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 مبهم در افغانستان! کلمه  صلح 
 

مفهوم حسن تفاهم، دوستی، همآهنگی و آرامش است، اما این تعریف تمام شرایط مقدماتی را از جمله آزادی،  هصلح ب
دولتی را بر  های فعال مانند، حل بنیادی منازعه، عدم تشدد، اعمار جامعه و اداره   ژيیستراتحقوق بشر، عدالت و 

 یباشند، در بر نمیگیرد.مبانی دموکراتیک که برای استحکام و پایدار ساختن صلح ضروری م
 

برخی دیگر صلح را نبود جنگ میپندارند که این برداشت نیز ساده ساختن موضوع است؛ زیرا احساس بی اعتمادی 
و بی باوری را که برنده و بازنده جنگ هر دو نزد خود حفظ کرده اند، نادیده میگیرد. به نظرآنها هرگاه مردم برای 

خواهد  ینه فزیکی متوسل نشوند به این معناقدامات تشدد آمیز و فعالیتهای خرابکارامدت طوالنی به طور آشکار به 
دانشمندان در مراحل مختلف تطبیق آن به سه نوع تقسیم میشود: صلح  بود که صلح تأمین است. اما صلح از نظر

 منفی، صلح مثبت و صلح دموکراتیک یا اعمار صلح.
 

ی اجتماعی بنیادگذاری میشوند تا امنیت را از طریق ممانعت افراد، گروهها ها آن است که شبکه ای از نهاد صلح منفی
و ملتها از توسل به تشدد فزیکی تأمین نماید. در این مرحله تأکید بر کنترول تشدد و جنگ است نه ریشه کن نمودن 

تا طرفین  ژی و سیاست نیست، بلکه هدف این استیستراتآن. عوامل جنگ و تشدد در مرحله صلح منفی شامل 
منازعه را از هم دور نگهدارد؛ یا صلح منفی به عبارت دیگر، غیابت جنگ در همه اشکال آن اعم از فزیکی، 

 اجتماعی و ساختاری میباشد.
 

یا آغاز صلح پایدار در صدد جستجوی ایجاد شرایطی میباشد تا بتواند عوامل و ریشه های بی باوری و  صلح مثبت
ب درگیر که باعث بروز تشدد میگردد، از میان بردارد. صلح مثبت از نظر بسیاری از بی اعتمادی را میان جوان

انسانی است که در آن  دانشمندان نمونه یی از مناسبات صلح آمیز، همکاری و همگرایی فعال میان گروههای عمده
ای ارزشهای اجتماعی مردم توسط سازمانهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای حل سازنده منازعات و احی

 مانند تحمل پذیری و شکیبایی به نفع صلح، امنیت، آزادی و دموکراسی در کشور همکاری میکنند.
مجموعه ابتکارات و اقدامات فزیکی، اجتماعی و ساختاریست که از  مینامند صلح دموکراتیک که آن را اعمار صلح

زی و بازسازی ساختارهای پس از منازعه حل میکند. به نوسا  منازعه را از راه بروز منازعه جلوگیری و عوامل
اجتماعی در توازن ملی و محلی به خاطر امحاء و نابودی  نهادی و اقتصادی، ،عبارت دیگر، تطبیق اقدامات قانونی

 عوامل جنگ، صلح دموکراتیک تعریف میشود.
 

ی از جانب کشور های بیرونی با افغانستان کشوری است که سالهای زیاد بنابر عوامل متعدد و جنگ های تحمیل
افغانستان این سرزمین  قلمروکشمکش های میان گروهی مواجه بود و همواره جنگ و دامنه های خشونت از خارج 

صلح در افغانستان نیازمند بحث ها و پژوهش های قابل  کلمه  را با تهدید های زیادی مواجه نمود، به همین منظور 
نچه را که میتوان آما ان مرز و بوم همواره در آرزوی صلح و ثبات در کشور بوده اند، ای اتباعدقت بوده است و 

سال پسین افغانستان دست آورد های زیادی را  11منحیث دست آورد بزرگ در افغانستان شمرد این است که طی  
ها  غانستان گردید و امیددر راستای ثبات و صلح نسبی داشته است و این امر باعث حیات مجدد جغرافیایی به نام اف

 بر این است تا با رهبری سالم شورای عالی صلح افغانستان گروه های مخالف مسلح دولت به این روند بپیوندند.
 

یس داراالنشاء شورای عالی صلح تعین گردیده است و نامبرده ئدر تازه ترین مورد گفته میشود اکرم خپلواک بحیث ر
یس جمهور ایفای وظیفه نموده و ایشان در ئزارت اقوام و قبایل و مشاور سیاسی رقبالً در پست های والی فراه، و

قسمت کشانیده شدن حزب اسالمی به روند صلح نقش اساسی را بازی کرده است، به باور ما گماشته شدن شخصیت 
شور در ک تخصصی دولت میتواند در قسمت تأمین صلح و ثبات موسساتدر های متخصص در های تحصیل کرده و ک

رول مهم را بازی نماید، داکتر محمد اکرم خپلواک یک شخص فعال و شناخته شده در سطح ملی، سیاسی و اجتماعی 
کشور ما بوده که از استعداد و توانایی فکری، عمل و اندیشه، احساس و موقف وی برای همه مردم افغانستان واضح 
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ت آوردن صلح و ثبات مهم ارزیابی گردیده است و توقع این است بوده و بنابر شایستگی های نامبرده نقش وی در قسم
 که نامبرده رول مهم در روند مصالحه کشور بازی نماید.

با توجه به این تحلیل، انتظار میرود تحقق آخرین مرحله از توافق نامه صلح با حزب اسالمی افغانستان گره از کار 
عالی صلح باز کند، همچنان نامبرده از اینکه با اقوام مختلف در فرو بسته صلح افغانستان با رهبری جدید شورای 

کشور از شناخت باالیی برخوردار است می تواند در کشانیدن سایر گروه های درگیر جنگ با دولت اافغانستان گام 
ا ثبات ب نستانهای استوار و متین بردارد و افق های مثبت و امید بخشی را در این عرصه بگشاید تا ما شاهد آینده افغا

 باشیم. 
 پایان
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