
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 یاحمد ین داکتر محمد ام 
 

را  یزهمه چ خواهیمیدر صلح با طالبان نم

یمخراب کرده از نو بساز  
سالمی افغانستانه کننده دولت جمهوری اأت مذاکرعضو هی  
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 یم را خراب کرده از نو بساز یز همه چ   خواهیم ی لح با طالبان نم در ص

 اطالعات روز نامه با روز محمدامین احمدیداکتر مصاحبه 

 

دوحه،    یشنبه راه دور دوم مذاکرات روز سه   یمذاکره با طالبان برا  یافغانستان برا  یاسالم   یجمهور   یأته  یاعضا 

مذاکرات    یو اساس  یاند تا بخش اصلروزه دوباره به دوحه رفته   ۲۰  یوقفه   یک  یانقطر شدند. آنان پس از پا  یتختپا

  ی زن طالبان در دوحه بر سر اصول مذاکرات چانه   کنندهذاکره م  یأت سه ماه با ه  ی برا   یأته  ین ا   تریش را شروع کنند. پ

دو طرف   هاییأت وقفه گرفتند. اکنون ه یشترب یمشوره   ی دور اول مذاکرات، دو طرف برا یان کرد و سرانجام در پا

و    یشدن فعاالن مدنهدفمند، کشته  یترورها   یشکه افغانستان شاهد شدت خشونت، افزا  اندیده به دوحه رس  یدرحال

  یافغانستان برقرار   یاسالم  یجمهور   یأته  یاست. آنچه تاکنون گفته شده است، در دور دوم مذاکرات برا   ایرسانه 

اولوآتش برا  یاساس  یتبس  و  توافق  یاست  تقس  طالبان  گزارشگر روزنامه    یدری،قدرت. عبدالواحد ح   یمبر سر 

  یاسالم   یجمهور  یأتدانشگاه و عضو ه  اداست  ی،احمد  یندور با دکتر محمدام  ینا  یت اطالعات روز با درک اهم

  ی هاحلها و راه انجام داده و درباره موضوعات مورد بحث در دور دوم مذاکرات، چالش  یژهو   یوگوافغانستان گفت

 را مطرح کرده است. یبه توافق صلح سواالت  یدنرس یاحتمال

 

  یت کدام نهاد مسئول  ید؟مصالحه داشت   یعال  یو شورا  جمهورییسبا ر  ییهاچه مشوره  ید،که در کابل بود   یمدت  در

 ده است؟ به کدام نهاد پاسخگو و گزارش  یأتده دارد و هروند صلح را به عه یرهبر

 

  یینصلح را تع  هاییسیپال  کهین در مورد صلح و ا   گیرییم تصم  یعرض کنم که مرجع اصل  ید: در اول بااحمدی

و    یمصالحه مل  یعال  یشورا   ییسدولت، ر  ی شورا متشکل از رهبر  یناست. ا  یمصالحه مل  یعال  یشورا   کند،یم

 یبترک  ین خارجه است. ا  یر و وز  ی مل  یتامن  اورمانند مش  ی از مقامات ارشد حکومت  یشمول بعض به   یاسیس  ی اهچهره 

در    گیرییممرجع تصم  یاسی. مطابق توافق سگیردیم  یمگفت که راجع به صلح تصم  یمل  یبترک  یک  شودی را م

  ی ها و مشوره  گیردی را هم م  جمهورییس ر  یهامشوره   یأتاست، اما ه  یمصالحه مل  ی عال  یمورد روند صلح شورا 

  ی مصالحه مل  یعال  یشورا   یتمرجع باصالح  کهین . اگیردی را هم م  یمصالحه مل  یعال  یشورا   ییسو ر  یرهبر  یتهکم

 . یرددو طرف را بگ  یهامشوره  یأته کهین است منافات ندارد با ا 
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 کند؟یوارد م یأته یتبه موفق یبیروند چه آس یرهبر  مصالحه در خصوص یارگ و شورا  یانم هااختالف

 

نگراناحمدی م  هایی : من برخالف  بعض  شود،ی که گفته  به قول  اختالف  برایستمن  یدارارگ و سپ  های نگران    ی . 

حد   هایت محدود  کهین ا در  مشکالت  مجال  یو  که  باق   ینا  یبرا  یاست    ی هاو ضرورت   گذاردینم   یاختالفات 

برخوردار    یگانهاز موضع متحد و    یمهم و اساس  یارکه در مسائل بس  کشاندی م  یخود همه را به سمت  یافغانستان به خود 

 باشد. 

 

 ییدستورها و خط قرمزها  یاآ  کنید؟ی در خصوص دور دوم مذاکرات کابل را ترک م  یمشخص   یچه استراتژ  با

 ید؟ اکرده یافتبس و حکومت مؤقت درآتش ینده، ع نظام آ( در خصوص نو یدارسپ یااز کابل )ارگ 

 

سلسله    یککه    کنیمی شده و فکر م  یلتشک  یفن  یتهکم  یک  یمصالحه مل   یعال  یشورا   یرهبر  یته: در کماحمدی

است. با   یکیو تخن  یکار فن  ییاتاست و جز  یاتدر حد کل  یشترشده باشد که ب  ینتدو  یتههم در آن کم  یزهاییچ

 کندی م  یداکننده پمذاکره   یمرا ت  یکیو تخن  ی فن  هایکننده داده شده، راه حلمذاکره   یمکه به ت  هاییت الحتوجه به ص 

 خواهد شد.  یبتصو یمصالحه مل یعال ی شورا یرهبر  یتهها در کمحل راه  ینو ا

 

است    ین ساالر هم اساالر باشد و مراد از نظام مردممردم  یدمشخص است که خط قرمز است؛ نظام با  یزهاچ  بعضی

شهروندان افغانستان بدون    یهمه   یشهروند   یباشد، حقوق اساس  یانتخابات آزاد، عادالنه و عموم  یکبر    یکه مبتن

حفظ شود، حقوق زنان  یست اسالم ن  خارج از کهموجود  یحفظ شود، حقوق بشر در چارچوب قانون اساس  یضتبع

گذشته    یدو دهه   ی که در ط  یموجود حفظ شود. و همچنان حفظ نهادها   ی در چارچوب قانون اساس  یانب  یو آزاد 

رو  و  شده  سرماآن   یساخته  نهادها   یع وس  هایگذاری یه ها  مانند  گرفته  عدل  یتی،امن  یصورت  قضا  ی نظام    یی و 

را خراب    یزهمه چ  خواهم ی هم جز خطوط قرمز ماست که ما نم  یخصوص  یاقتصاد بخش  آزاد و  هایافغانستان، رسانه 

 . یمخود را حفظ کرده و آن را اصالح و بهبود ببخش یهاداشته  یشکل یکبلکه به   یم کرده و از نو بساز

 

حال    ین ها حفظ شود و در عارزش   ینکه ا  یمکن  یکربندیخطوط قرمز را ما در چه قالب و شکل پ  ینا   کهین ا   اما

به    یتتا در نها  یردآن کار صورت بگ  یرو   یداست که با  یکیو تخن  یکار فن  یکطالبان هم حاصل شود،    یترضا

 . یمتوافق برس یک
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 یست؟ مذاکرات در دور دوم چ یمحورها ترینمهم 

 

  ی اساس  یازبس، توقف جنگ و خشونت نبس است، چون؛ اوال آتش ما در دور دوم مذاکرات آتش   یت: اولواحمدی

جنگ را خاتمه    ینکه ا  کندی م  یجاب و ا  یستو روا ن  یزجنگ جا  ین هم ا   ینی مردم افغانستان است. دوما از لحاظ د

  یت، جمهور یلنظام بد یا  یتم جمهورنظا یچگونگ ندمان  یاجتهاد یاتو نظر هایدگاه د ی. در قدم سوم، رویمببخش

اسالم در نظام و    یند  یگاهجا  ی مردم افغانستان، چگونگ  ی اساس  های ی حقوق و آزاد  یف و تعر  یکربندیپ  یچگونگ

دو طرف بحث شود.    یاناز جنگ و خشونت م   یآرام و عار   یفضا   یکدر    یدبا  یدارو حکومت   یگذار در قانون 

را با زور و فشار بر    شانهای یدگاه د  خواهندی م  یناست که طرف  ینا  یشداشته باشد معنا  وجوداگر جنگ و خشونت  

 است.  یجنگ یناست و اساسا اسالم مخالف چن یاسالم  یه مخالف روح ینکنند که ا یلطرف مقابل تحم

 

. همچنان دهندیم  یلرا تشک  یندهاست که نظام آ  یی هاه مؤلفهسلسل   یک نظام افغانستان و    یطالبان چگونگ   یتاولو  اما

  یف تعر  ی گونه که در قانون اساسو حقوق زنان آن   یحقوق شهروند  ی،طالبان باور دارند که حقوق بشر، حقوق اساس

شود که در چارچوب    یفبازتعر  یموارد طور   ینهند که اخوا ی شده، از چارچوب اسالم خارج است و طالبان م

 .یردسالم قرار بگا

 

  یثاقم  یکعنوان  به   المللینب  یشهروندان که حقوق بشردوستانه   ی مذاکره با طالبان، حراست از حقوق اساس  در

بزرگ   یتاولو  یندولت برخوردار است؟ اگر ا  یأته  یبرا  یتیکرده، از چه اولو  ینو تضم  یتآن را تثب  یجهان

برابر روا  یاست، چگونه از حقوق اساس  مشخصا    کنید؟ی حقوق دفاع م  یناز ا  انطالب  یرو تفس   یت شهروندان در 

 یست؟شخص شما چ یا  یأتراهکار ه

 

 یزوگو سر ماستالل، منطق و گفت  یاستراتژ  یک؛.  یمدار  یها دو گونه استراتژارزش   یندفاع از ا  ی: ما برا احمدی

چون   یهاکه ارزش  یم دار یو مستندات کاف یلدال  یو از نگاه اسالم ینی عرصه ما از نگاه د  ینمذاکره است که در ا

حقوق زنان و    ی،شهروند  ی اساس  هایی و عادالنه، حقوق و آزاد   یبر انتخابات آزاد، عموم  ینظام مبتن  یساالر مردم

. همچنان یستشده، در تضاد با اسالم ن  یبندو فورمول   ی بندموجود صورت   یگونه که در قانون اساسآن   یانب  یآزاد 

 یم توانی م   یطور مثال ما در بخش حقوق زنان با چه استراتژ. به یمدار   یاسیو س  ینیقطع جنگ هم مستندات د  یبرا

  شود ی کرده است، م  یینتع   یدار و حکومت   یگذاراسالم را در قانون  یگاهجا  ی. در ماده سوم قانون اساسیمدفاع بکن

نکته    ینحاکم و مقدم است. با توجه به ا  یقانون اساس  یهاماده   یماده بر تمام  ینکرد که ا  یتتقو  یماده را طور   ینا
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 شانیچکدام شده، ه  بینییشپ  یمواد قانون اساس   یرو سا  یدوم قانون اساس   فصلکه در    یشهروند   یحقوق اساس  یتمام

 . گیردی در تضاد با اسالم قرار نم

 

عنوان  و مردم به  یمحقوق بدان  ینرا مالک ا  یاجتماع  نفعی ذ  یهااست که ما مردم و گروه  یندوم ما ا  یدفاع   استراتژی

ا  یحقوق در پشت صحنه  ینا  ی مالک اصل از حقوق خود دفاع بکنند که  از حقوق   ین مذاکرات  شان دفاع مردم 

 کننده باشد.مذاکره یأتمستندات مذاکرات ه

 

 اند؟ موقت  طالبان خواهان حکومت آیا

 

.  گیردی شکل م   یمزع  یینتع  ییه است که نظام برپا  ینها ابلکه تصور آن  خواهند،ی: طالبان حکومت موقت نماحمدی

  ی اوال مبتن  ی است که نظام طالبان فردمحور است اما نظام جمهور  یندر ا  ی نظام طالبان با نظام جمهور  یتفاوت اساس

دولت در آن وجود دارد. تصور    ی اساس یقوا و نهادها  تفکیکنهادمحور است که    یااست و ثان  یبر حقوق شهروند 

توافق    یمزع  یینروش تع  یمذاکره رو   یزکه در م  خواهندی ها محکومت فردمحور است و آن  یریگطالبان از شکل

  نظام کرده و    یینرا تع  یمزع رویمی توافق شود، م  یم زع یینروش تع یمذاکره رو   یزدر م  یها باور دارند وقتشود. آن

 .یستبه حکومت موقت ن یازین یگرو د گیردی شکل م  یندهآ

 

ن  برای موقت مهم  برا  یستطالبان حکومت  م  یاما  فکر  است. چون جهان  مهم  منازعه    کندی جهان  و  که مشکل 

  یات سلسله اصول و کل  یک  ی کره رو مذا  یزدر م  ین . بنابراشودی حل نم   ییاتش مذاکره با تمام جز  یزم  ی افغانستان رو 

ا  یردتوافق صورت بگ   ی نامهموافقت   یاجرا  یبه امضا برسد و برا  لح نامه صموافقت  یات اصول و کل  ینو براساس 

خواست    توانیمی که افغانستان به جهان دارد ما نم  هایییت. نظر به محدودیایدوجود ببه  یموقت و انتقال  یباتصلح ترت

 .یریمبگ یدهجهان را ناد

 

 یری؟ناگز یک یاراه حل مناسب است  یکحکومت موقت  یینهبه صلح گز یابیدست  برای

 

  ی سوبه   یم برو  یمو مستق  یم توافق نکرده باش  یزیچ  یچ ه  یو مفهوم که ما رو   ی معن  ین: حکومت موقت به ااحمدی

را    ین است و طالبان هم ا  یزآممخاطره   گونهین است. ا  یزصفرکردن همه چ  یو به معن  یستموقت، درست نحکومت  

  ی، توافق باشد که نظام فعل  ین توافق باشد. مثال براساس ا   یکبراساس    یدحکومت موقت با  ین. بنابراکنندی قبول نم

  یموارد که برا   ینشود. بعض  ی ماند و متالشب  ی خودش باق  یت در کل  ینظام و قانون اساس   ین ا  یاساس و اصول اساس 
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  ی فعل  یکه در قانون اساس  یهابا ارزش   یکجاها  توافق   ینو ا  یردآن توافق صورت بگ  یدو طرف مهم است و رو 

وجود دارد    یتصور   یناز جوانب سوم چن  یبدهد. در ذهن بعض   یلو موقت را تشک  یانتقال  یباتترت  ی وجود دارد، مبنا

 راه حل است.  ینکه ا کنندی و فکر م

 

 است؟ یگرفتنحکومت مؤقت شکل  ییدر خصوص برپا یاجماع ی،نظام قانون اساس یدر حوزه آیا

 

  یچ ه  ی برا  یزصفر کردن همه چ  ی . حکومت موقت به معنیست: تصور از حکومت موقت هنوز خوب روشن ناحمدی

باشد    یمعن  یناست. اما اگر حکومت موقت به ا  یفروپاش  یبه معن  ینن اچو  یستقابل قبول ن  یداخل  یاز اجزا  یکی

  ی موارد عمده اختالف  یشود و رو  حفظ  یاساس   یهاشود اما ساختارها و ارزش   یلتشک  یکه حکومت مشترک و توافق

ف  اختال یشوبکم  یصورت ممکن است که در داخل نظام جمهور  ین در ا یرد،گصورت  یتوافق کل  یکبا طالبان 

 .افتدی است همان اتفاق م یکه شدن  یزیچ یتاما در نها یاید،وجود بنظر به 

 

م  چه نظام و مطالبه  یحکومت مبن  یمطالبه  یانم  اییانه راه  مبن  یبر حفظ  تغ  یطالبان  نظام وجود دارد؟    ییربر 

 برد منجر شود؟-به توافق برد   تواندی نظام تا چه اندازه و وسعت م یلتعد

 

  -را برد  یباز   تواندیمجدد م  یکربندیپ  یکوجود دارد با    یو در قانون اساس   یکه در نظام جمهور   یتی: ظرفاحمدی

  یج هم در نظر گرفته شود که به تدر  یانتقال یباتترت یکاش گفتم اگر که درباره  یهبرد بسازد. البته در کنار طرح اول

 شود، امکانش است.  یقو تطب ی عمل  برد –برد  یباز  ین ا

 

  یمتقس   یکانیزمدر خصوص م  یأت(؟ راهکار هیجناح  یا  ی)قوم  یرد صورت بگ  تواند یم  ییقدرت بر چه مبنا  تقسیم

 یست؟چ یقدرت در توافق احتمال

 

»بن«    یفرض الگو  ین. در ارویمیم  یانتقال  یباتفرض استوار است که ما به طرف ترت  ینپرسش بر ا  ین: ا احمدی

پا  تواندی الگو است که م   یک پ  یهاساس،  را    بینییش و مبنا باشد و در کنارش، ساختار چطور  شود که مشارکت 

طالبان از    طورینکند و هم  یجادا  یرگذاریاه تأثیگجا  یاجتماع   یهاهمه گروه   یتر بسازد و براشمولو همه  یرترفراگ

شود.   یجادممکن است ا  یباتترت  ین و ا  شودی همه عوامل در نظر گرفته م  ین حضور خود در قدرت مطمئن شوند. ا

 .کندی طرف حرکت م ین احتماال به هم یندهآ یرمس یفکر نشده ول  یادراهکار ز   یرو
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با توجه به    یست؟اند چم کردهکه طالبان آن را عل  یهستند؟ مراد از نظام اسالم  یطالبان خواهان چه نظام  مشخصا

طالبان که به   یشنهادیپ  یدر فهرست آجنداها  یاسالم  یو شورا  یمل  یمزع  ی،چون نظام اسالم  هایییدواژهکل

 است؟  یرانا یهفق یتوال یسن ینظام مورد نظر طالبان نسخه یاها درز کرد، آرسانه

 

  ییساختار و بار معنا  یک داشته باشد اما از خود    یه فق  یتبا نظام وال  یی هاشباهت   تواندی: نظام مدنظر طالبان م احمدی

  یم که زع  ی. وقتگیردی از زعامت شکل م  یتاست که اساس مشروع  ینطالبان ا  یخاص خود را دارد. تصور اساس

.  آیدی وجود مبه  ینی و د یحکومت شرع -باشد ی صفات شرع یدارا  یدکه با گویندیها م که آن  یمیزع-شد  یینتع

  یتصور طالبان است. اما چه کس  ین . اکندی خود را کسب م   یتمشروع  ینهادها و ارکان دولت از زعامت شرع   یتمام

شده و در    یه به نظر   یلمسلمانان تبد  یخی طالبان که براساس تجربه تار  یآرمان  یبکند؟ مطابق الگو   یینرا تع  یمزع  یدبا

  هایند؟ ی را انتخاب بکنند. اهل حل و عقد ک  یمعز   یداست که اهل حل و عقد با  یننوشته شده، ا   یفقه  هایکتاب

برخوردار باشند.   یو نظام  یاسی س  یا  ی از تخصص فقه  ین هستند که قدرت حل مسائل را داشته باشند. بنابرا  یکسان

  ین ا  یرا انتخاب کنند طالبان پاسخ واضح برا  قدحل و ع یچه کس  کهین اهل حل و عقد باشند. اما ا  توانندی م  هاین ا

 .شوندی م یینتع یراند که اهل حل و عقد توسط خود امگفته  یارند. در موارد سوال ند 

 

  ی ها منتشر کرده و براساس الگوها در گذشتهکه آن   یبراساس قانون اساس   یمگو  یکه من م   یزهایچ  ینواقع ا  در

نظام   یباشند. وقت یرفتهبر انتخابات آزاد را پذ یکه نظام مبتن ایمیده ها نشناز آن   یهاست. تا حاال اظهار نظرآن  یفکر

. اهل حل و  ماندیم یآن سر باز زده باشند، اهل حل و عقد باق یرشباشند و از پذ یرفتهبر انتخابات آزاد را نپذ یمبتن

که   رودیصفات حل و عقد را داشته باشد. احتمال م  ید مجلس با  ینگذار هم باشد و امجلس قانون   تواندی عقد م

را هنوز مطرح    یگرید  های یدگاه را قبال مطرح کرده و د  هایدگاه د  ینباشد. چون ا  گونهین نظام مورد نظر طالبان ا

بر اهل حل و عقد    یکه نظام مراد طالبان نظام مبتن  شودی م  ینا  یجهها اصرار کرده است و نتنکرده بلکه در رد آن 

 است و آن را مطرح خواهند کرد.

 

 یکانیزم. همچنان در خصوص میدحل دارمورد نظر طالبان راه یکه در خصوص نوع نظام اسالم یدگفته بود  شما

 یست؟ها چحلراه ین. ایدحل دارراه یقدرت در قالب نظام اسالم یع توز

 

 بودنی است که عنوان نظام چه باشد. در اسالم  ینمنظورشان ا  زنندی حرف م   یطالبان از نظام اسالم  ی: وقت احمدی

  ی جابرداشته شود و به   یجمهور   خواهندی را قبول ندارند و م   ی هردو طرف اتفاق نظر دارند اما طالبان نام جمهورنظام  

 داده شد.  یح مورد نظر طالبان توض ینظام اسالم یهاگذاشته شود. درباره مؤلفه  یگر د یزیآن کدام چ
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اساس  یدر چارچوب نظام اسالم  توانیم ی ما چگونه م  کهین ا  اما قانون  به اسالم  یو  ب  بودنیموجود    یشتر نظام عمق 

واضح    یار بس  یزمکند، مکان یدا پ  ی است جنبه عمل یاسالم  ین قوان  یتو رعا   یق طالبان که تطب  ی تا خواست اصل  یمببخش

.  شودی قابل اجرا م  و  یخواست عمل  ینا  آوریمیم  اساسیاندک که ما در قانون    ییراتو روشن وجود دارد و با تغ

  یم، حجاب راهکار داشته باش  ی . مثال برایمطالبان راهکار داشته باش  یو شرع   ی هر خواست اسالم  ی که ما برا  ین مهم ا 

افراد و منجر به    ی منجر به نقض حقوق اساس  کهین . بدون ایماز منکر راهکار داشته باش  ی امر به معروف و نه  یبرا

 شود. یر اماکن عمومافراد د ی رفتار خصوص یدکنترل شد

 

مذهب در حد قانون    ینا  یا  شناسندیم  یتکشور به رسم  یاز مذاهب رسم  یکیعنوان  را به   یعهطالبان مذهب ش  آیا

پذ  یبرا   یهاحوال شخص  ا  یرفتنیطالبان  باشد،  دوم  مورد  اگر  برا  یناست؟  خطرناک    یعیان ش  ی موضوع چقدر 

 است؟ 

 

 بودنیعه ش  یا که آ  کنیمیشکل مطرح م  ینبار ما به ا   یک: موضوع مذهب به چند صورت قابل طرح است.  احمدی

مشکل ندارد    بودنیعه نه؟ از نگاه طالبان ش  یا باشد    یعهشخص ش  یک  تواندی م   یست؟جرم ن  یا در افغانستان جرم است  

  یعیان،ش  یو مذهب  یمراسم عباد  ینظر طالبان برگزار . از  یست ممنوع ن  بودنیعهمسلمان است و ش  یعهکه ش  گویندی و م

 ندارد. یمشکل شانیهو حفظ قانون احوال شخص یعیانش یمذهب یهاآموزش 

 

در    یگذارمبنا و منبع قانون  یگانه  یاست که طالبان تالش دارند فقه حنف  ینا  یمکه ما با طالبان دار  یاساس  مشکل

است    ینا  کنندی که طالبان فکر م  یزیتر آز آن چو مهم   کندی نم  یجادکل ا مش  یادما ز   ی هم برا   ین افغانستان باشد که ا 

از کالم    ینگذاشته شود که ا  ی شود و شرط مذهب  یفتعر   هبمذ   یبر مبنا  ی در موارد  یشهروند   یکه حقوق اساس 

  یجاد ا  یضتبع  یشهروند  ی که در حقوق اساس  یلیدلموضوع به  ین. اشودی م  یدهشان فهمگذشته  یطالبان و قانون اساس

 .یستن یبحث مذهب یکاست و   یبحث حقوق بشر ین خطرناک است. ا  یعمذهب تش یروانپ ی برا کندیم

 

چقدر متحد   یعیانطالبان در مورد ش  یدولت در برابر نگاه حذف   یأته  یست؟خطر چ  ینمقابله با ا  یشما برا  راهکار

 است؟  یکدستو 

 

که در آن   سازیم ی م یکه دولت یم باشد چون ما توافق کرد یکدست متحد و   یأتاست که ه یعی طب ین . ای: بلاحمدی

اساس حقوق  از  افغانستان  شهروندان  ا  یتمام  باشند.  برخوردار  ما    ی سازملت   یمبنا  ینبرابر  و  است  افغانستان  در 
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برا   این.  یمکن  یرانو و  یبرا تخر  یسازملت   یمبنا  توانیمینم اهم  یموضوع  افغانستان هم  و هم    یاخالق   یتمردم 

  ی از برابر  یخوب  یسال گذشته ما تجربه  ۲۰. در طول  کنندی دارد. لذا همه متحدانه از آن دفاع م  یاسیو س  یمل  یتاهم

با سطح قانون فرق دارد. ممکن است ما در قانون    یشهکه سطح عمل هم   یمدر سطح قانون داشت  یحقوق شهروند 

آرمان جامه عمل بپوشد. مثال در    ینصد سال طول بکشد تا ا  ید اما در عمل شا  یریمبرابر را بپذ   یشهروند   قوقح

  یشناخته شده بود اما عمال هنوز برابر   یتدر قانون به رسم  ی حقوق شهروند  ی برابر  یشسال پ  ۳۰۰حدود    یکاامر

 ارد.حقوق ادامه د ین احقاق ا یمحقق نشده است و مبارزه برا  ی حقوق شهروند

 

 ی طالبان چه زمان  یم؟کم کاهش خشونت باشدست  یابس  پس از آغاز دور دوم مذاکرات منتظر آتش   توانیم یم  آیا

 یست؟بس چخواست حکومت در خصوص آتش دهند؟یبس تن مبه آتش 

 

 ست ی بس را ندارند و کارقبول آتش  یآمادگ یاسیما است. اما طالبان از نظر س ی بس آرزوآتش  ی: برقرار احمدی

شود و واقعا مردم در صحنه باشند. تمام مردم   یلمردم تبد  یبس به خواست عمومکه آتش  ین سخت و دشوار. مگر ا

که هم    یایدوجود بدر افغانستان به  یسراسر   گ جنبش ضدجن  یک شکل قاطع خواهان قطع جنگ شوند و  افغانستان به 

 یزآمو صلح   ی آن مبارزات مدن  ی دو فشار وارد شود و برا  ین . اگر ایاسیو س  ی شود هم فشار مردم  یجادا   ینی فشار د

 بس شوند. که طالبان وادار به قبول آتش یدواریم ما ام یرد،صورت بگ یجد

 

  ید، نرس  ییاگر طرح ما و طرح طالبان به جا  کهین و آن ا  بخشدی بس را قوت مهم احتمال آتش   یگرد   یزیچ  یک  البته

ها  ممکن آن   -باشد  یرگذار که تأث  کنندگییلالبته تسه-شود    گرییانجیو م  کنندگییلجهان و جانب سوم وارد تسه

مدت حتما مشکل حل    ین ا  یبدهند که ط   ینتضم  طالبانبس مؤقت برقرار شود و به جانب  کنند که آتش   یشنهادپ

  ی است و صددرصد   یاحتمال  یینه گز   یک  د،یرممکن صورت بگ  یاسیکه ممکن تحت فشار س  ینهگز   ین. اشودیم

 . یستن

 

که همه خود را در مقابل سرنوشت خود مسئول احساس    یمبساز   یرو فراگ  یرا همگان  یتاست که ما مسئول ینا   مهم

 یجاد ا  یعموم  یت. تا که احساس مالکیمکه خود را مالک بدان  یمما هست  ینشود. ا  یجادا  یعموم  یتکند و حس مالک

ما    یهاها است. متأسفانه رسانه و رسالت رسانه   یتحس، مسئول  ین ا  یجادکه ا  کنیمیهم نم  یتنشود، احساس مسئول

و نقاط    باشندی وگوها مگفت  یو اختالف  یدنبال نقاط منف  یشترما ب  یها. رسانه کنندیعمل نم  ی ابخش حرفه   ین در ا 

که ممکن    یستن  اینتنها    هایترا منعکس کنند و واقع  هایتواقع  یدآزاد با  یها. رسانهکنندی را برجسته م  یاختالف
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  ی فرصت برا  یکبه    یلصلح افغانستان را تبد   توانیمیاختالف داشته باشد. ما م   یگراست فالن نهاد با فالن نهاد د 

 یزآمدوامدار و مسالمت  مبارزه  یکاند که  موفق بوده   ییو در جهان کشورها  یمو حقوق بشر کن  یصلح، دموکراس

   .اندصلح و حقوق بشر داشته  ی،تحقق دموکراس  یبرا


