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 ۷۱/۳/۴۱۷۲ احمدزیانتخاباتی داکتر اشرف غنی  تیماز 

 
 
 

 ناشر حیتوض
 

 :داردیم اعالم احترام کمال با نیآنال جرمن افغان پورتال
 آن لیدال نیا ازی کی شود،ی م محسوب افغانستانی  اسیس اتیح خیدرتار  مهم بسی ها دادیرو ازی  ا دهیعد  لیدال به حاضر انتخابات

 اتیح در  تکیموکراید نظام کی یاساس اصولی اتکا به اول باری برا بتوانند افغانستان مردم تا است ساخته فراهم آنرا مجال  که است
 کی یاجرا شک بدون. رندیبگ برعهده ساالر ومردم مشروع کامالا  تیحاکم کی جادیای برا را شیخو وفعال عمده  سهم شانی اسیس

 .افزود خواهد ما فیشر مردم مثبتی اسیس تجارب بر تخلف ازی عار و شفاف انتخابات
  

 مکلف خودرا ز،یعز کشوری مل ومنافع ها ارزش تیرعا و خودی نشرات رؤش مندرجات ،یخیتار روند نیا تیاهم اساس بر پورتال نیا 
 ونظرات ها دید ها، مش خط ،یوگرافیب مثل ،یجمهور استیر  دانیکاند محترم ذوات به مربوط مطالب طرفانهیب کامالا  طور به تا ندیبیم
 مطالب پورتال نیا اال و بگزارد نشر به باشد، دهیگرد هیته شانیای انتخابات ستاد ای و خود توسط کهی راستاریوو سانسور  بدون را، شانیا

ی تساو اصلۀ شد وحساب قیدق تیرعا با ض،یتبع بدون نیآنال جرمن افغان نمود، خواهد ونشر افتیدر ها رسانه ریسا از را نظر مورد
 از بنابران. ورزدی م اقدام آن نشر به تعلل بدون کند، مواصلت پورتال نیا بهی قانون خیتأر هر به کهی دیکاند هر معلومات کشور، اتباع
 .کنند مساعدتی وطن مأمول نیا شبردیپ در را ما نموده استفاده فرصت نیا از تا دیآی م عمل به تقاضا محترم دانیکاند ذوات

   نیآنال جرمن افغان ریتحر أتیه

 
 (اولبخش )تحول و تداوم  منشور

 
  ، ۸۹۳۱, حوت  ۸۱ —

 
 بخش اول

 ثبات سیاسی
 ثبات سیاسی چیست؟

در چارچوب قانون و ساختارهای منبعث از قانون، ی آگاه مردم، تأمین عدالت  ثبات سیاسی برآیند نظامی است که بر اساس اراده

ثبات سیاسی یک حادثه نیست که به طور آنی اتفاق بیفتد، بلکه یک پروسه است که . و مشارکت همگانی شهروندان بنا شده باشد

اریم؛ اما برای تأمین ثبات سیاسی، بیش از همه به مشروعیت نظام ضرورت د. رسد کند و به کمال می در جریان زمان رشد می

ای نیست که در جریان هر پنج سال یک بار رخ دهد، بلکه هم ثبات سیاسی و هم مشروعیت نظام یک  مشروعیت نظام نیز حادثه

های  ی اجرای آمال و خواست دانند و دولت نیز خود را وسیله ی آن مردم دولت را از خود می ی دوامدار است که در نتیجه پروسه

 .رسند این قرارداد مشترک، جامعه و دولت به یک پیوند محکم و دوامدار می سازد و بر اساس مردم می
ثبات سیاسی یک هدف بزرگ . ی باثبات، ثبات سیاسی باید هدف قشر سیاسی جامعه قرار گیرد برای ایجاد دولت کارا و جامعه

های مشترک مورد قبول  زشاست و برای رسیدن به این هدف بزرگ به ایجاد یک فضای فکری ضرورت است که بر اساس ار

بدین معنا که تار و « های اسالمی ارزش. »ی ما دارای دو بعد اسالمی و ملی است های مشترک جامعه ارزش. مردم استوار باشد

ی اسالمی نیز بر مبنای عدالت، مساوات بین تمام مومنین، و  دهد و فلسفه پود اعتقادات این جامعه را دین مبین اسالم تشکیل می

 .هرگونه تبعیض بر اساس رنگ و نژاد و جنسیت و پایگاه طبقاتی و یا جایگاه اجتماعی استوار استعدم 
ی ما بر اساس تاریخ، فرهنگ و  هزار ساله هستیم و همه ی تاریخی پنج بدین معنا که ما دارای پیشینه« های ملی ارزش»

ایم که در آن مساوات هر افغان با افغانی دیگر، بدون ای به پا خاسته  سرنوشت مشترک سیاسی و اجتماعی برای ایجاد جامعه

درنظرداشت تعلقات فکری، سیاسی، مذهبی، قومی و جنسیتی آنان، بنیاد اساسی سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ را تشکیل 

 .دهد
تان زندگی ما به های مشترک دینی و ملی خویش، به این درک مشترک سیاسی نیز رسیده ایم که خارج از افغانس بر اساس ارزش

ثبات سیاسی ضرورتی است که این درک مشترک سیاسی ما را از یک . مراتب دشوارتر خواهد بود تا در داخل افغانستان

 .سازد های عملی نیز برخوردار می کند و آن را از زمینه خواست به یک واقعیت تبدیل می

 ایم؟  چرا به ثبات سیاسی نرسیده
به همین دلیل، از لحاظ . ه دلیل مشکالتی بوده است که در تاریخ سیاسی خود با آن مواجه بوده ایمعدم دسترسی به ثبات سیاسی ب

های مثبت  گاهی نتوانسته اند تداوم تجربه داری شاهد یک نوع عدم تسلسل و انقطاع مکرر بوده ایم و سیاستمداران ما هیچ دولت
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ashraf_gani_teme_antechabatee.pdf


  

 

 

 9تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ی بین حکومت احمدشاه بابا و ختم دوران طالبان، به طور اوسط  فاصله در. دولتداری را از یک زمان تا زمانی دیگر تأمین کنند

جنگ، کودتا، تضاد، و حمالت . شکستن ساختارهای دولتی گردیده است در هر سی سال، نفاق بین سیاستمداران ما باعث درهم

گر قشر سیاسی کشور خود را به ا. خارجی باعث شده که بعد از هر چند دهه، کار ایجاد ساختارهای دولتی را از نو شروع کنیم

اند روی اصول مشترکی به اجماع برسند که  شویم که در هیچ مرحله نتوانسته طور مشخص مورد مطالعه قرار دهیم، متوجه می

 :گیری و مشارکت مردم در نظام تأمین گردد بر اساس آن تسلسل نظام سیاسی و سهم

 ی سلطنتی ها اول، تضاد خانواده
ی سلطنتی از پایان دوران احمدشاه بابا تا ختم دوران ظاهرشاه نتوانسته اند در مورد جانشینی بر اساس اصول  ها اعضای خانواده

های سلطنتی به طور مستمر گرفتار تضاد خونبار   بنابراین، شاهد بوده ایم که اعضای خانواده. روشن و مشخص به اجماع برسند

 .یرانگر بین برادران، پسران کاکا، کاکا و برادرزاده، و غیره گردیده استهای و داخلی بوده و این تضاد بارها موجب جنگ

 دوم، تضاد حکومت و قشر خوانین
قشر خوانین مربوط به یک قوم خاص نبوده، بلکه ساختاری بوده که در میان تمام اقوام افغانستان وجود داشته و هر یک از این 

دار  شده و با توجه به پایگاه اجتماعی خود سهم ن، ارباب، بیگ، و امثال یاد میای داشته اند که به نام خا اقوام رهبران سیاسی

داری به نتیجه  های سلطنتی بر اصول حکومت در عین حال، برخالف اروپا که متنفذان محلی و خانواده. قدرت سیاسی بوده اند

تر مردم نیز هموار  گیری اقشار وسیع رای سهمرسیده و شکل خاصی از یک نظام طبقاتی را گذاشته بودند که به تدریج راه را ب

در نتیجه، تضاد دوامدار بین . ساخت، در افغانستان این توافق به طور رسمی و اصولی میان خوانین و حکومت به میان نیامد

 .ثباتی بوده است ی بی خوانین و حکومت یکی از عوامل عمده

 سوم، تضاد حکومت و علما و روحانیون
اگر شمشیر، زمین و پول اساس قدرت . داده اند ی قشر بانفوذ افغانستان را تشکیل می یک بخش عمده علما و روحانیون

بعد . داد داد، باورها و معتقدات مذهبی اساس قدرت علما و روحانیون را تشکیل می های سلطنتی و خوانین را تشکیل می خانواده

های سرتاسری علما و روحانیون در جریان زمان  ها و شبکه خانقاه از گرویدن مردم به دین مبین اسالم، مساجد، طرق صوفیه،

در عین حال قشر روحانیون و علمای افغانستان . به عنوان بخشی از مراکز سیاسی و حتی اقتصادی مورد توجه قرار داشته اند

ای از  یجه، در هر مرحلهدر نت. با خوانین و دربار روی اصولی مشخص و مدون به خاطر ثبات سیاسی به اجماع نرسیده اند

 .آغاز فروپاشی نظام سیاسی، علما و روحانیون در سلب مشروعیت نظام و فروپاشی آن نقشی عمده بازی کرده اند

 یافته چهارم، تضاد حکومت و قشر تحصیل
در . کند می ی سیاست بروز یافته به عنوان یک قشر جدید در عرصه مقارن با ختم قرن نوزدهم و تمام قرن بیستم قشر تحصیل

: این قشر دو خاصیت عمده دارد. یافته را اوالً مدارس و بعداً مکاتب تشکیل داده اند افغانستان، اساس ایجاد و رشد قشر تحصیل
ها مدیران اداری هرگونه تغییر و تحول در نظام سیاسی بوده اند؛ زیرا به میزانی که نظام سیاسی بر اساس نوشته و  اول، این

دوم، این قشر از آغاز . شود کراسی تنظیم شود، ضرورت به یک قشر مسلکی و متخصص بیشتر مطرح میکتابت و بیورو

ی اول، در رابطه با شکل و محتوای نظام دارای تفکر سیاسی مشخص بوده، اما نظریات آنان به طور دایمی در تضاد  مشروطه

به همین دلیل، قسمت . تی و علما و خوانین قرار داشتهای سلطن های بخش دیگر اقشار سیاسی، مخصوصاً خانواده با دیدگاه

کنند، اما بعد از ختم زندان به حیث مدیران  های زندان را طی می های افغانستان به صورت دوامدار دوره کرده زیادی از تحصیل

 .شوند های پایین در سطوح اداره مشغول کار می اداری از صدراعظم و وزیر گرفته تا رتبه

 حکومت و قشر اقتصادیپنجم، تضاد 
گاهی با قشر اقتصادی بر اساس اصول مشخص و مدون  ی کوتاه در زمان نادرشاه و ظاهرشاه، قشر سیاسی ما هیچ جز یک دوره

داده، اما دولت به طرف تجار اکثراً به حیث یک قشری که از  قشر اقتصادی ما را تجار تشکیل می. گام نبوده است پیمان و هم هم

تنها عبدالمجیدخان زابلی و . ها را شریک خود نشمرده است و سیاسی دارای عین حیثیت باشند، نگاه نکرده و این نگاه اجتماعی

ی آن یک نظام اقتصادی  نادرشاه به یک پیمان بنیادی همکاری میان قشر سیاسی و اقتصادی افغانستان دست یافتند که در نتیجه

در دشوارترین مراحل بعد از جنگ اول جهانی و دوران جنگ دوم جهانی به سوی  ملی به وجود آمد که همین نظام افغانستان را

های مختلف قشر  در غیر این مورد، بخش. ای که در آن سرمایه در حال ایجاد و توسعه بود، به پیش برد یک نظام اقتصادی

 .سیاسی و اقتصادی افغانستان هیچگاهی در هماهنگی منظم و پایدار قرار نداشته اند

 های افراطی ثباتی و رشد سیاست اوم بیتد
داری  های مختلف در رابطه با شکل و محتوای حکومت عدم هماهنگی میان قشرهای مختلف سیاسی، تضاد فکری و دیدگاه

ی این وضعیت، به جای اینکه سیاست منسجمی به وجود بیاید که به  در نتیجه. های عام سیاست در کشور ما بوده است شیوه

کودتای هفتم . های افراطی در کشور مساعد گردید های نظام سیاسی را وسیع بسازد، زمینه برای ایجاد و رشد سیاست تدریج پایه

و تغییرات بعد از آن نمایانگر واضح این واقعیت نامطلوب است که اکثریت مردم برغم اینکه هیچ نوع عالقه با  ۸۹۳۱ثور 

بنیادگرایی در اشکال گوناگون مذهبی، سیاسی و . ن نظریات و رویکردها شدندنظریات افراطی نداشتند، به مرور زمان شکار ای

های پایانی این منشور به تفصیل مورد شرح قرار خواهد  ثباتی در کشور است که در فصل قومی، در واقع محصول تداوم بی

 .گرفت
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 ی مردم اساس ثبات سیاسی مشارکت آگاهانه
ورزی افغانستان مورد توجه قرار نگرفته  ی سیاست سیاسی ضروری بوده، اما در عرصهترین اصلی که برای تأمین ثبات  مهم

ای است که در ماحول آن احزاب سیاسی  تر مردم و ایجاد فضای سیاسی است، فراهم ساختن زمینه برای مشارکت هرچه وسیع

قانون اساسی، اکثریت مردم را که در  های مندرج در دموکراتیک عرض اندام کنند تا با دیدگاه روشن و تعهد نسبت به ارزش

 .گذشته خاموش بودند، به یک اکثریت دارای رأی، نظر و سهم موثر در اداره و رهبری نظام سیاسی تبدیل کنند
ثباتی سیاسی  بی. داری از لحاظ شکل و محتوای خود تغییر کند شود که حکومت ی مردم موجب می مشارکت گسترده و آگاهانه

. ترین حقوق شهروندان است داری خوب از دیدگاه ما یکی از اساسی حکومت. داری خوب است فقدان حکومتدلیل روشن برای 
المللی گنجانیده شده و  های بین ی جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون ی تمام حقوقی است که در اعالمیه این حقوق در برگیرنده

ما بدون ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک، این حقوق روی کاغذ مانده ا. در فصل دوم قانون اساسی ما نیز انعکاس یافته است

ترین حقوق شهروندان  داری خوب به حیث یکی از اساسی به همین دلیل است که حکومت. یابند گاه ضمانت اجرایی نمی و هیچ

های  شکست. استی ثبات  داری خوب وسیله مردم حق دارند که دارای حکومت خوب باشند، چون حکومت. شود مطرح می

داری  معضالت حکومت. داری خوب به اجماع نرسیده بودیم هم در تاریخ سیاسی ما باز هم شاهد آن است که ما بر حکومت پی

 .در مراحل مختلف تاریخ سیاسی ما موجب ایجاد شکاف و یا در برخی اوقات اقیانوس عظیم بین مردم و قشر حاکمه بوده است
 «تداوم»و « تحول»طرح 
ثباتی شده اند،  ی عمیق تاریخ سیاسی افغانستان و تشخیص عواملی که به طور مداوم موجب بی رورت داریم که با مطالعهما ض

ی اجرای این  های خویش را وسیله به اجماع برسیم و سیاست« ی راه نقشه»باالی یک طرح جامع برای ثبات سیاسی به حیث 

این دوره را . دهد ی انتقال را تشکیل می سال بعد از سقوط حاکمیت طالبان، دوره در تاریخ جدید کشور، سیزده. اجماع قرار دهیم

« تحول»و « تداوم»از این جهت، دریافت طرح جامعی که بتواند بین . ثباتی و ثبات نیز تبدیل کرد ی پلی بین بی توان به مثابه می
های اساسی افغانستان جدید را تشکیل  ا، یکی از ضرورتی ملی، و از دیدگاه م توازن ایجاد کند، یکی از اصول بنیادی برنامه

 .دهد می
 در چه بخش؟« تحول»
 :رود؛ به چند دلیل ی ما به شمار می نیاز اساسی جامعه« تحول»
ی  ی شهروندان کشور را در همه این نظام از لحاظ شکلی مشارکت گسترده. ما دارای نظام سیاسی دموکراتیک هستیم-۸

تضمین نموده است، اما از لحاظ محتوایی هنوز هم به تحوالت عمیق و بنیادی ضرورت داریم تا این های حیات جمعی  عرصه

های نهادی در فکر، فرهنگ، ادبیات و رفتار جمعی ما برخوردار شده و در برابر تمایالت فردی  مشارکت شهروندی از پشتوانه

 .نیت یابدخواهانه و غیردموکراتیک مصوو و گرایشات دیکتاتورانه، تمامیت
به . فساد اداری همچون مرض سرطانی بر اندام نظام سیاسی و اداری ما تسط یافته و تمام اقشار جامعه را متأثر ساخته است-۱

های مهمی است که به عنوان یکی از  از نقطه« ترجیح ضوابط بر روابط»و یا « سپردن کار به اهل کار»همین دلیل، شعار 

ی مدیریت قدرت سیاسی به یک تحول عمیق و بنیادی  جامعه در نحوه. شود دان ما مطرح میهای شهرون ترین خواسته عمده

المللی بر این  گیری از تجارب موفق بین ی سیاسی و با بهره کارهای قانونی، عزم و اراده ضرورت دارد تا بتواند با تکیه بر راه

 .معضل فایق آید
م کشور و نظام سیاسی و معیشتی آن را با تهدید جدی رو به رو ساخته اقتصاد مصرفی بنیادهای هرگونه ثبات و استحکا-۹

ی  سال گذشته وابسته به حضور قوای ناتو و مساعدت هنگفت جامعه کاهش سریع رشد اقتصادی کشور که در سیزده. است

، گسترده و منسجم، کند تا با اقدامات دقیق جهانی بود، ضرورت یک تحول عمیق در مدیریت نظام اقتصادی کشور را مطرح می

 .ای که در انتظارش هست، کمک کند های جدی به نجات کشور از بحران
ی  ریزی خسته شده و ایجاد ثبات و حاکمیت قانون به خواست اولیه مردم از فرهنگ خشونت، نفرت، توسل به زور و خون-۴

داری و  ی حکومت شته داشته ایم، در شیوهسال گذ برغم دستاوردهای درخشانی که در سیزده. تمام شهروندان تبدیل شده است

های خود در مقام دولت، به تحول عمیق و بنیادی ضرورت داریم تا جامعه را به تعادل و رفتارهای  ی رسیدگی به وجیبه نحوه

 .مبتنی بر خرد و عقالنیت برساند و از شیوع تفکرات و رفتارهای غیر مدنی و غیر دموکراتیک جلوگیری کند
های گذشته تلقی کرده و  های غیردموکراتیک در دهه های سیزده سال گذشته را محصول سیاست دم کاستیاکثریت مر-۳

اما اکنون نسل جدیدی در . کردند ی بهبود اوضاع محسوب می های مختلف حیات جمعی را نشانه های نسبی در عرصه پیشرفت

ها و عملکردهای سیاسی  جاد تحول عمیق و بنیادی در طرحتری دارد و بدون ای تر و عینی جامعه ظهور کرده که تقاضاهای جدی

ی مدیریت نظام سیاسی و اداری که بتواند با  تحول در ساختار و شیوه. بخش فراهم کرد ها پاسخی قناعت توان برای آن خود نمی

 .ترین اولویت زمان ماست تقاضاهای نسل جدید کشور انطباق داشته باشد، مهم
گونه که قرارداد  همان. المللی نیز به پایان رسیده است ی بین جامعه  المللی، تحمل فساد گسترده توسط بینبا خروج نیروهای -۶

المللی  ی بین داری، جامعه ی حکومت سازد، بدون تطبیق اصالحات اساسی در شیوه دهی دوجانبه در توکیو واضح می حساب

کنیم که گویا  چنان تأکید می یا هم: نابراین، ما دو راه بیشتر نداریمب. حاضر به تمویل دوامدار حکومت افغانستان نخواهد بود

توانند صاحب انحصاری افغانستان باشند و یا با قبول تحولی  ی محدود می شرایط و ماحول تغییر نکرده و هنوز هم یک عده
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و کشور را در مسیر رشد و  کنیم های نظام حیات جمعی، احترام می گسترده و عمیق، به اصل حاکمیت مردم در تمام عرصه

هدف ما تقویت بنیادهای دموکراسی و نظام مبتنی بر قانون اساسی است تا مردم . دهیم ی مدنی و دموکراتیک قرار می توسعه

ی صاحب اصلی کشور موقعیت و صالحیت خود را به دست آرد و دولت  افغانستان صاحب ظرفیتی شود که بتواند به مثابه

 .های مردم باشد کردن خواسته ی موثر، شفاف و قدرتمند برای عملی هافغانستان نیز وسیل
های مردمی  سازی و گسترش پایه های اساسی برای حفظ و تأمین ثبات در کشور، ایجاد اجماع الزم در امر دولت یکی از شرط-۱

ی خود برای طرح و اجرای های سیاس برای رسیدن به این هدف، نیازمند یک تحول عمیق و بنیادی در دیدگاه. حاکمیت است

 .ی مستمر و هدفمند در کشور مدیریت کند باشیم تا تحول مداوم را به عنوان یک پروسه مدت و درازمدت می های میان برنامه
ی اقشار افغانستان باید نهادسازی را به عنوان تنها ضمانت نجات از تفکرات و رفتارهای فردگرایانه در  قشر سیاسی و همه-۱

بنابراین، باید نهادهای . گیرد قدرت سیاسی به صورت جمعی شکل می. یریت نظام سیاسی مورد قبول قرار دهندی مد عرصه

ورزی منسجم و دموکراتیک به طور مستمر تقویت  های مشروعیت نظام را از طریق سیاست مشروع سیاسی ایجاد کنیم تا پایه

 .شود ور محسوب میاین تحول اساس ایجاد یک فرهنگ جدید سیاسی در کش. نماید
داری  داری و حکومت دولت. داری باید بر اساس نظم و قانون، به امر تخصصی و تخنیکی تبدیل شود داری و حکومت دولت-۳

در این زمینه . ی خدمت به مردم باشد ای نیست، بلکه به طرح و تطبیق قوانینی نیاز دارد که هدف اصلی آن ارایه یک امر سیلقه

المللی در حول مدیریت نظام  ها و معیارهای موفق بین و بنیادی هستیم تا یک اجماع تخنیکی بر اساس نورم نیازمند تحول عمیق

 .سیاسی ما شکل بگیرد
ی آن را  کشور ما با تنوع زبان و تجارب مختلف قومی و مذهبی زمینه. ی فرهنگی به تحول جدی نیاز داریم در عرصه -۸۱

های متعدد در کشور باشیم که هر کدام هویت گروهی شهروندان کشور  جاد و رشد فرهنگمساعد ساخته است که امروز شاهد ای

تر ملی تلفیق شوند، بدون این که تجارب تاریخی  ها باید به یک دیدگاه وسیع این دیدگاه. کنند های مختلف نمایندگی می را به گونه

 .ای هویتی خاص هستند، از اهمیت بیفتده مردمی که در نقاط مختلف جغرافیایی زندگی کرده و دارای دیدگاه

 (بخش دوم)تحول و تداوم  منشور
  تداوم ، تحول و ۸۹۳۱, حوت  ۸۳ —

 در کدام امور؟« تداوم»
توجه عمیق و بنیادی به حفظ . دهد و نظام سیاسی ما را تشکیل می  های دینی و فرهنگی، اساس رابطه و استحکام جامعه ارزش-۸

. کند تنها اساس ثبات و قدرت جامعه بوده، بلکه هویت دینی و ملی را در سطح جهان نیز تقویت میها نه  و تداوم این ارزش
 .شود های اساسی در دولت ما محسوب می گذاری در این بخش از اولویت سرمایه

برای اولین  بر اساس این قانون اساسی،. ی سیزده سال گذشته است ترین رکن در جمع دستاوردهای برجسته قانون اساسی مهم-۱

ی مردم کشور، بدون درنظرداشت هرگونه تعلقات قومی، زبانی، منطقوی، جنسیتی، مذهبی و پایگاه اجتماعی در  بار همه

ی دستاوردهای دموکراتیک و مدنی بعدی محسوب  این دستاورد اساس همه. چوکات قانون دارای شأن و حقوق شهروندی شدند

مت شهروندی برخوردار شد، به طور طبیعی زمینه برای ایجاد یک جامعه و نظام وقتی هر فرد از اعتبار و حر. شود می

نیاز از اصالح  هیچ قانون اساسی در دنیا در ابتدای تأسیس و ایجاد خود بدون عیب و کاستی و یا بی. شود دموکراتیک فراهم می

حفاظت از . برای شهروندان میسر باشد اما مهم بستری است که در آن حتی حق اصالح و تعدیل قانون. شدن نیست و تکمیل

 .است« تداوم»ترین موضوعات  های مندرج در آن از اساسی قانون اساسی و ارزش
ترین  هایی است که در قانون اساسی ما مورد تأکید قرار گرفته و حفاظت از این ارزش مهم ترین ارزش حقوق بشر از مهم-۹

های متمدن جهان، از موضوعات  ی اشتراک ملت ما با ملت ارزش، به حیث نقطهاین . رود ی دولت و حکومت به شمار می وجیبه

 .یابد ی کشور انتقال می های آینده ی میراث بزرگ ما برای نسل بوده و به مثابه« تداوم»اصلی 
ا یکی از های دولت بوده و در حکومت م ترین وجیبه ی بشری جامعه، از مهم ترین کتله ی بزرگ تأمین حقوق زن، به مثابه-۴

های  های نهادی برای تأمین حقوق زن، مستلزم طرح و اجرای برنامه ایجاد زمینه. شود محسوب می« تداوم»محورهای اصلی 

 .گیرد های خاص این منشور به تفصیل مورد توجه قرار می منسجمی است که در بخش
در طول سیزده سال . دی بیان در کشور استیکی از دستاوردهای مهم در سیزده سال گذشته ایجاد فضای مساعد برای آزا-۳

گیر هم عملی شده  های قانون اساسی در مورد آزادی بیان تا حدی چشم های فراوان، ارزش ها و محدودیت گذشته، با وجود کاستی

وری ی ما قبل از ایجاد حاکمیت جدید و مخصوصاً قبل از تأسیس قانونمند جمه جامعه. و هم استحکام و غنامندی یافته است

ترین دستاوردهای سیزده  بنابراین، آزادی بیان به عنوان یکی از مهم. اسالمی افغانستان با سانسور مداوم سر و کار داشته است

 .یابد« تداوم»سال گذشته باید به صورت نهادی و ساختارمند مورد محافظت قرار گیرد و 
دهای مهمی است که در چوکات قانون اساسی در کشور پا گانه یکی از دستاور نظام دموکراتیک بر اساس تفکیک قوای سه-۶

ریاست جمهوری، شورای ملی و نهادهای عدلی و قضایی به عنوان مراجعی که بر مبنای قانون اساسی . گرفته است

دموکراتیک شکل گرفته اند، کشور را در مسیر تاریخ جدیدی قرار داده اند که در آن، هر سه قوای دولتی، تأمین حقوق 
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« تداوم»ترین محورهای  این ارزش یکی از اساسی« تداوم»حفاظت و . کنند های اساسی خود تلقی می وندان را از وجیبهشهر
 .های نظام دموکراتیک در کشور است برای حفظ ثبات و پایه

رچوب قانون اساسی ترین دستاوردهایی است که در چا ترین بستر انتقال قدرت از مهم ترین و سالم ی معقول انتخابات به مثابه-۱

هایی است که باید در  ترین وجیبه این ارزش با تقویت فرهنگ و نهادهای مدنی و دموکراتیک از مهم« تداوم. »به آن نایل شده ایم

 .های منسجم دولت به آن رسیدگی صورت گیرد چوکات برنامه
است که در سیزده سال گذشته شاهد آن بوده ترین دستاوردهایی  ایجاد و گسترش ساختارهای مدنی در سرتاسر کشور از مهم-۱

های اصناف، زنان و غیره به  های جوانان، شبکه ها، احزاب سیاسی، شبکه ها، سازمان ها، انجمن شوراها، نهادها، اتحادیه. ایم

ر حال ی اجتماعی افغانستان د ی آن است که سرمایه دهنده این وضعیت، نشان. گیری و انسجام اند شکلی سریع در حال شکل

یابد و این خود به معنای  های گروهی و سازمانی انتقال می ی عظیم بوده و کشور از وضعیت زندگی انفرادی به تشکل توسعه

حفظ و تقویت هر چه بیشتر این ساختارهای مدنی . ی خوب برای اجرای اصالحات در کشور است فراهم شدن یک زمینه

 .است« تداوم»موضوع مهم دیگر برای 
با توجه به . سال گذشته است ی قانونی و ساختارمند برای تأمین وحدت ملی یکی از دستاوردهای مهم سیزده شدن زمینه فراهم-۳

ای گرفته  ی مشارکت شهروندی در ساختار قدرت، به تدریج شکل تازه های سیاسی، مسأله  ها پروسه گیری مردم و حضور آن سهم

برخالف . فضای باز و آزاد و دموکراتیک به طوری برجسته در حال تحقق یافتن است که بر اساس آن تعامل شهروندان در یک

مند فراهم شده است تا افراد از هر گوشه و کنار کشور و یا از  ی آن به طور قانون ی سیاسی کشور، زمینه ذهنیت رایج در گذشته

تأمین مشارکت . ن مقامات دولتی افغانستان دست یابندتری هر قوم و زبان و مذهب و قشری که به آن تعلق داشته باشند، به عالی

در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور ثابت شده و یک تهداب جدید برای وحدت ملی بر اساس مشارکت سرتاسری را 

 .است« تداوم»حفظ این بستر دموکراتیک برای تأمین وحدت ملی یکی از موضوعات مهم . فراهم ساخته است
ی شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز شد و در آن حق استعمال مشروع قوه  بر اساس فیصله ۸۹۱۱ی بن در سال  پروسه -۸۱

ی  بردی و قرارداد امنیتی با ایاالت متحده پیمان راه. از دولت افغانستان گرفته و به شورای امنیت سازمان ملل متحد واگزار شد

ترین  مهم. س بن است که اساس حقوقی حاکمیت ملی افغانستان را تأمین کرده استامریکا در حقیقت اولین سند بعد از کنفران

ی  ی افغانستان بدون اجازه دستاورد این پیمان این است که بعد از این هیچ نوع استعمال قوه از طرف ممالک دیگر در خطه

ین، اصل حاکمیت ملی از یک بنابرا. مشخص و در همکاری و هماهنگی روشن با قوای امنیتی ما صورت نخواهد گرفت

 .است« تداوم»المللی مبدل شده است و تحکیم این اصل یکی از موضوعات  فرضیه و خواهش به یک حقیقت حقوقی بین
ی امریکا و قوای  سال گذشته موفق شده است تا تعادل نسبتاً خوبی را بین همکاری با ایاالت متحده افغانستان در طول سیزده -۸۸

ما امروز از مناسبات بسیار حسنه با ترکیه، هند، . و مناسبات با کشورهای منطقه از طرفی دیگر حفظ کند ناتو از یک طرف

با پاکستان نیز برغم . های مثبتی داریم چین و روسیه برخوردار بوده و با ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان همکاری

گیری جدی وارد بحث و مذاکره  انی رهبری دو دولت با این صراحت و پیایم، در هیچ زم ای که داشته مشکالت جدی و تاریخی

حاال وقت آن است که با اتخاذ تدابیر نهادی و . گذاری شده است بنابراین، اصل حاکمیت ملی در سیاست خارجی پایه. نبوده اند

کند، مورد توجه قرار  برگشت میهای مدیریت دیپلوماتیک  های منفی سیاست خارجی خود را که بیشتر به شیوه اصولی، جنبه

 .های مثبت و عملی سیاست خارجی خود را مدیریت کنیم دهیم و بکوشیم که از یک موضع فعال و سازنده با طرح

 گیری نتیجه
تهداب اولیه « تحول و تداوم»توانیم بگوییم که برای اجرای طرح  های مهم و دموکراتیکی که برشمردیم، می با توجه به ارزش

ی ما در افغانستان جدید  ساله دستاوردهای سیزده. ی صفر شروع کنیم م و مجبور نیستیم که همه چیز را از نقطهرا داری

داری خود را به درستی تعیین کنیم و در یک زمان  های حکومت توانیم اولویت ها می آن دستاوردهای مهمی اند که بر اساس 

 .های روشن عملی سازیم ههای مشخصی را بر اساس دیدگا بندی شده طرح تقسیم
های خود را در قالب ایجاد  ای از مراحل مختلف عبور کرده و حاصل تجربه تاریخ رشد جوامع حاکی از آن است که همه به گونه

العملی بوده در برابر حوادثی که در برابر شان  سیاست برخی از جوامع صرفاً عکس. یک نظام خاص سیاسی به ثبت رسانده اند

ها به طور روزانه  شود که با بحران ها سال وقت قشر سیاسی مملکت مصرف آن می در همچون جوامع ده. است قرار گرفته

مقابله کنند و نهایت تالش شان بر این است که در جای خود بمانند و به پیش نروند؛ اما تاریخ نشان داده است که این جوامع به 

دلیل آن این است که در سیر حرکت جوامع، امکان ندارد که شما در یک . اندجای اینکه در جای بمانند، اکثراً به عقب رفته 

برخی از کشورهای افریقایی . شوید یا باید حرکت کنید و به جلو بروید، یا به طور جبری به عقب رانده می. نقطه باقی بمانید

 .گونه حرکت اند ی این نمونه
همچون جوامع بدون . ی خویش را هدفمند ساخته اند ار بوده که جامعهدر برخی جوامع دیگر، قشر سیاسی از دیدگاهی برخورد

بینی  برای پیش. آینده تعریف مشخص و روشنی ندارد. استثنا حرکت رو به رشد داشته و دستاوردهای بزرگی را نصیب شده اند

یط تاریخی و جغرافیایی وجود ها و شرا واقعیت. های واهی است جبر تاریخی مبتنی بر فرضیه. آینده جبر تاریخی وجود ندارد

خواه خود  ها و شرایط تاریخی و جغرافیایی را به دل ی مشترک در تاریخ جوامع این بوده که افراد این واقعیت دارند؛ اما نقطه

ترین بخش سیاست ما این خواهد  بنابراین، در وضعیت خاصی که کشور ما قرار دارد، اساسی. شکل بخشیده و یا تغییر داده اند
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بینانه را در  نگری واقع انتخابات فرصت بزرگی است که ما آینده. نگری هدفمند را در جامعه تقویت کنیم ود که نوعی از آیندهب

 .ی خود نهادینه سازیم میان مردم و اقشار مختلف جامعه
 :ی مشخص توجه کنیم بر این اساس، به چند نکته

 .تواند افی به وجود آمده نمیب پسندی، تبعیض و منفی ثبات سیاسی بر اساس تفوق-۸
هم از جانب  ی قهریه در شرایط بسیار خاص، آن تواند و استعمال قوه ی تفنگ به وجود آمده نمی ثبات سیاسی بر اساس برچه-۱

 .دولت مشروع، باید آخرین وسیله باشد، نه اولین وسیله
ان اقشار مختلف جامعه به وجود آمده است، با شعور سیاسی و درک مشترکی که در می. مشارکت مردم اصل است نه فرع-۹

 .ی عظیم اجتماعی را با خردمندی و هوشیاری مورد استفاده قرار دهیم باید این سرمایه
در این عرصه، قشر سیاسی ما باید . سیاست حذف را کنار بگذاریم و به جای آن سیاست اشتراک و شمولیت را به کار گیریم-۴

جمعی  های خود را به طور دسته کاران افغانستان سرمشق گیرند و استعداد و توانمندی شاز نسل جوان و مخصوصاً از ورز

منافع همه مشترک است و این منافع . های جهانی استفاده کنند ی رقابت برای گسترش اعتبار و سربلندی کشور در عرصه

 .اس اصول اتخاذ کنیمکند تا یک فضای منطقی را برای بحث و داد و گرفت سیاسی بر اس مشترک ایجاب می
گیری نهایی و مهم این بحث آن است که اجماع سیاسی ما برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور به اتکای افراد و اشخاص بوده  نتیجه

ی ایجاد  افراد و اشخاص وسیله. یابند می« تداوم»این اجماع باید بر نهادهایی باشد که خارج از اراده و خواست افراد . تواند نمی

توانیم از شرایط خاصی که به وجود آمده است، اصل  باشند، اما مسوولیت تاریخی ما این خواهد بود که چگونه می ادها مینه

 .ها و خواهشات سیاستمداران نشوند ها، عقده بینی را به شکلی عیار سازیم که مردم باری دیگر شکار کوتاه« تحول و تداوم»

 ثبات در ابعاد منطقوی و جهانی
کنیم که در آن  ای زندگی می ما در منطقه. ثبات سیاسی در افغانستان نه تنها بعد ملی، بلکه ابعاد منطقوی و جهانی داردایجاد 

ها باید به این اجماع برسند که موجودیت یکدیگر را به حیث دولت به صورت بنیادی قبول کرده و بر اساس آن  دولت

ی دوم  ی موفق اروپا در نیمه توانیم از تجربه از این لحاظ، ما می. ار نمایندهای داخلی، خارجی و منطقوی خویش را عی سیاست

ای بود که هم باعث ایجاد دو  های مطلقه های خونین و تقویت حکومت این تجربه محصول جنگ. قرن بیستم به خوبی استفاده کنیم

 .آورد های سنگینی را به بار جنگ بزرگ جهانی شده و هم از لحاظ مادی و بشری هزینه
ی منافع دولتی بوده و به همین دلیل،  ی ما استفاده از نیروهای فشار غیردولتی به عنوان آله رویکرد غالب سیاسی در سطح منطقه

هر دولتی که در . در اغلب کشورهای منطقه، مرز نهادهای دولتی و نهادهای غیردولتی وابسته به دولت شفاف و آشکار نیست

هیچ حرکت مسلحانه که . گردد مدت همسایگان می های کوتاه داخلی مواجه باشد، شکار سیاستمنطقه با ضعف ساختارهای 

 .تواند دولتی را با خطر سقوط مواجه سازد و یا زندگی مردم را دچار اختالل نماید دارای پشتیبانی منطقوی نباشد، به تنهایی نمی
به خاطر عدم موجودیت یک نظام قوی منطقوی که در آن حقوق ی ما  ی کشورهای منطقه ی گذشته، تفریباً همه در طول سه دهه

به همین . های گزافی را متحمل شده اند ها و شهروندان آنان در برابر همدیگر به وضاحت تعریف گردد، هزینه و وجایب دولت

مستقیم خارجی در امور ما های مستقیم و غیر ثباتی در افغانستان مداخله ی بی ترتیب، در سیزده سال گذشته، یکی از دالیل عمده

 .بوده است
 ۱۱۸۴همانگونه که شرایط در بعد ملی به طوری بنیادی تغییر کرده است، در شروع سال . اما وضعیت در حال تغییر است

میالدی شاهد چند تغییر عمده در سطح منطقه نیز هستیم که اگر با شکیبایی و تدبیر مدیریت شود، وضعیت عمومی منطقه به 

 :ت تحول خواهد کردسمتی مثب

 المللی ی بین اول، ثبات سیاسی و مناسبات ما با جامعه
المللی به صورت عموم و امریکا و ناتو به  ی بین ترین ابعاد ثبات سیاسی در افغانستان به مناسبات ما با جامعه یکی از مهم

ود در رابطه با افغانستان را مورد های خ در جریان سیزده سال گذشته امریکا چند بار سیاست. صورت مشخص بستگی دارد

ی بن، توجه امریکا نسبت به افغانستان نهایت محدود و در  افتادن پروسه ی اول، بعد از راه در مرحله: تجدید نظر قرار داده است

را که این کشور حاضر نبود که قوای آیساف . در کنفراس توکیو امریکا تنها سه صد میلیون دالر تعهد کرد. موارد مشخص بود

امریکا طرفدار موجودیت یک نیروی محدود برای مقابله با . در آن زمان محدود به کابل بود، به سایر نقاط افغانستان توسعه دهد

ی  لویه جرگه. ترور بود و تأمین امنیت افغانستان از مواردی نبود که امریکا نسبت به آن عالقمندی خاصی داشته باشد

ها و  خاتمه یافت، موجب آن گردید که امریکایی ۱۱۱۴که باالخره با انتخابات موفق  ی بن اضطراری و موفقیت پروسه

کنفرانس برلین در اپریل . تر به این کشور توجه کنند ی افغانستان تغییر دهند و به صورت جدی ها نظر خود را درباره اروپایی

میلیارد  ۱٫۱المللی تقاضای افغانستان را برای تعهد  ی بین در این کنفرانس جامعه. ی بارز این تغییر دیدگاه بود نمونه ۱۱۱۴سال 

 .میلیارد دالر تأمین شود، مورد قبول قرار داد ۱۱٫۶ی افغانستان  ساله ی ده دالر برای سه سال و اینکه برای برنامه
امریکا و اروپا کمترین ، ۱۱۱۱و  ۱۱۱۳های  ی امریکا به عراق توجه به افغانستان دوباره کاهش یافت و بین سال بعد از حمله

ی رییس جمهور بوش و بعداً در شروع ریاست  های ختم دوره ی بررسی در نتیجه. دادند تمرکز را باالی افغانستان نشان می

چنین ابعاد  هم. جمهوری رییس جمهور اوباما تصمیم گرفته شد تا یک نیروی عظیم امریکا و ناتو به افغانستان اعزام گردد

 .ی امریکا به افغانستان نیز به شکلی گسترده افزایش یافت الت متحدهاقتصادی کمک ایا
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، دولت  در نتیجه. المللی در این مقطع صورت نگرفت ی بین متأسفانه هماهنگی و دیدگاه مشترک بین دولت افغانستان و جامعه

ع راجع به تحکیم حاکمیت ملی جمهوری اوباما به یک اجما المللی در قدم اول در شروع ریاست ی بین افغانستان و جامعه

ی انتقال و مصوونیت افراد ملکی از  های گسترده راجع به پیمان راهبردی، پروسه اما در چارچوب بحث. افغانستان نرسیدند

ی امنیتی  نامه های امنیتی و دیگر جوانب قضایا، باالخره در چارچوب سند موافقت گرفتن زندان بگرام، کمپنی حمالت، تسلیم

ی تغییر در مناسبات افغانستان و امریکا را  ی عمده شاخصه. نیادی در مناسبات افغانستان و امریکا صورت گرفتتغییر ب

ی امنیتی به صورت  نامه توان در محور قبولی حاکمیت ملی افغانستان مورد توجه قرار داد که از نگاه حقوقی در توافق می

ی یک تغییر  ی اروپا آماده حول مناسبات افغانستان و امریکا و ناتو و اتحادیهبر این اساس فضا یا ما. اساسی گنجانیده شده است

 .کیفی است
ی شورای امنیت ملل متحد بود نه بر اساس  المللی بر اساس فیصله فراموش نکنیم که در سیزده سال گذشته، حضور قوای بین

ی یک مناسبات  سند گنجانیده شده و با امضای آن زمینهدر آینده این تغییر به طور واضح در . ی دولت منتخب افغانستان فیصله

ی  داری خوب و یک برنامه جهت دیگر قضیه این است که بدون حکومت. المللی به وجود خواهد آمد ی بین نو کیفی با جامعه

ست، برای مردم خود هایی را که برای افغانستان در نظر گرفته شده ا تواند مقدار کمک المللی نمی ی بین منسجم اصالحات، جامعه

المللی با افغانستان به میزان پیشرفت ما در انجام اصالحات و  ی بین لذا دوام و موثریت همکاری جامعه. توضیح و توجیه کند

 .مبارزه با فساد اداری نیز بستگی دارد
ما مملکتی . هم تکمیل شودالمللی باید با درنظرداشت یک واقعیت اساسی دیگر  ی ملی، منطقوی و بین سه بعد ثبات در عرصه

ی خود داریم و حد اقل یک میلیون افغان دیگر در خلیج و  هستیم که امروز در حدود پنج میلیون مهاجر در دو کشور همسایه

بدون برگشت باعزت و جلب این مهاجرین در پیکر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افغانستان . برند ممالک دیگر به سر می

 .در افغانستان ناتمام خواهد ماندی تحکیم ثبات  پروسه
ی ارتباطات انسانی یا  این مسأله تنها یک مسأله. دهد ی مهاجرین یک بعد چهارم ثبات کشور ما را تشکیل می از این جهت مسأله

ز وضعیت مهاجرین ا. باشد ی اساسی و بنیادی در رابطه با ایجاد ثبات در افغانستان نیز می محرومیت نیست، بلکه یک مسأله

ها رفتار باعزت و باوقار  داری ماست؛ چون در اغلب کشورهای میزبان، با آن یک طرف یک مشکل بنیادی ناکامی دولت

ی ارتباط بسیار واضح و گسترده مطرح  از طرفی دیگر مهاجرین به حیث یک نقطه. شود و در حقیقت در یک برزخ هستند نمی

در عین . شود پذیر نمی رفاه در منطقه است و در غیر آن، برگشت مهاجرین امکاناند که این مسأله نیز مستلزم یک پیمان ثبات و 

هایی که به وجود آورده اند برای رفاه و ثبات  حال موافقه بر نظامی ضرورت است که در آن مردم بتوانند از ارتباطات و شبکه

 .ی تشدد و ناآرامی شوند کار گیرند نه اینکه وسیله
 …ادامه دارد

 (بخش سوم)و تداوم  تحول منشور
  تداوم ، تحول و ۸۹۳۱, حوت  ۱۸ —

 دو، رویکرد چهار قدرت بزرگ منطقوی
دومین تغییر عمده در سطح منطقه، اجماع سه قدرت بزرگ منطقوی یعنی ترکیه، روسیه، چین و هندوستان راجع به اهمیت 

ثباتی در افغانستان روند رشد آسیا  های بزرگ بدین نتیجه رسیده اند که بی هر کدام از این قدرت. ثبات سیاسی در افغانستان است

ثباتی مداوم در  بر اینکه بی عالوه . سال آینده را با خطر مواجه خواهد کرد ۱۳ن در ترین قدرت اقتصادی جها به حیث بزرگ

تر در سطح منطقه را دامن خواهد  ثباتی وسیع افغانستان محدود به خود این کشور نبوده، بلکه منجر به حرکاتی خواهد شد که بی

ی آنان در جهت تأمین ثبات  جانبه مساعدت همه ی مهم توسط سه قدرت بزرگ منطقوی، زمینه را برای درک این نکته. زد

 .سیاسی پایدار در افغانستان فراهم ساخته است

 سوم، مناسبات ایران و کشورهای غربی
جمهور روحانی و  با انتخاب رییس. ی اروپا است سومین تغییر عمده بهبودی نسبی در مناسبات ایران و امریکا و اتحادیه

ی راه حل برای  ی پیشرفت در عرصه پا و امریکا در ارتباط با سیاست هستوی ایران، زمینهی ایران، ارو مذاکرات موفقانه

ی  کاهش تنش در روابط ایران با کشورهای غربی، مخصوصاً ایاالت متحده. مشکل بنیادی امریکا و ایران فراهم شده است

 .کرد های راهبردی در سطح منطقه را تقویت خواهد امریکا، فضای حسن نیت و همکاری
بنابراین، شرایط منطقوی به صورت مثبت در حال تحول است؛ اما این شرایط به تنهایی خود، بدون یک طرح ثبات و رفاه 

ی سرتاسری برای حل مشکالت دوامدار منطقه گردد،  منطقوی که باعث ایجاد یک دیدگاه منسجم سیاسی و باالخره یک معاهده

آینده از لحاظ ایجاد فضای حسن نیت، همکاری و درک منافع مشترک، فرصت بزرگی ی  از این جهت، دهه. کفایت نخواهد کرد

 .سازد ی افغانستان فراهم می ی حیاتی دولت آینده است که زمینه را برای استفاده
 چهارم، نگاه پاکستان

طبق . یک با ما بوده استبعد از کنفرانس بن، دولت پاکستان دولت افغانستان را به رسمیت شناخته و دارای مناسبات دیپلومات

المللی باید حاکمیت ملی هر دو دولت مورد احترام متقابله قرار گیرد؛ اما حلقات معینی در نظام  ی بین شده اصول و قواعد قبول
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ی آن تشدید  هایی را در قبال افغانستان به پیش برده که نتیجه ی بین دولتین، سیاست شده پاکستان، برخالف اصول و قواعد قبول

هم بین دولت افغانستان و پاکستان به رفع این  ثباتی در هر دو کشور بوده و مذاکرات طوالنی و پی افراطیت و ناامنی و بی

 .معضل کمکی نتوانسته است
ی بنیادی  مداران پاکستان به دو نتیجه دهند سیاست رسد که نشان می پس از انتخاب صدراعظم نوازشریف، عالیمی به نظر می

برداشت   از این جهت،. کند ی اول این است که افراطیت به عنوان یک خطر جدی نظام پاکستان را تهدید می نتیجه :رسیده اند

مداران پاکستان  دولت. کردند، در حال تجدید نظر قرار دارد تقسیم می« بد»و « خوب»سنتی پاکستان که نهادهای افراطی را به 

های افراطی بد اند، در حالی که طالبان  های وابسته به این گروه و سایر سازمانها بدین نظر بودند که طالبان پاکستان  سال

مداران پاکستان از یک تغییر مثبت در  درک کنونی دولت. های افراطی وابسته به این جریان خوب اند افغانستان و سایر سازمان

وضعیت منطقه در .ای منطقوی آنان نیز قرار گیرد، ه کند و در صورتی که این دیدگاه در زیربنای سیاست دیدگاه آنان حکایت می

های منطقه دارد، به طوری بنیادی  ای با ثبات داخلی هر یک از دولت کل بهبود خواهد یافت و ثبات منطقه که ارتباط زنجیره

 .تغییر خواهد کرد
ها در داخل پاکستان را نیز  مشابه آنهای  ها پی برده اند که گسترش افراطیت در افغانستان، حرکت ی دوم این است که آن نتیجه

شدن این  رود که با عمیق مداران پاکستان را به طوری جدی نگران ساخته است و امید می این خطر نیز دولت. تقویت خواهد کرد

 های نیابتی علیه کشورهای همسایه فراهم اندازی جنگ کشیدن از راه درک، زمینه برای دورشدن از تضادهای مسلحانه و دست

 .شود و شرایط برای صلح و ثبات دایمی در سطح منطقه مساعدتر گردد
بااینهم، هنوز شواهد قابل اطمینانی به دست نیامده است که نهادهای نظامی و استخباراتی پاکستان پذیرفته باشند که بازنگری 

در حالی که ما . فاه در منطقه استی حیات و موجودیت دولت پاکستان و ثبات و ر های منطقوی آنان الزمه سرتاسری در سیاست

کنیم، انتظار آن را داریم که دولت پاکستان به حیث دولت واحد و با طرح  از تغییر دیدگاه سیاستمداران پاکستان استقبال می

 با ما به حیث دولت افغانستان روی طرح عملی ثبات و صلح منطقه به تعامل و همکاری آغاز نماید و از  جانبه منسجم و همه

 .اعتمادی در روابط دو کشور گردد، اجتناب نماید ی رفتارهایی که باعث ایجاد شک و بی ادامه
 :رسیم گیری می با درنظرداشت چهار بعد ثبات در افغانستان به چند نتیجه

، داری خوب بدون اجماع سیاسی بر حکومت. ی ارتباط هر چهار بعد ثبات با هم است داری خوب وسیله اجماع بر حکومت-۸

در عین حال، منطقه ما را به . توانیم سازی را به صورت موفقانه و با سرعت الزم انجام داده نمی سازی و ملت ی دولت پروسه

ی  ی افغان، سرمایه تر از همه اینکه جلب سرمایه مهم. گیرد حیث یک دولتی که قابلیت زعامت و مدیریت را دارد، جدی نمی

چنانکه برگشت آبرومند  هم. تواند ون فضای ثبات و بدون باور بر ثبات صورت گرفته نمیالمللی بد بین ی  منطقه و سرمایه

ی شان اطمینان خلق کند،  ی منسجمی که بتواند پنج میلیون انسان را جذب و برای آینده مهاجرین در آغوش ملت بدون یک پروسه

داری خوب و موافقه بر سرعت  ماع ملی بر حکومتی ایجاد یک اج به همین دلیل، انتخابات باید زمینه. پذیر نیست امکان

 .اصالحات را فراهم سازد
سازی است  ی دولت ی عدم باور ملت بر یک پروسه های هویتی ما نتیجه سیاست. ثبات مستلزم اعتماد ملت باالی دولت است-۱

این بیمه . به خود گرفته استی اجتماعی را  های هویتی شکل بیمه سیاست. که دارای تسلسل بوده و موجب تحکیم ثبات شود

سازی باید همگام با  ی دولت بناًء پروسه. ای با دولت ببینند شود که مردم خود را در یک ارتباط زنجیره تر می ضرورتش وقتی کم

سازی حرکت کند تا فضای باور متقابل ایجاد شود و ما از سیاست های هویتی به سوی یک سیاست فراگیر ملی  ی ملت پروسه

 .برویم
ثباتی اند، ما مجبور و مکلف  ای عامل بی های منطقه چون قدرت. تواند سیاست داخلی ما از سیاست منطقوی ما مجزا بوده نمی-۹

. ی اجرای آن پیش قدم باشیم هستیم که ثبات منطقه را به صورت اساسی درک کنیم و نه تنها طراح ثبات، بلکه در عرصه
در دو صد سال گذشته یکی از موانع رشد ما محسوب شده، در شرایط موجوده به یکی  بختانه موقعیت جیوپولیتیک ما که خوش

ی  بدون ثبات در افغانستان ایجاد همکاری اقتصادی منطقوی امکان ندارد و پروسه. تواند از بهترین امکانات ما تبدیل شده می

 .تواند تحول بنیادی اقتصادی آسیا به صورت کامل صورت گرفته نمی
ای که در به دست آوردن حاکمیت ملی از دیدگاه حقوقی صورت گرفته است، مناسبات خود  س پیشرفت بزرگ حقوقیبر اسا-۴

ی اقتصادی جهان به شکلی عیار کنیم که ارتباط ما از محوری بودن  را با امریکا، اروپا، جاپان، استرالیا و باقی نقاط پیشرفته

ی اساسی پالیسی ما باید این باشد که با ایجاد همکاری  های آینده نکته ر سالد. مسایل امنیتی به مسایل اقتصادی تغییر کند

المللی  ی صلح، به حالتی برسیم که ضرورت موجودیت قوای بین اقتصادی منطقوی، تحکیم حاکمیت ملی و پیشرفت در پروسه

ی این  ال ما در این عرصه، تقویت کنندهسهم فع. ی قوای امنیتی ما مطرح نباشد در افغانستان جز برای تعلیم و تجهیز و تقویه

 .شود نه اینکه به زیان کسی تمام شود باور نیز است که ثبات در افغانستان موجب اعتبار کشورهای منطقه و جهان می
دولتی که نتواند . های مهم ثبات که دارای اهمیت مشخص خاصتاً برای نسل جوان است، بعد اقتصادی آن است یکی از جنبه-۳

نظامی که نتواند برای . ی عادی خود را از مدرک عواید باثبات داخلی تأمین کند، یک دولت ناتکمیل است ات بودجهضروری

در این . باشد ثباتی دوامدار مواجه می ی کار و اشتغال فراهم سازد با بی التحصیل خود زمینه چهل تا شصت فیصد جوانان فارغ
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اد صحبت خواهیم کرد، اما توجه به بخش اقتصادی و ایجاد زعامتی که اقتصاد را های مربوطه، با تفصیالت زی زمینه، در بخش

 .ی سیاست، اجتماع و فرهنگ ببیند، از اهمیت بنیادی برخوردار است جانبه به حیث یک عنصر همه
است، اما این ظرفیت باید مند  کشور ما از امکانات و ظرفیت پنهان بهره. تواند المللی زندگی کرده نمی ی بین افغانستان با صدقه-۶

توقعات . اشد ضرورت است. بر اساس یک اقتصادی تولیدی ملی، پایگاه اقتصادی دولت برای تحقق آمال مردم را تشکیل دهد

اما هنوز فاقد یک . دهد ی متوسط در آن یک قشر عظیم جامعه را تشکیل می ی ما مشابه به جوامعی است که یک طبقه جامعه

ی متوسطی که در سیزده سال گذشته به وجود آمده  طبقه. یم که بر اساس یک نظام تولیدی ایجاد شده باشدی متوسطی هست طبقه

از این جهت، . کند ی ما تغییر می المللی ابعاد مختلف اقتصاد و جامعه با تغییر در حضور بین. المللی است ی حضور بین نتیجه

، بعد اقتصادی آن نیز باید مد نظر گرفته شود؛ چون به همان اندازه که ثبات المللی ثبات همزمان با ابعاد داخلی، منطقوی و بین

   .جانبه است امنیتی و سیاسی ما به یک فکر سه بعدی نیاز دارد، به همان اندازه اقتصاد ما نیز مستلزم توجهی عمیق و همه

 …ادامه دارد


