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 در ماسکو  توطئهتکرار طرح 

در ماسکو گفت، همان    یکه عباس ستانکز  یحرف

 ینود آهشتاد و آغاز دهه   دهه    انیاست که در پا  یگپ

کاشته   یجهاد  یها  میبر زبان احزاب و تنظ  یاس آ

از قدرت   دیهللا سد راه صلح است و  با   ب یبود: نج

   ...کنار برود

 اریهوش  ۱۹۹۲ثور    ۸اگر ما از تجربه  پس از    حال

تکرار   گریتا فاجعه بار د  میاجازه نه ده  دیبا  میشده ا

  ن یدر ا  میگردد. و اگر از تجربه درس نه گرفته باش

نتواند ما    دیهم شا  یمنطق   لیهزار تحل  کیصورت  

 :کند داریرا از خواب ب

 نامخت ازگذشت روزگار  هرکه

 آموزگار  چیناموزد ز ه زین

+ 

انتقال  »حکومت موقت«،  طرح در واقع چ  »حکومت سرپرست«  سرپرست« و  «،»اداره  ی»حکومت  امثالهم    ی زیو 

کش  ستین اساس  دنیجز  قانون  بر   سنافذه     یخط بطالن  نظام  و  برگردان  یاسیکشور  و  آن  از  برخاسته  دولت   دنیو 

 .تواندیو خطرناکتر باز شده م قتریعم نحرااست که از آن جا درب افتادن به پرتگاه ب ییصفرافغانستان به نقطه  

 چ یافغانستان ه   طیو نظام برخاسته از آن. در شرا  یقانون اساس  هیجز کودتا عل  ست ین  یز یطرح ها در واقع چ  نیچن  نیا

و هرج و    یبه فروپاش  ینه خواه  ی نه دارد، بل خواه  یروزینه تنها چانس پ  -یو چه نظام  یاسیچه س-یینوع کودتا

  .دیآور خواهد انجام یمرج کامل و تباه

 توانند یسوگند خورده اند، نه م   یاز قانون اساس  یو پاسدار  ت یدولت که به رعا  نیاراک  ری جمهور و معاونانش و سا  سییر

ز کرد، در آن صورت ا  فیتعر   - انتیآن را خ  توانیکه م  - کار را بکنند  نیسوگند پا بگذارند. و اگر بالفرض ا  نیا  یرو

مسلح انتظار داشت که به سوگند خود وفادار    یو سربازان قوا  فسرانو فرماندهان و ا  یمقامات و کارمندان دولت  ریسا

 !بمانند؟

  ی ریکه از تصادم مزاج ها جلوگ  یطرفیدر واقع نهاد ب - مانند افغانستان  یکشور طیآن هم در شرا-قانون نه باشد  یوقت

حاکم خوهد گشت. و در سال   شودیمنجر م  یکه به خشونت و نابود(  ۱)  یلیقاب  -یلیخواهد رفت و روابط هاب  نیکند از ب
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مسلمانان نه توانستند از تکرار اندر   یمکان برا  نیدر مقدس تر  همبه رغم سوگند به قرآن آن    نیکه مجاهد  میدید  ۱۹۹۲

بالواسطه ساختن    یقانون برا  طرفینه بود نهاد ب  لیاز جمله به دل  -کنند  یریبا هم جلوگ  یلیقاب   -یلیتکرار برخورد هاب

  .مختلف ی اسیس یگروه ها انیمناسبات م

   وه  یصورت هم اجندا و هم شکل و ش   نیدر ا  باشند،  زیبل در واقع خواستار راه حل مسالمت آم  طالبان نه در حرف،  اگر

  ثیو نظام برخاسته از آن نه به ح یسو حرمت قانون اساس کیکه از  تواندی شده م میتنظ یطور یاالفغان نیمذاکرات ب

 یرفتنیپذ  زیطالبان  ن ی زمان  برا  ن یحفظ گردد و در ع  یمل  یایعلبل به خاطر منافع و مصالح    ،یتیث یموضوع ح  کی

مدرن و   تجربه شده    ی وجود دارند و هم فورمات ها  ی مناسب و تجربه شده  افغان  یکار هم فورمات ها  نیا  یشود. برا

  صلح امه  توافقن  کیبه    یابیکارآ از هر دو فورمات را شکل داد.  همچنان باز هم در صورت دست  ب یترک  توانیهم م

منظم و هر    عبور نرم، سالم،   کیکه   یطور  -قانون انجام داد  ت یآن را در چهارچوب رعا  قیتطب  توانی و کارا م  یواقع

نهفته در   یبسازد. باور دارم اهل خبرت معنا سریحالت مطلوب را م  ک یبه   یخطر تر از حالت نامطلوب کنون  یچه ب

  استیر  یگپ رو  -ستین یو شرف و مرف غن  یاشرف غن  یجا گپ رو  نیادانست  که    دی.  و با دانندیرا م  شنهادیپ  نیا

 - باشد  لیقابل تعد  ریغ  یکتاب آسمان  یکه قانون اساس  ستین  نیا  نیا  ینهاد است . و همچنان گپ رو  ثیبه ح  یجمهور

از   راعالم اختالف    کی  یگوناگون و دارا  یگروه ها   روهاین  انیاست که مناسبات م  ینهاد  یجا گپ رو  نیا  ر؛ینه خ

به حالت   شود،یمتقابل م  یک یحذف فز  یچهره به چهره که منتج به برخورد مزاج ها و تالش برا  یلیقاب  -یلیحالت هاب

کرد    لیتعد   توانی را م  ی. البته که قانون اساسسازدیمبدل م  کند،یم   نیرا تضم   زیمسالمت آم   ست یمدن بالواسطه که زمت

 مسخص شده است. یاسآن در خود قانون اس زمیکانیو اما، چنان که م
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