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 لحظه خطر و فرصت برای افغانستان                       

 
مانده ایاالت متحده از افغانستان تا ماه سپتامبر سال نیروی باقی  ۲۵۰۰جمهور جو بایدن مبنی بر خروج    تصمیم رئیس

جاری، بیانگر یک نقطه عطف برای افغانستان و کشورهای همسایه آن است. حکومت افغانستان به این تصمیم احترام  
 .داندها، طالبان و منطقه میافغان گذارد و آن را به مثابه فرصت و در عین حال خطر برای حکومت،می

برای من به عنوان زعیم منتخب جمهوری اسالمی افغانستان، این یک فرصت دیگر برای تأکید بر تعهدم برای صلح  
وگوهای( صلح را به  قید و شرط )گفت، پیشنهاد بی۲۰1۸تر برای تحقق آن است. در ماه فبروری سال  و تالش بیش

روزه )بین حکومت افغانستان و طالبان( برقرار  بس سه تعقیب آن در ماه جون همان سال، آتش   طالبان ارائه کردم و به
، به حکومت افغانستان مأموریت داد تا با طالبان وارد مذاکره شود و ۲۰1۹جرگه مشورتی صلح در سال  شد. لویه 

یابی به یک توافق سیاسی دستطی دو سال پس از تدویر جرگه مذکور، حکومت من برای ایجاد اجماع ملی بر لزوم  
های قانون اساسی و اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل باشد، تالش کرد. حکومت من که در مطابقت با ارزش

وگوها را با طالبان ادامه دهد. در صورتی که هدف تأمین صلح در کشور باشد، من حاضر چنان آماده است تا گفتهم
 .م را قبل از موعد آن به پایان برسانماجمهوری هستم که دوره ریاست

برای ملت افغانستان، اعالم خروج نیروهای امریکایی از کشور وارد شدن به یک مرحله دیگر از مشارکت دوامدار 
المللی را تجربه کرده است. در سال  باشد. افغانستان در گذشته نیز خروج باعواقب نیروهای بینما با ایاالت متحده می

صد و سی هزار تن از نیروهای امریکایی و کشورهای ام، یکجمهوری  ان با آغاز نخستین دوره ریاستزمهم   ۲۰1۴
ها امکان بخشید تا رهبری کامل سکتور امنیتی و آن دسته از  پیمان ناتو، افغانستان را ترک کردند که به افغان هم

ست گیرند. از آن زمان تاکنون، قوای ملی امنیتی و  د  شده بود را بهالمللی ساخته  نهادهایی که با کمک همکاران بین
اند و زمینه برگزاری دو انتخابات ملی را فراهم ساختند.  دفاعی افغانستان از جمهوریت محافظت و حراست نموده

تر از هفت سال قبل قرار دارند و ما تر و مستحکممراتب قوی  امروز، حکومت و قوای امنیتی ما در وضعیتی به 
 .ماده هستیم که به خدمت و دفاع از مردم خود بعد از خروج کامل نیروهای امریکایی ادامه دهیمکامالً آ

یابی به حاکمیت واقعی کشورشان، به از سوی دیگر، این خروج، فرصتی را برای مردم افغانستان به منظور دست
نزدیک،  هءتقر شده بودند. در آیندآورد. در جریان بیست سال گذشته، نیروهای چهل کشور در افغانستان مسمیان می

های تروریستی دیگر، از سوی حکومت افغانستان همه تصامیم در رابطه با رویکردهای نظامی در قبال طالبان و گروه
اتخاذ خواهد شد. اکنون، بدون شک، توجیه و بهانه طالبان برای جنگ، یعنی جهاد علیه یک قدرت خارجی، کاربرد 

 .نخواهد داشت
گیر و آنان را وادار به انتخاب کرد. آیا آنان به  االت متحده، طالبان و حامیان این گروه در پاکستان را غافل تصمیم ای

 –تر به بار خواهند آورد؟ اگر طالبان گزینه دوم  نظمی و خشونت بیشهمکاران بااعتبار مبدل خواهند گشت یا بی
دفاعی افغانستان در مقابل آنان خواهند جنگید. اگر طالبان   را انتخاب کنند، قوای ملی امنیتی و  –نظمی و خشونت  بی
 .چنان از مذاکره خودداری کنند، در حقیقت، صلح در قبرستان را انتخاب خواهند کردهم

شان برای یک  به خاطر جلوگیری از دچار شدن به این سرنوشت، طالبان باید به سواالت بسیار مهم درباره دیدگاه
که به حراست  اسخ بدهند؛ سواالتی از این قبیل که آیا طالبان انتخابات را خواهند پذیرفت یا این آمیز پافغانستان صلح 

رسد که پاسخ طالبان به این  ها تعهد خواهند سپرد؟ به نظر می ها اعم از دختران، زنان و اقلیتاز حقوق همه افغان 
صلح که قرار بود در استانبول در اخیر ماه  اخیرشان مبنی بر عدم اشتراک در یک کنفرانس سواالت پس از تصمیم

یابی چنان تمایل به بدست آوردن قدرت دارند، نه دسترسد که طالبان هماپریل برگزار گردد، منفی است. به نظر می
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به صلح. یک توافق سیاسی و ادغام طالبان در جامعه و حکومت افغانستان، تنها مسیری است که فراروی ما قرار  
 .ن حال، توپ در میدان طالبان استدارد. در عی

 .خواهندها میای که افغان آینده
ها قطعاً به وحشت دهه نود میالدی برنخواهند گشت. ما نه تنها عاطالنه منتظر صلح اتفاقی نخواهیم بود، بلکه  افغان 

امریکایی به  در راستای ایجاد محیط و عرصه الزم برای تحقق صلح گام خواهیم برداشت. خطرات خروج قوای  
جدی    شود، بحثها بازتاب یافته است و تبلیغات منفی ادامه دارد؛ آنچه به ندرت مشاهده میصورت گسترده در رسانه 

 .آیدهایی است که در نتیجه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به میان میدر مورد فرصت 
ساالر، متحد، ستار یک افغانستان مستقل، اسالمی، مردم المللی و مردم افغانستان خوادخل بین همکاران و جوانب ذی

برگزار شد، حمایت   ۲۰۲۰جرگه مشورتی صلح که در ماه آگست  طرف و متصل هستند. مردم افغانستان در لویه بی
بینقاطع اعالم کردند. جامعه  این هدف مطلوب  از  را  بر  شان  مبنی  را  قاطع خواست خود  به صورت  نیز  المللی 
  ۲۵13نامه زمانی که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطع ۲۰۲۰این هدف مطلوب در ماه مارچ سال  یابی بهدست

 .را مورد تصویب قرار داد، اعالم کرد که در نتیجه واضح شد که جهان خواستار بازگشت امارت طالبان نیست
اسالمی هستند، که این نظام در خواهند. آنان خواهان یک نظام  هرچند وضاحت زیادی وجود ندارد که طالبان چه می 

افغانستان وجود دارد. به خاطر موفقیت در راستای رسیدن به یک توافق سیاسی بین حکومت افغانستان و طالبان، 
 .این گروه باید هدف مطلوب مورد نظر خود را با جزئیات و به صورت واضح بیان کند

گوها بین حکومت افغانستان   و  بستی که تاکنون در گفتن طرف است. با بمذاکرات مستلزم یک میانجی بااعتبار و بی
شود. بهترین  و طالبان در دوحه به وجود آمده است، نیاز به یک میانجی بیش از پیش آشکار و فقدان آن احساس می

 .نهاد به خاطر ایفای این نقش، سازمان ملل متحد خواهد بود
جانبه باشد، تا نه تنها صلح و  بس همهمطلوب و برقراری یک آتشیابی هدف  نخستین موضوعات مذاکره باید دست

جایی سازی برگرداند. از آن گی روزمره مردم افغانستان بیاورد، بلکه اعتبار و باور را به روند صلح آرامی را به زند 
 .میت استبس حایز اهالمللی از آتشبس در مذاکرات صلح نقض شده، نظارت بینها روی آتشکه اکثراً توافق

ها باید روی تشکیل یک اداره انتقالی بحث کنند و در این باره تصمیم بگیرند. هرچند ساختار جمهوریت سپس، طرف
که برای برگزاری انتخابات زمان با این نخورده باقی بماند، یک اداره صلح باید نظم و تداوم نظام را هم باید دست

دوره اداره انتقالی باید کوتاه باشد و باید هر چه زودتر انتخابات ریاست  گیرد، حفظ کند.  ریزی صورت میبرنامه
جمهوری، پارلمانی و محلی برگزار گردد تا از طریق آن رهبری جدید کشور برگزیده شود. من در این انتخابات 

ه در صورتی که  جمهوری قدرت را واگذار خواهم کرد؛ البت  ریاست  هٔ کاندیدا نخواهم بود و قبل از پایان رسمی دور
 .هدف این باشد که مأموریت جانشینم، آوردن صلح به کشور باشد

که طالبان چگونه روابط خود را با پاکستان که  این مذاکرات با موضوعات دشواری همراه خواهد بود، از جمله این 
چنین باید به ارتباطات  ا هموگوهدهند. این گفتکند، خاتمه میها را فراهم می حمایت لوژستیکی، مالی و جلب و جذب آن 

سازمان ملل متحد با جزئیات آمده است. بنابراین، بسیار مهم    ۲۰۲۰کنونی طالبان و القاعده بپردازد که در گزارش  
های تروریستی  است که حکومت افغانستان و طالبان در مورد رویکردی علیه دولت اسالمی )داعش(، القاعده و گروه

نامه ما شامل چارچوب مبارزه با تروریسم باشد که ضمانت حمایت از سایر کشورهای دیگر توافق کنند و موافقت
ای به سطح باال  نامه مذکور باید تداوم دیپلماسی منطقهچنین، موافقتالمللی را داشته باشد. هم های بینمنطقه و سازمان

 .ال شودرا داشته باشد و از شمولیت نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در آن استقب
هنگامی که دولت افغانستان و طالبان به توافق رسیدند، مردم افغانستان باید به طور علنی آن را از طریق باالترین  

جرگه که عبارت از نشست بزرگ رهبران جامعه زن و مرد  مراجع اجماع ملی در کشور تأیید کنند: یعنی توسط لویه
افغانستان می افغانستان محروم بوده  ۲۰ی  باشد. طالبان طاز تمام والیات  از شمولیت در جامعه  اند و  سال گذشته 

 .ها است تا با تمام اقشار مردم در تماس شوندآل برای رهبری آن جرگه فرصتی ایدهلویه
شود.  نامه است، آغاز میپس از مذاکرات روی توافق سیاسی، امضا و تأیید آن، کار دشوار که همانا تطبیق موافقت

رو دولت صلح  باشد. چون تمایل دایمی شدن ساختار موقت به دایمی وجود دارد، از اینر صلح میاین، پروسه اعما
 .باید انتخابات را در اولویت قرار دهد

دور در  وجود  این  تصمیم  هٔ با  سلسله  یک  باید  انتقالی  )حکومت(  رهبری  مورد  گیریموقت،  در  را  دشوار  های 
موزش و خدمات صحی و سایر وظایف اساسی دولت باید بدون اخالل  داری اتخاذ کند. توسعه اقتصادی، آحکومت

های جدیدی نیز  باری برای مردم و اقتصاد افغانستان خواهد داشت. اولویتادامه یابد. هرگونه اخالل پیامدهای فاجعه 
آمد و  چون آزادی اسیران جنگی، ادغام اعضای طالبان در تمام سطوح دولت، نظام و اجتماع به وجود خواهد  هم

 .اند ، مطرح خواهد شدگی به شکایات کسانی که عزیزان، دارایی و معیشت خود را طی دو دهه از دست داده رسیده
نامه صلح را به دوش خواهد داشت و ممکن است  حکومت منتخب جدید، وظیفه اساسی حفظ صلح و تطبیق موافقت

به جز مشخصه دولت    – قانون اساسی واضح است  نامه تعدیالت قانون اساسی نیز مطرح شود. پروسه  در موافقت
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تغییرات   آن  اجرای  برای  و  تعدیل هستند  قابل  اساسی  قانون  در  اساسی شهروندان، سایر موارد  اسالمی و حقوق 
 .های واضح در قانون وجود داردمکانیسم

هم جدید  پاکستانحکومت  و  ایران  در  افغان  مهاجرین  ویژه  )به  مهاجرین  مجدد  ادغام  با  مجدد چنین  اسکان   ،)
رو خواهد بود. در عین حال،  گان داخلی و موضوع مصالحه ملی که همیشه نادیده گرفته شده است، روبه جاشدهبی

بس انتقالی باید جای خود را با وضعیتی عوض کند که در آن نهادهای دولتی صاحب مشروعیت قانونی استعمال آتش
جنگ کاهش خطر  برای  افغانستان  باشد.  بی منطقههای  قوه  به  نیاز  عمومی ای  مجمع  داشت.  خواهد  دایمی  طرفی 

 .طرفی افغانستان خواهد بودآل برای ایجاد موقف بیسازمان ملل یا شورای امنیت سازمان ملل مکان ایده 
 مسیر آینده 

ه ما در آن چنان آسان نخواهد بود و متأسفانه محیطی کآل همیابی به صلح عادالنه و پایدار حتا در وضعیت ایدهدست
آل نیست. خطرات زیادی وجود دارد که ممکن است این پروسه را مختل کند و ممکن است  کنیم، محیط ایدهکار می

 .بار دیگر از دست بدهندها این فرصت برای صلح را یکافغان 
ها را به  از افغان  شود، ممکن است بسیاریها تقویت میهای ناخوشایند رسانهبینیباوری و ابهام که با پیشذهنیت بی

اتفاق افتید و کشور را    ۲۰1۵تواند منجر به تکرار بحران مهاجرت شود که در سال  ترک کشور سوق دهد و این می
 .از افراد مستعد آن در زمانی که به آنان نیاز داشت، محروم کرد 

در بخش امنیتی کشور مورد تواند فرماندهی و کنترل را  نظمی در انتقال میخطر دیگر این است که انقطاع یا بی
تهدید قرار دهد. باید یک پروسه سیاسی منظم برای انتقال قدرت وجود داشته باشد تا نیروهای امنیتی از رهبری و 
هدایت به دور باقی نمانند. عالوه بر این، بسیار مهم است که ایاالت متحده و ناتو به تعهدات موجود خود برای تأمین 

آمیز برای صلح  ترین سهم جامعه جهانی در انتقال موفقیتامنیتی افغان عمل کنند. این مهم   بودجه نیروهای دفاعی و
 .در افغانستان خواهد بود

های سیاسی بر یک روند منظم صلح کنار نیایند، وجود دارد. بنابراین،  که شخصیتچون اینخطرات سیاسی داخلی هم 
های سیاسی داخلی و  شمول باقی مانده و نه تنها چهرهصلح همه  ما در تالش هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که پروسه
 .توانند به پروسه صلح آسیب برسانندای را نیز شامل باشد که میاقشار مختلف جامعه افغانستان، بلکه بازیگران منطقه

اند ناتو فق شدههرچند محاسبه اشتباه طالبان خطر اصلی سد راه صلح است. طالبان تاهنوز به روایت خود که گویا مو
های نظامی خود را از ادبیات صلح  و ایاالت متحده امریکا را شکست بدهند، باور دارند. چون رهبری طالبان بخش

چنان عالقه جدی به توافق سیاسی نشان ندهند و در عوض ترین خطر این است که طالبان هماند، بزرگدور نگه داشته
 .ادامه تهاجم نظامی را برگزینند

وگوهای  طوری که ما برای گفت  چنین اتفاق بیفتد، دولت افغانستان و نیروهای امنیتی افغان آماده هستند. هماناگر  
  ۹۰ها در میدان جنگ نیز آماده هستیم. طی دو سال گذشته، بیش از  صلح با طالبان آماده هستیم، در رویارویی با آن 

های امنیتی افغانستان انجام شده است. اگر طالبان خشونت  درصد عملیات نظامی افغانستان به طور کامل توسط نیرو
های بهار و تابستان خواهد بود که در پایان آن طالبان هیچ گزینه  را انتخاب کنند، این به معنای جنگ شدید در فصل 

 .خوبی به جز برگشت به میز مذاکره را نخواهند داشت
ای،  های مثبت که پاکستان مسیر اتصال منطقهتواند فرصت برای صلح را تهدید کند. نشانه محاسبه نادرست پاکستان می

عمران خان و جنرال قمر جاوید باجوه، لوی درستیز    صدراعظم هایی که  صلح و رفاه را انتخاب کند، نظر به سخنرانی 
تواند بیانگر رچ ابراز نموده بودند، وجود دارد. این اظهارات میآباد در ماه ماپاکستان، در کنفرانس امنیتی اسالم

چون   چرخش آنان از روش مخرب به روش سازنده در روابط با افغانستان باشد. اکنون فرصت آن رسیده است تا هم
 .اظهارات عملی گردد

تان خواهد بود و از مزایای  ها حمایت از طالبان را انتخاب کنند، به معنای خصومت با ملت افغانسهرچند، اگر آن 
ای برای این کشور در پی خواهد داشت، برخوردار نخواهند شد. پاکستان اقتصادی زیادی که صلح و اتصال منطقه

به یک کشور منزوی تبدیل خواهد شد، چون پس از خروج نیروهای امریکایی بدون هیچ نوع امتیاز باقی خواهد 
  ت متحده برای افغانستان و منطقه را اشتباه محاسبه کرده بود؛ اما برای اسالم ماند. دولت پاکستان برنامه عمل ایاال

 .آباد هنوز هم زیاد دیر نشده است تا به عنوان یک شریک در یک پروسه منظم صلح ظاهر گردد
نتیجه   ام را برای دست یافتن به بهترینکنیم، من توجههای ناشناخته افغانستان حرکت میدر حالی که ما به سمت آب

جنگ طوالنی این  برای  میممکن  متمرکز  مردممدت  اسالمی،  مستقل،  افغانستان  یک  همانا  که  متحد،  کنم  ساالر، 
طرف و متصل است. برای رسیدن به این هدف، آماده قربانی و مصالحه هستم. خروج نیروهای امریکایی از بی

ش نزدیک  مطلوب  هدف  این  به  بتوانیم  که  است  فرصتی  افغانافغانستان،  که  شرطی  به  اما  همکاران ویم؛  و  ها 
 .شان به یک مسیر رو به جلو و واضح تعهد بسپارند و در این مسیر باقی بمانندالمللی بین
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