه ـ
 چاردهه. دولتی مقامات توسط شده غارت اموال ضبط ـ
 از نآ مشتقات و کوکنار فاچاق وروند ، تولید ، کشت کامل محو و مخدر مواد مافیایی های شبکه ساحتن کن ریشه ـ

 . مان افغانستان زیکشور عز کریزپا کوکایین و مورفین ، ایروئین ، آپیوم قبیل
 .درافغانستان مخدر مواد به معتاد ملیون تداوی پنج برای کاری و موثر برنامه و پالن ترتیب ـ
 .اشخاص و دولتی امالک قانونی غیر تصرف تصفیه کمیسون تشکیل ـ
 کار. اقتصادی پروژهای ایجاد و کاریابی کمسیون ایجاد ـ
 خارجی. سرمایگذاریهای جلب و داخلی سرمایگذاری تقویه ـ
 یجاد کمیسیون بیطرف انتخابات و اعالن تاریخ برگذار انتخات. -

 و غیره برای برای تطبیق پروسه صلح
 

 پایان
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