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 ۰۷/۰۳/۲۰۱۵         افغانی سعید. ص. د
 

 ؟ و استقرار  رسیدن به صلحدر راه ساسی نع اامیک 
 

ک امر ضروری، حتمی و ادای ی ،هنوز عام نه شدهو منطق آن درک اینکه بخش از حقایق بر بنارا تکرار احسن 
  رسالت میدانم. 

 ۀای تأکید دارند که در مصالحـ همیپردازم که  عد هم به علت قبل از همه به تحریر، اصالح و تمرکز به این نوشته 
ساله حفظ شود و جناب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز  ۱۴سیاسی باید ارزش ها و دست آورد های 

 .  و از مردم خواست تا نظریات خویش را تحریری به وی تقدیم کنند قبل اطمینان داد درین مورد چند روز
مردم خیر اندیش منطقه و جهان ، مردم ماملت و حق ، خواستصلح و رسیدن به صلح و استقرار، رفاه و آسایش 

شامل و ، ن به صلح عادلمنطقه کدامها اند و چطور میتوا افغانستان و استقرار در است. اما موانع رسیدن به صلح و
اند و چرا ما به صلح و استقرار نایل نه  ها ؟ موانع کدامرسید به مفهوم واقعی کلمه سیاسی  ۀدر شرایط ما مصالحـ

متمرکز  اولتر به یکی آن که دامنگیر ماست و مانع اساسی است، شدیم؟  عوامل زیاد خواهد بود اما من از همه 
 میشوم.

و مطالب مختلف  روپ ها، سازمانها و ائتالف های سیاسی برای بخش هاگو منحیث  ما منحیث افراد و اشخاص
 جامعه و دیری آن میتوانگبه بکار اه های خویش را داریم و معتقدیم که گدید و  نسخه ها، برنامه هاجامعه  کشور و

 تعالی نایل آیم.  جهت  و سمت داده  و در شرایط ما به صلح، استقرار ودرست سالم و  را به سمت ما  کشور
ن در به اهداف معینسخه ها بخاطر رسیدن  و یری ها گ، فرمول ها، نتیجه این برنامه هاقابل فهم و درک است که 

روپها، سازمانها، اشخاص گاز جانب همه  و جهان  جامعه، کشور، منطقه اقتصادی  در  سیاسی، اجتماعی و ۀساحـ
    متفاوت اند. مذکور  موارد  ا دربرخورد ه، روش ها و و افراد یکسان نیست
به فهم و تعبیر خودش از اسالم  و امارت مطلوب، نیک و خیر را در تأسیس امارت اسالمی  ۀیکی رسیدن به جامعـ

و بخش هم مودل  را  اروپای غربی ۀیشرفتــمودل های دیموکراسی امروزی کشور های پ ۀدانسته و عداسالمی 
ونه که گهمان  .و معتقد اند این مودلهای مطروحه به تفاوت های عدید باور دارند بین ر هم درگامریکا و بخش دی

در بین نوعیت نظام های سیاسی ریاستی، صدراتی، فدرالی و کنفدرالی و ... در جزئیات تفاوت ها، مودل ها و 
 برداشت های مختلف چه در طول تاریخ و چه در حال وجود دارند. 

ر از گاین است که بخش ازین مسایل ثابت و قابل قبول عام بوده و بخش دی ست،او درک چیزیکه کامالً قابل فهم 
 ۀمسألـی بودن، مناسب بودن و عدم مناسب بودن این نظام ها، جوانب مثبت و منفی، عملی بودن و غیر عملجمله 

و درین درین ارزیابی ها شرایط ملی و بین المللی ، سطح انکشاف، موقعیت تاریخی و جغرافیایی جوامع و کشور ها
 تعیین کننده دارند. بس مهم و حتی تأثیر ارتباط 

 
به ذات خویش مشکل نیست و هریک از ما با درنظر داشت شناخت، تفاوت نظر در نسخه های مسایل فوق این 

 نیمن داریم و برای تحقق آن کار میکینظر و طرح مع نو بخش از باورهایماها، تحصیل، تجارت شخصی اندوخته 
 . و این حق ما نیز است

 
ری هم قسماً و یا کلی گب و دیئممکن نظر یکی صا وجود ندارد. اساسی  تا این مرحله اصالً مشکل تا این حد و

الهی  تصور میکند مطابق اوامرصادقانه بنده کاریکه ه خطا باشد. اما اعتقاد اعتقاد است و هللا تعالی هم بنده را ب
ر خطا هم کند گا ،کندمیفهم و برداشت خویش بعد از جد و جهد متناسب برای درک حق و با صداقت و مطابق است 

 خواهد شد. نو مواخذ مجازات  ، انشاء هللا
ر تالش خیر برای امری کند و تمام شرایط آنرا دارد و حق را یافت دو گویند مجتهد و اهل رای  اگبه همین علت می

 یر و دوم ثواب رسیدن به خیر. یکی ثواب تالش، جد و جهد خ .ثواب دارد
صادقانه برای وی صرف ثواب تالش  ،به حق نه رسیدکرد و شروط  ومتناسب و مطابق اما آنکه تالش  مطابق 

  را  انشاء هللا بدست خواهد آورد.  خیررسیدن حق و 
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خه و برنامه یقین به نس عدم  باور و خویش، بخاطر نمایش دیموکرات بودن و آزاد اندیش بودن ه ایبا تأسف عد
ویا گو داشت قطعی نخویش را سفارش دارند و تصور میکنند که بهتر و درست است که به راستی خویش باور 

ر گ. این سخن به تعبیر درست اما به تعبیر دیران را نیز قبول کرد و امکان صحت آنرا رد نه کردگراستی دی
 . درست نیست

را که سفید میبیند درآن تزلزل  سفید خویش باور داشته باشد و چیزی من به این باورم که انسان باید به سفید بودن
نداشته باشد. بحث فلسفی حقیقت و واقعیت مبنی براینکه ما آنچه را از دور آب تصور میکنیم آن ممکن سراب باشد 

 .به جای خویش باقی است ،باشد گاز دور شاید تبلور از چند رن گو یا دیدن یک رن
، مسأله اقتصاد امارت اسالمی و دیموکراسی امروزیبا آسان سازی مثالً   ۀنسخـ ۀه مسألـردم بگاما من برمی

دهها مورد بالخره قانون اساسی موجود افغانستان و مطالبات حرکت طالب و هبری شده و واقتصاد ر  بازار آزاد
موارد نیم  ن مورد درحتی فهم ما درینتخاب خویش را داریم. در مورد ار که هریک از نظر و موضع مشخص گدی

و یا بر چیزی تأکید داریم و تأکید آنرا از مرجع مطالبه میکنیم که آن مرجع مرجع  بند و یا هم کامل نیست
در باید مسلماً درین سیاه و سفید از وجود خاکستری و سیاه خیره و سفید تیز و ... نیز  .مشروعیت دادن نیست

  و در حافظه نفیه نه کرد.  داشت و آنرا نیز از نظرتصور باید حافظه 
 یسیاسی و رسیدن به صلح عادل، شامل و جامع چه ربط ۀسوال مطرح میشود که این بحث را با بحث  مصالحـ

  است؟
جع امرجوانب ذیدخل در قضایای افغانی به بخش آن عدم درک درست  صورتبلی همین جانب قضیه است که در

از موانع اصلی  ییکاین امر صالحیت صحت و سقم آنرا ندارد. خویش را مطرح میکنند که آن مرجع  مطالبات
 شده است.  درکشور ماسیاسی  ۀو عملی نبودن سیاسیت مصالحـرسیدن به امر صلح و استقرار 

و نتایج خوب  سال بدست آمده پیامد ها ۱۴درین  سیاسی  ۀساله به نام مصالحـ ۱۴از سرو و صدا های نتایجی که 
 ردد. گضاء ها و تراژیدی های بس خراب همراه بوده که بخش آنها به مدیریت بد بر مینداشته و حتی با افـت

و  در واقعیت تسلیم شده، در عمل از خود بیگانه،سیاسی گردن نهاده،  ۀطرفیکه به مصالحـدر عمل چنین شده که 
پناه  و  اسارت، تیار، ـاخو در واقعیت در   خویش را از دست دادهابتکارات بعدی  تمام امکانات  بی هویت شده و 

فامیل اش نابوده و به سرنوشت وحتی کشته شده.  ، فراری وعمالً تجرید و مرحمت جانب مقابل قرار گرفـته
به شمول سیاسیت مداران و به  ۀتراژیدی مواجه شده و این تصورات و امکانات عملی هنوز هم ادامه دارد. عد

اصطالح چیز فهمان و روشنفکران ؟! بدون درک اندکترین جانب این واقعیت ها در حین افاده ها چنان طمطراق 
ر سقوط کرده و آمده و اصالً از وضع خبر ندارد. بر ابر های آروز گمیکنند که انسان فکر میکند که از کدام قمر دی

و رویاروی سرباز خط مقدم کشور و قربانی وی اصالً خبر  گند پرواز میکند و از جنها نشسته و در افقهای بس بل
  ندارد.

باز کردن دفتر برای حرکت  ذشته و چه هم در مذاکرات قطر وگسال  ۱۴نچه در آسیاسی و مذاکرات بر ۀدرمصالحـ
چین از کشور ریق دولت و چه در مطالبات اخیر حرکت طالبان از ط ردن آن کدر آنجا و نحوه ای باز  طالبان

و عدم  ءمرکزی خطا ۀیک نطقـحد اقل حاکمیت موجود افغانستان و چه در مطالبات جانب افغانی )حاکمیت کابل ( 
  :وجود داردواحد دقت 

. خطا درین است که تمام این جوانب مطالبات شان را از مرجع غیر اصلی و غیر مشروع دارند یمرکز ۀاین نقطـ
پذیرد تا مراحل که جانب مقابل باید آنرا ب گری بر قانون اساسی خویشمی پا فشاری دارد و دییکی بر امارت اسال

  بعدی کار آغاز شود.
 ،منطقی و درست است جامعه  اه خود شان منحیث طرح و نسخه برای حل مسایل کشور وگاز دید  هردو مطالبه

 . ندـه طرف نیستاین دو ویا ساین مطالبات و نسخه ها  ۀاما مرجع مشروعیت دهند
این ملت است و درشرایط ما ملت مسلمان است که بر مشروعیت اجرای عملی  مرجع مشروعیت دهنده ملت است.

ذاشته گبرای تطبیق آن در جامعه صحه و قانون اساسی  و از قانون  ، از امارت اسالمی فهم ما از دین نسخه و
بکار شد. تأکید بر تأیید آن از جانب مقابل یک تأکید دست با مشروعیت الزم شود و بعداً برای تطبیق آن می

 صلح دوامدار و استقرار است. امر نادرست و یکی از موانع اساسی کار رسیدن به 
ناه به علت آن گمردم  بی  و خانمانسوزی ادامه دارد و  گدرنتیجه جن چیزیکه تا هنوز درک  درست نه شده و

 قربانی میدهند.
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زمانی دریک کشور  تا که ریکه که مطرح است این است که در صورتیکه تأکید داریمگدیمسألـه و سوال اساسی 
ستیج همان جامعه در وجامعه صلح دوامدار آمده نمی تواند تا درآن کشور و جامعه نیرو های واقعی سیاسی 

 اب ملت نباشد.مطمیناً این راه یابی باید از طروق مجاری مشروع بوده و  معامله در غی سیاسی راه نیابند. 
یعنی ضرورت است که برای رسیدن به صلح و استقرار، پیشرفت و تعالی  وجود نیروهای واقع سیاسی درکشور 

تقسیم غنایم و چوکی های  ۀنه در معاملـ تنظیم و جهت داده شوداز طریق مشروع یعنی ملت در ستیج سیاسی آن 
ایجاب تطبیق پالیسی و برنامه میکند. درعمل تصور دولتی دربین دوطرف. رسیدن به مقام والیت و یا وزارت 

ر. گر فهم دیگکرده نمی توانم که دریک بخش از کشور چنین فهم از دین مقدس اسالم تطبیق شود و در بخش دی
  این به کجا نمی انجامد و به صلح و استقرار نایل نه خواهیم شد.

   ش را باید از آن دقیق و درست ساخت.اما فهم خوی ندارد و نداشتخوبی سیاسی بدیل  ۀمصالحـبلی 
ر گآن جانب دی ۀبه هیچ صورت قبول  و عدم قبول برنامـ سیاسی  ۀقبول اصل ضرورت مصالحـ فت کهگباید 

 نیست. 
 

یر و یا گپس نشست و برخاست و تفاهمات و مذاکرات طرفین در درین صورت یک سوال اساسی مطرح میشود:
ذشت و قبول اندیشه های گکه منجر به سیاسی  ۀتحت عنوان مصالحـ یدخلیر و نیرو های واقعی ذگاطراف در

 یرند؟گبه چه هدف باید صورت ر نشود به چه مفهوم و گیکدی
 

باید به و افراد مطرح نیرو ها  سیاسی  ۀنشست و برخاست و تفاهمات تحت نام مصالحـ درین  :ساده استجواب 
را متمدن ساخت به خویش سیاسی و رسیدن به اهداف سیاسی مبارزات  ی وگکه زند نمایند آن قواعد توافق 

  . ضرورت به استعمال قوه نداشته باشیم و برنامه ها نحویکه جهت رسیدن به این اهداف
به ملت و برنامه حق ملت و دادن مشروعیت تطبیق این و یا آن نسخه  ،به قواعد توافق کرد که انتخاب اصلی

 و انتخاب مسلمان در چوکات عقیده اش روشن است.ملت ما مسلمان است  یرد.گتعلق ب
مردم و ارزش ،  سیاسی باید این هم باشد که آنهایکه منافع و مصالح ملت ۀبلی یک از اهداف مصالحه و مفاهمـ

تخلف از توافقات میکنند  یرند  وگدر شرایط ما ارزشهای اساسی اسالمی ملت ما را درنظر نمی  های آنرا  و
توان بازی این نیرو و یا افراد متخلف به تدریج تجرید شده و  ، کرده و یا بکندتوافق لت ما مکه برآن  میکنند

 داشته باشند. نلب ها را ـکردن رول ناجی و مدافع ملت و حاکمیت بر ق
اهداف ما جهت رسیدن به امر صلح و  خیل در موضوعات کشور ما وذر جوانب گمسلم است که اهداف ما و دی

بخش از مطالبات و خواسته های همسایه ها هم  . موارد فرق میکنند نزدیک طماع در ای دور واهداف همسایه ه
و ، استوار یرگبه صورت پیمردم خویش ما باید با اولویت دادن منافع کشور، مردم و ارزشهای قابل درک اند اما 

 ۀـکشور ما به ورط رمردم و گدی ذاریمگن، ادای رسالت کرد و به پیش حرکت کردهی ناپذیر گبه صورت خستمتین 
 سوق کنند و خود از آن منفعت کسب کنند. نابودی و فنا

بلی دست آورد ها را باید حفظ کرد و بخاطر به حفظ آن باور داریم که برحق و درست اند و ملت آنرا انتخاب  کرده 
ه مانند حافظ قانون و ملت  از ر مشروعیت خواهد داد و مدافعین ملت و نیرو های امنیتی باید بدانند کگو یکبار دی

خدمات شان همیشه قدر دانی خواهد شد و درین راستا کار و مجاهدت شان اصالً به هدر نه رفته و مانند فرزندان 
    مورد حمایت ملت قرار خواهند داشت. سر به کف کشور 

یاد ضایع شد ازین بیش ر هم فرصت های طالیی عصر را که زگنباید دیبا در نظر داشت نکات و مالحظات فوق 
 به هدر داد. 

ا بر فریب دشمنان را نه خورده گان آن به حد رسیده که دیگدرایت سیاسی در مردم کشورما و نخبم که یباور دار
پرداخته و در هر حال و هر فرصت نیک  ادای رسالت اما یک مشت و یک پارچه به داشتن سلیقه های متفاوت 

 تالش خواهند کرد.
جهت عام سازی منطق سخن حق، صلح و استقرار  و تقارب افکار مختلف خص پیشنهاد میشود که به صورت مش

در داخل  و کنفرانس ها  رسیدن به امر صلح خیر و زمینه ساز برای رسیدن به صلح و استقرار، سیمینارهابخاطر 
 ، تدویر یابند. درین عرصهحتی با استفاده از تجارب ملل دیګر و خارج از کشور

   
      انـــایـــپ        علینا اال البالغ المبین وما 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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