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 52/01/5105                احسان هللا مایار 
 

 نهضت های ملیموزائیک عوامل شکست 
 

 بخش سوم
  

اجالس صلح از آغاز  5110سال   اجراآتدر بخش اول قرار گذاشتم که بعد گذارش مختصر جریانات در رابطه با 
در این پیشنهاد که نهاد اصلی این نهضت قلم زده شده است در طول مدت حیات .  بنیادگذاری این نهضت یاد می کنم

بعدی از محتویات آن عدول  اجراآتقبول شده بود که روند  ءاین اجالس منحیث خط مش این پروسه از طرف اعضا
 .کرده نمی توانست

 :رانمگذ اینک طرح پیشنهادی اجالس صلح قبرس را بدون کم و کاست از نظر خوانندگان می
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 طرح اجالس قبرس برای ایجاد و تأمین صلح در افغانستان
 

میالدی در شهر الرناکای قبرس  50/5/0111هجری شمسی مطابق به  0711سال  تحو 5در نشستی که بتاریخ 
تصمیم گرفتند تا بر مبنی احساس مسئوولیت ایمانی و انسانی عمیق که در قبال صورت گرفت اشتراک کنندگان 

در کشور صلح اوضاع اسفناک جاری در افغانستان دارند، یک ابتکار افغانی و مستقلی را برای ایجاد و تأمین 
 .عزیز به راه اندازند

 

با اشتراک  م0111جون  01 – 02هجری شمسی مطابق به  0711جوزای سال  1الی  – 2در جلسۀ دوم که از 
تعدادی از هموطنان دائر شد روی یک سلسله مبادی که مبانی فکری ابتکار صلح قبرس را تشکیل میدهد  توافق 

های نظامی و  تشکیل اجالس بزرگتر را فراهم آورده و بر مبنی واقعیت ۀصورت گرفته و هیأتی موظف شد تا زمین
ا در نظرداشت مبانی فکری اجالس قبرس طرحی را آماده سازد که سیاسی موجود در داخل و خارج کشور و ب

پیشنهاد عملی را برای قطع جنگ و فراهم آوری زمینه برای تأمین صلح پایدار و تنظیم قدرت و ساختار سیاسی در 
 .دورۀ عبوری از مجرای یک مجلس با قاعدۀ وسیع که مظهر ارادۀ مردم افغانستان بوده بتواند، احتواء کند

 

انعقاد یافت طرح  0111جوالی 01الی  2مطابق به  0711سرطان  01الی  01یأت اجرائیه در جلساتی که از ه
 .گردد آتی را آماده کرد که باینوسله به مجلس محترم ارائه می

 

 :مقدمه
ی اگر در معامله ا) :این فرمودۀ الهی ترجمه بر اجالس صلح قبرس برای ایجاد و تأمین صلح در افغانستان بنا

و : ترجمه: )اصل قرآنی اصالح قیام کرده و دو ( و رسولش راجع سازید (ج)کشمکش و نزاع داشتند پس آنرا به خدا
امور مسلمانان : ترجمه: )و مشوره.(  . .منان با یکدیگر بجنگند پس شما بین ایشان مصالحه کنیدؤاگر دو طایفه از م

 .کار خویش قرار داده استرا اساس .( گردد از راه مشوره بین ایشان اداره می
 

واقعیت تلخ و درد آور اینست که از پیروزی جهاد مقدس مردم مسلمان افغانستان تا امروز افغانان بهر دلیلی و یا 
قربانی اسالمی و ملی خود بهرۀ کافی برده نتوانسته و مجبور  داخلی و یا خارجی که بوده از ثمرۀ این اقدام و ۀانگیز

حالیکه چشم به صلح دوخته و امید  سنگین تلفات جنگهای خونین و خانمانسوز را بکشند، در هستند که بار بوده و
 .را داشتند فراهم آمدن زمینۀ رفاه و شگوفائی زندگی خود

 

برای مردم افغانستان قابل تحمل حقیقت مسلم اینست که وضع موجود، هر توجیه و تعبیری که داشته باشد، دیگر 
 .و استحکام یاید کشی خاتمه یافته و همبستگی ملی بسط  نبوده و انتظار همه بر آن است که برادر

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_confer_qebres_geneve_rome_apr_2001_part_3.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_confer_qebres_geneve_rome_apr_2001_part_3.pdf
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اما صلح پایدار وقتی تأمین شده و زمینۀ رفاه و آسایش عامه و استقرار نظام سیاسی و اجتماعی در کشور وقتی مهیا 
م مطابق قانون تضمین گشته، مصئونیت فردی و اجتماعی تأمین شده، تبعیض های مرد گردد که حقوق و آزادی می

بهر نوع و شکلی باشد مطرور بوده، کافۀ افراد ملت در برابر قانون مساوی تلقی شده و قدرت سیاسی مشروعیت 
 .را را از ارادۀ آزاد مردم بر مبنی انتخابات سری و مستقیم حاصل کند خود

 

ریشۀ آن در احکام واالی دین مقدس اسالم موجود بوده و با عنعنات پسندیدۀ ملی ما،  اینها همه اصولی است که
 .منشور ملل متحد و اعالمیۀ حقوق بشر مطابقت دارد

تقویت گردد، قابلیت  بدیهی است که وقتی تعهد به این اصول نزد دست اندرکاران قدرت سیاسی در کشور، ایجاد و
های ملت افزایش یافته و انگیزۀ استفاده از زور برای رسیدن و یا حفظ آن  خواستتوجه به  احترام به ارادۀ مردم و

 .ضعیف می گردد
 

کند که در یک  اما از آنجائیکه در شرایط موجود در کشور ما مجال تحقق این آرزو بس محدود است ایجاب می
 .مرحلۀ عبوری زمینه های برآورده شدن این مأمول در آینده فراهم گردد

 

ایجاد صلح و تأمین شرایط دوام و استقرار آن می توانست به آسانی از راه مذاکره، مفاهمه و توافق همه  البته
اطراف ذیدخل میسر گردد، ولی تجربه نشان داده که چنین توافقی مقدور نبوده و اگر هم باشد شکننده و بر پایه ای 

 .استوار خواهد بود که مطلوب بوده نمی تواند
 

که از  –تواند ایجاد شرایطی است که بموجب آن اطراف ذیدخل به ارادۀ مردم  تصور شده میراه دیگری که 
تن در دهد و با التزام به پشتیبانی از ادارۀ سیاسی  –مجرای یک مجلس تصمیم گیری بزرگ ملی تثبیت گردد 

تأمین صلح دوامدار را مؤقتی که از این طریق بوجود آید و همکاری صادقانه و مخلصانه با آن، امکان ایجاد و 
 .فراهم سازند

 

از آنجائیکه هیچ مجلسی باین کیفیت در فضاء درگیری دائر شده نمیتواند و اگر هم دائر شود نتایج مطلوب را ببار 
آورده نمیتواند، پیش شرط انعقاد این مجلس تصمیم گیری ملی اعالن و تطبیق یک آتش بس عمومی و سرتاسری 

 .اه مفاهمه و توافق با اطراف درگیر ممکن گرددخواهد بود که باید از ر
ازجانب دیگر در شرایط موجود امکانات برگذاری انتخابات آزاد میسر نیست و همچنان اطراف ذیدخل به فیصلۀ 

 .مجلسی تن نخواهد داد که و در تدویر آن سهم نداشته باشد
 

طرح آتی را در راستای " صلح در افغانستان اجالس قبرس برای ایجاد و تأمین" با در نظر داشت این واقعیت ها 
 :پیشنهاد می کنند که از مجراء آن در بخش های آتی تصمیم اتخاذ گردد" شورای بزرگ ملی" تشکیل یک 

 

 در مورد ایجاد صلح و تأمین امنیت و استقرار : بخش اول
 

 :در مورد ادارۀ سیاسی در دورۀ عبوری که متشکل است از: بخش دوم 
 زعامت سیاسی در دورۀ عبوری: اول       
 هیأت اجرائیۀ دورۀ عبوری: دوم       
 ستره محکمۀ دورۀ عبوری: سوم      

 

 .که با انعقاد آن دورۀ عبوری خاتمه می یابد" لویه جرگه " در مورد: بخش سوم 
 :شورای بزرگ ملی

ایجاد و تأمین " شورای بزرگ ملی" به منظور تمثیل، تشخیص و تتثبیت ارادۀ مردم افغانستان مجلسی به نام : یک
 .صلح در افغانستان تشکیل شود

در صورتیکه این امکان میسر . بهتر است در داخل افغانستان باشد" شورای بزرگ ملی" محل اجالس این : دوم
 .نباشد در محل دیگریکه مناسب تشخیص داده شود انعقاد یابد

اعضای اجالس قبرس برای تأمین صلح در . نفر باشد 711 حد اقل" شورای بزرگ ملی" تعداد اعضای این : سوم
 .افغانستان بر عالوه اعضای فوق الذکر درآن شرکت داشته باشند
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 :باید" شورای بزرگ ملی " اعضای : چهارم
 .مسلمان، افغان، و متعهد به منافع ملی باشند: الف
 .تثنی میشوندافراد مربوط به اقلیت های دینی افغانستان از مسلمان بودن مث: نوت
 .متعهد به پروسۀ صلح بوده ومتهم به خیانت ملی نباشند: ب  
به مبانی فکری سیاسی متذکره در پاراگراف چهارم در مقدمه این طرح متعهد بوده و در حمایت و گسترش آن : ج  

 .التزام عملی داشته باشند
واحدهای اداری کشور با درنظرداشت و گزینش اعضای آن باید نفوس و " شورای بزرگ ملی" در ترکیب : پنجم

بافت قومی و مذهبی طوری رعایت شود که در تمثیل ارادۀ اقشار و طبقات مردم افغانستان اعم از زن ومرد شرط 
 .انصاف از نظر انداخته نشود

 : ششم
از حوزه های  % 11" شورای بزرگ ملی" از جمله اعضاء شورای بزرگ ملی به پیشنهاد هیأت تدویر : الف

به صالح دید و مشورۀ  احزاب، % 71داری افغانستان به صالحدید و مشوره نیروهای حاکم بر این حوزه ها و ا
 .حلقات فعال سیاسی و شخصیتهای شهیر ملی برگزیده میشوند

 .این بخش در نظر گرفته می شود( پنجم) در هر دو مورد فوق معیار تذکر یافته در ماده : ب
فوق بعد از مشوره و مفاهمه با اطراف ذیدخل طوری تثبیت می شود که صالحیت ( شش)ه میکانیزم تطبیق ماد: هفتم

 .باشد" شورای بزرگ ملی" افراد در اختیار کمیسیون تدویر 
ایجاد و تأمین صلح پایدار در افغانستان بوده، وظایف آن قرار آتی " شورای بزرگ ملی" هدف عمده و اصلی : هشتم
 .است

فکری سیاسی متذکره در پاراگراف چهارم مقدمه این طرح بحیث اساس و پایۀ نظام  بحث وتصویب مبانی -0
 .سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی آیندۀ افغانستان

بحث و اتخاذ تصمیم در بارۀ تمام مسایلی که به تحقق، تحکیم و حفاظت ارزش های واالی اسالمی، ملی و  -5
 .عنعنوی افغانستان ارتباط داشته باشد

اتخاذ تصمیم در بارۀ تمام مسایلی که به حفظ تحکیم وحدت ملی، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقالل  بحث و -7
 .افغانستان تعلق میگیرد

 .بحث و اتخاذ تصمیم  در بارۀ مسایلی که به ایجاد و تأمین امنیت و استقرار سیاسی در افغانستان مربوط است -1
 .که برای ایجاد و تأمین صلح پایدار به آن ارائه شودبحث و اتخاذ تصمیم در بارۀ طرح های  -2
 "شورای بزرگ ملی" تعیین کمیسیونهای الزم برای تطبیق فیصله های  -6
 .که توسط کمیسیون تدویر شورای بزرگ ملی به آن ارائه میشود" شورای بزرگ ملی"  اجراآتتصویب الیحۀ  -1

ه مشترکین تعهد بگیرد که خودرا، چه بحیث فرد و چه در ختم جلسات خود از هم"  شورای بزرگ ملی: " نهم
ملزم دانسته و در تطبیق آن سعی نهائی به " شورای بزرگ ملی" بحیث جمع، به حمایت و پشتیبانی از فیصله های

 .خرج دهد
کند و همچنان برای چگونگی شورای بزرگ کمیسیونی را مؤظف سازد تا تطبیق فیصله های آن را مراقبت : دهم

تطبیق این مراقبت دستورالعملی را تصویب کرده و مؤیده هایی را تعیین کند که در صورت تخلف از فیصله ها 
 .تطبیق گردد

 :به اقدامات آتی متوسل میشود" شورای بزرگ ملی(" هشتم) برای رسیدن به اهداف متذکره در : یازدهم
 

 :أمین امنیت و استقراردر مورد ایجاد صلح و ت: بخش اول
در شرایط موجود که قدرت واحد مرکزی وجود نداشته و صاحبان قدرت در مناطق مختلف نه تنها با یکدیگر در 
جنگ اند، بلکه به آسانی به همدیگر اعتماد کرده نمی توانند، ایجاد و تأمین صلح پایدار مستلزم آنست که قدم های 

 :آتی برداشته شود
 .یک کمیسیون نظامی وامنیتی را تعیین می کند" شورای بزرگ ملی"  -0
و یا خارج آن بر اساس معیار های آتی انتخاب " شورای بزرگ ملی" اعضاء این کمیسیون از بین مشترکین  -5

 :شوند
 .افسران با تجربه و یا خبرگان امور نظامی و امنیتی باشند: الف
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 .زان صراحتأ پشتیبانی کرده باشنددر جهاد گرم عمأل سهم داشته و یا ا: ب
 .از بدو جهاد مسلحانه در کنار رژیم سابق قرار نداشته باشند: ج
برای اینکه کمیسیون در پیشبرد کار خویش مؤفق بوده بتواند الزم است در گزینش اعضاء و ترکیب کمیسیون  -7

 .معیارهایی مراعات شود که مؤثریت آن بر اطراف ذیدخل تأمین کند
 :کمیسیون مکلف است که این -1

پالن امنیتی همگانی را در شرایط غیر عادی موجود و چگونگی تغییر این وضع را به شکل عادی آن ترتیب : الف
 .کرده جهت غور و اتخاذ تصمیم به شورای بزرگ ملی تقدیم کند

جاد یک نیروی دفاعی پالن ادامۀ آتش بس ختم جنگ و درگیری و باآلخره ایجاد صلح دوامدار را که متضمن ای: ب
و امنیتی مناسب با احتیاجات و امکانات افغانستان بوده و تغییر هدف و نحوۀ کاربرد سالح های ثقیل و خفیف را از 

جهت غور " شورای بزرگ ملی"تأمین خواستهای فردی و گروهی به منافع ملی در بر داشته باشد ترتیب کرده و به 
 .و اتخاذ تصمیم ارائه کند

 

 :در مورد ادارۀ سیاسی دورۀ عبوری: بخش دوم
اگر بنا باشد که صلح و امنیت پایدار مانده، تساند و همبستگی ملی بسط و تقویت داشته باشد، تمامیت ارضی و 
حاکمیت ملی محفوظ و زمینۀ بازسازی ویرانی های جنگ و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی میسر گردد، الزم 

واقعیت های نظامی و سیاسی موجود از مجراء یک ادارۀ سیاسی عبوری  واحد  است هر چه زودتر با درنظرداشت
 .و مرکزی پایه های یک نظام سیاسی و اجتماعی منبعث از ارادۀ مردم گذاشته شود

این ادارۀ سیاسی  عبوری وقتی در پیشبرد امور مؤفق بوده میتواند که حداقل ایجابات تشکیالتی یک ادارۀ مرکزی 
اء کرده و در ترکیب آن واقعیت های نظامی و سیاسی موجود طوری رعایت شده باشد که مؤثریت آن دولتی را احتو

 :روی این اصل الزم است ادارۀ سیاسی عبوری به نحوی آتی ایجاد شود. بر اوضاع جاری تأمین کند
 

 زعامت سیاسی در دورۀ عبوری: قسمت اول
از "  شورای بزرگ ملی" اشخاص جهت احراز این مقام در مورد چگونگی زعامت و تعیین معیار ها برای  -0

مفید تر ومؤثرتر این خواهد بود که معیارها به ترتیبی وضع شود . مجری تعیین یک کمیسیون تصمیم خواهد گرفت
 .که هیچ افغان مسلمانی که متهم به خیانت ملی نباشد بصورت ظالمانه از حق نامزد شدن به این مقام محروم نگردد

 .تعیین میکند" شورای بزرگ ملی" ف و صالحیتهای مقام  زعامت مؤقت دورۀ عبوری را وظای -5
 هیأت اجرائیۀ دورۀ عبوری : قسمت دوم

کمیسیونی را وظیفه می دهد تا افراد بیشتری از تعداد مجموعی رئیس و اعضای " شورای بزرگ ملی( "الف -0
این بخش و  با در نظرداشت امکان همکاری  1و 5،7ای هیئت اجرائیه را با رعایت معیارهای ذکرشده در ماده ه

 .مشترک آنان بحیث یک تیم، ترشیح نموده به زعیم مؤقت دورۀ عبوری پیشنهاد نماید
شورای " زعیم از جمع افراد پیشنهاد شده توسط کمیسیون رئیس و اعضای هیأت اجرائیه را برگزیده و به ( ب

 .میکندجهت اخذ رای اعتماد پیشنهاد " بزرگ ملی
به یک و یا تعدادی از اعضای پیشنهاد شده توافق نداشت زعیم اشخاص " شورای بزرگ ملی" در صورتیکه ( ج

 .دیگری را از جمع تعیین شده کمیسیون به شورا پیشنهاد میکند
 .تعداد اعضای هیأت اجرائیۀ عبوری باید متناسب به ضرورت و ایجابات عاجل دولتی باشد( الف -5
 .تعیین شوند" شورای بزرگ ملی" اعضای هیأت اجرائیه میتوانند از بین افراد خارج از اعضای( ب
در ترکیب هیأت اجرائیه باید توازن نیروهای سیاسی و نظامی موجود با رعایت بافت قومی و مذهبی افغانستان  -7

 .در نظر گرفته شود
 .عضویت هیأت اجرائیه عبوری اهلیت است شرط اصلی در پهلوی معیارهای ذکرشده برای گزینش به -1
افرادیکه از جمله اعضای فعال اطراف ذیدخل و حلقه ها و جناح های سیاسی به عضویت هیأت اجرائیه عبوری  -2

برگزیده میشوند باید تعهد بسپارند که در پیشبرد امور دولتی منافع ملی را مقدستر از منافع شخصی، حزبی، و 
 .گروهی قرار میدهند

 .تعیین میکند" شورای بزرگ ملی" وظایف و صالحیتهای هیأت اجرائیۀ عبوری را  -6
همکاری جدی کرده تمام امکانات الزم  برای " لویه جرگه" هیأت اجرائیه عبوری با کمیسیون تشکیل و تدویر  -1

 .تأمین این منظور را در حدود مقدور خویش فراهم میسازد
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 شورای دورۀ عبوری: قسمت سوم
رای اینکه تمثیل نسبی ارادۀ مردم در دورۀ عبوری تأمین گشته و مرجعی برای بررسی  همه جانبه در امور ب -0

از بین اعضای خود با درنظرداشت همان ترکیی که در ساختار " شورای بزرگ ملی" ملی وجود داشته باشد، 
 .کندتعیین می" شورای دورۀ عبوری" نفری را بحیث 011خودش موجود است یک شورای 

 .مشخص میسازد" شورای بزرگ ملی" وظایف و صالحیتهای شورای دورۀ عبوری را  -5
 

 ستره محکمۀ دورۀ عبوری: قسمت چهارم
بخش سوم قسمت دوم مربوط به ( 0)ماده اجراآتدر تعیین رئیس ستره محکمه دورۀ عبوری اعضای آن عین  -0

 .تعیین رئیس هیأت اجرائیه و اعضای آن صورت میگیرد
 .تعیین میشود" شورای بزرگ ملی" وظایف و صالحیتهای ستره محکمه دورۀ عبوری توسط  -5
 

 در مورد لویه جرگه: بخش سوم
به منظور تصمیم گیری قاطع در مورد نظام سیلسی، " لویه جرگه" بر مبدأ تشکیل " شورای بزرگ ملی" -0

 .اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آینده توافق میکند
تعیین میشود که در آن افرادی خارج " شورای بزرگ ملی" کمیسیون توسط " لویه جرکه" کیل و تدویر برای تش -5

 .نیز عضویت داشته میتوانند" شورای بزرگ ملی" از اعضای 
 :وظایف این کمیسیون قرار آتی است -7

 مورد نظر و تشخیص صالحیتهای آن" لویه جرگه" تعریف : الف
 "لویه جرگه" ویت در تعیین معیار ها برای عض: ب
 "لویه جرگه" تهیه الیحه تدویر: ج
" لویه جرگه" هم آهنگ ساختن فعالیت های ارگانهای مختلف ادارۀ سیاسی در دورۀ عبوری تا جائیکه به تدویر " د

 .ارتباط میگیرد
 "لویه جرگه" نظارت بر تطبیق الیحۀ تدویر : ه
 .بروز کند" لویه جرگه" رسیدگی به شکایاتی که در رابطه با تدویر : و
 

 "شورای بزرگ ملی" در مورد چگونگی مراقبت از تطبیق فیصله های : بخش چهارم
 .هیأتی را  برای مراقبت از فیصله هایش تعیین میکند" شورای بزرگ ملی"  -0
 :اعضای این هیأت عبارتند از -5

 زعیم مؤقت دورۀ عبوری بحیث رئیس( الف
 وریرئیس هیأت اجرائیۀ دورۀ عب( ب
 رئیس شورای دورۀ عبوری: ج
 رئیس ستره محکمۀ دورۀ عبوری: د
 "شورای بزرگ ملی" نفر از اعضای  2تعداد ( ه

در ترکیب ابن هیأت باید معیار های مؤثریت بر نیروهای نظامی و سیاسی و بافت قومی و مذهبی باید رعایت  -7
 .شود

ه اکثریت دوثلث آرای اعضاء آن اتخاذ میشود، قطعی در صورت بروز اختالف رأی، فیصله های این هیأت که ب -1
 .است

بمثابه تخلف از احکام " هیأت مراقبت از تطبیق فیصله های شورای بزرگ ملی" هر تخلفی از فیصله های  -6
 .دولت تلقی شده، هیأت مؤیده مناسبی را مطابق به موازین اسالم برای دفع آن تصویب و به اجرا می گذارد

 

 "مسایل عمومی
تالش نهائی میورزد تا پشتیبانی قاطبۀ مردم و پشتیبانی بین المللی " شورای بزرگ ملی" کمیسیون تدویر  -0

، شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسالمی را به هد ف و محتوی این 5+6خصوصا کشورهای 
" شورای بزرگ ملی" دخل را به اشتراک طرح جلب کرده و زمینه ای فراهم سازد که فشار بین المللی  اطراف ذی

 .و التزام به فیصله های آن قانع سازد
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، شورای امنیت و سازمان مل متحد و سازمان 5+6از کشورهای " شورای بزرگ ملی" کمیسیون تدویر -5
ندگان کنفرانس اسالمی و دیگر کشور های دوست و دلسوز به افغانستان دعوت میکنند تا از راه تعیین و ارسال نمای

و عملیه های تصمیم گیری و جریان تطبیق فیصله " شورای بزرگ ملی" و شاهدین امور مربوط به تشکیل و تدویر
های آن را در مراحل مختلف از نزدیک مشاهده کرده، با نفوذ اخالقی خود بر مؤثریت و قابلیت تطبیق این فیصله 

 .ها بیفزایند
 ختم طرح. د می باشدسال وغیر قابل تمدی مدت دورۀ عبوری دو -7
 

 احسان هللا مایار                                                             
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