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 های انتخاب شدهآرمان با دانش جامع و پابندی صادقانه به
 توان بر مشکالت پیروز شدمی

 

ظه جوانان ما کنفرانس ملی جوانان برای صلح، امسال در اوضاع نهایت حساسی برگزار می شود. بخش قابل مالح
وگوهای صلح نتیجه ماندن گفتاند، با توجه به بیهای ارزشمند دیدههای مختلف اعمار صلح، آموزشکه در عرصه

ها دوحه و تاریک بودن سرنوشت کنفرانس صلح افغانستان به رهبری ملل متحد در استانبول، عمالً در این پروسه
ثبات سیاسی و امنیت، این خشونت برهنه و وحشیانه، تفرقه خانه یابند. دیگر به جای صلح، شان نمینقشی برای

برانداز نخبگان حاکم سیاسی، خطر جنگ داخلی گسترده و از هم پاشیدن تمامیت ارضی کشور است که سیمای 

 .کندناکی از آینده در ذهن مردم و روشنفکران ترسیم میکابوس
های ساالنه جوانان با عناوین خاصی دایر ذشته که کنفرانسهای گدر چنین اوضاعی یا مانند پار و پیرار و سال

س های جذاب پارلمان و یا کانگرگونه، نامگردیدند و گاهی به دلیل القای یک فضای غیرسیاسی و بیشتر جشنوارهمی
نیز  امسالدادند، کنندگان قرار نمیآور مهمی فراروی شرکتها نیز وظایف الزامگرفتند و سخنرانیجوانان به خود می

های قشنگی را تکرار نمود و روزی را بر روزهای گذشته افزود. و یا اینکه آگاهانه های فریبا و حرفتوان ایدهمی

 .هائی را پذیرفت که تاریخ آمرانه بردوش جوانان می گذاردمسئولیت
ه منجر به شکستن قرن گذشت 60این گفته نجات بخش مارتین لوترکینگ رهبر جنبش سیاهان امریکا که در دهه 

یکی از الزامات بزرگ تاریخ :» »زنجیر نژادگرائی و آپارتاید شد، تا هنوز در دهلیزهای تاریخ طنین انداز است که 
های بزرگ تحول اجتماعی قادر به بیدار ماندن نیستند. هرجامعه حامیان آن است که افراد زیادی در طول دوره

داشته باشد که به خوابیدن در انقالب مشهوراند. امروز بقای ما وت را میتفاهای افراد بیوضعیت موجود و انجمن

 «.های جدید، هوشیاری و مقابله با چالش تغییر بستگی داردبه بیدار ماندن، سازگاری با ایده
ه لهای جدید، هوشیاری و مقابجا دارد که با توجه به این آموزه بزرگ تاریخی که براصول بیداری، سازگاری با ایده

 .های تغییر اتکا دارد، امسال به پیشوار کنفرانس ملی جوانان برای صلح برویمبا چالش

العلل و ضعیت موجود ارتباط دارد. برعکس تصور شایع در بین اصل بیداری مستقیماً به آگاهی عمیق از علت ـ1 
بینی آن ناشی از آن پیشبرخی مردم، تداوم بیش از چهل سال جنگ در کشورما و احتمال طوالنی شدن غیر قابل 

باشیم. ما در واقعیت امر، تاوان موقعیت جغرافیائی خود را در نقشه سیاسی نیست که ما یک ملت نفرین شده می
 های طوالنی این کشورگران جیوپولتیک در مورد نارامیشود که تحلیلپردازیم. بیشتر از صد سال میکشورها می

نگاه کنید و ببینید افغانستان درکجا و در مجاورت و نزدیکی کدام کشورها و کدام اند که یک بار به نقشه آسیا گفته

ای قرار داریم که روسیه حیاط خلوتی های جهانی قرار دارد. ما متصل با کشورهای آسیای مرکزی یعنی منطقهقدرت
شیم. ایاالت متحد امریکا در باداند. ما همسایه چین یعنی رقیب بالنده ایاالت متحد امریکا میبرای امنیت خود می

شناسد و به طرق مختلف می کوشد جلو پیشرفت روز اش چین و روسیه را کشورهای متخاصم میاستراتژی جهانی
های قومی و دینی آن شهروندان این کشورها که بیشتر مسلمان ها را بگیرد. این کار بیشتر با اتکا به ویژگیافزون آن

تی های نیابهای خونین و میدان جنگبختانه کشور ما با تمهیدات مختلف سکوی درامهگیرد. بد باشند صورت میمی

گردیده است. و بنابراین، تا زمانی که این اختالفات بین سه قدرت بزرگ جهانی به نحوی حل و فصل نگردد و جهان 
نیروی  ه در افغانستان واقعاً یکماند، مگر اینککنونی یک نظم متعادل جدید نیابد، سرنوشت افغانستان نیز نامعلوم می

ملی عامل و معقول به وجود آید که نماینده راستین وحدت و تفاهم ملی بوده و متعهد به صلح منطقوی و صلح جهانی 
 .باشد و بتواند جلو این سیالب را ببندد

عادن افغانستان عالوه براین، دست کم به ارزش یک هزار میلیارد دالر منرال های قیمتی و خاک های نادر در م

 .وجود دارد که کشورهای بزرگ سرمایه داری هریک به سهم خود خواهان تصاحب انحصاری و ارزان آن می باشد
عامل سوم محصوالت تریاک افغانستان است که فقط حدود سه تا چهار میلیارد دالر آن به سهمداران داخلی در 

اروپای غرب بیش از چند صد میلیارد دالرمی شود که آب افغانستان می رسد و قیمت فروش خرده آن در بازارهای 
 .کردن این مبلغ هنگفت پول سیاه در جهان کنونی بدون دست داشتن قدرتهای بزرگ ناممکن است
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تا زمانی که مردم افغانستان خود به قدرت واقعی مبدل نگردند و ابتکار عمل سیاسی را در دست نگیرند جنگ ، 
 .درجات مختلف ادامه خواهد یافت و یک صلح پایدار به وجود نخواهد آمدهرج و مرج و بی ثباتی به 

اصل پذیرش ایده های جدید بدین معنی است که ما تاکنون با افکار عمالً شکست خورده که آمیزه ای از سنت های 
وجود  تاریخ زده، گرایش های محلی و تمایالت قومی و قبایلی است، خواسته ایم ، ملت یک پارچه و مصممی به

آوریم که بتواند در مصاف با چالش های عظیم و تاریخی روزگار ما سرفراز و کامیاب برآید. در حالی که همین 
اکنون نتایج چنین گزینه ای در ما یک حالت یاس و استیصال به وجود آورده است، ادامه آن به تباهی ما منجر خواهد 

گوی فکری و تئوری هائی را که تاکنون بدان معتقد بوده ایم، به سود شد. برای نجات از این وضع ما باید پارادیم یا ال

 آن ایده ها و ارزش های جدیدی تغییر بدهیم که در عین نجات بخش بودن شان، امور واقعی و فشرده و چشیده تجارب 
 صلح یاتاریخی ملت های پیروزمند اند. در دو سال گذشته که به یک حساب می توان آن را مرحله رفتن به سوی 

 (peace making)  در صد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، به  70خواند، جوانان کشور با وجودی که حدود
دلیل آنکه هنوز به قسم یک نیرو تبارز نکرده بودند، یعنی به دلیل آنکه قادر نبودند مستقالنه مصدر تغییری در اراده 

فت وگوها و مذاکرات سیاسی جایگاه شایسته ای نداشتند. نخبگان سیاسی و سایر گروه های اجتماعی گردند، در گ

جوانان شرکت کننده در این پروسه یا به نمایندگی از پدران شان و یا گروه های جنگساالر و اداره حکومتی شرکت 
نموده بودند. پروسه صلح و رسیدن به صلح پایدار مستلزم زمان کافیست و دست کم پانزده سال را ایجاب می نماید. 

است که شامل پروسه های  (peace building)”اعمار صلح“در این روند پر از فراز و نشیب مهمترین مرحله 
سرنوشت ساز دولت سازی، ملت شدن، انکشاف اقتصادی و تامین همبستگی و عدالت اجتماعی می باشد. خوشبختانه 

افکار نجات بخش کنونی و آتی تعیین  در این مسیر، تاریخ مددگار نسل جوان است. بنابراین برای شکل دادن به

اهداف عمده ضروری است.این اهداف که در حقیقت اوصاف دولت های مدرن با ثبات و مستقل می باشد، در ماده 
اعالمیه مشترک ترویکا توسعه یافته برای افغانستان در دوحه نیز ثبت گردیده است که علی رغم میل باطنی تائید ـ  2

ما  »نی یعنی امریکا، روسیه و چین را با خود دارد. دراعالمیه چنین تذکار یافته است:صریح سه قدرت بزرگ جها
قویاً از یک راه حل سیاسی دوامدار حمایت می کنیم که منجر به تشکیل یک افغانستان مستقل، دارای حاکمیت، متحد، 

غیرقانونی گردد، که با  صلح آمیز ، دموکراتیک، بیطرف، خودکفا، عاری از تروریسم و یک صنعت مواد مخدر

ایجاد یک فضای امن برای برگشت داوطلبانه، ، سریع و دوامدار مهاجران افغان از طریق یک برنامه دارای منابع 
 .«کافی ، برای ثبات و امنیت جهانی کمک کند

التی کاصل هوشیاری:یعنی با چشم و فکر باز به مسائل و موضوعات نگاه کردن. شناسائی،تعریف و تصنیف آن مش
که تاکنون موجب بی ثباتی سیاسی، نفاق ملی ، پامال شدن استقالل و تجاوز بیگانگان به کشور ما شده اند. ارائه پاسخ 
های پرتامل، سنجیده ، روشن و حالل مشکالت به معضالت جاری کشور. انصراف از هرگونه مسامحه و مبالغه در 

 .تی دارندقضایائی که برای بقای کشور و وحدت ملی جنبه حیا
اصل مقابله با چالش های تغییر. ناگفته پیداست که طالیه داران یک جنبش جدی وفراگیر جوانان برای تغییر، هم با 

شد و هم با کارشکنی ها و  چالش های فکری دشوار در گشایش راه پر سنگالخ به سوی آینده مطلوب مواجه خواهند
جاه طلب و عمال بیگانگان. فقط با یک دانش جامع و اکادمیک، سنگ اندازی های نخبگان و قدرتمندان بیکاره و 

پشتکارخستگی ناپذیر، پابندی صادقانه به آرمان های انتخاب شده، ایجاد پیوندهای دایمی، عمیق و گسترده با مردم 

 .عادی و جلب حمایت آن هاست که می توان بر مشکالت پیروز شد
های واقعی و نجات بخش است که می توانند از خفقان کابوس آباد کنونی  جوانان با همت افغانستان فقط به مدد آرمان

که محصول بی تفاوتی نخبگان سیاسی، سود جو، مسئولیت ناپذیر و بیگانه پرست است، خود و مردم خود را نجات 
 .های فرسخی به سوی یک صلح پایدار بردارندبدهند و گام
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