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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰1۹/۰۴/2۳

میرعبدالواحد سادات

معیار عقالنیت ما
عقالنیت را از یونان و تا كنون بكار گیرى خرد و عقل براى شناخت تعریف نموده
اند و یا معقول بودن بر مبناى عقل و منطق را مبین عقالنیت میدانند.
ماكس وبر چهار نوع عقالنیت را مشخص ساخته است:





عقالنیت هدفمند
عقالنیت ارزش گرا
عقالنیت تاثیر گذار
عقالنیت سنتى و مرسوم
میرعبدالواحد سادات

با انچه به نهایت ایجاز تذكار رفت ما میتوانیم عقالنیت خود را سنجش نماییم:
البته با نظر داشت موارد اتى:
o
o
o
o
o
o

موضوع بحث :صلح
تمركز بحث :بر اشخاص و كى ها
عدم تمركز بحث :بر اصول كلیدى
چه باید گفت ؟
چه میتوان گفت ؟
چرا باید گفت ؟

در حالیكه صلح هست و بود جامعه ما را رقم میزند و بمثابه مبرمترین خواست مردم  ،نیاز وطن و شرط گذار
افغانستان به شاهراه صلح  ،ترقى و ثبات میباشد  ،بحث ها و کنفرانس ها در چند ماه اخیر گویاى این حقیقت تلخ
است كه:
 ما به فقدان حاكمیت عقل گرفتار هستیم ! ! !
 ویا بجامعه ساكن مواجه هستیم كه در دو دهه اخیر هیچ تغیر نكرده است! ! !
زیرا كماكان همان اقلیت منفور:
تاجران دین ،تیكه داران " جهاد "  ،دكانداران قوم وجالبان سیاسى در نقش " قیم " ما بحیث ملت " صغیر " كه در
مرحله صغارت  ،صالحیت و جسارت ابراز نظر خود را ندارد ،صلح را كه پروسه ملى است در سطح یك پروژه
و بخاطر حذف رقیب سیاسى شان ،گروگان گرفته اند و دعوا دارند كه ما باید به مسكو و قطر برویم و بحث كى و
شخص را تا رقم دوصدو پنجاه تن باال بردند و چنان دوش ،دوش كه گویا بقول سخنگوى طالبان كدام عروسى است !!!
این " لشكر كشى ها " به مسكو و قطر فقط و فقط یك معنى دارد.
قباحت زدایى از طالبان و مشروعیت زدایى از دولت قبل از انكه ببركت كمبود عقالنیت سیاسى و فقدان عقل راه را
براى استقرا امارت اسالمى هموار نمائیم وپاكستان را حاكم بر مقدرات خود بسازیم به عقل اقتدا و در پرتو ان به
سوال اساسى و چه میتوان گفت ها ؟ پاسخ دقیق اراهه نمایم.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بسیار ضرور است تا با درس از گذشته عبرتناك و قبل از انكه كشتى شكسته وطن را غرق نمائیم  ،هنگام تنظیم
جواب،این كالم حضرت فردوسى مالك فكر و عمل خود قرار بدهیم كه:

به یزدان اگر ما خرد داشتیم
كجـا این سرانجام بـد داشتیم
پاسخ دقیق باید مطابق به نداى نعش اغشته بخون مادر وطن و بخاطر صلح دایمى و پایدار باید ارزش محور باشد ،
كه سر انجام فقط در مذاكرات مستقیم دو طرف اصلى متحارب ( دولت و طالبان ) و توسط تیم هاى مذاكراتى مجرب
و متخصص ممكن و متحقق خواهد گردید در غیر آن اگر دو لك و پنجاه هزار را به مسكو و قطر و  ...بفرستیم ،
درد بى درمان و زخم ناسور ما مداوا نخواهد یافت.
طرح این موضوع به این دلیل مبرمیت كسب مینماید كه در بحث پیرامون صلح متوجه میشویم كه تا كنون سیاسیون
به اصطالح مطرح و جالبان سیاسى كه میخواهند صلح را در سطح یك پروژه تنزیل و " تیكه " نمایند به مبادى
اصول دستیابى به صلح  ،انواع صلح و مراحل تحقق ان اشنایى ندارند و بى خبر ازین واقعیت كه ما هنوز در مرحله
بستر سازى صلح قرار داریم و تاكنون با مذاكرات صلح فاصله داریم  ،نشست ها درینجا و انجا را مذاكرات صلح
قلمداد مینمایند .
جالبتر اینكه این آقایان بحساب هسترى ضدیت با رقیب سیاسى  ،با نا عاقبت اندیشى نقش دولت را انكار و میخواهند
تنظیم و گروه شانرا جاگزین موسسه و نهاد دولت نمایند.
اظهر من الشمس است كه صلح افغانستان همانند جنگ ان بدست بیگانگان رقم میخورد و دارایى ابعاد پیچیده داخلى،
منطقوى و بین المللى میباشد كه در دور جدید " بازیهاى بزرگ " و در كشمكش رقباى جیوپولوتیك بین المللى و
متحدان منطقوى شان با تعین مقدرات تاریخى افغانستان بمثابه یكى از كانون هاى عمده جیوپولوتیك  ،شكل میگیر .
عقالنیت سیاسى و دید خردورزانه ما خواهیم توانست  ،تعریف واقعبینانه از مصالح كشور و منافع ملى افغانستان
داشته باشیم و در منجالب پر اشوب كنونى حلقه اساسى مصلحت كشور را تشخیص و بدان چنگ بزنیم و بخاطر
صلح گذار بشاهراه صلح و ترقى تالش نماییم .
با حرمت

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

