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 ۰۱/۹۰/۲۰۲۱                                                              هروی جلیل غنی

 رسیدن به هدف است؟  هٔ یا جنگ یگانه وسیلآ
 

 هٔ دو راه مبارزه را در پیش دارند مبارزه ي قهر آمیز و مسلحانه و مبارز  ملت ها برای رسیدن به اهداف سیاسی
از نام آن پیداست، توسل به اسلحه و جنگ و کشت و کشتار است که بیشتر در   قهر آمیز که  هٔ مسالمت آمیز. در مبارز

چین به رهبری ماوتسه   هٔ قرن نزده و قبل از آن در جهان مروج بود و طرف دارانی نیز داشت که می توان از مبارز
و در کیو با به رهبری فیدل کاستر و نام برد. با پیشرفت جهان به سوی یک جهان مسالمت آمیز و بیداری   دونگ

که باعث کشتار هزاران نفر از   مطلوب آن گرفتند جنگ ها گرفتندو پی آمد های نا  و درسی که از نتایج  ملت ها
ین ملت ها گردید، دیگر این نوع مبارزه محل و جائی و طرف دارانی بین  جوانب متقابل و ویرانی مادی و معنوی ا

برای رسیدن به اهداف سیاسی شان ندارد بلکه مدعیان رهبری مردم و مخالفین حکومت های مستبد و عقب   ملت ها
  هٔ ما نا مبارز مانده و یا هم استفاده جو و فاسد، راه دیگر مبارزه را با چنان دستگاه های حاکمه اتخاذ کردند که ه

مسالمت آمیز و سیاسی و مدنی را بر گزیدند و نتایج مطلوبی نیز از آن به دست آورده اند که از یک جانب ملت ها  
بیدار ساخته اند و از جانب دیگر زمینه  را تنویر و به حقوق اساسی آنها از طریق تنویر اذهان و تبلیغ و اندیشه دادن 

برای تا مین حقوق اساسی و فردی جوامع و حصول چنین اهدافی از طریق به    تشکل جریان های موثر سیاسی را
آنها   قدرت رسیدن از راه انتخابات و رای مردم و تضمین سهم ملت ها در اداره و تنظیم حیات سیاسی و اجتماعی

 .میسر ساخته است
می شوند،  و دموکراتیک یاد و یا جهان مترقی این روش در کشور های که امروز به نام جهان پیش رفته و پیش رو

مبرا از تشویش   چنین نظام های در صلح و آرامش و  هٔ از صد ها سال به این طرف تعقیب گردیده و ملت ها در سای
زندگی میکنند. البته نا رسائی ها و یا جنایاتی که حتی در همین جوامع وجود دارد محصول نظام  جنگ و خونریزی

 .ظمی اجتماعی و یا اقتصادی استهای سیاسی نه بلکه نتیجه بی ن
آرامش  تلخ ترین تجارب تاریخ و جنگ های تحمیلی را افغانستان در تاریخ خود تجربه کرده است و مردم افغانستان

حتی دولت های همسایه، داشته اند و دلیل آن نبود تشکیالت سازمانهای سیاسی و    کمتری به تناسب سایر کشورها،
و فقدان جریان    و تنویر اذهان مردم توسط مدعیان و سیاستگران و به اصطالح سیاسیونارتقای دانش عمومی سیاسی  
آرامش، پیشرفت و ترقی یک  هٔ بوده است. اگر جنگ یگانه وسیل مسالمت آمیز سیاسی هٔ های سیاسی قانونمند و مبارز

ظر کوتاه و اجمالی به تاریخ سه  ملت می بود امروز افغانستان باید یکی از پیشرفته ترین کشور های جهان می بود. ن
خود را صرف جنگ ها و کشمکش های داخلی و   بیشتر اوقات صد سال اخیر افغانستان نشان می دهد که این کشور

  قومی و مذهبی و منطقوی و سمتی و سه بار هم با متجاوزان خارجی   بین گروه های  حتی خانواده گی و اختالفات
ختالفات و تناقضات گو نگون و ویرانی مادی و معنوی کشور چیز دیگری نبوده آن جز تشدید ا  هٔ گذشتانده و نتیج

  .است
است    تحمیلی ظاهرا فارغ شده است که برای سومین بار  هٔ در این روز ها بار دیگر افغانستان از یک جنگ بیست سال

چه کشور های دور   ملت افغانستان برای اهداف و خواسته های نا مشروع کشور های خارجی چه همسایگان و  که
و در یک آزمون   که بوده و بیرون از بحث این یاد داشت کوتاه است، قر بانی داده هٔ و یا بهان  هٔ دست، روی هر انگیز

قرار گرفته است. بیرون شدن از این آزمون درک عمیق از ترکیب اجتماعی و فرهنگی، همدیگر   بزرگ دیگری
  سهم   ع و معقول گروه های مختلف قومی، فرهنگی، تضمین و تامینپذیری و بر آورده ساختن خواسته های مشرو

ملموس و غیر سمبولیک و نمادین این گروه ها در ترکیب اداره، تضمین حقوق اساسی این گروه ها و در مجموع  
  .به شمول حقوق اقلیت های مذهبی و قومی و زنان و حق دسترسی به اطالعات و آزادی بیان. است مردم

در کشوری مثل افغانستان با همه سوابق و تاریخ مملو از مخالفت ها و کشمکش های داخلی و بی    شکی نیست که
انسجامی های حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گذشته و حال، اختالف نظر با در نظر داشت تنوع قومی و نژادی 

برای غنامندی   متیازات و تنوعاست ولی در عین حال به نحوی این تفاوت ها یکی از ا  و فرهنگی، یک امر طبیعی
آن در همین ساحات بوده می تواند. ولی هیچگاهی اختالف نظر به معنی خصومت و دشمنی نه باید باشد. به قول  

رحمت است و مزیت این »رحمت« در تبادل افکار و درک نظریات و موقف های متفاوت    اختالف نظر  معروف
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است نه از بر    حل این اختالفات از طریق مذاکره و مفاهمه  روش بهتر زندگی و  یک جامعه برای جست و جوی 
دیگر    ک جنگهٔ قهر آمیز. چنین تفاوت ها و اختالف نظر ها نه باید افغانستان را ب  هٔ داشتن سالح و توسل به مبارز

و کشتار جوانان دیگری و یا نسل دیگری به کشاند. اگر جنگ یگانه راه حل می بود امروز هر   فرسایشی و مهلک
خاکی بجای زندگی مرفه و آرام دست به اسلحه و در میدان جنگ می بود. خدای   هٔ این کر هٔ کشور جهان در هر گوش

اذهان بزرگترین راه رسیدن به   بزرگ انسان را با عقل و فراست و چشم و گوش و هوش خلق کرده. اندیشه و تنویر
ملی،    و خمپار ه. انعطاف پذیری، بدون گذشت از منافع  مدارج عالی ترقی و پیشرفت است نه تنفگ توپ و طیاره

یکی از اصول اساسی رسیدن به توافق است. ملت افغانستان بعد از پنجاه سال جنگ و ویرانی به صلح و آرامش،  
 .نیاز دارد حتی بیش تر از آکسیجن برای تنفس،
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