پيشنهادات صلح ،برای ختم جنگ پيمان نظامی ناتو ،عليه افغانستان
تيزسهای بيست گانۀ دوکتور متين بره کی
کشورهای سرمايه داری جهان و همبستگان شان ،از  ۳۲سال بدينسو ،يک جنگ بيرحمانه و غيرمستقيم
و از  ۱۵سال بدينسو يک جنگ مستقيم را باالی افغانستان تحميل نموده اند .فلهذا ،آنها توانستند ،تمام
ساختار جامعۀ افغانی را منهدم نمايند .زيربنا و نهاد های اقتصادی ،سياسی و اجتماعی افغانستان را يا
از بين برده و يا حد اقل ورشکست نموده .روی اين اساس ،جامعۀ افغانستان برای مدت نامعلومی ،فاقد
توانائی اتکا به خود ،خواهد بود .مدتهاست ،که زمان آن رسيده ،در مورد ختم جنگ پيمان نظامی ناتو،
عليه افغانستان بحث جدی ،صورت گيرد.
پيشنهاد مينمايم ،ميهن پراستان افغان ،در مورد تيزسهای ذيل اظهار نظرنموده و درصورت توافق
نظر ،درتحقق آن سعی نمايند.
 .۱حد اقل برای مدت شش ماه ،آتش بس يکجانبه و بدون قيد و شرط از جانب پيمان نظامی ناتو و
اردوی ملی افغانستان،
 .۲تعويض عساکر پيمان ناتو ،توسط نيروهای حفظ صلح ملل متحد ،که متشکل اند ،از عساکر
کشورهای اسالمی و کشورهای غيرمنسلک .طور معلوم ،افغانستان عضو موئسس اين دو سازمان
بين المللی بوده است.
 .۳اخراج کلی اردوی پيمان ناتو ازافغانستان و فسخ تمام قرارداد های نظامی بين پيمان ناتو و
کشورهای اين پيمان با حکومت افغانستان.
 .۴مصالحۀ ملی با تمام گروهای سياسی و نظامی ،به شمول اسالمگرايان طالب ،حزب اسالمی گلبدين
حکمتيار ،وشبکۀ حقانی .همۀ جنايتکاران جنگی و غيرجنگی بايد درمسجد عيدگاه جمع شده و از مردم
بشکل علنی معذرت بخواهند و اين مصالحۀ ملی را بپذيرند .رسانه های کشور اين محفل را مستقيم
انعکاس دهند.
 .۵تأ سيس يک کميسيون آشتی ملی ،براساس نمونۀ آفريقای جنوبی ،که بعد ازسستم تبعيض نژادی ،در
آن کشور عملی گرديد.
 .۶انحالل بی قيد و شرط ،همه گروهای مسلح و مليشۀ جنگساالران افغانۍ و همچنان موئسسات امنيتی
خارجی و خصوصی.
 .۷تدارک برای انتخابات سرتاسری در قريه ها ،عالقه داری ها ،ولسوالی ها و واليات ،برای تدوير
لويه جرگه .اين انتخابات بايد ،تحت نظارت جدی سازمانهای مستقل جهانی ،مانند ،اتحاديه های صلح،
زنان ،محصلين و اتحاديه های صنفی و کارگری ،صورت گيرد.
 .۸انتخاب تمام نماينده گان لويه جرگه ،بايد ازطرف مردم به رائی آزاد و مستقيم صورت گرفت و هيچ
نماينده ،نبايد ازجانب رئيس جمهور يا کدام مقام ديگر دولتی انتصاب شود.

 .۹دراين لويه جرگه ،بايد حکومت مؤقت ،کميسيون تدوين قانون اساسی ،که درمبنای آن لغو سستم
رياستی نهفته باشد و کميسيونهای تدوين قوانين انتخابت ،احزاب ،سازمانهای زنان و جوانان و اتحاديه
های صنفی ،انتخاب شوند.
 .۱۰تدوير انتخابات سراسری و آزاد شورای عالقه داری ،ولسوالی ،واليتی و شوراهای ملی.
 .۱۱انتخاب سری و مستقيم حکومت جديد ،بوسيلۀ پارلمان و ازبين خود اعضای پارلمان .در هيچ
صورت نبايد اعضای حکومت ازجانب رئيس جمهور يا کدام مقام ديگر دولتی ،معرفی شوند.
 .۱۲قطع کلی سياست اقتصادی و تجارتی درهای باز .سياست اقتصادی و تجارتی آيندۀ حکومت جديد،
بايد با درنطرداشت منافع ملی کشور و منافع اکثريت مردم استوار باشد.
 .۱۳اتخاذ تدابير الزم ،برای بازسازی و اعمارمجدد کشور ويران شدۀ ما :برای اين منظور ،ميتواند حد
اقل يک ربع هزينه های جنگی ناتو ،برای مدت  ۲۵سال آينده ،به مصرف بازسازی برسد .جهت
معلومات بايد تذکر داد ،که در زمان اوج جنگ ناتو عليه افغانستان ،مصارف جنگ درهرهفته به
يکونيم مليارد دالر بالغ ميشد.
 .۱۴دربازسازی و اعمارمجدد افغانستان ،بايد به کشورهای همجوار ما ،حق اوليت داده شود .اين نکته،
باعث تعاون و ثبات منطقه ،ميگردد.
 .۱۵درمنطقۀ همجوار افغانستان ،بايد پالن اتحاديۀ آسيای مرکزی و آسيای جنوبی ،پی ريزی شود.
برعالوۀ افغانستان ،در اين اتحاديه ،چهار کشور آسيای مرکزی ،مانند تاجکستان ،ازبکستان،
ترکمنستان و قزاقستان ،همچنان ايران ،پاکستان وهند شامل گردند .زيرا ،همۀ اين کشورها ،دارای
ارزشهای مشترک متعدد ،مانند ،لسان ،مذهب ،و حتی تاريخ ،ميباشند.
 .۱۶تشکيل اين اتحاديۀ آسيای مرکزی و جنوبی ،فورا ختم منازعۀ کشمير را ،بين هند و پاکستان و
معضلۀ خط ديورند را ،بين افغانستان و پاکستان ،به ارمغان خواهد داشت.
 .۱۷بدينسان ،زمينه برای خلع صالح اتمی هند و پاکستان مهيا گشته و ازاين طريق ،يک منطقۀ
پرمناقشۀ قارۀ آسيا ،به ساحۀ صلح و ثبات و مرفع مبدل ميگردد.
 .۱۸درسلسلۀ اقدامات اعتمادبخش ،افغانستان اولين کشور باشد ،که درطول پنج سال آينده ،قدم به قدم،
اردوی ملی خودرا منحل نمايد.
 .۱۹دراخير بايد خاطرنشان نمود ،که لجاجت بعضی سياستمداران و ناسيوناليستهای افغانی ،عليه
پاکستان ،بنفع افغانستان نيست .همه ميدانند ،که پاکستان درجنگ و صلح افغانستان ،رول محوری دارد.
بدون سهم فعال پاکستان ،تشنج افغانستان حل ناشدنی است .اين اصل را همه کسانيکه ،عليه پاکستان
لجاجت ميکنند ،بايد درنظرداشته باشند .شايد يک تعداد مردم ما ،به هر دليلی که باشد ،پاکستان را
خوش نداشته باشند .اما ،سياست موضوع عاشقی نيست .سياست بايد به اساس تحليل و شناخت عينی
شرايط استوار باشد .سياست هنری است ،درحدود ممکن حل موضوع مورد نظراز راه تفاهم و گفتگو.
لجاجت ،و دشنام ،هيچگاه مشکالت را حل نمی نمايد .چون سردمداران افغانستان ،يا در دسترخوان
اياالت متحدۀ آمريکا بزرگ شده و يا هنوز هم ،آب از جام آن مينوشند .بهمين دليل جرئت ندارند،
آياالت متحدۀ آمريکا را انتقاد نمايند .ميگويند :زورم باالی خر نميرسد ،ميزنم به پاالن خر .کورهم

ميداند ،که نمک شور است .رول پاکستان ،در تشنج افغانستان برای همه معلوم است .اما ،آياالت متحدۀ
آمريکا ،به وسيلۀ پاکستان ،درزمان حکومت جنرال ضياالحق ،خانه مارا ويران کرد و خانۀ پاکستان را
آتش زد ،که هنوز هم ميسوزد .جنگ داخلی پاکستان را ،اياالت متحدۀ آمريکا دامن ميزند و نمي گذارد،
بين حکومت و طالبهای پاکستانی ،تفاهم صورت گيرد .اين است ،که کشور همسايۀ ما ،به يک جنگ
بی انجام کشانيد شده .علل اصلی جنگ در افغانستان و تشنج در منطقه ،فقط آياالت متحدۀ آمريکا و
منافع استراتيژيک اوست.
 .۲۰لجاجت بعضی افغانها ،عليه پاکستان ،سيلی است ،بروی زمام داران آن کشور .جواب سيلی ،سيلی
است ،نه تبسم .اما کسانی هستند ،که ازجنگ نفع اقتصادی و سياسی ميبرند و دراصل نميخواهند ،جنگ
درکشورما پايان يابد .جنگساالران و جنگ ،دو روی يک سکه هستند .يا بعباره ديگر ،جنگساالران و
وابسته گان شان ،جنگ را مانند آکسيژن ،برای حيات شان ضرورت دارند .اما جنگ برای مردم
افغانستان زهر است و بس .پايان يافتن جنگ درکشور ،ارزش حياتی و مقام عالی دارد .سعی کنيم اين
جنگ را ،هرچه زودتر خاتمه دهيم .اين است آرزوی اکثريت مردم افغانستان!
دکتور متين بره کی ،کارشناس امورافغانستان و استاد پوهنتون ماربورگ ،درامور مسائل بين المللی
بوده
و درانستيتوت علوم سياسی،
مرکز تحقيقات منازعات
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