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 هميت و جايگاه آشتی ملی در تأمين امنيت ا
  و ثبات پايدار در افغانستان

 
مسئله ای تأمين امنيت و ثبات در افغانستان و جلوگيری از مداخالت قدرت های بيگانه، بويژه آنانيکه در امر 

ده مشارکت دارند و هر از گاهی با فعاليت های هراس افگنانۀ شان ميزان تمويل و تجهيز تروريستان طالبی و القاع
جنگ و ناامنی ها را در کشور افزايش ميدهد، در زمرۀ اولويت های اساسی و امروز جامعۀ ما به شمار ميرود زيرا 

امنيت و دست يابی به توسعه و انکشاف در زمينه های مختلف و رسيدن به سعادت و خوشبختی در گرو استقرار 
صلح پايدار ميباشد که اگر دولت مصمم به تأمين رفاه اجتماعی و رفع مشکالت و نارسايهای سياسی، اجتماعی و 
اقتصادی در کشور اند، صلح پيش شرط عمدۀ تحقق اين اهداف ميباشد که هرگاهی در راستای تأمين آرامش و ثبات 

سعه و انکشاف رهنمون خواهد ساخت؛ با اين وجود تالشهای الزم صورت گيرد، مسلمًا جامعه را در مسير تو
افغانستان به رغم آنکه با چالشها و گرفتاريهای بيشماری مواجه اند، اما نبود امنيت و ثبات قابل اعتبار يکی از عمده 
ترين نگرانی هايست که موجب تقويت و گسترش فضای ترس و بی اعتمادی در بين مردم گرديده است، زيرا 

ت و جامعۀ جهانی در کار مهار بد امنی ها و بی ثباتی ها در کشور طی حد اقل پنج سال اخير به دليل تالشهای دول
مداخالت گستردۀ عوامل جنگ طلب بيرونی نتايج و مؤثريت الزم را در پی نداشته و وضعيت امنيتی هر روزه با 

لهذا تالشها برای . گرفته ميشودتحرکات نظامی و فعاليت های تروريستی شورشيان طالب و القاعده به چالش 
جستجوی يک راهکرد مؤثر و کارساز در پيوند به اين نگرانی ها اخيرًا اميدورايهای را در بين مردم بوجود آورده  
که درين ميان راهبرد مصالحه و آشتی با گروهای مسلح مخالف دولت و به همين ترتيب مشارکت مردم در راستايی 

کشور امروزه در زمرۀ مسايل هست  که اما و اگر های را در محافل سياسی داخلی و استحکام صلح و امنيت در 
خارجی مطرح ساخته است، اينکه اين راهکار تاچه اندازه ميتواند باالی امنيت و ثبات افغانستان اثر گذار باشد، جای 

ملی تنها با مکانيزم مشارکت تأملی بيش نيست، زيرا استحکام صلح و ثبات و به همين گونه تحکيم وحدت و انسجام 
تمامی شهروندان افغانستان ممکن ميگردد، افزون براين راهکرد رسيدن به توسعه و رشد سياسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی در هر جامعۀ و به خصوص در کشور جنگ زدۀ مثل افغانستان با نقش و سهم مردمان آن قابل 

ن خود مردم است که ميتواند در فرايند بازسازی و برقراری صلح در تحقق و عملی کردن است و در حقيقت امر اي
کشور شان نقش کارسازی ايفا نمايد، در غير اين صورت اگر ما منتظر آن باشيم که بيگانه ها و به اصطالح نيروهای 

قرار صلح حافظ صلح بين المللی که امروز تحت عنوان حمايت از امنيت و ثبات در کشور ما حضور دارند برای است
  .دايمی و انکشاف زمينه های توسعه در افغانستان تالش نمايند، خواب است و خيال است و مهال

مکانيزم مصالحۀ ملی و آشتی با نيروهای مخالف مسلح و تأمين رضايت ناراضايان وضعيت و جريان موجود هم 
ها با دهشت افگنی در اين کشور در شرايط کنونی که تجارب چند سال حضور نيروهای بين المللی و مبارزۀ آن

موفقيت چندانی را در پی نداشته و هم چنان در درازمدت که خود شهروندان بايد در خصوص سرنوشت کشور شان 
تصميم گرفته و در راستای حل و رفع مسايل ملی اقدامهای الزم را انجام دهد تا فردای مطمين و با ثباتی داشته باشيم، 

اما اصل مهم اينست که الزام عينی کردن اين رويکرد مشروط به . ر ما در پی خواهد داشتپيامد خوبی را برای کشو
هماهنگ سازی افکار عامه و درک اهميت و ارزش اين امر مهم توسط گروها و نيروهای که گرايشات غير ملی 

ت و سياست تأمين و دارند مياشند، و اين مهم زمانی ميسر ميگردد که قناعت تمامی نيروهای ملی در ساختار قدر
فرصت حضور و سهم گيری در کليه عرصه ها برای آنها مساعد گردد، يعنی اقدامات جدی، هماهنگ با نيازهای 

 و با ايجاد تغيرات در نهادهای ملی از طريق مشارکت متنوع و اساسی گروهای اجتماعی و سياسی عملی گرديده
تمامی مردم و تکيه بر برابری سياسی شهروندان، از يکطرف زمينۀ وحدت و همبستگی ملی را بوجود آورده و از 

  . جانب ديگر افکار عامه را در جهت حمايت از صلح سراسری در کشور متقاعد سازد
شمار ميروند واقعيت اينست که آنها کسانی نيستند که از اين روند طالبان که گويا طرف اصلی اين مصالحه ب

حمايت نموده و دست از فعاليت های هراس افگنانۀ شان بردارند زيرا در فرهنگ طالبان خشونت و جنگ حرف اول 
 و آنها در واقع يک مشت افراد مزدور و دست. را ميزند و منطق کور آنها ظرفيت پذيرش اين ارزشها را ندارد
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پروردۀ بيگانگان اند که هر کارشان را از باداران شان دستور ميگرند و مسلمًا پيوستن آنها به پروسۀ صلح و آشتی 
  .ملی به نفع حاميان شان نيست

در هر صورت واقعيت ديگر اينست که کشورهای توسعه طلب بيرونی و بويژه برخی همسايه های افغانستان 
امنيت و آرامش الزم در کشور ما استحکام يابد و همواره رسيدن به خواسته های همانطوريکه هيچ گاهی نخواسته که 

مورد نظر شان را در بحران و نابسمانيهای اين کشور دانسته است، امروزه هم چنان از روند بد امنی ها و بی ثباتی 
ن پرده انداخته و با ها حمايت و با موضع گيريهای ظاهرًا مسالمت آميز شان تالش دارند تا بر اهداف شوم شا

و اال اگر چنين نيست و کشور های همسايۀ ما و . ترفندهای خواسته های سياسی شان را در اين کشور توجيه نمايند
اقعًا مصمم به حمايت از صلح و پيشرفت در افغانستان است چرا به مداخالت پيدا و پنهان شان در امور داخلی کشور 

کت در برنامه ريزی های تروريستی و ارسال جنگجويان برای بی ثبات ساختن ما پايان نمی دهد و به جای مشار
کشور ما با تروريزم مبارزه ای جدی نميکند و چرا به جای تشويق از روند آشتی ملی در افغانستان به اظهارات غير 

  مسوالنه متوسل ميشوند؟
القاعده در خاک پاکستان وجود دارد اينکه ريشه های ترور و مراکز تجمع، آموزش و پرورش شورشيان طالب و 

همه ميداند که بانی اصلی نا امنی های افغانستان همين . واقعيت ايست که امروزه بر هيچ کسی پوشيده و پنهان نيست
همسايۀ غربی افغانستان که ظاهرًا خود را بيطرف در قضايا و مسايل داخلی افغانستان قلمداد ميکند، . کشور است

چنانچه تحقيقات انجام شده در خصوص . ايجاد تنشها و بحران های داخلی کشور ما داشته و داردنقش بسزای را در 
نقش کشور متذکره در فعاليت های تروريستی و تمويل نظامی تروريستان تداعيگر آنست که طالبان از کمک های 

ن برخوردار بوده است و اما زمانيکه بيدريغ تسليحاتی اين کشور به منظور بسط و گسترش دامنۀ نا امنيها  در افغانستا
مسله ای گفتگو با طالبان مطرح ميگردد ايران اولين کشوريست که از اين امر ابراز نگرانی نموده و آن را به مفهوم 
گسترش تروريزم تلقی ميکند، اگر کشور متذکره واقعًا خواهان گسترش ترويزم نيست و از هراس افگنی در منطقه 

ه جنگندگان طالب ياری مالی و تسليحاتی ميرساند و با توسل به اين موضعگيری ها، ميخواهد نگرانی دارد چرا ب
حقايق را کتمان نمايد؟  بنًا اين واقعيت نشان از عدم صداقت ايران نسبت به افغانستان و اهداف پنهانی آن دارد که 

  .همسويی مردم ما را در برقراری صلح و ثبات ديده نميتواند
 مردم ماست که با محور قرار دادن منافع و مصالح ملی در يک همکاری مشترک با تالشهای دولت از اينرو بر

  .در امر تحکيم صلح و امنيت دايمی در کشور نقش فعال و دوامداری را ايفا نمايند
  

  پايان
  
  
  

 


