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 2018/12/22         یمحمد سالم ناج  

 دولت در مذاکرات صلح بتیغ

 یحقوق بشر و برابر ،یموکراسیشدن د یقربان ینبود دولت افغانستان در مذاکرات صلح در امارات به معنا ایآ

 در افغانستان است؟ یاسیس

مردم و دولت افغانستان،  ندگانیدر نبود نما یها در امارت متحده عرب ییامریکاطالبان و  انیصلح م مذاکرات

در افغانستان پنداشته  و نظام مردم یبرابر ان،یب یمانند حقوق بشر، آزاد یها ارزش یبرا یزنگ خطر جد

عبارت از  یو امارات متحده عرب یعربستان سعود ،طالبان؛ پاکستان اهیس میرژ ی. در زمان زمامدارشودیم

 لیخل یزلم ،امریکاده متح االتیکه ا یشناخته بودند. از زمان تیطالبان را به رسم میبودند که رژ ییها کشور

 افتهیمذاکرات صلح در افغانستان شدت  جریانخود در امور صلح با طالبان گماشته است،  ندهینما ثیزاد را به ح

برگزارشده است، از آدرس مردم و دولت افغانستان  یدر ابوظب امریکاطالبان و  انیکه م ریاخ اجالساست. در 

حکومت افغانستان  یکه طالبان برا تواندیمعنا بوده م نیتان به احضور ندارد. عدم حضور دولت افغانس یکس

شوند و طرف  روزیافغانستان پ ولتبر د یاز راه نظام توانندیباورند که م نیهنوز بر ا رایز ستیقائل ن یتیاهم

 .نه دولت افغانستان پندارند یم امریکامتحده  االتیمذاکره را ا یاصل

 تواندیم یمردم افغانستان چه کس یقانون ۀندیدر نبود نما شوند،یمردم افغانستان از جنگ و صلح متأثر م یوقت

ماهه بس شش شده است که آتش مساله مطرح نیا یدر مذاکرات ابوظب د؟یمردم را محافظت نما یهامنافع و ارزش

رد مورد نظرشان در رأس حکومت ف که یشود، طالبان در صورت لیبرقرار شود و اگر حکومت موقت تشک

حفظ  یمعنا است که در طول هفده سال گذشته برا نیموضوع به ا نی. ارفتیآن را خواهند پذ ردیموقت قرار بگ

اما امروزه  دندیدر کشور به قتل رس افغانستان توسط طالبان انیو نظام گناهیموجود هزاران فرد ب یاسینظام س

 .هستند یخواهان بازگشت به نقطه صفر طالبان

گروه  نیا رایخواهد بود ز یستیآن گروه ترور یروزیپ یطالبان به معنا یها شرط شیحکومت موقت و پ رشیپذ

 دنیبه  آتش کش ،ییربا انتحار، آدم ،یگذار مانند ترور، بمب تینوع جنا چیهفده سال گذشته از ه انیدر جر

 غیدر انیرنظامیو حتا غ یدولت نسربازا دنیپل و پلچک و بدتر از همه سربر بیها، تخر مکاتب و شفاخانه

و حقوق بشر شکل  یموکراسید ،مردمی یبر برابر یمبتن یاسینکردند. بعد از کنفرانس بن، در افغانستان نظام س

حداقل به لحاظ  رایدانست ز تیموفق کیامر را  نیا توانینظام داشت، م نیکه ا یهایینارسا رغمیگرفت. عل

موجود در کشور در  یانسان یهاگروه یهادگاهیمختلف، تفاوت د یهاتیزن و مرد، قوم یبرابر یو اسم یشکل

 شیمعنا قا  یدق زنند،یم یروزیطالبان دم از پ یشده است. وقت رفتهیپذ به صورت برابر نیقوان ریو سا یقانون اساس
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از راه  توانندیاند که م رباو نیدر افغانستان به ا گرا ادیبن یهاگروه ریو سا یستیرگروه ترو نیاست که ا نیا

 .نندیرا برچ یفعل یاسیبساط نظام س ینظام

و  یبشر یهاکه ارزش تواندیم نیتضم یمردم افغانستان در مذاکرات صلح، چه کس ۀندینبود دولت و نما در

هفده سال  نیطالبان در ا دیلوحانه باشد که نسل جد برداشت ساده نیا دیشا شود؟یحقوق مردم افغانستان نقض نم

زنان باور  یو اجتماع یاسیس استیاند. طالبان به حباورمند شده  مردم یها به برابراند و آن موکرات شدهیگذشته د

خود ثابت ساختند که به  یدارد گذاشت. طالبان در زمان حکومتنخواهن یوقع مردم یها به برابرندارند و آن

ها دچار تحول آن زیسخن گفتند و امروزه ن ییگراباور ندارند و تنها از زبان خشونت و افراط یبشر یهاارزش

 ازنظر طالبان شود،یجامعه پنداشته م کیدر  یموکراسید قدم نیترانتخابات که مهم راینشدند ز یکیدئولوژیا

و  گذاشتندیکشور احترام م یبه قانون اساس داشتندیباور م یاسیس یمردود است. اگر طالبان به انتخابات و برابر

 شوندینم روزیدر انتخابات پ دانندیم بانطال یدر حال شدندیم یاسیس یروزیصدد کسب پ انتخابات در قیاز طر

اعتماد در نظر گرفتند و به خشونت ادامه دادند و حتا دولت افغانستان قابل  کاررا تنها  یاسیرو خشونت س نیاز هم

. در شودیکاره جنگ و صلح در افغانستان پنداشته م همه امریکابه باور طالبان  رایز دانندیمذاکره نم ستهیرا شا

دارد و از  تیالبان جذابط یامر برا نیقدرتمند است و ا یاسیو س یبه لحاظ نظام امریکاگفت  توانیراستا م نیا

 ستهیاست در نظر طالبان شا فیضع یو اقتصاد یاسیبه لحاظ س امریکابا  سهیآنجا که دولت افغانستان در مقا

 .است دهیآن را برگز اباتمردم افغانستان در انتخ کهنیولو ا شودیمذاکرات پنداشته نم

و طالبان به منافع خود  امریکا ،ویمنطق یهامعنا است که قدرت نیدولت افغانستان در مذاکرات صلح به ا نبود

چه  مردم یو برابر یبشر یهاافغانستان، ارزش بند مین یموکراسیکه بر سر د ستیها مهم نآن یو برا شندیاند یم

امر در  نیاما ا شودیمحسوب م یموکراسید برالیل ردر ام فتهشریپ یاز کشورها یکی امریکا. هرچند که دیآ یم

معامله صلح شود.  یقربان یموکراسیو د یبشر یهاارزش یکه گاه شودیمساله نم نیمانع از ا یستینگاه رئال

 یابزار در راستا ثیو حقوق بشر به ح یبرابر ،یموکراسیاز د توانندیخود م یحفظ منافع مل یها برا کشور

 یهاکه ارزش دینمایم جابیبزرگ ا یهاقدرت یمنافع مل ی. گاهندیخود استفاده نما یلگسترش نفوذ و منافع م

ها ارزش پنداشته نشود. در  آن کشور یبرا یو عدالت اجتماع یاسیس یحقوق بشر، برابر ،یموکراسیمانند د

که در  دانستندیها گذاشتند و خوب مافغانستان را تن ،یبزرگ بعد از سقوط شورو یها قدرت ،یالدینود م ۀده

هم افغانستان را ترک  است؛ اما باز یحتم انیرنظامیغ یریپذ بینقض حقوق بشر و آس ،یکشور جنگ داخل نیا

از  یغرب یها. بعد از خروج قدرترندیافغانستان در نظر بگ یبرا یاسیمناسب سراه  کیکه  نیکردند بدون ا

  .دندید بینفر آس ها ونیلیآن م یکشور به راه افتاد که ط نیدر ا یافغانستان جنگ داخل

 ویمنطق یهانشان داد که قدرت گرید بار کی یامارات متحده عرب تختیدر مورد صلح افغانستان در پا مذاکرات

با طالبان  زیامروزه ن یکیدئولوژیاسابق طالبان بودند که به لحاظ  انیمانند عربستان، پاکستان و امارات از حام

نخواهند نمود. نبود دولت افغانستان در مذاکرات  جهها به منافع مردم افغانستان تو کشور نیدارند و ا بستگیهم

 یالمللنیو مجامع ب یبلکه در نزد افکار عموم دینمایمردم افغانستان را نقض مو  یبشر یهاتنها ارزش صلح نه

باشند  نیدر تالش ا تیبر دولت افغانستان است که با تمام جد رونیا خواهد نمود. از اعتبارین را بدولت افغانستا

مردم،  یقانون ۀندی. در نبود نماابدی انیمردم افغانستان جر ۀندینما ثیمذاکرات صلح در نبود دولت به ح دیکه نبا

 گرانیمذاکرات باز یشده است، ط یافغانستان پاسدار مردمگذشته با خون هزاران  انیسال یکه ط ییها ارزش



  
 

 

 3از 3

گردد توسعه  لیکه حکومت موقت در افغانستان تشک یصورت خواهد شد. در نابودها  ارزش نیبا طالبان ا ویمنطق

شته ثابت ساختند که خود و هفده سال گذ یدار. طالبان در دوران زمامگرددیکشور به دو دهه قبل باز م یاسیس

 یو اجتماع یاسیبه حقوق س ابندی یدسترس یاسیبه قدرت س گریو هرگاه بار د ستندیپابند ن یارزش بشر چیبه ه

هفده  یدالر ط اردهایلیقائل نخواهند شد. م تیاهم یموکراسیو د انیب یآزاد ،مشهریه یبرابر ها،تیزنان، اقل

به قتل  ایو هزاران نفر  دیدر افغانستان به مصرف رس یبشر یهاو دفاع از ارزش تیامن نیتأم یسال گذشته برا

 یالمللنیب یشرکا ریو سا امریکاکه دولت افغانستان نتواند بر  یصورت دچار نقض عضو شدند. در ای دندیرس

صلح طالبان  ۀمعامل یاصل یآنگاه مردم افغانستان قربان د،یدر مذاکرات صلح افغانستان فشار الزم وارد نما لیدخ

 به یالمللنیدر داخل و مجامع ب یمنطقه خواهند بود و دولت افغانستان در نزد افکار عموم یهاو قدرت امریکابا 

قرار  یالدیم 2001که افغانستان در سال  میرسیم یخود را از دست خواهد داد و به نقطه صفر گاهیجا شدت

 .داشت

 پایان

 

  

 

 

 


