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 2019./1./8          جلیل غنی هروی 

 احتمالی صلح حکومت، طالبان و امریکاطرح توافقنامۀ لی برتأم
 

 ً چهل سال به اینطرف به آرزوی تحقق  صلح یکی از آرمانهای واالی مردم افغانستان است ملتی که از تقریبا
لح در ین صو هر ماه و هر سال  برای تأم ز و هر هفتهنی قربانی داده است و هر ساعت و هر روآرما چنین

و هر نفس کشی درین خانواده هر پدر و مادری اعضای دون هراس از کشته شدن فرزندان و زندگی بکشور و 
یل را که یا برای تحصو یا عزیز دیگری از خانواده دعا میکند و با هراس از اینکه شام جسد بیجان فرزندش  دیار

داع و با یکدیگر و اعضای خانوادهجگر گوشگان رند، اسپنبه او  برایند نی از منزل میو یا برای آوردن لقمه نا
 ،ی صلح از هر مرجعی بلند می شودین وضعی وقتی ندانن آخرین دیدار شان خواهد بود. درچه ایمیکنند گویی ک

ک می گویند. با چنین امیدی از چهل سال به این طرف با هر خشد و به آن لبیمی در در ذهن شان  امیدی بارقۀ
 گونه نا مالیمات و شکنجه های روحی و جسمی نفس کشیدند زنده بودند ولی زندگی نکردند.

« د رن »ه ها درز نمود و نهاد پژوهشیصلحی است که روز دو شنبه به رسان ه ترین این بارقه طرح پیشنهادتاز
(Rand)رس ایاالت متحده را درگحکومت و کانز نهاد های معتبر و سابقه دار ایاالت متحدۀ امریکا که یکی ا 

ت های مهم خارجی و اقتصادی کمک میکند، تهیه گردیده و به وزارت خارجۀ امریکا فرستاده شده سطرح سیا
حدین ترا وزارت خارجۀ امریکا با افغانستان و بعضی دیگر از مفحه ای پنجاه صمی شود که این سند است. گفته 

این طرح همه جوانب آوردن صلح را در افغانستان در نظر گرفته و  غربی و منطقوی شریک ساخته است.
ایل حقوقی و سیاسی، امنیت، اداره، تشکیاللت چنین هدفی در بر دارد که شامل مس رهنمود های را برای تأمین

 نقاط عمده ای این سند مهم  را می توان چنین خالصه نمود:سیاسی و نحوۀ حکومتداری است. ولی 
 هآتش بس شش ماه -1
 و قابل تمدید هجده ماهه تشکیل حکومت انتقالی -2
 طی این مدت قوای خارجی از افغانستان بزرگی از بخش مذاکره روی بیرون شدن تدریجی  -3
 قانون اساسیتعدیل  -4
 تغییر  ساختار حکومت -5
با هراس افگنی،  مبارزه کشور های دوست برای کمک در از گروه کوچک و محدودی کیلتشبرای تقاضا  – 6

 .افغانستان درنگ با داعش، ج خصوصبه 
و امنیتی است تا تمام  مستلزم بحث عمیق سیاسی، حقوقی، نظامی ،هر یک از این عناوین و مواد این طرح

بعد از سقوط  2001سال ن نفرانس بباز هم مثل ک که تا نکند گیرد زیابی قرارمورد تحلیل و ار زوایای آن
ن تجربه میکنند و نه تنها صلح و قدم های برداشته شود که نتیجۀ آن را امروز مردم افغانستا ،حکومت طالبی

در  ینا رسائی ها و کاستی ها و ها بلکه باعث دوام جنگ و خونریزی ه نتوانست،رامشی را به ارمغان آوردآ
 رحطو  دوباره یت آغازوربسامانی ها ضرکه برای حل چنین نا سیاسی گردید  حکومتداری و ساختار نحوۀ

 در قانون اساسی و ساختار حکومتداری یدیگری و با تشکیل دولت مؤقت دیگری و تعدیالت بنیادی دیگر
برای نجات از مصیبت فاجعه بار جنگ و تأمین صلح و آرامش در  و تالش دیگری طرح ،ضرورتدیگری

 کشور، احساس می گردد.
ر رسی ب مستلزم  شده مطالبی که درین پیشنهاد گنجانیده گر چه احتمال تعدیالتی درین پیشنهاد می رود زیرا 

ق ونه اقدام باید مطابمیباشد. گر چه بار ها تأکید شده که هر گ ،ون اساسی قرار نگیردکه در مغایرت با قانهای 
بعد   لیم اما در عمل از تشکیل حکومت وحدت ،بزرگترین وثیقۀ ملی  افغانستان باشد  ،به احکام قانون اساسی

در قوانین بعد از تصویب و تائید  آوردن مضافات و مواد تا  گرفته 2015از انتخابات جنجال بر انگیز سال 
یر تمرکز غرده های پائین مامورین حکومتی و یر تا معین و شورای ملی، تعیینات و دوام کار سرپرستان از وز

نقض قانون اساسی ، صالحیت ها و صلب صالحیت از مامورین  حکومت در والیات و سایر نهاد ها یقانون
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شده   فغانستان نقضون اساسی  اصورت گرفته بیش از نود بار  قان که کنون طبق احصائیه هایادامه واشته و تا 
 در اجرای امور داشته است.و ضوابط ری از قانون اساسی و مصلحت ها و روابط نقش مهمت

که از همین اکنون  طالبان و حکومت افغانستان است بین  آتش بس شش ماهه ،این سند موضوع نخست و مهم
ده و طالبان حاضر نیستند تا رسیدن به توافق با حکومت ایاالت متحده روی تقسیم اوقات خروج مشکلزا گردی

در دوهه  جنوری 9 ر شنبهچنانچه مذاکراتی که قرار بود روز چها .وافقه نمایندبه آن م ،فغانستانقوای شان از ا
از طرف طالبان فسخ گردید چون ادعا دارند که روی  ،پایتخت قطر بین نمایندگان طالبان و امریکا دایر شود

ی رو ،ظبی در دو هفته قبل ابوت جندای مذاکرات اختالف نظر داشتند. قرار بود درین مذاکرات به ادامۀ مذاکرآ
آزادی زندالنیان طالبان و همچنان آتش بس مذاکره رهبران طالبان از فهرست سیاه و تحریم ها، وج اسمای خر

 ،از جمله تشکیل حکومت مؤقت ،این سند در م های بعدی پیشنهادیقددر صورت توافق به آتش بس است که شود.
 می تواند مورد بحث قرار گیرد.

یشنهاد به خصوص در مورد مسایل بغرنجی مثل جنگ افغانستان انتظار از هر سند و پ گر چه این سند، طوریکه
، تعدیل خواهد شد و اصالحاتی دران وارد خواهد گردید، ولی چند نکته دران مبهم گذاشته شده و وضاحت میرود

 الزمۀ اولی را ندارد. های
 ؟ل گردد و چه مرجعی آنرا تشکیل میدهداین حکومت مؤقت چه وقت باید تشکی - 1
 فغانستان  به تشکیل چنین حکومتی و کنار رفتن از قدرت موافقه خواهد کرد؟انتخابی فعلی احکومت  – 2

در رابطه با صلح در  حکومت موجودۀ افغانستان برای ها اصرار ورزیده که هیچ بدیلیار حکومت افغانستان ب
 قت مخالفت کرده است.و با تشکیل حکومت مؤافغانستان وجود داشته نمی تواند

 انتخابات ریاست جمهوری پیشرو بر گزار خواهد شد؟آیا  – 3
 تشکیل چنین حکومت باز هم مغایر نص صریح قانون اساسی افغانستان نخواهد بود؟آیا  –4
د  نون درین زمینه صراحت دارافغانستان مراحل و مقتضیاتی دارد که این قاتعدیل در قانون اساسی چگونگی  -5
نین لویه چ . مر عی االجرا خواهد بود، باید به تائید لویه جرگه برسدکه تا تصویب و انفاذ قانون اساسی جدید  و 

بعد از سقوط  را دارد.جرگه حیت تدویر لویه جرگه ای را چه مرجعی دایر خواهد کرد؟ ایا حکومت مؤقت صال
حکومت طالبی در نبود دولتی در افغانستان، ملل متحد لویه جرگۀ اضطراری را دایر نمود و قانون اساسی 
افغانستان را به تصویب رسانید. در حالت فعلی که  به ملل متحد نقشی در حل اوضاع افغانستان و آوردن صلح 

یا دایر نمودن چنان جرگه می و آ این لویه جرگه را دایر خواهد نمود جع قانونی و با اعتباریچه مر ،داده نشده
 ر مشکالت موجود  افزوده خواهد شد؟تواند مشروعیت قانونی پیدا کند و یا باز هم مشکل دیگر سیاسی ب

و یا اینکه در دوران  رلمانی افغانستان چه خواهد شد آیا پارلمانی وجود خواهد داشتانتیجۀ انتخابات پ  - 6
 ز منحل خواهد گردید؟لمان نیپار مؤقت ومتکح

تا باز چند سال بعد ضرورت تکرار این توضیح است ین سند مستلزم این ها و سواالت دیگری در رابطه با ا
اختار روند سیاسی و س و باز افغانستان در تی سیاسی در کشور است، احساس نشودعملیه که علت العلل بی ثبا

  ی مشق قدرت های جهانی و منطقوی نباشد.تخته ا ی های دولت دار
یک نهاد اجرایی انتقالی دارای  این حکومت، : ))خوانیم کهدر بارۀ حکومت انتقالی هژده ماهه، در این سند می

نتوانند دربارۀ یک شخص به  اوضاع افغانستان، یس، چند معاون و اعضا خواهد بود و اگر احزاب دخیل درئر
 ((.تواند دوره یی باشدیس به توافق برسند، این مقام، میئحیث ر

ی ات نهایت تلخاگر حافظه ای متحدین افغانستان یاری کند، مردم افغانستان از چنین ترکیب و روندی خاطر 
تنظیم های جهادی بعد از  ،میالدی 1992اپریل  28مطابق  ی شمسی هجر 1371دارند. وقتی در هشتم ثور  

ان ریاست دولت بین رهبر ،کابل شدند دواربه کمک پاکستان در پیشاور، روی تشکیل حکومت مؤقت افقی تو
ی دو ماه و قرار بود نخست حضرت صبغت هللا مجددی براافقه شده بود. ومن تنظیم ها دورانی بود  و به آن ای

ن و بعد ریاست دولت  به گلبدی ث رئیس دولت ایفای وظیفه نمایندبعد برهان الدین ربانی برای چهار ماه  به حی
جناب مجددی برای چهار ماه از قدرت کنار نمی رفت تا این که در  .حکمتیار رهبر حزب اسالمی انتقال نماید

ان الدین هبر رهان الدین ربانی گردید.به بدولت مجبور به تسلیم دهی  ،های سایر تنظیم ها و پاکستانفشاراثر 
برای چهار ماه باید رئیس دولت می بود ولی در پان این دورۀ چهار ماهه نه تنها این که از قدرت کنار  نی ربا

عت گرفت. این حرکت آقای ل حل و عقد از آنها بینرفت بلکه گروهی از متحدین خود را جمع و به نام شورای اه
ه اخلی کربانی یکی از علل عمدۀ جنگ های تنظیمی و صف بندی ها بین موافقین و مخالفن دولت شد و جنگ د

شدت گرفت و باعث  ،در سطح نازلی  بین جمعیت اسالمی و حزب اسالمی گلبدین حکمتیار آغاز  یافته بود
 از جانب پاکستان  هی به نام طالبویرانی کابل و بعضی شهر های دیگر و هرج و مرج سیاسی و ظهور گرو

 شد. برای خاتمه دادن به این جنگ ها
بعد و  ،که گروه طالبان به دروازه های کابل رسید میالدی 1996همه شاهد هستیم  که حکومت ربانی تا سال 

که طالبان حاضر نشدند اسامه بن  2001سپتمبر سال  11ه یافت تا اینکه بعد از از آن در گوشۀ از بدخشان ادام
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 د، ایاالت متحدهن، بود به امریکا تسلیم دهدی سیالدن طراح حمالت بر شهر های امریکا، نیو یارک، واشنگتن 
 .در بن پایه گذاری شد 2001در  نظام نوین افغانستانوسقود داد  بر افغانستان حمله نمود و نظام طالبی را

ه ک ی سابقه بر افغانستان نشان دادوتجارب بیش از سه دهه جنگ به خصوص در دوران تهاجم قوای اتحاد شور
دم افغانستان در برابر این ت مرهیچگاهی در هیچ مقطعی از مقاوم و این گروه ها همیشه تشنۀ قدرت بوده اند

 و با هم صادق نبوده اند و هر اتحاد و توافق آنها  فقط برای مدت کوتاه حتی چند روز و چند هفته بودهتهاجم، 
بعد بار دیگر بجای جنگ در برابر قوای تجاوز گر در برابر یک دیگر جنگیده اند. حتی در مکۀ معظمه با هم 

ولی  ،برابر قوای متجاوز خواهند  جنگید فات را کنار گذاشته و متحدانه درختالبروی قرآن قسم یاد نمودند که ا
 هنوز رنگ امضای شان بر روی این سند خشک نشده بود که باز هم در برابر یکدیگر جنگیدند.

حاال هم همین گروه ها و تنظیم ها  به حیث قدرت های مطرح خود را بر گردۀ ملت تحمیل کرده اند و متاسفانه 
زاب اگر اح »آنها این امتیاز را می دهد که: متحدین افغانستان و هم دولت بر آنها تکیه میکند و این سند هم بههم 

اند دوره تویس به توافق برسند، این مقام، میئنتوانند دربارۀ یک شخص به حیث ر اوضاع افغانستان، دخیل در
 «یی باشد

و تکرار درد آور سالهای  این امتیاز نسخه ای دیگری است برای دوام مخالفت ها و زد  وخورد های دیگر
ها کنترول نمی  شدند و یکه تاز میدان بودند و اکنون متحدین  این تنظیمزمان . درست که دران  1996تا  1992

ز در همین اکنون نی متحدیناین د که آن دوران تکرار شود. ولی بین المللی افغانستان حضور دارند و نمی گذارن
  این تنظیم ها هم تند.قطه ای از افغانستان فعال هستان حضور دارند و طالبان وسایر مخالفین در هر نافغانس

واقع نشود، نا آرامی و  جود دارد که اگر جنگ ها به آن شدتچه تضمینی وسالح دارند و هم جنگ دیده هستند 
رند، دوام نمی کند و باز هم این صص داحمالت چریکی که همه آنها دران تخ نا امنی به اشکال دیگری چون

   دهند. میمردم بیگناه خواهند بود که قربانی 
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