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 راه حل غير سياسی مشکل افغانستان
 مقاله دوم

 
از طريق انترنيت نشر شد، و تعدادی از دوستان نقادی هايی هم چندی قبل مقاله يی را تحت همين عنوان نوشته بودم و 

با اظهار سپاس از سايت افغان جرمن آنالين که در قسمت نقد اين مقاله همکاری زيادی کردند و نظريات . بران کردند
طالعه و ايراد دوستانی را که در مورد آن سؤال، مالحظه يا نظری داشتند نشر نمودند، و با تشکر از هموطنانی که با م

انتقادات خود لطف نمودند، اينک برای روشن ساختن بيشتر موضوع و ارايه جواب به پرسش های دوستان محترم، به 
 .صورت خالصه توضيحات ذيل را الزمی می دانم

  
  :در اين جا به شرح سه موضوع در خصوص راه حل غير سياسی می پردازيم

  ا راه حل سياسی چيست،راه حل غير سياسی چيست و فرق آن ب: اول
  علت تأکيد بر راه حل غير سياسی در شرايط فعلی،: دوم
  بعضی از برنامه های عملی در اين راستا،: سوم

 
  :راه حل غير سياسی و تفاوت آن با راه حل سياسی:  اول

ير برای وضاحت بهتر است اول سياست و راه حل سياسی را توضيح مختصری بدهيم تا در روشنی آن راه حل غ
يی است که در نهايت ) استراتيژی ها(منظور از سياست يا سياسی در اين جا شيوه ها، يا روش ها . سياسی واضح گردد

احزاب سياسی که با دولت يا با آن هايی که قدرت دولتی را . به هدف کسب، اداره و حفظ قدرت دولتی صورت می گيرد
در واقع تالش می کنند تا قدرت )  صلح آميز يا غير صلح آميزچه به شکل(در دست دارند در مبارزه و مخالفت اند 

انتخابات (يک شخص به صورت فردی مجزا از يک حزب نيز می تواند در مبارزات سياسی . دولتی را کسب کنند
شرکت کند و خودش را کانديد نمايد، اين هم يک حرکت سياسی است که برای کسب ) رياست جمهوری، يا شورای ملی

قرار می گيرند و به اين ائتالف افراد يا احزاب سياسی که با حزب يا گروه حاکم در دولت در . ت می گيردقدرت صور
به صورت خالصه هر . ترتيب در اداره و کنترول قدرت دولتی شريک می شوند، باز هم يک حرکت سياسی نموده اند

، کنترول و اداره آن و يا حفظ آن )اييهيکی از سه قوای مقننه، مجريه و قض(حرکتی که برای کسب قدرت دولتی 
البته هميشه سياست مداران برای حرکت های سياسی خود داليل و علت . صورت می گيرد، يک حرکت سياسی است

البته اين داليل می تواند واقعی باشد، ادعا های محض باشد، شعار . های زيادی دارند تا طرفداری مردم را کسب کنند
د، مردم فريبی باشد، ناشی از درد ها و مشکالت واقعی مردم باشد يعنی به هر صورتی بوده می های شهرت طلبانه باش

 ). ما در اين جا ارزش دهی نمی کنيم که خوب اند يا بد، تنها توصيف می کنيم که حرکت سياسی چنين است(تواند 
  

ادبی و غيره صورت می گيرد، و حرکت غير سياسی به منظور اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، تجاری، 
اين فعاليت ها می تواند که به . در نهايت برای کسب قدرت دولتی يا شريک شدن در قدرت دولتی صورت نمی گيرد

اهداف بسيار کوچک مثًال حمايت از تغذی با شير مادر در مقابل استفاده از شير های خشک و يا شير چوشک، مبارزه 
اکو، فعاليت برای بهتر ساختن سيستم تعليم و تربيه يا معارف، با سواد سازی مردم، فعاليت به خاطر کنترول استعمال تنب

های رضا کارانه برای حفظ محيط زيست، و غيره تا اهداف بلند تری مانند بلند بردن سطح زنده گی مردم، خود کفا 
اری در ادارات دولتی و غير دولتی و ساختن جامعه از نظر اقتصادی، خارج کردن متجاوزين از کشور، کنترول فساد اد

البته در عمل، خصوصًا در افغانستان، مشکل است که به ساده گی فعاليت ها يا حرکت . غيره را در بر گرفته می تواند
های سياسی و غير سياسی را از هم جدا کنيم زيرا اکثريت هدف کسب قدرت دولتی را تا آن زمانی که به آن نزديک 

حتی عده يی از دوستان لطف کرده (انند و وانمود می کنند که آن ها حرکت غير سياسی انجام می دهند نشده اند می پوش
اما با آن هم در صورت نظر داشتن ). و مرا هم در اين جمله آورده و اين حرکت غير سياسی را توطيه سياسی ناميده اند

در اين جا . يم که سياسی اند يا غير سياسیبه بعضی از خصوصيات اين حرکت ها می توانيم آن ها را تشخيص کن
بعضی از اين خصوصيات يا تفاوت ها را بين حرکت های سياسی و غير سياسی که بيشتر خاصه جامعه افغانی است در 

 . جدول ذيل می بينيم که به ما کمک می کند تا آن ها را از همديگر تفريق کنيم
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  غير سياسی) حرکت(راه حل 
  

  سیسيا) حرکت(راه حل 
  

  خصوصيات

يا گروهی خاصی ( مسايل مورد عالقه اجتماع 
بدون کسب، کنترول يا حفظ قدرت ) از اجتماع

 دولت

کسب، شرکت يا اداره و يا حفظ قدرت دولت 
  )منظور يکی از قوای سه گانه دولتی است(

  هدف. 1

 برای برمالساختن مشکالت اکثرًا به ارقام، -
ی بعضی از داليل، و ثبوت اتکا می کند که گاه

  مشکالت شامل لست آن ها نمی گردد، 
 برای تحليل مشکالت دنبال علت ها، اسباب و -

شرايط چگونه گی وقوع آن مشکل می روند، 
اکثرًا از متهم کردن اشخاص يا موسسات تا حد 

  زيادی خودداری می شود،
 با در نظر داشت اشخاص، موسسات و -

ی امکانات موجود راه های حل را پيشنهاد م
کند که اکثرًا بلند مدت و محافظه کارانه می 
باشد، نسبت به اين که به اتهام اشخاص و 
موسسات بپردازد بيشتر در پروسه وچگونه 
گی امور می پيچد،                                     

 مشکالت اجتماعی را يک پروسه طبيعی و -
 می داند و بدون نتيجه عوامل و شرايط اوليه آن

اين که علل آن را به اشخاص ويا موسسات 
مجهول بياندازد بيشتر به عوامل معلوم و قابل 

مثًال (دسترس و قابل اصالح متوجه می شود 
  ،)عدم آگاهی، مهارت

 در تحليل و بيانات خويش بيشتر به حقايق، -
ارقام، گذارش ها، تحليل های علمی يا تحقيقی، 

های شخصی توصل سرگذشت ها و گذارش 
جسته و از استعمال اصطالحات و مفاهيمی 
خصمانه و يا مفاهيمی که معنی خاصی ندارد 

  خودداری می کند،
 عوامل و چگونه گی وقايع و مشکالت پيش -

آمده را بسيار مغلق دانسته و نقش افراد يا 
موسسات را در آن نه منحيث عوامل اساسی 

ده می بلکه عوامل تشديد کننده يا روشن کنن
داند، مثًال معتقد اند که اگر آن يک شخص يا 
موسسه اين اشتباه را نمی کرد، بسيار امکان 
داشت که کسی ديگری نيز همان اشتباه را 
  انجام می داد و تقريبًا عين نتيجه عملی می شد،

 موضوعات را چنان که معلوم می شود يا -
قابل مطالعه است مورد مطالعه و تحليل قرار 

به اين باور اند که وقايع در اثر . می دهند
برخورد خواست ها و فعاليت های مخالف 
شکل می گيرد و هيچ شخص يا گروهی 
خاصی نمی تواند به طور کل تمام وقايع را با 

 تأکيد در برمال ساختن بسياری از مشکالت -
اجتماعی بدون اين که منتظر ثبوت، ارقام يا 

   ......داليل کافی بنشيند،
اشخاص و موسسات  در تحليل مشکالت دنبال -

می گردند و هميشه در اين حرکت يک مشکل 
اجتماعی با بی کفايتی، دشمنی، خيانت، و غيره 

  صفات اشخاص يا موسسات يکجا است،
 کدام ستراتيژی خاصی را برای حل مشکل -

ارايه نمی کند، بلکه بهترين راه حل را در 
تعويض و بر کناری اشخاص و موسسات بی 

 امور به دست خود می کفايت و گرفتن زمام
داند که اخير الذکر به صورت غير مستقيم و 

  مبهم بيان می شود،
 هميشه در مشکالت اجتماعی دست های -

اشخاص و موسسات خارجی و دشمن های 
مانند سازمان های (موهومی و سری  

و هم دشمنان ) استخباراتی کشور های همسايه
دولتمردان و آن هايی که در رقابت (داخلی 

  را دخيل می داند، ) رار دارندق
 در تحليل و بيانات خويش به مفاهيمی که می -

تواند به گونه های متفاووتی تعريف شود، مانند 
استعمار، خيانت، ارتجاع، استثمار، تروريزم، 
و غيره اهميت زياد می دهد و اين مفاهيم را به 
گونه استعمال می کند که گويی برای همه عين 

  معنا را دارد،
 وقايع را بسيار ساده بيان می کند که گويی -

تمام مشکالت در اثر اشتباه يا خيانت يک 
شخص يا يک موسسه اجتماعی به ميان آمده 
است و گويا اگر همان يک شخص يا موسسه 
همان يک تصميم را نمی گرفت، همه چيز 
دگرگون می شد و به اين ترتيب هميشه يک يا 

ن، يا چند شخص يا موسسه منحيث خايني
  .مرتکبين خطا قلم داد می گردند

 هر حرکت از هر جانبی که صورت بگيرد، -
به ديده بد بينی و شک ديده شده و منحيث يک 
دسيسه از جانب دشمنان پنداشته می شود، و 
هيچ ادعا، بيان، يا مطلبی را قبول نمی کنند، 
مگر اين که در عقب آن کدام دسيسه و توطيه 

ند که تمام وقايع توسط وجود دارد، و معتقد ا

روش های کاری . 2
يا استراتيژی ها و 
نحوه برخورد با 

  موضوعات
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  دسيسه و يا توطيه کنترول کند، 
 موضوعات را بيشتر در بين سياهی و سفيدی -

يعنی خاکستری می بيند، که در عين خوبی 
ابی هايی دارد، در عين خرابی بعضی خر

درآن بعضی فوايدی نهفته است، در عين 
اصالح مشکلی درآن نهفته است، و در عين 

  مشکل فرصتی وجود دارد و غيره
 راه حل بيشتر متوجه تغيير در خود و نحوه -

مثًال . برخورد خود ما با موضوع مطرح است
، بيشتر به »دولت چه بايد بکند«به جای اين که 

ما چه بايد بکنيم تا دولت «متوجه است که اين 
ما چه بايد «، يا »را مجبور بسازيم چنان بکند

بکنيم تا ساير دولت ها نتوانند سؤ استفاده 
  ...کنند

می توان انجام داد » چگونه« اکثرًا در اين که -
يا از آن جلوگيری کرد، تأکيد می کند، و سؤال 

» چگونه واقع می شود؟«وصفی در اين جا 
  .ستا
 عمومًا به آينده خوشبين اند، و معتقد اند که با -

فعاليت و تالش حتی بدون در دست داشتن 
  .قدرت دولتی هم می توان آينده را ساخت

  .عده يی دسيسه باز کنترول می شود 
 موضوعات را به شکل سياه و سفيد می بيند -

يا خوب است يا خراب، يا فاسد است يا صالح، 
يا کافر است يا مسلمان، يا قابل قبول است يا 
نيست، و غيره يعنی صرف به يک راه 
معتقداست ويا  فقط يک درست کامل وجود 

  يرين نادرست است،دارد و سا
 راه حلی را که پيشنهاد می کند، عمومًا بايد ها -

و نبايد هايی است که متوجه ديگران می شود، 
مثًال دولت چه بايد بکند يا نبايد بکند يا چه بايد 

، دولت های ديگر چه بايد يا نبايد می کرد
بکنند، سازمان های جاسوسی چه بايد يا نبايد 
بکنند و غيره، اين که خود ما چه بايد بکنيم يا 

  نکنيم زياد مطرح بحث نيست 
بايد انجام شود يا » چه« اکثرًا به اين که  -

چه بايد «نشود، تأکيد می کند، سؤال وصفی 
اکثر هميشه مطرح است و توسط » کرد؟

  سياست مداران تکرار شده است،
 عمومًا به آينده بد بين اند، و معتقد هستند که -

هيچ اميدی وجود ندارد، مگر اين که خود شان 
  . قدرت دولتی را به دست آورند

 
  :يط کنونی افغانستانعلت تأکيد در راه حل غير سياسی در شرا: موضوع دوم

در شرايط فعلی که افغانستان مورد تجاوز قوت های خارجی قرار دارد «بعضی از دوستان انتقاد کرده اند و گفته اند که 
راه «، و به عقيده اين دوستان »بايد مردم به مبارزه و جنگ دعوت شوند، و حکومت دست نشانده را بايد سرنگون کرد

و حتی بعضی از دوستان لطف نموده و در انتقاد » دم را به تسليم و انقياد فرا می خواندحل غير سياسی در حقيقت مر
دانسته اند که بدين ترتيب مردم تشويق می شوند تا دولت را » يک دسيسه استعمار«خود افراط نموده اين موضوع را 

ضعيف ساخته شده و از بين برده شود، و دولت فعلی بايد «تقويه کنند، و تعداد ديگری هم در تحليل های خويش گفتند که 
  . و به اين ترتيب راه حل غير سياسی را مردود شمرده اند» هر نوع همکاری با اين دولت آن را قوی می سازد

  : به نظر من اين همه تمام اين غلط فهمی ها ناشی از سه موضوع است
ندان عموميت نداشته است و به همين دليل شناخت راه حل يا حرکت های غير سياسی در تاريخ معاصر افغانستان چ: اول

بنا بر طرز ديد سياست زده . مردم از آن بسيار ناچيز بوده و حتی حاضر نيستند که آن را منحيث يک واقعيت قبول کنند
  . يی که در جامعه حاکم شده است، هر فعاليت و حرکتی را تحت هر عنوان يک دسيسه می دانند

معاوضه کننده حرکت های سياسی نيست، و به هيچ وجه ادعا نمی کنيم که به مخالفت در مقابل راه حل غير سياسی : دوم
پايان داده شود و مردم به تسليم و انقياد کامل تشويق شوند، بلکه تمام سعی ما در اين است که ) هر دولتی که باشد(دولت 

چنانچه .  دامنگير مردم است، کافی نيستتوضيح بدهيم که حرکت و فعاليت های سياسی برای حل معضالت فعلی که
تجربه چندين دهه اين حقيقت تلخ را به ما می آموزد که نمی توان به تغيير رژيم  و يا تعويض دولتمردان بيشتر چشم اميد 

ما انواع مختلف نظام های سياسی و شخصيت های گوناگونی را تجربه کرديم و ديديم که هيچ کدام از ديگری . داشت
دارد، مگر اين که مردم خود برای رفع مشکالت خود فعاالنه گام بردارند، بدون اين که آن را بيشتر به رژيم و برتری ن

و حتی تجربه نشان داده که مردم به تنهايی قادر اند که مشکالت خود را رفع کنند و دولت ها هميشه . دولت ارتباط بدهند
ه اند پس ضرورت می افتد که بيشتر در توانمند ساختن مردم در به غير مزاحمت در زنده گی مردم کاری انجام نداد

کوشش شود که اين کار با داشتن اجندا و هدف خاص سياسی نه مطلوب و مقبول است ) هر دولتی که باشد(مقابل دولت 
  . و نه هم امکان عملی شدن دارد

ره ترين مملکت جهان را می سازد که البته در شرايط فعلی افغانستان از هر نگاه ضعيف ترين، فقير ترين و بيچا: سوم
با شعار های ميان خالی سياسی و افتخارات کاذب نمی توانيم که بيچاره . نتيجه حد اقل سه دهه جنگ و بی ثباتی است

. ترين، فقير ترين، بيسواد ترين مردم جهان را در مقابل تمام جهان ايستاده کرده و موفقيت شان راهم اميد داشته باشيم
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

يی که در افغانستان نه تنها از نظر سياسی بلکه از نظر تمام ابعاد انکشاف بشری به وجود آمده اين کشور را به خال
در دو طرف جبهه جنگ مليت های اکثر کشور های دنيا با هم . ميدان جنگ بين نيرو های مختلف جهان مبدل کرده است

ظاهرًا هر کدام از طرفين اين جنگ به خاطر بيرون . مال می شونددر نبرد اند، و در اين ميان مردم فقير افغانستان پاي
راندن طرف ديگری وارد اين کشور شده اند، و آينده هم چندان اميد وار کننده نيست که يکی از طرفين در مقابل ديگرش 

انند، بايد بدانند که اگر منتقدان عزيز دولت فعلی را دست نشانده می د. پيروز شده و بعدًا وی نيز اين خاک را ترک کند
نيز بهتر از وی نبوده اند، و حتی بدتر هم بوده اند و مخالفين فعلی دولت هم ) طالبان و کمونستان(دولت های قبل از آن 

. ادعای ايجاد دولت مستقل را کرده نمی توانند و اميدی هم نمی رود که در کوتاه مدت ما دولت واقعًا مستقلی داشته باشيم
 را به جز جنگ و فقر و ظلم و خرابی و فساد هيچ چيزی به ارمغان نياورد می توان از مستقل ترين دولت مجاهدين

با قدرت تمام حضور دارند، هيچ ) در هردو طرف جبهه(تا قوت های نظامی خارج . دولت ها در تاريخ افغانستان ناميد
ل اين است که به تقويه و سازمان دادن بيشتر مردم پس يگانه راه حل عملی و معقو. دولتی نمی تواند استقالل داشته باشد

و رفع مشکالت حاد آنان که بيسوادی، فقر، مرض، بی عدالتی، نا آگاهی و ترس از فعاليت و کار و بی اعتمادی در 
تا اگر بعدًا اين مردمی که از شر اين مصيبت ها نجات يافته و مردم قوی تری شدند، . مقابل همديگر است خاتمه بدهيم

زيرا از افراد و جامعه مريض، بيسواد، فقير، ناآگاه و بی اعتماد به . بتوانند دست به ايجاد يک دولت مستقل بزنند
  . همديگر توقع ايجاد دولت قوی و مستقل رويايی خواهد بود که هيچگاهی جامه عمل نخواهد پوشيد

ر ايجاب فعاليت های غير سياسی را می نمايد و به اين ترتيب بر عکس انتقادات تعدادی از هموطنان، شرايط فعلی بيشت
  . نسبت به هر نوع شرايط ديگری ما فعًال به اين حرکت ضرورت داريم

  :بعضی از راه های عملی در اين راستا: سوم
بيشتر يک سؤال سياسی است و اکثر سياست مداران متمايل اند تا برای » چه بايد کرد؟«چنانی که در فوق ذکر شد سؤال 

دستور العمل وضع کنند، و در حرکت غير سياسی تنها چگونه گی عمل کرد ها مطرح است، و موضوع چه بايد مردم 
ولی از آن جايی که سياست مداری . کرد ها بيشتر به خود مردم و فعاليين اين راه محول می گيرد تا خود تصميم بگيرند

وم ساخته است و توان فکر کردن آزاد غير سياسی و و سياست بازی های چند دهه اخير ذهنيت های مردم را خيلی مسم
غير ايديولوجيک را از آنان گرفته است و از طرف ديگر يک سؤال عمده اکثر دوستان همين بود که در شرايط فعلی با 

 های اين همه بد بختی های موجود چه بايد بکنيم وکدام کار بايد در اولويت قرار داشته باشد به توضيح مثال هايی از راه
  . عملی در اين راستا می پردازيم بدون اين که کدام دستور العمل يا نسخه عملی را تجويز کرده باشيم

تعدادی از دوستانی که برای اولين بار با اين فکر دور هم جمع شده و حرکتی را به نام شبکه انکشاف خودی آغاز 
ری خويش قرار دادند، که عبارت از فقر، ناآگاهی کردند، سه موضوع را منحيث مشکالت اساسی جامعه در اولويت کا

البته واضح است که اين سه مصيبت در يک دور معيوب قرار دارند يعنی يکی باعث ديگری می . و بی عدالتی می باشد
شوند، و هرکدام علتی برای به وجود آمدن ديگری است مثًال فقر باعث می شود که اشخاص نتوانند تحصيل علم و آگاهی 

به اين ترتيب مهم نيست که کدام يک در اين دور علت . ، و اين بيسوادی خود باعث فقر و هم بی عدالتی می شودکنند
مهم اين است . اساسی است، در هر بخشی که بتوانيم کاری انجام بدهيم تا اين دور را بشگافيم يک عمل مهم خواهد بود

ری تعدادی از افراد باشد، و بتواند که توسعه پيدا کرده و رشد که عمل بايد به شکل منظم، سازماندهی شده و با سهم گي
  . کند، يا توسط ديگران تقليد شود و در بخش های مختلف جامعه عملی گردد

برای از بين بردن فقر برنامه های کار يابی، برنامه های تربيوی که مهارت های افراد را در انجام دادن کار ها بهتر 
در نظر ) ه از کمپيوتر، يا مهارت اداره يک دفتر و يا مهارت مفاهمه در جريان کسب و کار وغيرهمثًال در استفاد(بسازد 

برای مبارزه بر ضد نا آگاهی تدوير کورس ها، سيمينار ها و نشست ها، ترجمه، تأليف، و خلق آثار . گرفته شده است
قيق و آموزش؛ تشويق مردم به مطالعه، تقويه و آموزنده و نشر و ترويج آن ها؛ ايجاد مکاتب، دانشگاه ها، و مراکز تح

برای مبارزه بر ضد بی عدالتی تالش در اين است . گسترش دادن تفکر نقادانه و پرسش کردن در نظر گرفته شده است
که تا بتوانيم در انعکاس صدای مردم از بخش های مختلف خصوصًا آن هايی که مورد بی عدالتی قرار گرفته اند، 

البته يک گام عمده اين . ان و کمک آنان در داد خواهی به سطح منطقه يی، ملی و حتی بين المللی نايل آييمحمايت از آن
است که مردم توسط تأسيسات و سازمان های اجتماعی از قبيل شورا ها، انجمن ها و غيره بتوانند با سايرين در تماس 

ايجاد اين ويب سايت ها، . دای شان را بلند کرده بتوانندشوند که اگر گفتنی داشته باشند بتوانند به کمک سايرين ص
  .تلويزيون ها و راديو های افغانان يکی از مثال های ديگر است

به صورت خالصه هرکسی در هر جايی با هر مسلک و مهارتی می تواند در يکی از اين بخش ها سهمی بگيرد، ولی 
شکل سازمانداده شده و با سهم گيری عده زيادی از مردم صورت زمانی می توان به نتيجه آن بيشتر اميد داشت که به 

  . بگيرد
 .  مراجعه نماييدnet.selfdev.wwwبرای مطالعه بيشتر لطفًا به ويب سايت شبکه انکشاف خودی در 


