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تقدیم به روح برادر شهیدم احمد شاه مسعود وهمه ی آنانی که در دفاع از افغانستان و به خاطر تحقق عدالت و آزادی، 

 صادقانه مبارزه کرده و در این راه جان های شیرین شان را قربانی کرده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ای بر چاپ سوم  مقدمه
 

پس از انتشار کتاب آجندای ملی در خزان سال گذشته، آنچه تا امروز اتفاق افتاده و جریان دارد برایم نیرو بخش است و 

انگیزه برای تداوم راه و تالش برای تحقق برنامه های آجندای ملی را قوی تر می کند. این همه استقبال و حمایت 

 -روشنفکران، فرهیختگان، دانشجویان و دانش آموخته گان جوان، اندیشه ورزان و نخبه گان سیاسیمخصوصا  از جانب 

مدنی کشورستودنی ست و این اطمینان را می دهد که هر چند نومیدی فزاینده ای در جامعه حاکم شده است، اما انگیزه 

 ر دهد.تغییر می تواند سرنوشت افغانستان را در مسیر امیدوار کننده تری قرا

جا دارد که در آغاز این کالم به خاطر همراهی صمیمانه و جانبداری صادقانه همه ی عزیزانی که در داخل و خارج 

افغانستان، با استقبال از انتشار این کتاب، به من دلگرمی و قوت قلب داده اند، قدردانی نمایم و خداوند متعال را سپاسگذارم 

ر راهی بزرگ بردارم.  این همه شور و حمایت از طرح آجندای ملی، نشان دهنده ی این که به من توفیق داد گامی کوچک د

است که از یک سو اوضاع جاری کشور برای سطح وسیعی از نخبگان به هشدار باشی جدی بدل شده است و نیز این 

 تر می کند که برای ساختن آنچه ویران شده است، هنوز هم دیر نیست.  انگیزه را قوی

انتشار همزمان کتاب به زبان های فارسی، پشتو و انگلیسی موجب شد تا طیف وسیعی از مخاطبین چه در  چاپ و

داخل و خارج افغانستان با مطالعه این طرح به روندی بپیوندند که در محور آجندای ملی، رفته رفته بزرگ تر و گسترده تر 

فاهم و همگرایی را میان نیروهایی که با درک عمیق و فهم منطق می شود. این نکته را مخصوصًا یاد آوری کردم که میل به ت

 وحدت، به آینده ای بهتر می اندیشند، به وضوح می توان دریافت. 

هرچند ما امروزه شاهد شکل گیری ایتالف های سیاسی ای هستیم که مدعی اند عزم و اراده شان برای دفع و رفع 

باشد، یقیناً قابل ستایش است، اما غالباً در افغانستان اجماع ها درمحور تقسیم  بحران های موجود استوار است، که اگر چنین

قدرت و یا حفظ حالت موجود به منظور تداوم منافع فردی و گروهی است که گاه با بسیج شدن تعدادی از چهره های 

 سیاسی مطرح در کشور رخ می نماید.

ی ملی باال برده است، تفاهم و حرکت درمحور ایجاد یک تفکر روی هم رفته آنچه انتظارات مردم را از طرح آجندا 

ملی و راه اندازی یک پروسه ملی است که متضمن منافع مردم باشد. روشن است که عمده ترین علت توجه و استقبال 

شخصی همگانی از طرح آجندای ملی، دقیقاً همین نکته است که این طرح نه به دنبال کسب قدرت است و نه در پی منافع 

و گروهی و ایدیولوژیک و قومی. در آجندای ملی به مسایل ریشه ای پرداخته شده که در تاریخ سیاسی افغانستان به عنوان 

 خط قرمز قلمداد می شدند. 

تجربه دولت آقای کرزی برای همه ی نیروها کافی است تا درس آموز و عبرت ساز باشد که حاال پس از ده سال و 

مایت گسترده داخلی و خارجی، چون در محور یک تفکر ملی حرکت نداشت، بسان لشکر شکست اندی قدرتمداری و ح

خورده و پراکنده ایست که زمینگیر شده و به دلیل تضاد های گسترده رفتاری و گفتاری از مدار اعتماد ملی و اعتبار خارجی 

 بیرون آمده است!

حل آن فرمول های مجرد ارایه کرد و عده ای هم دست افشانی  هر چند مسأله افغانستان مسأله ای نیست که بتوان برای

کنند، اما زمانی که می بینم جستجوی راه های منطقی و عملی از چارچوب سیاستگذاری ها و تفکر سیاستمداران ما غایب 

ظیفه خود می است و غالبًا با ذهنیت سنتی سیاست و یا سیاست منفعتی بر سر تصاحب و ابقای قدرت چانه زنی می کنند، و

دانم که با فراخوانی تمام نیرو و توان خویش و حمایت و هماهنگی مجموعه های نخبگان همفکر، طرح و راهکار هایی را 



پیشکش کنیم که با توکل به خداوند بتواند ظرفیت تبدیل شدن به گفتمان ملی را داشته باشد و به عنوان راهبردی کار ساز 

 واقع گردد. برای حل بحران افغانستان موثر

به این باورم که تنها راه مهار بحران و گشایش افقی نو که تهدید ها را به فرصت تبدیل کند، همگرایی و همبستگی و 

تفاهم رهبران سیاسی، علمای دینی، متنفذین، شخصیت های تاثیرگزار، مجموعه های جامعه مدنی، روشنفکران و سایر 

تفکر ملی است. چنانی که از مدتی بدین سو در محور آجندای ملی شاهد به  نخبگان از اقشارمختلف جامعه درمحور یک

هم گره خوردن افکار و اندیشه ها و نظریات بس ارزشمندی از سوی حلقات مختلف بوده ایم و این روند می تواند بسیار 

 امیدوار کننده باشد.

لی با تعریف مشخص آن استوار است و طرح آجندای ملی بیشتر روی ضرورت داشتن و فهم و کاربرد منطق وحدت م

در پی کسب  زد و بندهای سیاسی زود گذر و سطحی نیست، بلکه جوهره ی آن فراتر از هویت های سیاسی و قومی و 

زبانی و ایدیولوژیک، در پی ایجاد بستره بزرگ ملی با معیارهای مدنی ست که قادر باشد برای نسل های بعدی نیز، راهگشا 

 د.و درس آموز باش

شکی نیست زمانی که یک طرح از آدرس یک اندیشه صادر می شود، جایگاهی ماندگار خواهد یافت. اندیشه ای که 

؛ زمانی که برادر شهیدم احمد شاه مسعود، با توجه به 2001آجندای ملی از آن نشأت می گیرد، بر می گردد به اوایل سال 

ایت داد تا جمعی از نخبگان سیاسی و روشنفکران کشور را به اندوخته ها و تجربه های سیاسی اش تصمیم گرفت و هد

منظور رایزنی و مشورت طلبی و تصمیم گیری بر سر مسایل حساس و حیاتی کشور دعوت نموده گرد هم آوریم. همان 

ه ای سال در لندن نخستین گردهمایی را با حضور بیش از سیصد نخبه سرشناس و متعهد کشور ترتیب دادیم تا بتوانیم نقش

را تهیه و تنظیم کنیم که توانایی حل بحران افغانستان و شکستن بن بست سیاسی آن را داشته باشد. اولین جلسه بزرگ 

روشنفکران و شخصیت ها در لندن بود که با استقبال گرم مسعود شهید مواجه شد و از آن به عنوان پلی میان مجاهدین، 

نخستین گام ما در این راه بود، ولی دریغا که چند ماه پس از آن احمد شاه نیروهای داخل و روشنفکران یاد نمود. این 

 مسعود به شهادت رسید، اما چنان که خودش جاودانه شد، اندیشه و آرزویش نیز پایدار و باقیست.

روز بود که من نخستین نسخه آجندای ملی را به صورت مکتوب و فشرده تهیه و تنظیم نمودم و تا به ام 2003در سال  

روی آن پافشاری می کنم و صد البته که تا به سر انجام رساندن اش، دست از تالش بر نخواهم نداشت. چه این طرح تنها 

خواستار این است که برای یک بار هم که شده در تاریخ افغانستان، توجه همگان را به راه اندازی یک پروسه ملی واقعی 

مدنی و تفاهم بین االفغانی، با الهام از دین مقدس اسالم و در  -د گفتمان ملیبرای مهار نمودن بحران در کشور با ایجا

 چارچوب قانون معطوف نماید.

این طرح در قدم نخست و اقدامی فوری، خواهان فراهم کردن زمینه ایست تا نخبگان افغانستان با هر تعریف و هر  

گرد هم آورد تا اینان با گفتگو و دیالوگ، ایجاد احساس اندیشه سیاسی ای که باشند را درمحور یک دیدگاه مشترک ملی 

ملی وهمگرایی بتوانند ابتدا پایه های تیوریک یک تفکر ملی ر ا به وجود آورند و با حرکت در آن مسیر، فضای مایوس 

رم که آغاز کننده بی اعتمادی را بشکنند و به ناامنی روانی ای که در جامعه موج می زند، نقطه پایان بگذارند. شک ندا

اجرایی شدن این طرح، دست کم موجب بازگشت اعتماد به فضای سیاسی و امنیتی و اجتماعی خواهد شد و این بحران 

های افسار گسیخته را اگر نه محو، که مهار خواهد نمود و چند دسته گی ها و پراکندگی ها را سامان خواهد بخشید. 

رام آن با تفاهم و از طریق باور های مردم با راه اندازی یک مکالمه سراسری آجندای ملی می تواند  دمکراسی را در بستر آ



ملت سازی و نظام  -میان جامعه افغانستان به نحوی دمکراتیک سامان داده و به شکل تدریجی پیاده نماید، پروسه دولت

 سازی را تقویت ببخشد و در فرایند آن صلح پایدار به یک واقعیت تاریخی مبدل گردد.

آجندای ملی تاکید دارد که  بیداری ملی و خودآگاهی را باید از طریق راه اندازی گفتمان ملی و سازمان دهی اجتماعی 

تحقق بخشید. آنچه از این روند حاصل می شود، یقیناً می تواند ارایه کننده ی پاسخی دقیق در برابر چالش های قومی و 

فغانستانی که به آرامش و ثبات نخواهد رسید مگر آن که ارزش های جمعی و تباری برای افغانستان امروز و فردا باشد؛ ا

 ارزش محوری، بنیاد تصمیم گیری ها و روابط ملی و منافع ملی را رقم زنند.

اکنون باید به روش هایی اندیشید که از دل واقعیات بیرون می آیند و توان حالجی مشکالت را دارند. ما رفته رفته  به 

یدیم، سالی که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و برگذاری انتخابات، سالی پر از چالش خواهد رس 2014سال 

بود. از سویی دیگر چالش های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی برای همه ما روشن است . نشود خدای ناخواسته به 

ر، انتخابات به یک کشمکش درونی و دور باطل تاریخی علت عدم برنامه ریزی دقیق و درنظر گیری شرایط حاکم در کشو

 دیگر مبدل گردد.

دغدغه من این است که اگر هر چی زودتر به باز سازی اعتقادی نپردازیم، یعنی نگاه مان به گذشته نگاهی انتقادی و 

نخبگانی نباشیم، دیگر تعیین صریح و صادقانه خطاهای گذشته نباشد، و در پی ارایه راهبردی متکی بر خرد جمعی و بسیج 

نمی شود مشکل اعتقاد و اعتماد از دست رفته جامعه را حل کرد. آن وقت است که راهی به ما تحمیل می شود که ما را در 

 مسیر بی بازگشتی قرار خواهد داد.

سر اجرایی الزم می دانم یک نکته را متذکر شوم که پس از چاپ اول و انتشار کتاب آجندای ملی، بحث و گفتگو ها بر 

شدن نخستین گام آن یعنی برگذاری پروسه گفتگوی بین االفغانی خیلی باال گرفت، اما در واقع زمانی که من اظهارات اغلب 

سیاستمداران مطرح را می شنیدم، برای من شگفتی آور بود که چرا در پس همه ی رایزنی ها، تنها رفتن به انتخابات و 

 می آید؟!مسأله کسب قدرت است که به میان 

درست است که ما انتخابات را به عنوان کنش سیاسی سطح باالیی در پیش رو داریم؛ اما مسأله و دغدغه دلسوزان 

جامعه و نیرو های ملی و سیاستمداران نباید این باشد که چه فرد و گروهی پس از این خواهد توانست اقبال بر قرار شدن 

 بر مدار قدرت را از آن خود کند. 

هن ام را مشغول می نماید این است که ما چگونه و با چه برنامه ای می توانیم انتخابات را به یک فرصت برای آنچه ذ

همبستگی عمومی و نجات کشور تبدیل کنیم؟ مردم فداکار ما نزدیک به چهار دهه است که مسوولیت دینی و ملی شان را 

دهند که به جای کشمکش و سیاست بازی و نمایش های عوام  در دفاع از وطن انجام داده اند، اکنون رهبران شان نشان

فریبانه ای که کشور را همواره به بیراهه کشانیده است، می توانند با بحث ها و گفتگو های منطقی و استوار بر فهم، 

جایگاه خویش عقالنیت و درایت سیاسی به تفاهم برسند. زیرا کسانی که از بین مردم برخاسته و ادعای رهبری دارند باید 

را در معادالت سیاسی کشور مشخص کنند. برای برنامه ها و اهداف شان مرزهای روشن و ملموسی داشته باشند و در یک 

کالم تکلیف شان با خودشان روشن باشد. فرد و یا گروهی که می تواند در جامعه نقش آفرینی کند و از سوی دیگر در 

طریق در فضای سیاسی کشور اثر بگذارد، با درک این واقعیت که شرایط امروز ساخت سیاسی حضور داشته باشد و از این 

افغانستان دیگر مجال تجربه و خطا را به کسی نمی دهد، باید در پی این باشد که خواسته هایش را با خواست عمومی 

 هماهنگ سازد و تا حد ممکن یک سیاست اخالقی را دنبال نمایند.



نند از شیوه های قدیم دل بر دارند و قدرت به معنای منافع قومی و گروهی بوده، شرایط برای خیلی هایی که نمی توا

امروز حکومت افغانستان عبرت آموز شده است، چه پایان این مسیر مشخص است و پیداست که به کجا می انجامد؛ به 

ت، به همه ی نیروها هشدار دهنده جایی که مطلوب هیچ کس نیست. خفت و ذاللتی که امروز دامن گیر دولت افغانستان اس

 است و آنان را به بیدار باشی فرا می خواند.

تک رویی ها و تک صدایی ها اگر راه به جایی می بردند، امروز ما در این شرایط نامناسب نبودیم که نیروهای متالشی 

 گیر کنند.شده ای که در جنگ نیابتی علیه افغانستان قرار دارند، باری دیگر مردم ما را زمین 

مسلماً آنچه امروز ما می خواهیم با آنچه امکان تحقق دارد، دو مسأله کامال متفاوت است. با توجه به وضعیت امروز 

واضح است که رفتارهای فردی نمی تواند از منطق بین االذهانی تبعیت کند. لذا تاکید می کنم که از خالل تجربه و گفتگوی 

که بتواند گره گشای مشکالت باشد و نگرانی های امروز را در بستر اطمینان بخشی  جمعی باید به شیوه ای دست یافت

فرو نشاند، چه بدون راه اندازی نقشه ای که مورد رضایت اکثریت باشد، فقط رفتن به طرف انتخابات و انتخابات را وسیله 

  2014باز هم  با توجه به وضعیت حساس  برد و باخت قرار دادن، چه بسا که در این میان کاندیدی نیز به موفقیت برسد،

اوضاع و احوال پیچیده تر و شکننده تری را در پیش رو خواهیم داشت. چنانچه انتخابات های قبلی با چند مشکل عمده ی 

درصد و ایتالف رهبران اقتدار گرا به خاطر انحصار قدرت و دیدگاه های تنگ قومی، حتا  50تقلب ، آرای کمتر از 

نیروهای بین المللی، دولت را با عدم مشروعیت الزم و عدم داشتن پایه های یک دولت ملی مواجه ساخت و درموجودیت 

و رسیدن به ثبات  2014باعث بحران اعتماد، شکننده گی  و فساد گردید. چنان که امروز برای عبور موفقانه  کشور به سال 

 ل شده است.و پایداری، دولت آقای کرزی خود به مانعی عمده و جدی بد

ما در آستانه تحوالتی بزرگ قرار داریم، از سویی برگذاری انتخابات و از طرفی دیگر خروج نیروهای بین المللی از 

افغانستان و چلنج های بزرگ سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی را در پیش رو داریم. درچنین شرایطی است که پای 

میان می آید. آنانی که عمق تراژیدی و مسایل را درک می نمایند و با احساس و مسوولیت و رسالت نخبگان افغانستان به 

تعهد و دلسوزی موضوع را با جدیت دنبال می نمایند، می بایست به میدان بیایند. گذار از این مرحله بی تردید تالش 

مسایل کالن ملی و اولویت های جمعی نخبگان را از اقشار مختلف و مطرح می طلبد تا دست کم با تفاهم حد اقلی باالی 

ملی این آزمون را با عقالنیت و ژرف اندیشی موفقانه پشت سر گذارند؛ چه جامعه جهانی در حال ترک افغانستان است 

ومشکل مشروعیت نظام همچنان برجایش باقیست و آینده پیش رو در هاله ای از ابهام و بن بست قرار گرفته است. با ادامه 

 شک وضعیت بحرانی کشور به سمت درگیری ها و بحران های گسترده امنیتی به پیش خواهد رفت . ی این حالت بدون

تفاهم درمحور آجندای ملی نه تنها می تواند باالی موفقیت پروسه انتخابات تاثیری مستقیم داشته باشد، که مسلمًا 

ور و ادامه حمایت های مادی و معنوی و حفظ  ارزش ها، ثبات و امنیت موجود در کش 2014درجهت گذار موفقانه به 

 جامعه جهانی نیز، کارساز و اطمینان بخش خواهد بود.

با توجه به این که آجندای ملی وضعیت کشور را به طور فشرده آسیب شناسی نموده و میکانیزم و ساختار نقشه راه را   

مدنی و راه  -لوگ بین االفغانی و گفتمان ملیدر راستای رسیدن به راه حلی جمعی تدوین نموده است، با ایجاد خانه دیا

اندازی کنفرانس های دایم الفعال امیدواریم که نخبگان افغانستان بتوانند با رایزنی ها و حالجی کردن مسایل، محتوای 

 آجندای ملی را غنی تر ساخته، به عنوان یک سند ملی، آینده متحدانه و مطمین تری را ترسیم نمایند .



می توانیم با رویکرد به چشم اندازی که از مولفه های آجندای ملی ارایه شده است، در چارچوب پایه های با این شیوه 

تیوریک روشن و واضح این طرح، با درنظرداشت اهداف مورد نظر و مشخص نمودن اولویت های ملی در محور آن تفاهم 

 ایجاد گردد.

مدنی، شخصیت های ملی و  -ایزنی با نخبه گان سیاسیخرسندم که پس از چند ماه فعالیت مستمر و گفتگو و ر

روشنفکران متعهد و دلسوز کشور، اکنون آجندای ملی به حیث یک پروسه مستقل ملی درهماهنگی و تفاهم نخبگان با 

حمایت مجموعه ای از احزاب سیاسی و جامعه مدنی، شخصیت های مستقل، جمعی از علما و خبره گان کشور و خصوصًا 

زیز در نشست های مشورتی میان نخبگان در سطح ملی و سرتاسری کشور، روندی رو به گسترش دارد. آرزومندم جوانان ع

تا با طرح مباحث این کتاب در گفتگوهای بین االفغانی طی کنفرانس های دایم الفعال، نشست ها و مشورت و رایزنی ها 

و امیدوارکننده برسیم، خأل موجود در کشور را پر نماییم و به  بتوانیم روی مسایل ملی افغانستان به یک توافق اطمینان بخش

نسل امروز و فردای مان، آرامش و امنیت و اعتماد و اطمینان را هدیه کنیم و حافظه ملی را به عنوان یک میراث  بزرگ 

نی های بی شماری تاریخی به آینده گان بسپاریم و سنگ محکمی بگذاریم در تعمیر سرزمینی که مردم آن به خاطرش قربا

 داده اند.

 

 احمد ولی مسعود

 1392زمستان  -کابل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نخست؛ نگاهی اجمالی به گذشته افغانستان
 

روایت تاریخ نشان می دهد که امتناع زمامداران خصوصاً رهبران سیاسی افغانستان از بحث جدی در باره واقعیت ها، عمیق 

ها نیز نسبت به واقعیت های تلخ و شیرین جامعه تاریخ طوالنی دارد. به همین جهت وگسترده بوده است و عدم پذیرش آن 

تحوالت اجتماعی به مفهوم واقعی کلمه به وقوع نپیوسته و رویداد های تاریخی به عنوان نقطه های عطف همگرایی برای 

 تأمین عدالت و توسعه در نیامده اند.   

به باور من، فقدان آگاهی و عدم توانایی اکثر حکام کشور در رابطه با ابعاد پیچیده به سامان نمودن عرصه های متنوع 

حیات ملی افغانستان که بنا برجبر تاریخی  بر رویکرد ها، پالیسی ها و تصمیم گیری های آن ها سایه افکنده است، جدی 

شود. از همین روست که امروزه ما را با چلنجی بزرگ و عقب ماندگی جبران ترین مانع در مسیر تغییرات مثبت  تلقی می 

ناپذیر مواجه ساخته است؛ چلنجی که از دوران های دور شکل گرفته و اکنون بسانِ بیماری درمان ناپذیری آثار شوم اش را 

 بر تمامی شئون زندگی سیاسی واجتماعی ما بر جای گذاشته است. 

چند صد ساله ما نهفته است؛ چه در طول تاریخ افغانستان همواره و به گونه ای و به نوعی،  ریشه این امر در تاریخ

صاحبان قدرت با شیوه های گوناگون اغلباً با ابزار های غیرعقالنی کوشیده اند موقعیت های شان را حفظ و دامنه استیالی 

اجتماعی را دامن زده و کشمکش ها و نزاع های بیشتر شان را گسترش دهند، روندی که نا امنی و بی ثباتی سیاسی و 

برخاسته از آن، امنیت و ثبات کشور را همواره دستخوش تزلزل نموده است و این خصوصیت زنجیروار پیامدهای منفی ای 

گونه  به دنبال داشته است که رفتن به سوی آینده ی مشترک را در هاله ابهام قرارداده است. چنان که نتیجه آن را می توان به

نمایان در سیمای نظام هایی دید که با تالش در ساخت سیاسی متمرکز و استبدادی در چارچوب یک فرهنگ سیاسی منحط 

و توقف شکل گیری نهاد های مدنی، به گسترش روحیه قوم گرایی و عدم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت شان، اراده 

 ند. یک ملت را پای بست امیال قدرت طلبانۀ خود کرده ا

سال به درازا کشید، الی جنگ اول افغان و  40که  18و با آغاز جنگ میان سرداران افغان در طول قرن  17از نیمه قرن 

تا کودتای جمهوری خواهانۀ محمدداؤد خان  18و جنگ دوم افغان وانگلیس در نیمۀ دوم قرن  18انگلیس در نیمه اول قرن 

شاه در نیمۀ دوم قرن بیستم و تجاوز قشون سرخ، افغانستان همواره شاهد  برضد نظام سلطنتی پسر کاکایش محمد ظاهر

کشمکش های درون خاندانی، منازعات قبیله ای و آجنداهای شخصی برای تصاحب قدرت سیاسی، رقابت های منطقه ای 

این حوادث و  و لشکرکشی های جهانی بوده است و در این میان مردم افغانستان و حقوق آن ها، بزرگ ترین قربانیان

کشمکش های قدرت طلبانه، رقابت های میان نخبگانی و آزمندی های منطقه ای و جهانی بوده اند وهیچ گاهی زمینۀ ایجاد 

یک نظام سیاسی قانونمند که مردم در سایۀ آن با آرامش و اعتماد به سر برده باشند و امید رسیدن به صلح پایدار را داشته 

غانستان به حیث یک کشورِ با ثبات، استقرار نیافت و این خود باعث ناکامی تاریخی افغانستان باشند، مهیا نگردید و اف

 گردید. 

مفکوره پادشاهی مطلق عبدالرحمن خان، مشروطه خواهی امان اهلل خان، تدریج گرایی آل یحیی، دهه دموکراسی محمد 

هادی، امارت خواهی طالبان همه و همه به مثابه ظاهر شاه، سوسیالیزم حزب دموکراتیک خلق، حکومت اسالمی رهبران ج

ابزار مشروعیت بخشی بودند که تغییر حاکمیت ها را توجیه می کردند و هیچ گاهی هم بازتاب دهنده تغییرات بنیادی در 

 دستگاه های مفهومی و زیر ساختار هایی در داخل اجتماع نبودند.



ها در بین نخبگان سیاسی و خاندان های حاکم، بیانگر این  نگاهی گذرا به تغییرات ایدیولوژیک ناشی از کشمکش

امراند که همه ی آن ها عاری از بنیان های مردم پسند و اساسات آینده نگرانه بوده است. به این ترتیب دوره های باطل 

می گردید، رقابت های خشن که توسط نخبگان سیاسی افغانستان به منظور کنترول و برتری انحصاری بر رقیبان رهبری 

 سایه خود را بر سراسر تاریخ افغانستان گسترده است . 

ایدیولوژی های پر نقش و نگار، فقط یک الیه نازک بوده است که بر فرهنگ سیاسی عنعنوی کشیده شده اند. سیاست 

ی قالبی و عنعنوی در افغانستان متشکل از مجموعه ای از اعتقادات سر بسته تلویحی، فورم های خویشاوندی، رفتارها

 سلسله مراتب هویتی می باشد. 

حامالن ایدیولوژی های رسمی، خود محصول جامعه سنتی خویش هستند که هرگز نتوانسته اند با خاستگاه ها و ریشه 

های اجتماعی و فرهنگی خود وداع نمایند. با داشتن چنین فرهنگ سیاسی منحط و ویرانگرِ حکومت های افغانستان، این 

ند که در طول تاریخ افغانستان، هر از گاهی که خواسته اند به بازی های منطقه ای و رقابت های پیچیده در خارجی ها بود

این سرزمین پرداخته و برای دولت مردان ما نیز حمایت یک کشور خارجی در بازی های  سیاسی شان حتمی پنداشته می 

جنوب توانسته اند رژیم های دلخواه خود را در افغانستان شده است. ازین روست که کشورهای بیرونی همواره از شمال یا 

تحمیل نمایند، در حالی که مردان و زنان این سرزمین فرصتی نداشته اند تا در پروسه تصمیم گیری هایی که زندگی آنان را 

 سامان دهد سهیم باشند. 

ا هم روسیه بود که در کشمکش های تاریخ به ما می گوید که در چارچوب بازی بزرگ خواست و اراده بریتانیا و ی

داخلی و سمت و سو دهی افغانستان نقش تعیین کننده ای را ایفاء می نمود. امروز نه تنها دایره بازی بزرگ تر شده، که 

 تعدد بازیگران و مراکز قدرت نیز بیشتر گردیده اند، اما دولت مردان ما فقط با اندیشه و ابزار کهنۀ سیاست عادت کرده اند.

رگیری و منازعات میان نخبگان در سرتاسر تاریخِ معاصرِ افغانستان برای قدرت های خارجی رقیب، زمینه مساعدی را د

فراهم می ساخت. قدرت های بیرونی با استفاده از نخبگانِ طبقه حاکم می توانستند به آسانی به منافع مورد مناقشه منطقه 

 ای خود دست یابند.

ابسته و متشکل از نخبگانِ یکدست، منطبق با اصول حاکمیت پدرشاهی، با سیاست به صحنه آمدن یک حکومت و

حذف رقبا و متمایل به سر کوبگری، با فرهنگ سیاسی کشور کامالً مطابقت داشت. دقیقاً مانند امروز درطول تاریخ معاصر 

یچ حکومت مرکزی ای در کشور افغانستان، وابستگی و اتکا به قدرت های خارجی مانند اعتیاد به مواد مخدر بود. ه

 نتوانسته است درجات باالیی از کنترول و اداره سیاسی و اجتماعی را بدون حمایت خارجی ها اعمال نماید.

گرچه تالش این حکومت ها برای ایجاد قدرت های متمرکز با ناکامی های متواتر ادامه داشته است، اما مداخالت 

ر می ساخت تا ساحاتی را تحت کنترل نیم بند مرکز قرار دهند و حکومت ها نیز، خارجی ها، حاکمان را به گونه ای قاد

ماهیت نامتمرکز سیاست در افغانستان را نادیده می گرفتند و به سرکوب گری ادامه می دادند؛ روندی که به شدت بستر 

شارکت عادالنه در امر تعیین های ایجاد نهادهای سیاسی و اجتماعی و اساسی ترین حقوق مردم این سرزمین که همانا م

 سرنوشت شان است، را با چالش مواجه می کرد و صدمه می زد.

هر دولت و یا نهضت سیاسی در افغانستان، صرف نظر ازین که اهداف و جایگاه ادعایی اش چه بوده، هوا داران خود 

حمایت می کرد. نتیجه این همه  را بر طبق معیارهای همبستگی قومی و قبیلوی بر می گزید، به حرکت در می آورد و

کشمکش ها، قربانی شدن ها و بر باد رفتنِ سر نوشِت  مردم و ناکامی تاریخی افغانستان به حیث یک کشور مستقل، فاجعه 



مهلکِ عقب ماندگی مزمن است که تمامی مناسبات اجتماعی و فرهنگ سیاسی مان را در ورطه سنت گرایی های قرون 

 .وسطایی قرار داده است

که به واسطه عناصر چپ به وقوع پیوست، پایه های مشروعیت سنتی بحران زای حاکمیت فروریخت  1978با کودتای 

و افغانستان وارد مرحله دیگری از تالطم گردید. در عین حال روشن شد که انحصارِ حاکمیت بر منابع قدرت و توزیع آن 

بودی قرار داد و بحران جدید تری را وارد صحنه نمود. این طی آن سال های متمادی، اجتماعات محلی را در معرض نا

گونه بحران ها مخصوصاً زمانی عمق شان را نشان دادند که کودتا گران از تأمین روابط اساسی افقی عاجز آمدند و نتوانستند  

قطب بندی ها گردید و مفهوم  برابری را عینیت و قوام بخشند. در آن صورت نه تنها صحنه سیاست بلکه تمام جامعه دچار 

در معرضِ تجزیه قرار گرفت. افراط گرایی های ایدیولوژیک همراه با سیاست های غیرِ ملی و قوم گرایانه توسط نخبگان 

سیاسی برای رابطۀ حاکمیت و جامعه مورد استفادۀ ابزاری قرار گرفت. این روند تا زمانی ادامه داشت که دوازده سال قبل، 

افقِ نو در تاریخ افغانستان که به بهای سنگین مبارزات قهرمانانه مردم مومن و معتقد ما به خاطر وطن، سر انجام با گشایش 

آزادی، استقالل و عدالت رخ داده بود، امید به آینده ای را  به وجود آورد که نه تنها توان و ظرفیت پاسخگویی به بحران 

ت اعتماد برای همگرایی، هماهنگی برای تأمین برابری اجتماعی و های متنوع را داشت، بلکه به گونه ای روشن می توانس

اجتماعی را زمینه  -عبور از تنگناهای سنتی در مسیر تغییرات نوین مدنی و انبساط قدرت در قالبِ توسعه پایدار سیاسی

ی های آزمندانه به آرزو سازی نماید، اما با تأسف که این بار هم  رقابت میان نخبگانی، ناکارآمدی، نا آگاهی و قدرت طلب

های مردم لطمه وارد آورد؛ چه بدون در نظر گرفتن خواست و آرزوی مردم و بدون مشارکت واقعی و همه جانبه آنان و 

بدون رسیدن به یک چارچوِب معینِ معقول و قابل قبول که فعال شدن روابط میان بازیگران سیاست و مردم را جانمایه ای 

 نجام  هر حرکت و سیاستی را با مشکل روبرو می سازد. منطقی ببخشد، آغاز و ا

بحران های روز افزون امروز در کشور زاییده سیاست و سیاست گذاری کسانی است که با عقب گرد فکری وعقده 

گشایی سیاسی، قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور را به عهده گرفته اند و با بیراهه رفتن های شان، ضربه های 

ن ناپذیری را به کشور وارد کرده اند. از طرفی پایین بودن سطح سواد و فقدان دانش و آگاهی جامعه نیز باعث شده جبرا

است تا عده ای انگشت شمار بتوانند با استفاده از تعامالت نابسامان سیاسی و اجتماعی به میان آمده و فرصت هایی که به 

 د، به فکر منافع خود و در جهت پیشبرد آجنداهای شخصی خویش باشند.بهای سنگین و با عزمِ مردم  به دست آمده ان

اکنون تنها راه باقی مانده، جستجوی راه حل های مناسب و منطقی است که برای برون رفت و خروج از باتالقی که 

اگر قصد خیر انگیزه و زنیم، بدان نیاز داریم. به عقیده من این کارِ دشوار و ناممکنی نیست؛ که  امروز در آن دست و پا می

اراده باشد، هرچند بحران پیچیده تر گردد، شناخت عوامل اصلی و تنش های برخاسته از آن نیز دور از امکان نمی باشد. 

بنابر این روش های مواجه شدن آگاهانه با بحران و یافتن راه های حل نیز مقدور و میسر خواهد بود. اگر بخواهیم به هدفی 

کنون نیافته ایم، نقشه راه را باید از ابتداء مورد بررسی و بازخوانی قرار داد. باید اطمینان یافت که چارچوبی دست یابیم که تا

کارآمد، نقشه ای دقیق و برنامه عملی را  در دست داریم، که اگر نقشه راه غلط باشد و انتخاب مسیر اشتباه، نه تنها که به 

 نه دارتری نیز خواهیم شد. مقصد نمی رسیم که گرفتار بحران های دام

از آغاز تحوالت جدید در افغانستان، حداقل برای من کامالً مشهود بود، راهی که پیش پای مان گشوده شده به بیراهه 

می رود و باز هم ما را دچار مشکالت عمده و بحران های طاقت فرسا خواهد نمود. در همه ی این سال ها گاه با پیشنهاد 

گاه هشدار های حکومتی و برخی جبهه گیری های تنگ نظرانه مواجه بودم، اما همواره با صراحت و برخی امتیازات و 

صداقت در راه انداختن گفتمانی کوشیده ام که سوای سیاست های حکومتی در پی یافتن راه حلی منطقی و کار ساز برای 



ن معتقد بودم و باور داشتم که سیاست حاکمیت مواجه شدن با بحران های موجود و احتماالت خطر آفرین آینده باشد، چو

 در مسیری جریان ندارد که به تحقق آرزوهای مردم منتهی شود.

طرحی را تحت عنوان آجندای ملی ارائه نمودم که زمینه های  2003دقیقاً بنا برهمین نگرانی های جدی بود که در سال 

ی هویت ملی، تا پروسه اعتماد سازی، ارزش های حقوق بشر گسترده ای را مورد توجه قرار می داد؛ از چگونگی شکل ده

و دموکراسی، مسأله مهم امنیت و  سرانجام تشکیلِ حلقۀ ملی که با ایجاد تیم رهبری واحد به یقین می توانست کارآمد، 

شور، که ملت سازی و نظام سازی در ک -قابل اجرا و توأم با دستاورد و آغازی باشد اطمینان بخش  برای پروسه دولت

متأسفانه توجهی به این طرح و طرح های مفید دیگر نشد و نتیجه همان گردید که شاهد اش هستیم و با تاسف که 

 افغانستان از بزرگ ترین فرصت تاریخی آن باز نگه داشته شد.

ده نو با نگرشی کوتاه و مرور سطحی حوادث تاریخ در می یابیم که متأسفانه خوش بینی و خوش باوری به هر پدی

ظهوری در افغانستان از جانب مردم، روایت همیشه ی تاریخ ما شده است. با این تفسیر، تا زمانی که مردم ما در روشنی 

کامل جریانات و مسایل اساسی و حیاتی و سرنوشت ساز خویش قرارنگیرند و دقیقاً ندانند که خیر و مصلحت شان در چه 

وقع داشت که آرمان های آنان را حلقات و مردمانِ فرصت طلب وعناصری که در چیز و کدام راهی نهفته است، نمی توان ت

کمین نشسته اند تا هرآنچه را که خود مصلحت می بینند و در آن خیر مردم جایی ندارد، به یغما ببرند و باز این مردم 

ت کنند.  لذا باید قبل از آن که هستند که باید تاوان خیانت دیگران و ندانم کاری و ساده نگری خویش را به سختی پرداخ

بسیار دیر شود، می باید کنش هایی را در پیش گرفت تا روابط دولت و مردم و آنچه موجب تحکیم حاکمیت قانون، تقویت 

دموکراسی، تأمین عدالت و ایجاد نهادهای مدنی می گردد را از حالت قوه به فعل در آورد و اقدامات سازنده ای برای حق 

 ن و برخوردار شدن مردم از زندگی آبرومندانه را روی دست گرفت.خوشبخت بود

در طول این سال ها تمام تالش من متکی به یافتن راه ها و سراغ گرفتن مسایلی بوده است که بتواند ما را در رسیدن 

شرایط ما را به سمت به یک وفاق ملی یاری کند تا برای چاره جویی رنج ها و آالم مردم راهگشا گردد، یا حد اقل بتواند 

بهبود هدایت کند. امروز قطعاً باید آموخته باشیم، تازمانی که خواست واقعی مردم در نظر گرفته نشود، طرح هر راهکاری 

مترقی یا منحط، درست یاغلط، مذهبی یا مادی... به معنی واقعی کلمه نابجا خواهد بود و درنتیجه پیش گرفتن هر راهی، 

 کردنِ کار سیاست و اجتماع و سپردن سرنوشت کشور به تصادف و احتمال وحوادث می باشد. بیراهه است و واگذار

حاال مردم بیش از هر زمان دیگری به این باور رسیده اند که دیگر چنگ زدن به ریسمان پوسیده قومیت، قبیله، تبار، 

ین نشان دهنده ی اینست که مردم ما به خیل و اصل و نسب نمی تواند برای آنان سعادت و خوشبختی به ارمغان آورد و ا

خصوص نسل جوان این سرزمین که بیشترین نفوس کشور را تشکیل می دهند، باعبرت گرفتن از گذشته در پرتو آگاهی 

بهتری قرار دارند. خواست و منافع خود را با عقالنیت در منافع همگانی دیدن و آینده نگری به آنان فرصت داده است تا 

کشور را زیربنای همه ی تصمیم ها و رفتارهای خود قرار دهند؛ اما سئوال این جاست که دولتمردان خیر و صالح 

وسیاسیون ورهبران ما تاچه حد در به ثمر رساندن اساسی ترین رسالت خویش یعنی ساختن افغانستان جدید با مؤلفه های 

اساس تفاهم ملی و احیای روح اجتماعی و آگاهی  ایجاد وحدت ملی  واقعی و بنا کردن پایه های وحدت اجتماعی نو، بر

 سیاسی و فرهنگی نقش داشته اند و یا در ایفای نقش شان صادق بوده اند؟!

دوازده سال پیش با بازشدن افقی جدید در فضای افغانستان، این امکان را می داد تا شهروندان کشور در امر انتخاب 

ی توانستند با آزادی اراده، ازطریق نمایندگان برگزیده شان دست به انتخاب نظام سیاسی آینده شان نقش داشته باشند و م

بزنند و این یعنی نخستین گام. امید آن می رفت تا با برداشتن این قدم و قدم های بعدی، برای تحقق جامعه ای که سنگ 



وزش و فهم سیاسی مردم، تهداب آن بر بنای عدالت و روش دموکراتیک گذاشته می شد، با باالرفتن سطح سواد و آم

دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی را در آینده نزدیک شاهد باشیم. امید آن می رفت تا از این پس دامنه آگاهی سیاسی 

مردم گسترش یابد، خواست های سیاسی چند برابر شوند و پهنه اشتراک سیاسی شان را وسعت ببخشند. به نظر می رسید 

ت نخستین است، چه توفیق در سازگاری و حل مشکالت اولیه، راه را برای برنامه های که بزرگ ترین دشواری مشکال

موفقیت آمیز بعدی هموار می ساخت و این نوید را می داد که عبور آرام وموفقانه مردم افغانستان از یک مرحله حساس و 

جدی تر شود. زمان آن بود تا افغانستان  رسیدن به مرحله بعد، با حمایت و کمک های بین المللی برای بازسازی افغانستان

پس از سال ها جنگ، برای تقویت بنیه ملی خود، در پهلوی دیگر ملت های مستقل و آزادِ جهان، نمونه ای از گذارِ موفقانه 

 از جنگ و ناکامی تاریخی به صلح و امنیت و عدالت و توسعه باشد. 

کسی به جاذبه های جادویی فکر خودش بپردازد و به افکار خود عقیده من بر این بود که اگر در دوره جدید هم، هر

ساخته، پایبندی وسواسی و بیمارگونه ای نشان دهد و کسی به مردم و خواست مردم وقعی ننهد، با کمال تأسف باید اعالم 

ی به وجود نمود که پس از همه ی گذشته های درد آور تاریخی، هیچ تغییری در افغانستان صورت نگرفته و هیچ تحول

نیامده وهیچ حقی جای باطل را نگرفته است، صرفاً قدرتی به جای قدرتی دیگر نشسته است. درحالی که با پس زمینه 

تاریخی ای که ما داشتیم باید تعلق و سرسپردگی خود را به کشور وسرزمینی واحد تبارز می دادیم و ثابت می کردیم  که  

، همدلی و ایثار به معنی واقعی، از بروز پیامدهای ناخواسته تاحد امکان جلوگیری می توانیم با عقالنیت، تفاهم، توافق

نماییم؛ چه تاریخ هنوز هم راه دور و درازی درپیش دارد. تنوع قومیت ها همچنان پابرجاست و دلبستگی ها و تمایل به 

رح خواهد ماند. انتظار آن می رفت تا قدرت نیز با جاذبه های شورانگیز خود همانند گذشته در زندگی و حیات سیاسی، مط

دوره جدید، همچنان که در تب و تاب شعارهایی چون دموکراسی، آزادی، عدالت، ارزش های انسانی و... آغاز شد، بتواند 

 بسیاری از معضالت و مشکالت ما را که در درازنای تاریخ با آن ها دست به گریبان بوده ایم، از سر راه مردم ما بردارد.

همان ابتدا تأکید داشتم که نمی توانیم بدون رویاروشدن با مشکالت وموانع موجود در کشور، ناگهان به جهانی دیگر از 

و کشوری از پیش ساخته شده بجهیم. کشور ما دچار دردهای مزمنی است که باید به آن ها توجه کنیم. دیگر نباید در دور 

برای کسانی که در گردونه مصلحت جویی های معامله گرایانه «  جام می« سهم مردم شود و« خون دل»مکرر تقسیم، بازهم 

امکانات فراخ تری را برای خویش فراهم می آورند برسد. معتقد بودم که درزمینه های سیاسی و اجتماعی، باید به ایجاد 

اجتماعی و وفاق فرهنگ ملی سیاسی و اجتماعی سراسری اندیشید تا پیش زمینه ای مناسب برای شکل گیری همبستگی 

 ملی در افغانستان شود.

باور داشتم و دارم که وظایف اصلی  دیروز و امروز ما، یافتن راه های خدمتگزاری به مردم، گواهی دادن به رنج  و 

مشقت آنان، حمایت مجدد از بردباری کنونی شان و تقویت خواست ها و باورهای شان نسبت به یک انسجام جدید ملی 

تسلیم شدن به سرنوشت ناگوار دیگری باشد و آن غرق شدن در  می باشد. عمل کردن به نحوی جز این می تواند به معنای

باتالق های رقابت جویانه ای از دعاوی متقابل خواهد بود. بر همین اساس، سال ها قبل طرح آجندای ملی را آماده کردم که 

رای حل پاره با پرداختن به مسایل ریشه ای سیاسی و اجتماعی می توانست راهگشای بخشی از مشکالت اساسی شود و ب

ای از منازعات، ابتکاری امیدوار کننده باشد و با حمایت همه ی گروه های مطرح، حکومت مؤقت می توانست روندی 

مثبت داشته و احتمال موفقیت بیشتر برنامه های ملی را فراهم آورد. آجندای ملی توافقات گسترده و مشترکی را شامل می 

مؤقت و نیروهای مطرح، راه عبور از تنش ها و بحران های موجود و رسیدن شد که در صورت تصویب و تأیید حکومت 



به یک سلسله اصول و قواعد عملی را برای آینده  سیاسی افغانستان ممکن می ساخت. از طرفی حکومت هم برای 

 از داشت.برخورداری از تداوم حمایت مردمی و تنظیم سیاست ها و برنامه هایش به چنین برنامه ای در سطح ملی نی

حاکمیت ملی، تضمین آزادی و استقالل، تأمین عدالت اجتماعی، توسعه سیاسی، تحقق امنیت همگانی و رفاه و 

خوشبختی شهروندان، پاسخگویی به شماری از چالش ها و استفاده بهینه از فرصت های طالیی، تنها با ارائه سیاست و 

د. دست یابی به همه ی اهداف و برنامه های مذکور یک راه و تنها سیاست گذاری های کارشناسانه و بهتر امکان پذیر بو

معطوف کردِن کانوِن توجهات به یک روند ملی برای مهار نمودن بحران ها و رسیدن به یک تفاهم بین » یک راه داشت:

 «االفغانی و دستیابی به صلح پایدار

 -ی دولت و استحکام پروسه نظام سازی و دولتهمه ی ما باید با تالش وعزمِ بزرگ، برای احیای مجدد قدرت اصل

 ملت سازی، تقویت اعتبار و وجهه کشور، همگام و همآهنگ می شدیم. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2003مروری کوتاه به طرح پیشنهادی آجندای ملی در سال 
 

باشد، با تغییر در ده سال قبل در طرح پیشنهاد اولیه آجندای ملی گفته بودم صلحی که با کمک خارجی ها برقرار گردیده 

سیاست جامعه جهانی می تواند از هم بپاشد. تا زمانی که تفاهم همگانی از جانب خود مان بر روی مسایل ریشه ای سیاسی 

کشور به وجود نیاید و ما روی دیدگاه مشترک ملی و استراتیژی واحد به توافق نرسیم، از ثبات سیاسی و امنیت دراز مدت 

 هم خبری نخواهد بود.

رسش اصلی ما این بود که آیا مردم افغانستان، خود توانایی توافق و همیاری و همگرایی میان خویشتن را برای استفاده پ

بهینه از فرصت های نو رسیده سیاسی دارند و آیا می توانند با هم کنار بیایند و صلح را در معنی واقعی آن در کشور خویش 

 برقرار سازند؟



ارتباط مستقیم به تعریفِ روشنِ مسایلِ مهم ملی و سیاسی ما داشت. دست یافتن به دیدگاه  پاسخ به چنین پرسش هایی

های مشترک ملی، فهم مسایل ملی، توافق و تفاهم روی برنامه مشترک از اولویت های مهم و حیاتی افغانستان دیروز و 

 باشند.  امروز بوده و می

لین جامعه هستند که به این دست از پرسش ها، باید پاسخ روشن و تأکید ما بر این بود که رهبران، مدیران و مسئو

دقیقی داشته باشند؛ ورنه شعار گرایی و سطحی گرفتن مسایل عمده کشور، چنان که امروز دچارش هستیم، فقط برهم زننده 

 نظم اجتماعی است و تداوم بحران را در پی خواهد داشت.

فغانی، به دور از حیطه فشارهای منفی و خارجی، در شفافیت کامل و با گفته بودم که در یک گفتگوی مستمر بین اال

درک دقیق اوضاع جاری با یک فکر سازنده و مؤثر، به دور از همه ی مسایل سمتی و زبانی و گروهی و با در نظر داشتن 

لی به عنوان یک برنامه اوضاع بین المللی، می بایست استراتیژی خود را تدوین نماییم. لذا تأکید من روی یک آجندای م

عمل، برای آن بود که زمینه ایجاد و استحکام اتحاد ملی، احیا و ایجاد اعتماد ملی، تقویت پایه های مشارکت ملی و ادامه 

 حیات پویا و ثبات سیاسی در کشور را تا درصد قابل اطمینانی، مهیا می ساخت.

موضوع را درک می نمودند، به یقین شرایط امروز نه آن بود اگر همان زمان نیروهای مطرح کشور و دولتمردان، اهمیت 

 که از همه سو بحران و نابسانی و نا امنی احاطه مان کرده باشد.

 گردید: عمده مسایلی که در آجندای ملی مطرح بود، شامل موارد ذیل می

 . اتخاذ دیدگاه مشترک ملی و تدوین استراتیژی واحد سیاسی1

 . پروسۀ اعتماد سازی2

 تشکیل حلقه ملی .3

 . برنامه ریزی4

 . ایجاد میکانیزم مناسب5

ارائه پالیسی های روشن و سیاست گذاری های دقیق روی مسایل مهم کشوری و دولتی در مراحل نهایی آجندای ملی 

نی قرار گرفته بود که حکومت را قادر می ساخت برنامه های اجرایی خود را بر اساس آن به پیش ببرد. جدول بندی زما

برای پیشبرد مؤفقانه این طرح باید در نظر گرفته می شد؛ چه اغلب راهکارها و برنامه های شتاب زده بوده اند که در طول 

چند سال گذشته خالقیت بحران سازی شان اوج گرفته است. ما تأکید داشتیم که در مرحله نخست می باید روی چند 

روشنگری در مورد برخی مواضع « پاسخ روشن ارائه می گردیدمسأله ی اساسی آن زمان توجه صورت می گرفت و 

 «سیاسی حکومت، شفاف سازی در مورد نحوه ارائه پروسه های ملی و توافق برسر مسایل حیاتی آینده کشور.

اولویت هایی چون نحوه تصویبِ  قانون اساسی، امنیت و ریفورم قوای مسلح و سرنوشت مجاهدین و مقاومت گران، 

اعمار مجدد و بازسازی، مسأله مهم وحدت ملی و چگونگی رسیدن به آن، مبارزه علیه تروریزم و مواد مخدر،  برنامه های

اتخاذ سیاست خارجی روشن و اعالم خطوط کلی آن به مردم، از جمله اجزای الینفک مسایل حیاتی و آینده کشور قلمداد 

 ی شد.می گردید که باید با دقت و تأمل روی آن ها سیاست گذاری م

هر جامعه ای  ساختار و تصمیم گیری خاص خود را دارد. جامعه ماهم برای این که بتواند کارآیی داشته باشد، به 

تعدادی تصمیمات سیاسی، با کیفیت معینی نیاز دارد. باور من بر این است که در ابتدا توجه به این مؤلفه ها به یقین برای 

 ی موارد در برابر حکومت خود نمایی می کرد، کارساز بودند.مقابله با تنگناهای اساسی که در همه 



من بر این باورم که هرگونه تحول در سطوح مختلف قدرت، عرصه سیاست، فرهنگ و اجتماع در گرو ارتقا سطح 

 آگاهی رهبران و نخبگان درهمه عرصه ها و ارائه راهکارها و شیوه عمل سیاسی مناسب با شرایط کشور می باشد. 

و مشورت خواهی، تقریباً با نفس و راهکار برنامه موافقت صورت گرفت و «  آجندای ملی»ز ارائه این  طرح در آغا

چند نشست مهم درین خصوص هم از طرف حکومت مؤقت و هم از جانبِ اکثر رهبران مطرح صورت گرفت. حاال وقت 

آینده منجر می شد. زمان این بود که با یک  آن بود که صداقت در عملکرد، به تحکیم پایه های اعتماد و خوش بینی به

ساختیم، چه همه ی این موارد سبب ایجاد  حرکت آگاهانه، توافق را به جای هرج و مرج وعمل را به جای شعارحاکم می

ثبات و امنیت در کشور می گردید. در سایه امنیت مردم، دولت را باور و به آن اعتماد می کنند و به سبب فضای امنی که 

لت ایجاد کرده است، آرامش اجتماعی که الزمه جامعه رو به رشد است محقق می شود و زندگی مردم بستری متجانس و دو

زیبا پیدا می کند. افزون بر این ها، مشارکتِ فعال و گسترده تمامی شهروندان در روندِ تحول، سهم گیری همه ی مردم در 

ل گیری دولت متحد مشترک با قاعده وسیع به مثابه تبلور آرمان امر تصمیم گیری سیاسی و سرنوشت ساز جامعه و شک

 سیاسی مردم تأمین می شود.

باور به این که می توانیم به خود سامان بدهیم، تصدی شایستگان و اشخاص متعهد و دلسوز بر مناصب حکومت و 

ه ی خواست و آرمان من بود که آن اداره های دولتی و ایجاد زمینه های مناسب برای کنش و واکنش های سالم سیاسی، هم

را در آجندای ملی به صورت مکتوب پیشکش حکومت مؤقت و نیروهای مطرح نمودم. با تأسف که این طرح، صرفاً به 

 دلیل ندانم کاری، خود خواهی، خود بزرگ بینی، توهم و انحصار طلبی های همیشگی اینان نادیده گرفته شد. 

رین و نزدیک ترین تصویر را به واقعیت های افغانستان ترسیم می کرد، چه بسا که آجندای ملی طرحی بود که گویا ت

این برنامه، روی میز کار اداره ای که به جای جبران خسارت، هر روز خرابی و گسست جدیدی ایجاد می کند، جایی نیافت 

.در این میان تعلل و دست روی و همین است که امروز منافع و حقوق مردم ما در یک فساد بزرگ در حال غرق شدن است

 دست گذاشتن اشتباه محض است. در حالی که همه ما هزینه های سنگین آن را می دانیم و نیز قاطعانه با آن مخالف ایم.

تأکید دارم که گذشته با تمام اهمیت و آموختنی هایش اتفاق افتاده است و هیچ نیروی بشری، قادر نیست آن را دیگر  

متفاوت بیافریند، اما آینده  پیش روی ماست و قسمت مهمی از آن به آنچه امروز می گذرد ربط می یابد.  بار به گونه ای 

باید دانست که تا وجود یک بحران جدی، در کشور به رسمیت شناخته نشود و به مسایل بحران زای تاریخی که در کشور 

گی نشود، راهی برای خروج از مشکالت و مسایل  رند رسیدهسرباز نموده اند و ارتباط تنگاتنگ با امنیت و صلح و ثبات دا

پیدا نخواهد شد. به یقین کاری را که حکومت می کند و راهی را که در پیش گرفته است، نوعی فرار به جلو است که هرگز 

پیچده تر  مشکلی از بحران های چند بعدی افغانستان را حل کرده نمی تواند. عالوه بر آن به عمیق تر شدن شکاف ها و

 شدن بحران ها نیز فزونی می بخشد.

من معتقدم که هنوز هم می توان اطمینان آسیب دیده مردم را نسبت به شرایط امروز و چشم انداز فردا باز سازی کرد. 

بر همین اساس است که یک بار دیگر روی تأمل و به کار انداختن و عملی کردن طرح آجندای ملی تأکید دارم. این شالوده 

 ایست که امروز صبورانه باید ریخت تا فردا را بر روی آن استوار سازیم. 

این برنامه قطعاً رویکردی همه جانبه و نگاهی دقیق به مسایل مهم کشور داشت؛ اما حاال با مطرح کردن دوباره طرح 

تای ایجاد یک تفاهم آجندای ملی، با در نظر داشت تحوالت سال های اخیر در محور ارزش های قانون اساسی، در راس

ملی، پرداختن به مسأله صلح پایدار و ریفورم سیاسی، ایجاد سیاست متوازن خارجی، مسأله مهم امنیت و رسیدگی به حقوق 



انسانی شهروندان و نیز سامان دادان به مسایل اقتصادی به محورِ عمده مبدل گشته اند که می طلبد تا بحثی همه جانبه و 

 م صورت گیرد و دستیابی به نتایج عملی آن میسر گردد.دقیق پیرامون این مه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاهی کوتاه به رویداد های ده سال اخیر
 

قبل از ادامه مطلب و ارائه ی طرح آجندای ملی که متناسب با شرایط امروز افغانستان تدوین یافته است، الزم است مروری 

 ر.داشته باشیم به مهم ترین رویداد های یازده سال اخی

گذشته از ماهیت « ظهور پدیده های جدید سیاسی و اجتماعی طی ده سال اخیر، ایجاد قالب ها و نهاد های سیاسی

تدوین قانون اساسی، سرازیر شدن امکانات جامعه جهانی به » درونی شان و استفاده های ابزاری و غیر مشروع از آن 

خل و خارج کشور، آگاهی نسبی زنان و مردان این سرزمین از حقوق افغانستان، تأمین ارتباطات ومواصالت افغانستان به دا

ابتدایی شان، آزادی مطبوعات و رسانه های آزاد، ارایه خدمات، آگاهی عمومی مردم و به طور خاص خودآگاهی نسل 

زندگی مردم  جوان، پدیده نوظهور دموکراسی، حق رأی و انتخابات و موارد دیگری که باعث تغییرات مثبت و ارزنده ای در

توانند از جمله دستاوردهای مهم یک دهۀ اخیر به شمار آیند که  گردیده، علی رغم همه ی کاستی های کمی و کیفی آن می

در صورت حفظ و حراست و تقویت، همه ی این دستاوردها و ارزش ها می توانند به حیث زیر بنای مناسب برای آینده 

 افغانستان به شمار آیند.

یق شدن بحرانِ اعتماد، ظهور و نهادینه شدن فرهنگ فساد و تقلب، ظهور قدرتمند  شبکه های مواد مخدر در مقابل عم

ها پدیده منفی همین دوره می باشند که ضربه  و مافیای اقتصادی، سازمان یافتگی ترورریزم و اُفت اخالق سیاسی از جمله ده

ی اجتماعی و فرهنگی که برای اولین بار توسط همین دولتمردان های سختی را به افغانستان وارد کرده است. ناهنجاری ها

به جامعه تزریق شد و سایر ضربه هایی که درمان و بهبود شان در آینده های نزدیک دور از امکان به نظر می رسد. با این 

رد، باید بدانیم که همه به جای تاسف خوردن و تماشا کردن روندی که رو به ویرانی همه ی خواسته ها و آرزوهای مان دا

امروز تنها فرصتی است تا کاری کنیم که عواملی که باعث انحطاط، جمود و رکود کشور می باشند، جای خود را به آگاهی، 

 حرکت، درست اندیشی و قانونمندی بسپارند.

های سیاسی از تحلیل گذشته وحال، این مجال را به ما می دهد که باور کنیم مهار رفتارها، برخوردها وعکس العمل 

 طریق کردارهای مناسب، تحقق یک آینده  مطلوب را امکان پذیر می سازد. 



درین بخش به بازخوانی و ارزیابی  مختصر دو رویداد مهمِ دوازده سال اخیر می پردازم که ارتباط مستقیم با اوضاع 

 جاری کشور دارند.

 غانستانکنفرانس بُن، آغاز دورۀ نوین و ورود جامعۀ جهانی به اف -1

 پروسه صلح و رویکرد آقای کرزی در خصوص طالبان -2

 

 کنفرانس بُن، آغاز دورۀ نوین و ورود جامعۀ جهانی به افغانستان

توسط نیروهای مقاومت ملی افغانستان در پوشش حمایتی  جامعۀ جهانی و توجه  2001شکست طالبان  و القاعده در سال 

مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و روابط بین المللی، بهترین فرصت تاریخی را برای بی سابقه جهان به افغانستان در ابعاد 

ساختن افغانستان جدید مهیا نمود که می شد این کشور را از ناکامی های تاریخی وعقب ماندگی های مزمنِ صدها ساله 

 وند داد.اش بیرون آورد و با جا انداختن فرهنگ سیاسی جدید، به جهان نو معرفی نمود و پی

مرحلۀ جدید، نیازمند طرح جدید، تعریف جدید و مشروعیت جدید و جا انداختن فرهنگ سیاسی جدید بود تا 

افغانستان را با جهان امروز ارتباط دهد و کنفرانس بُن راهکارهایی را به صورت فهرست وار به تصویب رساند که براساس 

یاسی قابل قبول و حاکمیت قانون در محور عدالت اجتماعی و توسعه آن باید افغانستان با قواعد جدید سیاسی، نظام س

 سیاسی اداره می گردید.

چنانچه گفته شد مبارزات، جنگ ها و نوسانات سه دهه آخر قرن بیست در افغانستان که شیرازه سیاسی و اجتماعی 

ای جدید اجتماعی و سیاسی مانند کشور را از بنیاد متحول نمود از یک طرف، و از سویی هم ورود پدیده ها و ارزش ه

انتخابات، دموکراسی، مطبوعات آزاد، حقوق شهروندی و سایر ارزش های امروزی از همین دست در پهنه حیات سیاسی و 

اجتماعی کشور، افغانستان را وارد مرحله نوینی نمود. از همین جاست که دولتمردان افغانستان با رویکرد به چنین تحوالت 

های جدید، می بایست تعریف نوی از افغانستان می دادند و بر اساس آن از سیاست گذاری ها و ساختارها  عمیق و پدیده

و ابزار های جدید سیاسی استفاده می نمودند؛ اما متأسفانه علیرغم همه ی این تحوالت، حتی بعد از حضور جامعه جهانی 

یاسی کهنه که با ساختار های جدید در تضاد اند، در کشور هنوز هم در سیاست امروز حکومت همان فرهنگ منحط س

جریان دارد.  حلقات معین فعال شده با ذهنیت کهنه سنتی در صحنه سیاسی افغانستان به حیث مُهره های کوچک در دست 

ای و جهانی همواره سعی داشته اند تا دامنه نفوذ و اقتدار شخصی و گروهی خود را در پوشش قومی و  بازیگران منطقه

مایت خارجی ها وسعت ببخشند. این حلقات تمایالت برتری طلبانه خود را با ترسیم تصویر غیر واقعی که بر خالف ح

باشد، به پیش برده اند. نگرشی که با مشخص کردن پارامتر های قومی  اجتماعی افغانستان امروز می -واقعیت های سیاسی 

ر خودی تقسیم می کند. تطبیق سیاست غلط قومی و رویکرد به گذشته و زبانی، مردم افغانستان را به دو گروه خودی و غی

تاریک و ناکام و ارائه آن در عصر جدید دردناک است، آن هم تحت عنوان دموکراسی و مردم ساالری تناقضاتی است که 

 فقط دولتمردان امروز کشور می توانند برای آن پاسخ داشته باشند.

آید و با حضور نمایندگان جامعه جهانی،  ی در حیات سیاسی افغانستان به شمار میکنفرانس بُن که در واقع نقطه عطف

تیم روم به نیابت مرحوم محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان و نمایندگان « جبهه مقاومت« متحد ملی هیأت اعزامی جبهه 

تی حاصل شد که علی رغم برخی نارسایی ها در افغانی از پاکستان و ایران برگذار گردید، روی طرحی برای افغانستان توافقا

فیصله نامه، اگر مصوبات بُن خوب و دقیق تطبیق می گردید و جامعه جهانی به خصوص آمریکا در نظارت برعملی شدن 

 آن یک سیاست مستمر و ثابت می داشت، به یقین تغییرات چشم گیری در کشور شکل می گرفت. 



صویب رسانید؛ جنگ علیه تروریزم الی ریشه کن کردن نهایی آن، مبارزه بر ضد مواد این کنفرانس چند مورد مهم را به ت

ملت سازی، بازسازی و اعمار مجدد افغانستان،  –مخدر، سرشماری نفوس افغانستان، راه اندازی پروسه صلح، دولت 

ون اساسی و بسا از مسایل اساسی تقویت اردوی ملی و سکتور های امنیتی، راه اندازی انتخابات شفاف وعادالنه، تدوین قان

 و ارزشمند و مهم دیگر.

در اجالس تاریخی بن با تالش جامعه جهانی و فشار آوردن باالی جمعی از نخبگان افغانستان که به نمایندگی از جناح 

ان به آن های مختلف مطرح از سراسر کشور در بُن گرد هم آمده بودند، توافقاتی به امضا رسید که اگر رهبران افغانست

پایبندی نشان می دادند و با همکاری میان خود و تفاهم و همگرایی با سایر نیروهای سیاسی، جامعه مدنی، شخصیت های 

مستقل ونیروهای بیرون از دولت قرار می گرفتند، می شد انتظار داشت که طی یک پروسه مستمر، از درون چنین دولتی، 

 ملتی واحد و یک پارچه سر بر آورد.

توافقات » همان یکی دو سال نخست پس از اجالس بن بود که من نسبت به برخی انحرافات آشکار از این پروسه در 

هشدار داده بودم. از همان ابتدا پیدا بود که برخی ندانم کاری های مسوولین، مسیر مان را به بیراهه می کشاند. عدم « بن

وی بسیاری از رهبران سیاسی و مسوولین حکومتی باعث شد تا خیلی عقالنیت سیاسی و به کار نبردن درایت و تدبیر از س

» زود مسایل قومی و گروهی و زبانی، در اولویت برنامه های شان قرار گیرد؛ روندی که برجسته ترین مورد توافقات بن 

برنامه پیشنهادی  را به ناکامی مطلق می کشانید. نگرانی از چنین حالتی بود که من در» ملت سازی  -تحقق پروسه دولت

ملت شدن، ایجاد حلقه ملی، تفاهم روی دیدگاه مشترک ملی،  -آجندای ملی، مخصوصًا روی تحقق پروسه دولت  2003

اعتماد سازی و انتخاب مکانیزم معقول در چارچوب یک دورنما برای سالمت افغانستان تاکید داشتم که البته مطرح کردن 

دولتمردان قرار نگرفت؛ اما پس از یک دهه از مطرح کردن آجندای ملی، امروز اغلب آجندای ملی در آن زمان مورد توجه 

چهره های سیاسی و دولتمردان متوجه اهمیت تفاهم ملی و همگرایی شده اند و ظاهرا در پی آنند که با شعارهایی چون 

 ن را جبران کنند.اجماع ملی و ملی گرایی، توانسته باشند به ظاهر امر خطاها و کج روی های گذشته شا

به نظر من بزرگ ترین نقیصه کنفرانس بُن، پیوند دادن افغانستان جدید با افغانستان قدیم، بدون در نظر گرفتن تحوالت 

بنیادی و واقعیت های سه دهه قبل آن و مبارزات مردم افغانستان طی این سه دهه بود. نقص دوم کنفرانس بُن، معرفی و 

اص وی به شیوه غیر دموکراتیک به حیث مُهره رهبری کننده و مجری توافقات بُن از طرف تحمیل آقای کرزی و تیم خ

آمریکا بود. تقسیم عمدی غیر عادالنه قدرت و تعامالت چینل های استخباراتی در تبانی با مجریان داخل نیز از جدی ترین 

عاع قرار داد، چنانی که امروز بعد از گذشت ضرباتی بوده است که توافقات مفید کنفرانس بن را کمرنگ نموده و تحت الش

سال افغانستان دچار عقب گردی نومید کننده شده است و ما شاهد بازگشت رهبران سیاسی به پایگاه های قومی شان  12

 می باشیم.

نستان تحمیل یگانه نظام ریاستی متمرکز، آن هم به شکل افراطی و کاپی شده ناقص آن که قطعاً با شرایط اجتماعی افغا

که بنا بر غیابت « مطابقت نداشت. سپردن دوسیه افغانستان به تیمی متشکل ازعده ای انگشت شمار از افغان های آمریکایی

و نیز ذهنیت » شان در مبارزات چندین دهه مردم افغانستان، از درون جامعه و تحوالت چند دهه اخیر کامال بی اطالع بودند 

ه به هیچ وجه با ادبیات سیاسی جدید همخوانی نداشت، باعث شد تا آنچه را که مردم سیاسی سنتی رهبران افغانستان ک

 افغانستان از روند کنفرانس بن توقع داشتند، در برابر عالمت سوالی بزرگ و بی پاسخ قرار دهد.

شود که امروز قومی افغانستان در ایجاد دولت ملی ناکام گردیدند، این خود باعث می  -از آن جایی که رهبران سیاسی

اینان دوباره به پایگاه های قومی و گروهی خویش تمایل نشان دهند، زیرا نتوانستند در چارچوب ساختار های جدید، 



جایگاه خود را بیابند و با فرهنگ و ذهنیت سیاسی نوین خود را وفق دهند و از عقالنیت سیاسی در امور مملکتی استفاده 

شان به میان آمد، باعث شد که منافع ملی در حوزه باورهای اینان جایگاهی متزلزل داشته ببرند. زمانی که پای منافع خود 

باشد و درین خصوص از کارت های قومی استفاده ببرند. تنها با اتکا به خارجی ها بوده که هر کسی در بسط توسعه 

تعهدانه ای را از جانب دولتمردان و سیاسی و اقتصادی خویش کوشید و تا به امروز ما رویکرد های چندان دلسوزانه و م

 سایر نیروهای سیاسی در خصوص سرنوشت افغانستان شاهد نبوده ایم.

به هر حال با تجربه و عبرت گرفتن از آنچه که تا کنون اتفاق افتاده و با درس هایی که از کنفرانس بن تا امروز گرفته 

ستان است که  در محور یک تفکر ملی و نسخه خودی در امتداد ایم و با در نظر داشت مصوبات مفید بن، بر نخبگان افغان

های خود را به کار بریم تا با تشکیل یک دولت ملی به مفهوم واقعی آن همگرایی و اتحاد ملی را به کنفرانس بن تالش

 یابد.نمایش بگذاریم، تالش هایی که می بایست تا تحقق و به سامان رسیدن این روند با جدیت و پشتکار ادامه 

 

 پروسه صلح و رویکردِ آقای کرزی در خصوص طالبان

رود، یعنی داشتن و  به اساس تعریف های جدید، امنیت و رسیدن به صلح بر عکس آنچه عوامل فیزیکی امنیت به شمار می

صر بیشتر به استفاده از قوت سخت، ایجاد نیروهای امنیتی مجهز، اردو، پولیس، طیاره، تانک، استخبارات و... در جهان معا

مشروعیت سیاسی، هویت جمعی، وحدت اجتماعی، اصالت فرهنگی، تأمین عدالت اجتماعی و بسا از ارزش های انسانی و 

گردد، ارتباط دارد و به هر اندازه که این اصول و ارزش ها ریشه در نظام سیاسی و ساختار  مدنی ای که شامل قدرت نرم می

یزان تأمین امنیت ملی آن را نیرومندتر می سازد. زیرا به عنوان مهم ترین مؤلفه های های دولتی داشته باشند، به همان م

 رسیدن به صلح واقعی و پایدار تلقی می شوند.

دانشمندان حوزه سیاست تأکید دارند که بیشترین جنگ هایی که در جهان سوم صورت می گیرد، ناشی از اختالفات 

د و باورهای آنان و روابط دولت ها با این ارزش ها می باشد. ازین رو اگر امنیت هویتی جوامع در محور فرهنگ، زبان، نژا

را به معنای رهایی از نگرانی ها، امن شدن در مقابل تهدیدات، خطرات و یا هم معیار هایی برای تضمین امن شدن یک 

دود نمودن آن فقط به بُعد کشور و یا یک شخص و یا هم حراست از ارزش های انسانی و مدنی تعریف نماییم، پس مح

یک تعبیر ناموجه و قطعاً غلط « جامعه ای متشکل از همه ی واحد های قومی« نظامی، فیزیکی به خصوص در افغانستان

باشد. به طور مثال آنچه را که نیروها و حلقات طالبانی زیر نام دین یا قوم و قبیله ایجاد امنیت می نامند، چیزی جز ضد  می

یرا پنج سال امارت آنان در افغانستان در حالی که به عوامل فیزیکی امنیت در راستای اهداف خود شان امنیت نیست. ز

رسیدگی داشته اند، اما حکومت داری پنج ساله آنان جز ایجاد نگرانی، تشویش، وحشت، زندان، غصب حقوق و آزادی 

چیزی به ارمغان نداشته است. حتی امروز هم  های انسانی و مدنی، زدودن هویت جمعی اقوام، زبان و  فرهنگ آن ها،

متأسفانه تعدادی در تیم محوری آقای کرزی و درین عصر دموکراسی، بیشترین انرژی و وقت دولت را صرف سیاست های 

قرون وسطایی، یکسان سازی شهروندان آن هم در عصر تکنالوژی و آگاهی و حق طلبی می نمایند تا به زعم خود شان به 

 خدمت کرده باشند. افغانستان

در روشنی این تعریف می پردازیم به بررسی پروسه صلح و رویکرد آقای کرزی در مصالحه با نیروهای طالبانی. درابتدأ 

 با وارد شدن به چنین بحثی می طلبد تا تعریف روشنی از طالبان و همچنان از صلح داشته باشیم.

یت و افکار این گروه را از تمامی گروه ها و سازمان های مشابه اصطالح سیاسی طالبان کاربرد مشخصی دارد که ماه 

ایدیولوژیک  با  -اسالمی و غیر اسالمی متمایز می سازد.  تحریک طالبان از بدو پیدایش، در یک همسویی عملی و عقیدتی



کنند، چنان که به سازمان های مشابه مانند القاعده قرار داشته است که اهداف مشخصی را در منطقه و جهان دنبال می 

 مشکل می توان آنان را از همدیگر تفکیک نمود و صنف بندی کرد. 

برداشت سیاسی این گروه از اسالم، با چگونگی برپایی یک نظام سیاسی برخاسته از باورهای سنتی و محلی خود شان 

استخباراتی به خصوص  سازمان های های سیاسی مشابه و دستگاه های  عجین شده است، اما وابستگی رهبران آنان به گرو

I»استخباراتی پاکستان  -نظامی SI  » یک واقعیت روشن و غیر قابل انکار می باشد. این وابستگی ها از گروه سنت باور و

افراطی طالبان در منطقه با سازمان دهی حلقات پاکستانی، یک نیروی شدیدًا افراطی و هراس افگن ساخته و آنان را به 

زرگ و یک پروژۀ خطرناک در دست بیرونی ها قرار داده است. اما تعدادی هم بنا بر ادعای طالبان گفته اند که تهدید بالقوه ب

افراد عادی این گروه با ساختار شکنی اجتماعی، سیاسی و نظامی در مناطق جنوب افغانستان و از بین بردن سیستم خان 

علیه « ج«ند و بنا به ادعای خودشان، مأموریت دارند از جانب خداخانی، از میان توده های بی بضاعت و محروم  برخاسته ا

ظلم وظالم بجنگند و به شهادت برسند. در نزد این گروه کُدهای قومی، قبیله ای، خان، ملک و رییس قبیله مفهوم و اهمیت 

 چندانی ندارند. 

ابعاد معضل را گسترده تر ساخته و  به روایتی منصوب و مربوط بودن رهبران محلی این گروه به دو طرف خط دیورند،

کارایی آنان را بیشتر نموده است. با این حال دیدگاه های افراطی، سنتی، قومی و قرائت خاص خود شان از دین با بافت 

های در هم تنیده، این گروه را بیش از پیش تندرو تر و افراطی تر ساخته است. هر چند که وابستگی افراد و حلقات این 

ایدیولوژی طالبانی به درجات مختلف شاید فرق کند، اما ویژگی عمده همه آنان را ستیزه جویی و تند روی تشکیل  گروه به

 دهد. می

در جهان بینی طالبانی، برداشت و تعریف روشنی از دولت، ملت، نظام، دموکراسی، حقوق شهروندی، همزیستی 

سایر پدیده ها و ارزش های امروزی خبری نیست، چه به مسالمت آمیز و همدیگر پذیری، حقوق و ارزش های مدنی و 

اعتقاد این گروه، همه این پدیده ها غیر دینی می باشند و در مثالً فرهنگ سیاسی آنان جایی ندارند. از همین جاست که به 

مسلمان و غیر «  یستعقیده آن ها، در برابر تمام کسانی که باورها و اعتقادات آنان را نمی پذیرند و برای شان قابل قبول ن

 جنگ به یک امر قدسی مبدل می شود و پایانی هم برایش متصور نیستند.« مسلمان

هدف گیری مردمان ملکی و نظامی، پیر وجوان و حتی اطفال معصوم، زن یا مرد، داخلی یا خارجی، مسلمان وغیر 

 هاست.مسلمان، در همه ی اماکن، حتی درمساجد و مکاتب نیز برخاسته از چنین باور

برای گروه طالبان، اهمیت انسان، حیات، احساس و عاطفه در مقابل رسیدن به اهداف شان، قابل مقایسه نیست و باز در 

ایدیولوژیک است که طالبان به اعتقادات شان نسبت به هر موضوع دیگری وفادار تر و سرسپرده تر  -همین مکتب فکری

 از همین باورهاست. اند. استراتیژی انتحار و ترور نیز، برخاسته

توانیم ادعا نماییم که تولد نیروهای طالبانی در واقعیت امر، حیثیت یک پروژه سازمان یافته  با این تعریف از طالبان، می

را دارد تا یک سازمان سیاسی با اهداف وطن پرستانه و دولت داری. هر چند امروزه تعدادی ادعا دارند که طالبان امروز 

اقیست زیرا این حرکت طالبان دقیقاً در همان مسیر دیگر جز القاعده ی دیروز نیستند، اما می بینیم که مشکل همچنان ب

 القاعده همچنان عمل می نمایند. 

حاال می پردازیم به موضوع مهم صلح و دستیابی به آن که به اساس نص صریح اسالم صلح یک امر خیر است و اسالم 

 این پیام آسمانی سعی بلیغ نموده اند. پیروان خود را همواره به این امرِ خیر دعوت نموده و علمای اسالم مجدانه در اشاعۀ



صلح به مثابه یک ارزش واالی انسانی که ضامن آرامش درونی و وجدانی است، با اصل فطرت و نهاد انسان نیز 

سازگاری ذاتی دارد. به همین جهت در  هیچ جایی انسانی با سالمت عقلی و روانی سراغ ندارید که با صلح مخالفت نماید، 

ها سپری گردیده است و بزرگ ترین آرزوی  ها و نا امنی غانستان که بیشترین عمرِ این کشور در جنگبه خصوص در اف

 باشد. می مردمان این سرزمین، زندگی در فضای صلح 

از نظر علم سیاست با در نظر داشت شرایط موجود در افغانستان،  باید پاسخ این سئوال اساسی را به روشنی بیابیم که 

ستان به چه معنایی می باشد و چگونه باید تعریف گردد و ابزار و راهکار هایش چیست. آیا این مصالحه میان صلح در افغان

حکومت و طالبان است؟ یا مصالحه ای ملی است؟ اگر مصالحه ملی باشد که قرار است به صلح پایدار بیانجامد، اهداف، 

د. رسیدن به صلح پایدار یک پروسه طویل المدت است که چارچوب، مکانیزم، ابزار و طرف های مصالحه باید روشن باش

با یک توافق سیاسی می تواند به یک قرارداد اجتماعی میان جامعه بیانجامد و عدالت در معنای خاص و عام آن برقرار 

روسه گردد جامعه از چند پارچه گی به اتحاد برسد و تکمیل پ گردد. مصالحه ملی یا صلح پایدار در واقع باعث می می

 ملت سازی انجام آن است. در این نوع مصالحه تفاهم و همگرایی ملی نقش اول را دارد. -دولت

« نیروی جنگی» به یقین این هدف بزرگ و مقدس، یعنی صلح واقعی سر تا سری، پایدار و مثبت فقط با صلح با طالبان 

برآورده نمی شود، چه اگر مصالحه فقط با طالبان است، پس این نوع مصالحه با صلح پایدار تفاوت های کلی و فاحشی 

، اما مقطعی، منفی و شکننده است چون عوامل اولیه و ریشه ای آن دارند. در این رویکرد شاید صلحی  سیاسی ایجاد گردد

مورد توجه واقع نشده است، تعریف دوست و دشمن مبهم است و مکانیزم آن روشن نیست. اما آنچه بی نهایت مهم است 

خوردار شدنِ این که مفهوم و معنی صلح در فضای فعلی افغانستان دیگر فقط به معنی آشتی و پایان جنگ نیست، بلکه بر

مردم از فضای سالم، آرامش، امنیت و آزادی و رسیدن به حق وعدالت است. شرایطی که برای حصول آن مردم ما بیش از 

سه دهه مبارزه کردند و دو نسل قربانی دادند و یک دهه قبل هم زمینه تحقق آن را فراهم آوردند که متأسفانه با هرج و مرج 

رهبری ناسالم و غیر عقالنی، تولید بحران و تنش ها و نا آرامی های امروز بیش از گذشته و جو نا متعادل سیاسی کشور، 

 به هشداری جدی مبدل شده اند. 

ما همواره از برقراری صلح با نیروهای معترضی که وفاداری شان به صلح و برقراری امنیت و احترام به قانون و رعایت 

ل اعتماد باشد، جانبداری می کنیم. با درنظرداشت این که اگر صلح با طالبان حقوق شهروندی، تضمین شده و تعهد شان قاب

در موقعیتی که آنان قرار دارند و تعریفی که از خود و ارزش های خود می دهند، ممکن می بود که سال ها قبل شهید احمد 

و مذاکره  با شورای عالی طالبان، در شاه مسعود رهبر مقاومت ملی با حرکتی تاریخی و جسورانه،  به تنهایی برای مالقات 

مقر فرماندهی شان به میدان شهر رفت و دست خالی باز گشت. وقتی این همه حسن نیت و از خودگذشتگی، آن هم از 

جانب کسی چون احمد شاه مسعود با آن همه ترس و وحشتی که در دل گروه طالبان ایجاد کرده بود، بی پاسخ ماند و 

ضع خویش ثابت باقی ماندند و به عملیات نظامی خود ادامه دادند و شخصیت بزرگی چون وی را با طالبان همچنان به مو

همه ی پشتوانه جهاد، تقوی، دینداری، ایثار و فداکاری با عمل انتحاری از بین بردند، پیدا بود که اینان سر بازگشت از 

ازشهادت احمد شاه مسعود، شخصیت بزرگ دیگری  مسیری را که در پیش گرفته اند، ندارند. چنانی که پس از ده سال

همچون استاد ربانی رئیس شورای صلح را در جریان پروسه صلح با عمل انتحاری به شهادت رسانیدند و به همین منوال 

برجسته ترین نخبه گان جهاد و سران اقوام همچون شهید قومندان عبدالحق، شهید عبدالعلی مزاری، شهید کاظمی، شهید 

بیک، شهید موالنای سید خیلی، شهید خان محمد، شهید داود خان و ده ها و صدها نخبگان جهاد و مقاومت و مطلب 

بزرگان قوم و روشنفکران و زنان این سرزمین را در سرتاسرافغانستان مورد قتل های هدفمند، زنجیره ای و تروریستی قرار 



نشان نداده اند ولی جناب آقای کرزی همچنان برای آن ها چراغ دادند. صد البته پیداست که تا امروز تمایلی برای صلح 

 سبز نشان می دهد!

صلحی که این روزها محور و مدار غالب گفتگوهای سیاسی داخلی و خارجی است و مرتبط می شود با مسایل روز  

اکره با نیروهای افغانستان، به جنجالی ترین موضوع سیاسی روز مبدل شده است. با گذشت روزها از طرح مسأله مذ

طالبانی، شوک عمومی و فراگیری که افکار عمومی را تکان داده است و به خصوص سرنوشت زنان افغانستان را که نیمی از 

نفوس کشور را تشکیل می دهند در برابر عالمت سوالی بزرگ قرار داده است، آهسته آهسته سئوال ها به بحث و بحث ها 

از محافل سیاسی گرفته تا مکتب و دانشگاه و کوچه و بازار افغانستان این سئوال اوج گرفته  را به مجادله تبدیل کرده است.

است که زمزمه ها و پالیسی های مبهم مذاکره و معامالت پشت پرده و مهم تر از آن دو باره به صحنه کشانیدن کشورها و 

به چه هدفی صورت می گیرد؟ این بازی از کجا آغاز حلقاتی که در ایجاد این گروه به خاطر منافع شان نقش عمده داشتند، 

شده است؟ آیا حوادث و تحوالت زنجیره ای چند سالی که گذشت، همه نقشی ابزاری و نمایشی بوده اند در راستای همین 

هدف؟ امتیاز دهی به گروهی که سال ها با ترور و ارعاب و خشونت، زندگی را برای مردم افغانستان به جام زهر مبدل 

 کرده اند، در پناه کدام سیاست ها شکل می گیرد؟ و ...

من بارها به دولت افغانستان و سایر نیروهای مطرح در خصوص رویکرد با گروه طالبان هشدار داده بودم که نباید با 

گروهی که فلسفه وجودی و جوهره کنش های سیاسی، جهان بینی و حتی الهیات دینی شان مبتنی بر خشونت، ترور و 

نتحار و اقدامات تروریستی است، از باب سیاست خوش بینانه وارد شد. این سیاست ها می تواند در ظاهر، نوعی ا

مشروعیت بخشیدن به افکار و ارزش های آن ها قلمداد شود و این همان نکته اساسی است که حکومت در برخورد خود با 

یده گرفتن فعالیت حلقات تروریستی، طالبانی والقاعده می تواند نیروهای طالبانی باید به آن خیلی حساس می بود. زیرا ناد

به معنی چراغ سبزی برای همچون فعالیت ها در کمال مصونیت انگاشته شود. نتیجه سیاست های دیروز همان است که 

ین نیروها، شاهدش هستیم و آنچه امروز بیش از هر چه نگرانی می آفریند، خیمه شب بازی بی رحمانه ایست که از طرف  ا

حلقات استخباراتی خارجی و حکومت آقای کرزی به نمایش گذاشته شده است. این نیروها همچنان مردم را می کشند، 

قتل های زنجیره ای نخبگان را سازماندهی می دهند و سیاست های شان هر روز قربانی می گیرد و آقای کرزی است که 

باب تحقق خفقان و وحشت و مرگ در افغانستان بوده و هستند و به زعم سرخوشانه دَم از صلح با کسانی می زند که اس

ایشان که با این ترفند می شود قسمتی از نیرو های طالبان را به خود اختصاص داد و به دو دسته خودی و غیر خودی که از 

طالبان در داخل دستگاه اصول سیاسی و اساسی آقای کرزی می باشد، تقسیم کرد و نفع برد. در حالی که نیروهای حامی 

 دولت به حیث ستون پنجم جا به جا گردیدند و بیشتر ترورهای هدفمندانه و زنجیره ای از همین جا سازماندهی می شود.

آن چه امروز شاهدش هستیم با آنچه در کنفرانس بُن وعده داده شده بود، تفاوت عمیق و آشکار دارد. این سیاست  

دولت سازی که در بُن اعالم گردیده بود، قوی تر نموده  -را نسبت به پروسه صلح و ملتهای مجهول شک و تردید هایی 

است و بر نگرانی های مردم می افزاید. آیا کسانی که در کنفرانس بُن به ملت افغانستان وعده های بلند باالیی داده بودند، 

مردم افغانستان خود را مجاز می دانند که با بازی  امروز هیچ تعهد سیاسی و اخالقی ای را به خاطر نمی آورند که به جای

گرفتن آقای کرزی و همدست شدن حلقات استخباراتی، با نیروهای طالبانی کنار بیایند و آنان را دوباره به صحنه بیاورند، 

کالن آنان است  بدون این که این نیروها هیچ نشانه ای از انعطاف را به نمایش بگذارند؟  آیا هر دوطرف قضیه تابع مدیریت

 یا این که بر تعهداتی که داده اند خود را ملزم و مسئول نمی دانند؟ 



بیم آن است که  در سر بر داشتن یکباره گی پروسه صلح با نیروهای طالبانی و شعله ورتر شدن روز به روز تبلیغات 

ر افغانستان، در یک توطئه بزرگ گسترده در این خصوص، دست رقابت های پنهان و غیر انسانی برخی کشورهای دیگر د

علیه ملت افغانستان باشد. سوال های جدی ایجاد می گردد که آیا این ها واقعاً با هدف مبارزه با تروریزم آمده اند و یا هم 

قصد دیگری دارند؟ اگر غیر از این است، پس چرا مراکز اصلی و حامیان تروریزم از بین نرفت وبعضاً تقویت نیز گردید؟ 

غیر آن با طاعون مرگباری به نام طالبانیزم که نه تنها افغانستان و منطقه که جهان را نا امن کرده اند، چه راهی جز مبارزه در 

 می تواند مطرح باشد؟ 

مگر نه اینست که رویداد های اخیر اصل استراتیژی مبارزه با تروریزم و دموکراتیزه ساختن افغانستان را زیر سوال می 

وحشت دوران حاکمیت طالبان را در خاطره ها زنده می کند که کمترین حقوق و آزادی  را برای مردم  برد و کابوس

 افغانستان به رسمیت نمی شناختند؟ 

از دیدگاه ما پیوستن به اصطالح مخالفین مسلح به  پروسه صلح، بیش از این که به عنوان یک بحث اصلی و مرکزی 

حلقات دستگاه های استخباراتی. در غیر آن هر جناح جنگی می تواند با قبول باشد، یک روپوش است در جهت منافع 

ارزش های قانون و دست کشیدن از جنگ به صلح بپیوندد. ممکن است که در یک پروسۀ صلح و آشتی ملی هرگز نتوانیم 

رسیدن به آشتی ملی به  همۀ معیارهای عدالت را بر آورده سازیم همۀ جوانب ذیدخل را به پای عدالت بکشانیم، اما نفس

خاطر اینست که مطمین باشیم دیگر حالتی به وجود نمی آید که باعث جنگ های بعدی و طوالنی گردد و مردم و کشور 

قربانی بزرگ آن باشند. آن چه برای ما و مردم افغانستان اهمیت حیاتی دارد، اراده و قصد صلح در یک چارچوب ملی با 

ن شده قابل قبول همه ی شهروندان می باشد. حاال با گذشت هفده سال و اندی از پیدایش میکانیزم شفاف و نسخه تدوی

پروژه ای به نام طالبان، نه تنها در استراتیژی آنان تغییری وارد نیامده، که نسل جدید اش به مراتب تندرو تر و افراطی تر پا 

ی که خود را پیروز میدان جنگ می دانند، از علل مهم به میدان گذاشته اند. خوشبینی واهی در مورد تسلیم شدن نیروهای

باشد. نباید از نیروهایی که خواستار تغییر جهان بر بنیاد باورهای خودشان هستند و نفس جنگ را  ناکامی پروسه صلح می

ای شان امرِ قدسی می انگارند، توقع داشت تا با ارزشی به نام صلح که هیچ نسبت و همخوانی ای با باورها و ارزش ه

ندارد، کنار بیایند. اگر امروز جنگ را توقف بدهند، فردا دوباره آغازش می کنند و ادامه جنگ، حیات سیاسی و کلیه ارزش 

ها و برداشت های عقیدتی و سنتی شان را تضمین می نماید. این گروه هیچ نوع سنخیتی با رأی دهی و انتخابات و 

ند و برای شان قانون اساسی و همه ی قوانین مدنی دیگر، مردود و کفر است و دموکراسی و حقوق انسانی و شهروندی ندار

 عدالت را فقط در ترازوی معتقدات خویش می سنجند.

اما صلح با آن عده به اصطالح نیروهای طالبانی را که حکومت افغانستان  به نام طالبان معتدل تبلیغ می کند و در 

ت، جز باج دادن به تعدادی انگشت شمار از افرادی خاص نیست که یا از حلقه محراق توجه جهانی به نمایش گذاشته اس

طالبان گریخته اند و یا از اصول آنان عدول کرده و طبق قانون طالبانی اگر برگردند، جان خویش را از دست می دهند 

هم خود ساخته ی حکومت اند نیست، و یا هم گروه های ذینفعی که خود را طالب می نامند و خون مردم را می مکند و یا 

 و پرداخته سیاست هایی که منشأ شان فقط نفع طلبی و تجارت سیاسی از اوضاع نا به هنجار افغانستان می باشد. 

این که در اکثر ساحات جنوب افغانستان، گروه های مختلفی هم از باندهای قاچاق، مافیای مواد مخدر، مافیای 

الالن، سود جویان حرفه ای و مجموعه های سرکش قبیله ای و ده ها گروه دیگر اقتصادی، مسئوالن فاسد حکومتی، د

موجودیت دارند که بیشتر به نام طالبان و یا هم مخالف آنان از پروگرام های پولی و رفاهی دولت و جامعه جهانی استفاده 

های قبیله ای به منظور تصاحب بیشتر  می برند و البته مردم عادی ای که بنا به فساد گسترده مسوولین حکومت و یا رقابت



قدرت و ثروت با هم در رقابت اند، نیز کسانی اند که طالبان از موجودیت این افراد و گروه ها به حیث یک حربه تبلیغاتی 

 مناسبی سود می برند.

ل اساسی مسأله در چنین شرایطی است که می گوییم این گونه صحنه سازی ها و مانور دادن های کذایی، نه تنها راه ح

نیست که باعث پیچیده تر شدن شرایط نیز می گردد و این مردم افغانستان هستند که در چنین دور های باطلی گرفتار اند و 

 قربانی این سیاست های مبهم و گنگ می شوند.

ک بوده اند تا پرداختن به مسأله مهم صلح در همه ی این سال ها بیشتر شبیه مانورهای سیاسی بزرگ و حتی استراتیژی

رسیدن به اهداف صلحی که در بُن برای افغانستان تجویز و اعالم گردیده بود، چه هیچ اراده استواری برای پی گیری و 

 اجرای واقعی، عینی و ملموس آن دیده نشده است. همگی نمایش های مضحک به منظور فریب افکار عامه می باشد.

ضد تروریزم تا صلح با  تروریزم نیز گیج کننده شده است، چه بسیاری  چرخشِ سیاست جامعه جهانی از پالیسی جنگِ 

از بازیگران منطقه ای و جهانی تعبیرات خود را از صلح دارند که با صلح واقعی برای مردم افغانستان سازگار نیست. مگر نه 

ینان، به هم صدایی جورج دبلیو این بود که پس از حمالت یازده سپتامبر، جامعه جهانی سرشار از اعتماد به نفس و اطم

می خواهیم ترور را در همه جا ریشه کن کنیم و هیچ گوشه ای از جهان برای پناه دادن به تروریست »بوش ایستاد که گفت: 

آیا مگر نیروهای طالبانی و حامیان بیرونی آن جز این اند؟ و آیا جامعه جهانی به کشفِ یافته های « ها در امان نیست.

ی در مورد این گروه نایل آمده است که ما از آن بی خبریم؟ آیا برای اینان صلح به عنوان یک شعار، یک تاکتیک دگرگونه ا

 ای مطرح است و یا هم به عنوان یک واقعیت و ضرورت که می بایست تحقق یابد؟و یک سیاست منفعتی و منطقه

چه دولتی که از لحاظ ساختار نارسا و از لحاظ بی تردید اقدامات حکومت آقای کرزی در این جهت قابل درک است، 

کارآمدی زوال یافته است و نتوانسته با این همه زمینه و امکان از عهده مسئولیت های اولیه خویش در مدت دوازده سال 

تا برآید و حاال در ماه های باقی مانده  قدرت خویش حتی اگر به منظور مصئونیت خود هم که شده، به آب و آتش می زند 

به حیات خود ادامه دهد. ایجاد کمیسیون های مختلف به نام صلح، شورا ها و تبلیغات گسترده و زد و بند هایی ازین 

دست، جز برای استمرار در قدرت نیست. به هر بهایی که باشد؛ اما موقف و موضع جامعه جهانی در این ارتباط است که 

انحراف نمایند و یا هم به افغانستان منیحث یک مُهره سیاست های کالن منطقه  نباید از مصوباتی که در بُن اعالم نموده اند،

 ای وجهانی فقط در محور منافع منطقه ای و جهانی ببینند.

الزم به تذکر می دانم که همان ده سال پیش، من در برنامه آجندای ملی در خصوص احیای مجدد طالبان و ظهور دو 

یزصریحاً هشدار داده بودم که تصمیمات تک محورانه و غیر کارشناسانه، عجوالنه و باره افراطی گرایی و تروریزم، ن

تواند دوباره ما را با یک بحران جدی به نام پدیده طالبانیزه  ها، می خودسرانه در خصوص سیاستِ رویه با این دست گروه

دوباره طالبان هم از حیث پیدایش و هم شدن افغانستان مواجه سازد. هر چند از همان ابتدا سعی می شد که سیاست ظهور 

از حیث انتشار بسیار پنهان نگه داشته شود، اما برای بنده روشن بود که حکومت آقای کرزی هم برای توجیه ناکامی های 

خویش در برابر پرسش های جامعه جهانی با ترسیم نماهایی از قدرت مندی گروه های طالبانی، فضا را ملتهب نشان 

برای قدرت یافتن در برابر نیروهای اپوزیسیون و حریفان سیاسی و جلب حمایت نیروهای طالبانی به آنان  دهد و هم می

چراغ سبز نشان می دهد. نتیجه این رویکرد که به تعبیر من سیاست بازی با شمشیر دو لبه است، سیاستی که از همان نقطه 

حطاط نمود و کشور ما را در بدترین شرایط سیاسی و امنیتی قرار آغاز اش کل سیستم و برنامه ها را در افغانستان دچار ان

داد. وضیعت موجود در کشور دقیقاً همان است که سال ها قبل نگران آن بودم و نسبت به آن هشدار می دادم. امروز نه تنها 

دچار عقب گرد  گی شدید رئیس دولت و انحصار طلبی های متحجرانه تیم حکومتی به طرز دردناکی کشور را خودکامه



تاریخی کرده است، که نیروهای طالبانی به خصوص حامیان خارجی آنان دوباره به سامان شده اند و به میل خود تار و پود 

 جنگ را می تنند، خط و نشان می کشند و سهم خواهی می کنند و حرف از قدرت می زنند.

یاستمداران ذی نفع به همان شیوه های سنتی کما هر چند که فرهنگ سیاسی دولت مردان امروز و فرصت طلبی های س

فی السابق ادامه دارد، اما آنچه حتمی است دیگر جایی برای ادامه این روند باقی نمانده است. چه این تفاوت و تناقضی که 

هه نیز نمایانگر کشمکش میان رجعت  به گذشته و ترسیم آینده است، از عمده ترین علل ناکامی افغانستان طی همین یک د

 می باشد.

سرازیر شدن پول های هنگفت، تدویر کنفرانس های بین المللی، ایجاد جرگه های دولتی، تشکیل کمیسیون ها، هیچ 

کدام قطعاً نتوانستند برای افغانستان صلح و ثبات بیاورند. دولتمردان افغانستان باید مطمئن شده باشند که تفرقه افکنی های 

خه بیرونی و وابستگی به خارج و اعتیاد به حمایت آنان هیچ کدام نمی تواند نتیجه مطلوبی برای داخلی و نه هم اتکأ به نس

افغانستان در پی داشته باشد. آنچه برای افغانستان نسبت به وابستگی بیرونی و این بازی های استخباراتی زیر نام طالبان و 

خصوص حل مسایل ملی، توافق روی مفاهیم و مقوالت  سایر گروه های تروریستی اهمیت حیاتی دارد، راهکارهایی در

ملت سازی، حاکمیت قانون و تقویت نظام سازی، تعریف  -ملی، تضمین عدالت و مشارکت سیاسی، پیشبرد پروسه دولت

مشخص امنیت ملی و تدوین استراتیژی آن، همچنان تدوین و تبیین سیاست خارجی کشور به اساس منافع ملی افغانستان، 

ای و نقش و ضمانت دهی بین المللی و ایجاد توازن اقتصادی از جمله هنجارهای بزرگی می باشند که هر  مهم منطقهروابط 

یک در بخش خود به ایجاد صلح پایدار، ثبات، امنیت و توسعه سیاسی در افغانستان می انجامد و از فشار بحران و گسترش 

قدرتمندانه تری قرار می گیرد و دولت ملی با اقتداری به حیث ناکامی می کاهد. این جاست که افغانستان در موضع 

مرجعیت اعتماد ملی ظهور می نماید و در خصوص مسایل مهم افغانستان از جمله صلح از موضع قوت و اقتدار تصمیم 

ارمغان آورند،  گرفته می شود. در واقع آنچه ما امروز ما با تضرع از دیگران استمداد می کنیم که برای مان صلح و ثبات به

کلیدش به گفته قهرمان ملی در همگرایی ملی و وحدت ملی استوار بر تامین عدالت اجتماعی می باشد که فقط با حل ریشه 

 ای مسایل ملی و ایجاد و انکشاف توسعه سیاسی ممکن است و بس.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آجندای ملی 

 نسخه ی امروز، برنامه فردا 
 

دهه بارِ دیگر طرح آجندای ملی به حیث یک نسخۀ مناسب و زیر بنای تفاهم و وفاق ملی امروز با گذشت نزدیک به یک 

ضرورت زمان می باشد تا این که بن بست موجود را در کشور بشکند، روند بحران را توقف دهد واعتماد ملی را به بار 

را تضمین و قانونمند نماید، افغانستان را آورد. در فرایند این طرح آوردن ریفورم سیاسی ای که بتواند مشارکت ملی واقعی 

 به یک صلح پایدار خواهد رسانید.

بهتر از هرکس دیگری خود ما هستیم و خود مردم هستند که چگونگی باز آفرینی خود را برای روبرو شدن با عرصه 

ه ما چگونه عقالنیت را جدید و چالش های جدید در می یابیم. نسخه های دیکته شده عالج دردهای ما نیست. این مسأله ک

سیاسی کشور کنیم، این که یاد بگیریم منافع ملی و جمعی را برمنافع شخصی ترجیح دهیم، این که  -وارد حیات اجتماعی

یک فرهنگ سیاسی جدید و انسانی را جایگزین فرهنگ منحط قبیلوی و غیر انسانی و غیر اسالمی بسازیم، این که به جای 

مگرایی و همپذیری را بیاموزیم، این که یاد بگیریم تصمیم گیری های مان براساس شناخت خشونت و از هم گریزی، ه

باشد، این که چگونه از وجود محققان، متفکران و کارشناسان در تصمیم گیری های کالن کشور استفاده کنیم، این که با 

سیاست زدگی برخورد کنیم، باید مبنای موضوعات و مباحث به صورت منطقی و به دور از هرگونه اِعمال سلیقه شخصی و 

آغاز تفاهم ما در متن برنامه های کوتاه مدت و دراز مدتی قرار گیرند که در چارچوب دیدگاه وسیع، راجع به شکل زندگی 

جمعی و آینده سیاسی کشور می باشد و با این راهکار می توان اختالفات فرقه ای و نژادی و تعصب آمیز را کنار گذاشت و 

اقتدار اخالقی نیرومنِد اجتماعی برای پی ریزی کاخ اجتماع آینده را به وجود آورد. از این رو طرح آجندای ملی با نگاه یک 

جدید به افغانستان و در مقام یک روند مستقل ملی، با تعریف مشخص آن بر ایجاد چارچوب و میکانیزمی تمرکز دارد که 

 و دیالوگ بین االفغانی و با کاربرد عقالنیت سیاسی حل گردد. مدنی -مسایل ملی کشور از طریق گفتمان ملی

از اساسی ترین بحث های آجندا در شرایط موجود کشور تشخیص اولویت های مملکت و رسیدن به یک اجماع و یا 

مشترکات حداقلی در محور آن است که جزو اولویت های طرح محسوب می گردد. آجندای ملی فراتر از برنامه های 

ب و ایتالف های سیاسی سعی دارد تا با همگرایی فعال نخبگان، تهدید های بالقوه و بالفعلی را مهار نماید که احتمال احزا

دارد ارزش ها و مشروعیت سیاسی به دست آمده را به خطر اندازند  و نیز بازی برد و باخت رایج را که امکان کشمکش 

سیاسی را افزایش می دهد، به سوی دستیابی به یک برنامه کالن ملی های سیاسی و رقابت های ناسالم میان گروه های 

 سوق دهد.

مسئوالن سیاسی، مدیران و رهبران جامعه اگر در جستجوی راه حلی برای افغانستان می باشند و نگران سرنوشت این 

کری، علمی و فرهنگی و ملت هستند، قطعاً باید به نخبگان رجوع نمایند و از حضور نخبگان سیاسی، اجتماعی، دینی، ف

حتی ابزاری در جهت ایجاد زمینه ها و فضایی که در آن نوعی همبستگی ملی مبتنی برچشم اندازِ امیدوار کننده از افغانستان 

آینده و جود داشته باشد، بهره مند گردند. چه عملکرد نخبگان سیاسی در طول تاریخ افغانستان چنان بوده است که باعث 

وجنگ ها گردیده است. استقرار همه ی قدرت در دست یک نفر و سربازگیری عده ای انگشت شمار از رقابت های خشن 

اقوام در محور قدرت و تقسیم قدرت و ثروت و به منظور استحکام قدرت زیر عنوان زیبای مشارکت ملی و تکیه بر نظرات 

افغانستان  وارد نموده است و باعث محرومیت معدودی از افراد خاص برای ادارۀ کشور، خسارات جبران ناپذیری را به 

کشور از وجود نخبگان  وتشکل ها وبرنامه های فراگیر گردیده است. در واقع نظام فرد محور آقای کرزی تشکِل گروپ 



مدنی  کشور به منزلۀ حذف  -خاصی است که فقط دور یک میز در ارگ خالصه می شود. در این نظام، نخبگان سیاسی

ی می باشند و مردم با سوء استفاده و عوام فریبی دولت از شرکت فعال در تعیین سرنوشت شان بهره چندانی شده گان سیاس

ندارند. با ادامه چنین وضعیتی مردم نسبت به آینده، روند همبستگی و پروسه دموکراسی بیش از پیش نا امید تر و بدبین تر 

جو خواهند کرد. اساس جامعه آزاد و باثبات، همبستگی عمومی برای خواهند شد و راه های دیگر غیر از راه قانون را جست

ساختن آینده سعادت مند می باشد. لذا الزم است  نظام اجتماعی و سیاسی و دولتی که برای تنظیم روابط فیمابین انسان ها 

صه های سیاسی و تعیین  به وجود می آید، بر مشارکت همه در امور مربوط شان تأکید بورزد و به اهمیت حضور آنان درعر

 سرنوشت شان بهای الزم را بپردازد.

اگر مهم ترین مسأله ما رسیدن به اقتدارملی باشد، معنی آن در اختیار گرفتن حاکمیت توسط مردم در همه ی زمینه ها و 

ش و مبارزه  ابعاد می باشد. با وجود همه ی مشکالتی که امروز با آن ها در گیر هستیم، چاره ای جز دست زدن به تال

نداریم  تا در ساختن سرزمین آرمانی خود موفق شویم. کشوری که در آن هیچ گونه خصوصیت داده شده نژادی، جنسی، 

 قومی، مذهبی و طبقاتی، کسی را از نظر اجتماعی و سیاسی از دیگری متفاوت و متمایز نکند.

ا به صورتی روشن تر و ساده تر می خواهم در این من باری دیگر روی توافق بر آجندای ملی تأکید دارم و طرح آن ر

که متأسفانه  تا به امروز صرفاً برای محکم کردن بنیان » جا پیشکش کنم. به عقیده من در شرایط فعلی نه تنها حکومت 

نی بلکه همه ی نیروهایی که ملی می اندیشند، نخبگان سیاسی، مجموعه نهاد های مد» قدرت خود برنامه ریزی کرده است 

و نمایندگان مردم و نیروهای دلسوز داخل دولت و نیرو های جوان باید وارد عمل شوند. هر چند مسایل بی شماری اینک 

در افغانستان محل نزاع گروه های سیاسی است و هرگروه  نظر خود را منطقی و الزم االجرا جلوه می دهد که نفس همین 

ت و ناکامی های افغانستان بوده اند، نمی گویم آنچه پیشنهاد می نمایم ناشیگری ها مسبب اصلی ظهور بحران ها و مشکال

 قطعی و نهایی است، ولی سمت و سوی آن به عنوان محرک اصلی در آغاز راهی نو می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

یشی به ما اجازه می پیش از هر چیز زمینه تحقق اهداف آجندای ملی باید در کانون توجه قرار گیرد. تأمل و ژرف اند

دهد تا با بررسی اصول و قواعد، خودمان را به تعادل برسانیم. تعادل برای آغاز یک حرکت مستمر و گام به گام، اما 

ثمربخش و هدفمند. اشتیاق و آمادگی آحاد جامعه در هر مقام و موقعیتی که قرار دارند، برای همراه و همگام شدن در این 

امکان باز می کند که در رویارویی با مشکالت بی نهایت مهمی که در کشور وجود دارد بتوانیم دوام مسیر، جا را برای این 

 و بقای خود را حفظ کنیم. 

من طرح آجندای ملی را در پنج مرحله عمده ارائه می کنم که آغاز آن با راه اندازی دیالوگ بین االفغانی و میان 

به عباره دیگر روند آجندای ملی استوار است بر همگرایی و تفاهم میان نخبگان  نخبگانی قابل پیگیری و اجرا خواهد بود.

بر عکس آنچه تا امروز در فرهنگ سیاسی افغانستان رایج « در محور یک تفکر ملی و یا اجماع بر محور یک پروسه ملی

هادینه شدن یک تفکر ملی باز است، ایتالف بر سر قدرت و تقسیم قدرت که متاسفانه همواره افغانستان را از ظهور و ن

 «داشته است.

قبل از همه تأکید می کنم که انجام تسلسل وار، استمرار و تداوم این مراحل ضروری و حیاتی است و ارائه ی این  

 طرح به صورت فهرست وار، بر اهمیت پیاده نمودن قدم به قدم طرح تأکید دارد.
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 مدنی -راه اندازی دیالوگ بین االفغانی، گفتمان ملی -1

بنیادی در حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان طی چند دهه اخیر، کشور را در مرحله گذار قرار داد. مرحله گذار تحوالت 

به مدیریت سالم و تصمیم گیری جمعی نیازمند است و به کارگیری عقالنیت سیاسی عامل اصلی موفقیت این مرحله می 

 باشد.

اخیر عبرت گرفته باشیم و شرایط فوق العاده حساس امروز کشور  اگر از تاریخ افغانستان آموخته و از تجربه یک دهه

را با تجزیه و تحلیل دقیق درک نماییم، حتماً باید به این نتیجه مهم ملتفت گردیم که فقط همدیگر پذیری وهمگرایی، 

ذار به یک داشتن دیدگاه های روشن و عزم قوی و برنامه ریزی گسترده در محور خواسِت عدالت برای همه است که گ

 های نو و ارزش های انسانی در حیات سیاسی ما را زمینه سازی خواهد کرد. افغانستان جدید با تعریف و مؤلفه

اما اگر تالش ها برای عقب گرد کشور به گذشته با نمایش و همایش و تحت عناوین مردم پسند با آجنداهای شخصی، 

کی نیست که افغانستان بار دیگر به ناکامی کشانیده خواهد شد. ناکامی قومی و سیاسی آزمندانه همچنان ادامه یابد، هیچ ش

این مرحله و در این مقطع تاریخ، احتمال خطر جدی سقوط کشور را افزایش می دهد، زیرا آنچه باید در مدت یک دهه 

ردند، اما متاسفانه ملت سازی را به وجود می آو -صورت می گرفت. نخبگان سیاسی افغانستان باید زمینه شکل گیری دولت

بر عکس، نخبگان سیاسی درون دولت در مدت یک دهه باعث تضاد های فزاینده ی قومی و بحران عمیق اعتماد گردیدند. 

این جاست که با خروج نیرو های بین المللی، افغانستان با تهدید های گسترده تری مواجه می گردد. انتخاب عنوان دیالوگ 

ی در پهلوی وجهه مردمی و افغانستان شمول آن از این حیث نیز مهم است که با نفس مشورت و بین االفغانی و گفتمان مل

 شورا که یک اصل دینی نیز می باشد مطابقت دارد. 

شکی نیست که دنیای سیاست از آن حیث که به ناگزیر دنیای قدرت است، شاید نتواند دنیای صداقت، صراحت و 

افع و دنیای واقع بینی است. اگر تا امروز هر کدام از حلقه های سیاسی و قطب های انصاف باشد؛ ولی ناگزیر دنیای من

قدرت، دیگری را متهم به کج روی کرده و حضورش را در گردونه قدرت به حال کشور مضر تأویل کرده است؛ امروز 

دچار افراط و تفریط شوند، باز هم زمان تغییر دادن نگاه هاست. افراد و گروه های سیاسی حتی اگر گاه و بیگاه خطا کنند و 

بخشی از ساخت اجتماعی و در نتیجه بخشی از واقعیت سیاسی اند. در هر جامعه ای کم و بیش بحران های آشکار و 

پنهانی وجود دارد که در مواقع اضطراری، قطب های قدرت و مُهره های تأثیر گذار را دور یک حلقه جمع می کند. برای 

کند، ایجاد فضای  دید ها و راهکار ها اولین و مهم ترین مرحله که راه را برای گفتگو باز می مشوره و بررسی صالح

هماهنگی و همپذیری است. اگر قرار باشد ما جامعه سیاست زده ای داشته باشیم که تفاهم و همدلی را در آن راهی نباشد، 

یشه برضد راه حل های طرف مقابل و خیر مطلق که متأسفانه چنین شده است، رقبا برای حذف یکدیگر و بقای خود هم

بودن راه حل خویش تأکید می کنند. هرکس سعی دارد طوری وانمود کند که بهترین  و منحصر به فردترین  راه ممکن را 

برگزیده است. به عقیده من همگرایی و اعتماد، قوی ترین رکن در جهت ساختن یک بستر ملی می باشند. پس از آن داشتن 

گِ متعالی و اعتماد به رواداری و تساهل در زندگی اجتماعی و الزمه پذیرش رواداری، قبول وجود اختالف در زندگی فرهن

است و این اختالف نه فقط زاده اختالف طبقاتی که زاده اختالف فکری است. باید توجه داشت که حقیقت از مجرای زور 



ه زاده  تضارب افکار، امتزاج افق ها، مباحث منطقی و گفتگوی های و پول، مجالس نمایشی و ساختگی بیرون نمی آید، بلک

 عقالنی همراه با تحمل و احترام به اندیشه طرف مقابل است.

هر مشکلی در وهله اول ناشی از شرایط داخلی یک کشور است و آن چه امروز به اصلی ترین دلیل محاصره شدن 

، تک روی های تیم حکومتی، فاصله گرفتن نیروهای ملی و تأثیر گذار افغانستان در بحران های بی شمار مبدل گشته است

از هم و رجوع نکردن به خواست و اراده مردم است. چنان که در مقدمه هم ذکر شد کشمکش و رقابت میان نخبگان، در 

ده است. ما نیاز طول تاریخ، موجب بحران های بزرگ و زمینه ساز دخالت قدرت های بیرونی در امور داخلی افغانستان بو

به برنامه ای داریم که بتواند از لحاظ درستی اصول و روشنی اهداف به خوبی راه تفاهم ملی و خروج از بحران را نشان 

دهد. اگر تحکیم صفوف نخبگان و تحمل و همپذیری در رأس هرم محقق شود، یا در معنی سیاسی آن اگر نخبگان ما به 

توافق میان خود و شکل دهی نهاد های سیاسی یک دولت ملی را پایه گذاری نمایند و این مهم دست یافته باشند که با 

الگوی وحدت ملی شوند، این جاست که از درون دل این دولت ملی، ملتی واحد شکل می گیرد. ملت سازی یک پروسه 

خی اساس گذاری جامعه درونی می باشد که مربوط همه ی مردم و ازهر قوم می گردد. بر نخبگان ماست تا ضرورت تاری

متحد و یکپارچه افغانستان را درک نمایند  و به خاطر عملی شدن آن زنجیره ای از تفاهم و توافق را به وجود آورند. هر 

جامعه ای رهبرانی دارد و هر قوم و گروهی از موهبت نخبگانی برخور دار است که یقیناً در ساحه آگاهی برتری قرار دارند. 

بتوانند روی یک برنامه مشترک به توافق برسند، عام مردم نیز با پیروی از نخبگان و سر آمدان خویش گرد  زمانی که اینان

یک برنامه ملی حلقه می زنند. ضرورت ایجاب می کند که همه ما برای یک بار هم که شده به سمت به هم پیوستگی 

و قبیله و سمت و گروه و زبان و در تناسب با شأن  حرکت کنیم و به دنبال یافتن راه حلی که خارج از حوزه  تنگ قوم

 منافع ملی باشد، گام برداریم. 

طرح راه اندازی دیالوگ بین االفغانی نباید فرصتی باشد برای بر سر هم کوفتن ها و نشانه گرفتن ها، بلکه هدف اش در 

 ناهنجاری ها و بحران های کشور باشد.وهله اول باید صرفاً مشخص کردن راه ها و ابزارهای تازه برای در افتادن با 

مجموعه ای متشکل از نخبگان، شخصیت های برجسته و مطرح کشور، علما، نیروهای ملی و جامعه مدنی، دولت و 

مخالفین،  اعم از زنان و جوانان اند که می توانند مرجعیت اعتماد ملی را فراهم سازند، آنانی که با تحلیل و دیدگاه مشترک 

فغانستان نگاه می کنند و در چارچوب قانون و اصول می توانند با هم به مشترکات برسند. اختالفاتی را که تا به به بحران ا

امروز هم به حد کافی موجب تضعیف افغانستان شده اند، باید یکسره کنار گذاشت چه ادامه این حالت ادامه ویرانی و 

 پوچی است. 

اسی دموکراتیک و مسالمت جویانه است که یک رفتارعقالیی و بهترین مشوره و گفتگو نه تنها یک روش دینی، سی

شیوه اداره اختالفات قومی، گروهی و اجتماعی نیز هست. توجه باید داشت در کشوری مثل افغانستان که پیشینه تاریخی 

ت جغرافیایی و استبداد زدگی را دارد و فرهنگ سیاسی در آن عمداً عقیم نگهداشته شده و از سویی به لحاظ  موقعی

استراتیژیک هم تاختگاه رقابت های منطقه ای و لشکرکشی های خونین جهانی بوده است، اگر قرار باشد این فضا شکسته 

ملت سازی را در  -شود، جز با هم صدایی همه ی مردم افغانستان میسر نخواهد شد. اگر قادر نباشیم تا یک روند دولت

اطی گرایی ها، قوم گرایی ها و انحصار طلبی ها حتمی است و نباید خطر فروپاشی نظام را افغانستان راه اندازی نماییم، افر

 دور از انتظار دانست.



در آغاز تحوالت جدید چنین باوری فراگیر و عمومی پسند شده بود که اختالفات را از هر جنس و رنگی که هستند 

آقای « تفرقه بیانداز و حکومت کن« فشرد. دریغا که سیاستباید کنار گذاشت و برای ساختن جامعه نو دست ها را به هم 

 کرزی این رشته ها را از هم گسیخت و اجازه نداد که این روحیه ملی گرایی و همپذیری جان بگیرد و رشد کند. 

بود که سرخوشانه بر قدرتی تکیه داد که  تمام طول و عرض اش را  2004آقای کرزی پس از پیروزی در انتخابات 

و فقط از خودش می دانست و حضور سایر نیروها را در کنار خود مشکل آفرین خواند و همه را پس زد تا تحقق فقط 

فضای وحدت طلبانه در نطفه اش خنثی گردید و بارها بدون این که پرسشی صورت گیرد، نفس ائتالف، دولت متحد و 

را دریافته است، فقط به سربازگیری از اقوام تحت عنوانِ  اتحاد را بی باکانه رد کرد و با این تصور که تیوری بزرگ سیاسی

مشارکت ملی  به بازی سیاسی پرداخت و خود را حاکم مطلق مملکت خواند و نتیجه این که امروز افغانستان در لبه 

 سقوطی هولناک قرار گرفته است.

طبیق آن سیاست ها و به خاطر سهم هم آقای کرزی با تیم افغان آمریکایی خود و حامیان داخلی اش که صرفا برای ت

داشتن در قدرت میان خود به رقابت ها پرداختند وهم بسیاری از حامیان خارجی وی که طراحان سیاست های افغانستان 

بوده اند، نتوانستند در اذهان قفل شده  شان این مهم را درک و حالجی کنند که مگر می شود در کشوری که به تازگی از 

ا جنگ و دربدری و نابسامانی، با هزاران زخم بر پیکره اش می رود تا قد راست کند، قانون برنده و بازنده را زیر بار سال ه

 حاکم نمود؟

در این شکی نیست که دست های بی شماری از نیروهای خارجی نیز، همواره به آتش بحران در افغانستان هیزم ریخته 

د البته که مهار چنین دست اندازی های خطر آفرین با داشتن دولت نیرومند اند و شعله هایش را افروخته تر کرده اند و ص

و رهبری بر خاسته از متن امید های اجتماعی مردم میسر است تا از موضع قدرت عمل نماید و به مثابه سمبول اعتماد ملی 

اخالقی باشد و از جانب  عظمت معنوی اش را به نمایش بگذارد؛ اما اگر از یک طرف دولت فاقد وجاهت ملی و وزانت

دیگر ما خود در فهم زبان یکدیگر و تشخیص اولویت های مان با مشکل مواجه باشیم، آیا کسی از سر خیر خواهی و نیک 

اندیشی هست که برای بحران های بی شمار مان تدبیری بیاندیشد و چاره ای حاصل کند؟ به یقین که همه ی کشورهای 

دهایی که به مسایل و سیاست افغانستان دارند، قاعدتاً منافع خود را جستجو می کنند، اما این منطقه و جهان در تمام رویکر

ما هستیم که باید پیکره بیمار سیاست مان را به جای پس زدن و نشانه گرفتن یکدیگر، با همپذیری و همگرایی درمان کنیم. 

مطرح ملی که حاصل دیالوگ بین االفغانی خواهد  آن وقت است که حمایت جامعه جهانی هم از تفاهم و وحدت نیروهای

بود، به امری مسلم بدل می گردد. زمانی که همه ی صدا ها یک صدا شوند، هیچ نیروی منطقه ای و فرامنطقه ای را در 

 مقابل آن یارای مقابله نیست.

لکه یک جبر و ضرورت باید قطعاً به خاطر داشت که این تفاهم و همگرایی بیش ازین یک انتخاب دلخواه نیست ب

تاریخی است برای این که به حیث یک وجود زنده بمانیم و این امر فقط در محور یک تفکرملی و یک برنامه مدون ممکن 

است که مردم خود را در آن ببینند. در غیرآن، تفاهم و توافق نامه های ظاهری، سیاسی، عوام فریبانه، احساساتی همه را در 

 یم که همواره ملت ما را به ناکامی تاریخی مواجه نموده است.تاریخ تجربه نموده ا

 

 توافق روی دیدگاه مشترک ملی و اتخاذ استراتیژی واحد  -2

اساسی ترین مسأله در این خصوص اینست که همه ی ما داد از ملی گرایی، مشارکت ملی، وحدت ملی، عدالت اجتماعی، 

ا چنان که پیداست هر یک از ما تعریف مشخص خود را ازین پدیده ها دموکراسی و مقوله هایی ازین دست می زنیم؛ ام



دارد و با دیگری به اشتراک نظر نمی رسد و نتیجه این که ما در همواره ی  تاریخ به جان هم افتاده ایم و گویی سر توافق و 

 سازگاری با یکدیگر را نداریم.

در تاریخ این سرزمین به تعریف مشخصی از این ارزش ها  اگر عزم مان را جزم کرده ایم که برای یک بار هم که شده

 برسیم تا در محور آن کار ملت و دولت مان به سامان شود، باید دیدگاه های مان را باز شکافی کنیم.

همواره تأکید داشته و دارم که داشتن یک دیدگاه مشترک ملی یعنی ارائه یک تعریف مشخص از وحدت ملی، امنیت 

و شفاف سازی مسایل مبهم و پیچیده سرنوشت ساز.  به عقیده من شیوه ی تفسیر ما از امروز، می تواند  ملی، منافع ملی

ضمانت هایی در باره آینده به ما بدهد. معتقدم علیرغم تازگی و نو بودن بسیاری از تحوالت، فقدان توافق نظر، نسبت به 

زمینه های فرهنگی بوده است که همواره به مهم ترین معضل  اجتماعی و چه در -استراتیژی واحد چه در زمینه های سیاسی

 در کشور بدل شده است.

هر چند انسان ها به صورت طبیعی مختلف اند و اختالف نظر دارند؛ اما می شود با همت، تدبیر، شکیبایی و تفاهم، این 

همین است. درغیر آن در طوفان ها و  فاصله ها را به حد اقل رساند. اصالً معنی و مفهوم دموکراسی در جهان امروز نیز

درگیری ها و کشاکش های سیاسی و دست به دست گشتن های زیاد، مردم را از وضع موجود بیشترمأیوس خواهد کرد. 

اگر در فضایی منطق  مشترک مورد پذیرش نباشد، اختالفات فکری و نظری هیچ اعتبار و روایی ندارد و آنچه تعیین کننده 

 گری است، زور است و بس.برتری یکی بر دی

برای رفع بحران های موجود در کشور، مبنای تمام فعالیت ها و برنامه های ما باید برمحور سامان دهی اندیشه و باور 

مشترک راجع به شکل زندگی و آینده سیاسی کشور و سرنوشت مردم باشد. در سایه یک چنین عقیده ایست که می توان 

و تعصب آمیز را کنار گذاشت و یک قدرت تأثیر گذار اجتماعی برای پی ریزی خانه مشترک اختالفات فرقه ای و نژادی 

آینده را به وجود آورد و این یکی از مهم ترین ریشه های امنیت و وفاق عمومی میان شهروندان و سیاستمداران و دولت بر 

 سراصلی ترین مصالح ملی است.

م که امروز ما بیش از هر زمان دیگری به صلح  پایدار و ثبات مطمئن یک نکته را که مخصوصاً روی آن تأکید می کن

 نیاز داریم  و این ممکن نیست مگر این که با تشخیص و توافق روی دیدگاه های مشترک ملی به تفاهم و هماهنگی برسیم. 

ست که یک وحدت برای حفظ تعادل سیاسی و استفاده بهینه از زمان حساس حاضر، برای پیشبرد اهداف کشور الزم ا

 های مشترک ملی صورت گیرد.  سیاسی بر مبنای همان دیدگا

مجموعه ای از شکاف های تاریخی و ساختاری موجب شکل گیری ساختار نسبتًا پیچیده ای از نیروهای اجتماعی و 

اشد. متأسفانه ضعف سیاسی در افغانستان شده است. متاسفانه که تعدد اقوام، گروه ها و مذاهب نیز در این امر دخیل می ب

حکومت در چندسال گذشته باعث شد که این شکاف ها عمیق تر شوند که به عقیده من بستر بروز بسیاری از مشکالت و 

 ناهنجاری ها همین شکاف هاست.

درک جامعه شناسانه از ساختارهای سنتی جامعه و گذار از آن و تطبیق طرح تغییر مدنی جامعه به شکل تدریجی در 

زو دیگری از تیوری حل بحران ملی می باشد. شکی نیست که چه محافظه کاری های افراطی و چه تجدد طلبی کشور، ج

های تند در تفکر اعتدالی مردم ما جایی ندارند. آنچه مردم ما به آن معتقد اند، اعتدال اسالمی و نیازمندی به  اعتدال در همۀ 

 باشد، دچار دورهای باطل نخواهیم شد. عرصه ها می باشد. اگر گردش امور بر محور اعتدال

باور به اصول، روش و ارزش دموکراسی در امور سیاسی، یعنی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت شان، احترام به 

حقوق شهروندی، ارتقای فهم سیاسی و اطالع دهی  و شفاف سازی از جریان امور، همچنان از اجزای تیوری حل بحران 



رم به این که ساخت و ترکیب قدرت در کشور، باید بازتابی از واقعیت های جدید سیاسی افغانستان است.  تأکید مجدانه دا

باشد تا از این طریق گام های اساسی در جهت تعیین عدالت اجتماعی و توسعه سیاسی برداشته شود. رهبران سیاسی، 

دابیری بیندیشند تا فرصت های باقی مانده را مغتنم اجتماعی و دینی ما باید کشور را از روح یکپارچه  برخوردار نمایند و ت

 بشمارند و از آن ها به سود ملت استفاده کنند و با تقویت بنیه ملی کشور از پس تهدیدهای نوظهور برآیند.

اگر اصلی ترین اهداف دوره جدید تاریخ را حفظ ثبات و امنیت و تثبیت ارزش ها و بازسازی بدانیم، باید به این باور 

رسیده باشیم که با افزایش التهاب و هیجان زدگی سیاسی تحقق این اهداف ممکن و میسر نخواهد بود. هریک از ما که 

اید به عنوان عوامل باز دارنده اختالفات نقش ایفا کنیم نه این که خودمان ادعای رهبری سیاسی و مقام های دولتی را داریم ب

زمینه ساز  بروز اختالف ها و تشنجات در کشور شویم. باید بتوانیم با روش  توافق ملی برای حل اختالف نظرها و نزدیک 

ز قوانین عادالنه در کشورداری و امور کردن دیدگاه ها به اتحاد ملی برسیم و ملتی واحد تبدیل شویم. برای ما که همواره ا

اجتماعی محروم بوده ایم، پذیرش و پایبندی به حقوق یکدیگر اهمیت جدی دارد. از طرفی دیگر دوران مبارزات قهرآمیز به 

سر آمده است. آگاهی، ارتباطات، تکنالوجی و  فشار خواست مردم از یک طرف و نظارت بین المللی از طرف دیگر به هیچ 

ن امکان را نمی دهد تا فضای کشور را دچار تزلزل و تالطم های هیجانی و تهدید آمیز نماید. نتایج اعتقاد برتری کس ای

خواهانه و جنایتکارانه گروه هایی را که باور داشتند رسیدن به سروری در افغانستان هنوز هم از گذرگاه های زور و 

 یدیم و امروز تاریخ مصرف آن گذشته است. دیکتاتوری و به نام قوم و استبداد می گذرد را چش

با تکیه بر موقعیت ممتازی که کشور ما درتاریخ جغرافیای سیاسی جهان دارد می توان ادعا نمود که نیاز دیگران به 

ن است ارتباط با ما، کمتر از نیاز ما به ارتباط با آن ها نیست. برپایه این اصول و تأمین منافع ملی خود، هنر دیپلماسی ما ای

 که لحظه به لحظه از تعداد دشمنان خود بکاهیم و گام به گام بر تعداد دوستان و نزدیکان کشور بیافزاییم.       

هم دوران شدن با عهد معاصر و پیوستن افغانستان به دنیای امروز، نه حادثه ای ناگهانی که روندی تدریجی و دورانی 

سیاست هستند و خود را در آینده ای که مردم در آن نقش اصلی و تعیین کننده  است. برای آن ها که تدبیر دارند و در کار

خواهند داشت، صاحب اراده و سهمی می دانند، واجب است برنامه ریزی برای آینده کشور را بر اساس شناخت خواست 

 های مردم و حرکت های جهاِن فردا،  تنظیم نمایند.

ر مرحله ای  قرار گرفته بودیم که باید متناسب با خواسته های مشترک وغالب دوازده سال پیش طبق توافقات بُن ، ما د

جامعه و براساس تعقل و دور نگری، ضابطه و قاعده هایی را میان خود می ساختیم و هنجارهای اجتماعی را به وجود 

یه های منطقی برخوردار آوردیم که شئون مختلف جامعه را در بر می گرفت، رابطه سیاسی بین حکومت و مردم  از پا می

می شد، مشروعیت  قدرت برای ساماندهی نیکوی حکومت نهادینه می شد، توزیع قدرت در قوای مختلف تعریف و 

تشخیص می شد، تعیین اختیارات و مسوولیت های تفکیک شده  نهاد های دولتی و ضمانت اجرایی آن ها و مسایل دیگری 

بیشتر مردم می گردید و نظم و ضابطه را فراگیر می ساخت که متأسفانه چنان که می باید قطعاً موجب حفظ حقوق هرچه 

نشد و امروز اگر قرار است یک بار دیگر تمام تالش مان را برای ساختن افغانستانِ جدید و تأمین آرامش و برقراری صلح 

تأیید اکثریت مردم و نیروهای تأثیر به کار بندیم، باید همه ی امکانات را سنجید تا سرانجام به روش هایی رسید که مورد 

گذار باشند و در واقع یک اجماع همگانی در محور همین اندیشه ها صورت گیرد. این راه یقیناً راهی صاف و هموار 

نخواهد بود، اما تنها راهی است که وجود دارد و اولین قدم در این راه این باید باشد که ما یاد بگیریم چگونه یکدیگر را 

نیم. قدم بعدی فرهنگ تحمل این است که چگونه حرف های یکدیگر را فارغ از پیشداوری  بشنویم و مشکالت تحمل ک



مان را تشخیص دهیم. قدم بعدی به ما یاد می دهد که چگونه بر مشکالت غلبه کنیم و بعدها یاد می گیریم که چگونه 

 جامعه آرمانی و ملتی متحد بسازیم. 

است تا با اتخاذ تصمیمات عقالنی و عملی، دموکراسی و عدالت را از یک شعار سیاسی به اکنون زمان آن فرا رسیده 

یک پروسه ملی تبدیل کنیم. الزمه بلوغ آدمیان آن است که بیاموزند به عوض نابود ساختن یکدیگر، دیدگاه ها و نظریه ها و 

وشند در این مسیر به آرأ شایسته تر و کار آمد تر اندیشه های خویش و دیگران را مورد  نقادی و ارزشیابی قرار دهند و بک

 دست یابند که زمینه مساعد تری را برای فعلیت یافتن امکانات بالقوه و تحقق آرمان جامعه خویش فراهم می آورد.

 

 پروسه اعتماد سازی - 3

ز با دورشدن فاصله میان های اخیر بحران اعتماد می باشد که با گذشت هر رو از مزمن ترین معضالت افغانستان طی سال

دولت و ملت، شکاف های عمیق تر را در جامعه به وجود آورده است، چه جایگاه دولت ها در مقام الگو، نماینده و ممثل 

 اراد ملت ها در امر سمت و سو دهی کشور و جامعه از اهمیت اولی بر خوردار می باشد.

وجود نیامده که قناعت و رضایت مردم در جامعه و در چارچوب از آن جایی که نظام قابل اعتمادی در افغانستان به 

یک قرار داد اجتماعی نهادینه شود، لذا راه اندازی و تحقق پروسه اعتماد سازی در شرایط فعلی اهمیتی حیاتی دارد که 

 بتواند خأل موجود را پر نماید.

می شود، مرحله اعتماد سازی در فضای  پیش زمینه و اساس اجرای هر طرح و اقدامی که به تحقق اهداف ما منجر

ملت، بلکه برای موفقیت و یا شکست هر حزب و  -جامعه است. زیرا  فاکتور اعتماد  نه  تنها در باره سرنوشت دولت

حرکت سیاسی و نیز مؤسسات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، اهمیت تعیین کننده ای دارد. گردش امور بدون ایجاد قابلیت 

 و ثبات ندارد و لذا حسن ظن و اعتماد، شرط ایجاد برقراری روابط سیاسی و اجتماعی با ثبات است.  اعتماد تداوم

تذکر داده بودم و امروز هم بر همین نکته تأکید دارم که بعد از رسیدن به تیوری مشترک در پروسه عبور از بحران 

برنامه آجندای ملی به شمار می رود، چه از بین رفتن  امروز افغانستان، شتاب دادن به پروسه اعتماد سازی از اولویت های

اعتماد و به بیانی دیگر ظهور بی اعتمادی در فضای سیاسی امروز و ایجاد شکاف های اجتماعی، ناشی از اتخاذ مواضع 

 سیاسی مبهم و غیر شفاف دولتمردان بوده است.

زا، بلکه انحصار گرایی، تک تازی و فساد مزمن امروز نه تنها این نوع سیاست های موسمی، تنش آفرین و بحران 

دولتی، بحران اعتماد را به نقطه اوج آن کشانیده است و این در حالیست که شرایط اضطراری امروز می طلبد تا هر چه زود 

  تر اعتماد ملی وارد گفتمان  نیروهای سیاسی گردد تا ملت به یک باور مشترک برسد و آخرین مهلت برای تحقق زمینه

 ملت سازی و نهادینه شدن دموکراسی از دست نرود. -احیای پروسه صلح دولت 

وعده هایی که تحقق شان در کنفرانس بُن اول وعده داده شده بود، در صورت توفیق برای ایجاد فضای اعتماد در بین 

 تأسفانه جدی گرفته نشد.تمامی نیروهای داخلی امیدوار کننده و برای تفاهم و همگرایی ملی نیز مثمر ثمر بود که م

جوامعی که در خصوص روش حل اختالف توافق داشته باشند، در صورت بروز اختالف دچار بحران نمی شوند، حتی 

اگر این اختالفات خیلی جدی وعمیق نیز باشند و تا زمانی که ما نتوانیم قابلیت اعتماد میان خود را ایجاد کنیم به توافق 

 نخواهیم رسید.

دازی دیالوگ بین االفغانی می باید از مرحله تنش زدایی با همگرایی و همفکری خود را به اعتماد سازی با راه ان 

برسانیم. فضای اعتماد سازی هم در تحکیم بنیاد دولت و هم در رضایت و توافق مردم و گروه های مختلف کارساز و نتیجه 



مان ملی، اعتماد است که می تواند عامل پیوند دهنده ی ما بخش است.  پس از یافتن انگیزه وهدف برای ایجاد وفاق و پی

باشد. به دلیل عدم اعتماد است که دولت امروز افغانستان شکلی بی اندازه شکننده، متزلزل وجدی تر از همه نا برابر دارد. 

ب اعتماد گروه های بزرگ ترین ضعف دولت هم می تواند این باشد که قادر به ایجاد  فضای اعتماد، مخصوصاً قادر به کس

 سیاسی و نخبگان جامعه نبوده است. 

محوریت اعتماد، امروز باید روی استراتیژی روشن ملی و برنامه های تدوین شده معطوف شود تا همه ی طرف های 

سیاسی و نیروهای ملی برای تعیین و تصویب آن همفکر و هم گام شوند. به صراحت می گویم در تمام مجالس سیاسی ای 

با حضور و یاعدم حضور دولت برگزار می شود، بارها شاهد این بوده ام که اغلب احساس شده است یک طرف با که 

حرف هایی که مطرح می کند و  برنامه هایی که ارائه می کند، قصد سرگرمی طرف مقابل را دارد. در واقع فضای سوء ظن 

و در خأل قرار دادن دیگری ممکن است به نفع طرف مقابل شدید این گمان را به وجود می آورد که به اشتباه انداختن 

باشد، چنانچه  ماجراها و تجربه های زیادی هم اتفاق افتاده که رهبران دولتی و سیاسی در بند تزویر های سیاسی شان 

د و بدین گرفتار آمدند. خیلی ها سعی کرده اند منافع و آجندا های شخصی شان را با توجیهی به نسبت امر خیر جهت دهن

 گونه تزویر شان را شایسته احترام جلوه دهند.

همان گونه که پیش از این همواره تأکید کرده ام، اعتماد مستلزم پیش بینی رفتار دولت و صاحبان قدرت است. تا زمانی 

قم نخورد، که اعتماد ملی به معنی واقعی آن در کشور حاکم نشود و در سطح برنامه های گفتاری و عملی صاحبان قدرت ر

می   هیچ  نظریه و عمل دیگری  برای رفع بحران بزرگ اعتماد که ما را هر روز تهدید می کند و روحیۀ ملت ما را تضعیف

نماید، وجود نخواهد داشت. گسترده ساختن فضای اعتماد احساس تعلق ما را به ملتی واحد افزون می کند و رمز کارایی 

 هر پروسه جدی می باشد.

آگاهی که همه خود را محق می دانند، فقط تحکیم پایه های اعتماد بر مبنای قبولِ حقوق دیگران است که دراین عصر 

 کشور را از تجزیه نجات خواهد داد.

 

 تشکیل دولت وحدت ملی  -4

در آغاز این مبحث تأکید می کنم که مهم ترین خواست ما حرکت در چارچوب میثاق ملی است. هیچ نیرویی و هیچ قدرتی 

نمی تواند خارج از دایره صلح و ثبات و آرامش و امنیت دوام بیابد. ساز و کارهای سیاسی، فرمایشی و نمایشی باعث شده 

که علی رغم بحران های گسترده و رو به تزاید سیاسی و امنیتی چالش عمیق دیگری نیز دهان باز کند. این بحران همانا بی 

ای سیاسی دولتمردان و سیاسیون است که گام به گام عمیق و عمیق تر می شود؛ باوری مردم نسبت به برنامه ها و مرام ه

برنامه هایی که اکثراً با روح حاکمیت ملی منافات دارند.  پیداست که ادامه این روند حاصلی جز منازعات بیهوده و وحدت 

برابر این همه بحران ها و نا مالیمات شکن چیزی دیگری را به دنبال ندارد و همه را به بن بست واحدی می کشاند. لذا در 

 چاره ای جز تشکیل دولت وحدت ملی باقی نمانده است.

بیماری های صعب العالج سیاسی امروز را می شود با اصالح امور و به سامان کردن راه های خارج از قاعده و منحنی 

به خصوص در عالم سیاست، دیگرهیچ ترفندی شفا داد؛ اما جایی که اعتماد مردم نسبت به حکومت شان از بین رفته باشد 

  نمی تواند اعتماد را به مردم باز گرداند که مشکل عدم مشروعیت سیاسی از تأثیرات مستقیم آن نسبت به دولت ها می

 باشد. پس تشکیل و ایجاد دولت وحدت ملی ضرورتی بال انکار در راستای صلح و ثبات در کشور می باشد.



ر ها زمانی ایجاد می گردد که کشور و جامعه با بحران، تهدید و چالش هایی مواجه باشد دولت وحدت ملی در کشو

که دولت بر سر اقتدار، ظرفیت مهار آن را نداشته باشد و مملکت در حالت اضطراری به سر برد. بحران اعتماد، بحران 

به اساس قوم، قبیله، مذهب، زبان و از مشروعیت، بحران هویت، بحران مشارکت و به وجود آمدن قطب بندی ها در جامعه 

دست رفتن امنیت روانی مردم نیز ازجمله شرایطی است که ایجاب تشکیل دولت وحدت ملی را می نماید. روبرو شدن یک 

کشور با شرایط جنگی نیز از جمله حاالتیست که دولت ها را وادار به فراخوانی همه ی نیروهای ملی، مردمی و تأثیر گذار 

زمان اضطرار در یک کشور، زمان ملزم ساختن و مسوول بودن رییس دولت است تا با دعوت از نیروهای مطرح در  می کند.

یک توافق سرتاسری برای مهار بحران ها دست به کار شوند و وارد عمل گردند. هرچند که نحوه ایجاد دولت وحدت ملی 

است، یعنی در سیستم پارلمانی به اساس قدرت هر حزب در متفاوت « ریاستی و پارلمانی» با توجه به ساختار نظام ها 

شود، اما در نظام ریاستی نیز دولت با دعوت از نیروهای  پارلمان در تصمیم گیری های کشوری و اجرایی سهم داده می

 مطرح در سطح ملی، دولت وحدت ملی را تشکیل می دهد تا تصمیم گیری در قبال مسایل حاد و مهم کشوری به یک امر

جمعی عملی و قابل اعتماد مبدل گردد. در نفس وحدت ملی واقعی نوعی معجونی وجود دارد که در میان ملت های معاصر 

راهگشا می باشد. این عقیده من است، یا الاقل باید این را از موفقیت سایر ملت ها فرا گرفت. هر جامعه ای در صدد تأمین 

افع همگانی باشد و مانع فروپاشی و سقوط کشور گردد و این مهم، در حد اقلی از وحدت است؛ وحدتی که درمحور من

 افغانستان بحران زده  به مراتب بیش از پیش اهمیت دارد و حیاتی است. 

متاسفانه طی یک دهه اخیر درافغانستان موضوع قومیت، قبیله، مذهب، و زبان چنان ازهم متمایزشده وفرق بین آن ها 

ای فکری را قطعًا مجال بروز نداد و چیزی به عنوان وحدت شکل نگرفت. چون در جامعه ما پررنگ شده است که معیار ه

وحدت رویه و اتحاد عمل وجود ندارد و حتی روندی رو به تضعیف را نیز در پیش دارد، باید به ایجاد دولت وحدت ملی 

بین ببرد و دولتی به وجود آید که همه پرداخت که به عنوان عامل و محور وحدت باشد و بتواند شکاف های داخلی را از 

ی نخبگان سیاسی با تعریف واحد از منافع ملی آن را  در اولویت برنامه های خود قرار بدهند. تشکیل چنین دولتی قطعاً 

برای گذار در شرایط فعلی کشور ما راهگشا می باشد. امروزه درکشوری مانند افغانستان بدون تردید تشکیل دولت وحدت 

 قدم است بر قوام وحدت ملی.  ملی م

شرایط امروز افغانستان به دالیل متعدد و روشن، به صورتی اضطراری نیازمند فراخوانی تمامی نیروهای تأثیر گذار برای 

چاره اندایشی و حالجی کردن دقیق و واقع بینانه بحران ها و به کار بردن تمامی توش و توان ملی برای رهایی از مشکالت 

ر لیست اهداف همه ی نیروهای متعهد به سعادت افغانستان دو موضوع باید جایگاه خاص داشته باشد، اول است. درصد

ادامه روند ثبات نسبی موجود که اگر خدای ناخواسته بنا به هر علتی تضعیف گردد و یا هم  شکسته شود باعث بحران های 

 دوازده سال اخیر با همه ی کم و کاستی هایش.عمیق و گسترده خواهد شد و دوم، حفظ ارزش های به دست آمده 

روی این ملحوظ در طرح آجندای ملی تأکید من به ایجاد دولت وحدت ملی با توافق روی دیدگاه های مشترک از آن 

سبب است که نا امنی های فراگیر، بحران های گسترده، تنش ها، بحران مشروعیت، بحران اعتماد، بحران هویت، ضعف و 

وز، ایجاب می کند تا درنتیجه ی انتخابات پیشرو و در اولین شکننده گی هرچه بیشتر دولت درمجموع در برابر شرایط امر

 فرصت، گزینه تشکیل دولت وحدت ملی وارد صحنه تصمیم گیری واجرایی امور مملکت گردد. 

به صراحت اعالم داشتم که افغانستان در مرحلۀ گذار قرار دارد و این  2004در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری 

همه ی نیروهای سیاسی و تصمیم گیری های جمعی است. گفتم بازنده و برنده در انتخابات پیشرو مرحله نیازمند توافق 

وجود نخواهد داشت، یا همه برنده می شویم و یا همه بازنده خواهیم بود. امروز نیز به همان عقیده هستم. انتخابات پیش 



ح ملی با روحیه تفاهم وهمگرایی، افغانستان را رو به حیث یک فرصت به جای رقابت، می طلبد تا نیروهای مطرح در سط

به فردای با ثبات انتخابات عبور بدهند و درفرایند آن با دیدگاه های مشترک درمحور اولویت های ملی، دولت وحدت ملی 

جاست را تشکیل دهند و این ضرورت می بایست تا دستیابی به ایجاد دولت فراگیر ملی با پایه های وسیع ادامه یابد. این 

که حاکمیت قانون و نهادینه شدن صلح پایدار و ثبات دایمی در کشور تحقق پیدا می کند. مهم ترین مشخصه های دولت 

ملی در افغانستان فراگیر بودن، پاسخگو بودن و مرجع اعتماد بودن آن است که همه خود را در آیینه آن ببینند و قدرت 

 منافع عمومی بچرخد. توسط قدرت مهارگردد و اهلی شود و در محور

سیاسی افغانستان تشکیل دولت مشترک  -درنشست بن، جامعه جهانی تالش داشت تا از طریق توافق نخبگان قومی

ملی را حمایت نماید تا این دولت بتواند الگوی ملی برای مردم افغانستان باشد و احساس همبستگی و همگرایی در میان 

سال از موافقت نامه بن چنانچه به انتخابات نزدیک تر می شویم، بحران 12از گذشت  ملت را تقویت نماید؛ اما امروز پس 

 های فزاینده در کشور در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی رخ نمایی می کنند.

 چند دلیل عمده در ناکامی این روند تاثیر مستقیم داشته اند که باید از آن ها درس گرفت:

اسی ما از اجالس بن به بعد نتوانستند در ساختار های قدرت باهم مشارکت سالم به وجود آورند و با نخبگان سی -

گذشت هر روز توافقات شان در چارچوب دولت ضعیف تر گردید و امروز شاهد بازگشت دوباره این نخبگان بر پایگاه 

 های قومی، سمتی، مذهبی وزبانی شان هستیم .

که آگاهانه و « تیم افغانی و خارجی« از طرف حکومت و تیم مشاوران خارجی حکومت سوء مدیریت توافقات بن -

 یاهم نا آگاهانه اذهان مردم و جامعه جهانی را مغشوش نمودند.

تصادم میان ساختارهای جدید دولت داری و ذهنیت سنتی سیاسی دولتمردان و سیاسیون جامعه ما که باعث تضعیف  -

 ردید .روند شکل گیری دولت ملی گ

نخبگان مطرح کشور زیر عنوان منافع قومی، سمتی، زبانی، و مذهبی به خاطر « منفعت سیاسی« اتخاذ سیاست منفعتی -

 حفظ قدرت و پایگاه سنتی خودشان.

عدم ظهور نماینده وحدت ملی و حضور زعامت ملی در اهرم سیاسی کشور تا می توانست به عنوان مرجعیت اعتماد  -

 خبگان سیاسی در محور یک برنامه ملی، دولت ملی را شکل دهد.ملی، با توافق ن

ضعف نظارت جدی ایاالت متحده آمریکا در رأس جامعه جهانی در افغانستان از روند سیاسی پس از توافقات  بن و  -

 کمرنگ شدن تفاهم جامعه جهانی به خصوص کشورهای منطقه در امور افغانستان .

به عنوان یکی از مرحله های سیاسی  2014نداز نزدیک طرح آجندای ملی، انتخابات با این گذشته، امروز درچشم ا 

 وفرصتی دیگر برای به وجود آوردن یک بستر ملی سیاسی درافغانستان است.

بربنیاد این طرح، نگاه ما به انتخابات به عنوان یک فرصت، به هدف دست یافتن به دولت وحدت ملی با توجه به 

 تعریف درعلم سیاست و دولت داری، شکل یافته است. معیارهای اصلی این

درحالی که تاکید ما براین است که انتخابات منحیث یک اصل و یکی از پایه های دمکراسی یگانه گزینه برای برون 

رفت بحران جاری درکشور می باشد، روی همرفته این انتخابات در شرایط موجود به خودی خود و فقط به عنوان یک 

می تواند حالّل همه مشکالت افغانستان در وضعیت کنونی باشد . چه بسا در بسیاری ازکشورها برای رژیم های وسیله ن

استبدادی، انتخابات فقط یک روپوش برای قاپیدن قدرت غیر مشروع می گردد و حکومت ها دقیقآ ازهمین ابزار برای 

 تسلط بیشتر قدرت و استمرار در آن بهره می برند.



به نگاه ما دارد که از انتخابات پیش رو چی می خواهیم و کشور در چی شرایطی به سر می برد. اگر دید ما این بستگی 

به انتخابات صرفاً به عنوان یک ابزار و یک میکانیزم رأی گیری و رسیدن به قدرت به هر قیمت ممکن باشد، یقینًا تحت جو 

بحران های موجود نجات دهد و احتماالً که باعث کشمکش های  و فضای حاکم در کشور نتایج آن نمی تواند کشور را از

درونی و دور باطل رقابت های خشونت بار نیزخواهد شد، ولی درصورتی که به انتخابات پیشرو به عنوان یک فرصت 

ز همین فرصت تاریخی دیده شود، نخبگان افغانستان قطعاً قادر خواهند بود تا با تدبیر، تعمق، دوربینی، و روحیه همگرایی ا

 برای نجات افغانستان استفاده نمایند .

مردم افغانستان برای اولین بار انتخابات را به تنهایی بدون دخیل بودن خارجی ها تجربه خواهند کرد و  2014در بهار 

رکز یابد. همه تالش های نیروهای فعال سیاسی کشور به گونه ای باید به هدف عبور از بحران امروز به فردای باثبات  تم

نخبگان سیاسی، جامعه مدنی، علما و سایر نیروهای مطرح و تاثیر گذار با تفاهم در محور راهبرد ملی و میکانیزم دقیق در 

 ازای موفقیت این روند باید باهم همکاری نمایند .

ولت ملی با را به عنوان زمینه ای جهت دستیابی به یک د« دولت وحدت ملی» آجندای ملی درپی آن است که شعار 

 پایه های وسیع درافغانستان مطرح نماید.

ازین رو اعضای شرکت کننده در این طرح یا نیروهایی که می خواهند رویکرد آجندای ملی را به عنوان یک طرح مهم، 

 به یک بحث کالن و قابل توجه در انتخابات پیش رو تبدیل کنند، باید روی چگونگی موقف این طرح درباره انتخابات و

 سرنوشت سیاسی مردم تمرکز نمایند.

نیروهایی که به هدف کارکردن روی طرح آجندای ملی گردهم آمده اند و همچنان رهبران سیاسی ای که به یک 

استراتیژی بزرگ ملی می اندیشند، می توانند در این موقعیت انتخابات را به فرصتی برای رفتن به وضعیت مطلوب تبدیل 

رح آجندای ملی توانسته است توجه نهاد ها و شخصیت های سیاسی داخلی و نهاد های بین المللی کنند. زیرا هم اکنون ط

 را به خود جلب کند.

بنابراین در چنین فرصتی خوب است تا نخبگان سیاسی کشور افکارشان را روی بحث انتخابات و چگونگی دستیابی به 

برداشت ها و دریافت های شان را در زمینه شریک سازند تا به  دولت ملی از بستر آجندای ملی متمرکز کنند. دیدگاه ها،

یک برداشت جمعی در زمینه طرح دولت وحدت ملی در چارچوب طرح کالن آجندای ملی و در پرتو قانون اساسی دست 

های یابند و این گونه بستر عملی آن را مهیا سازند. شعار مشترک دولت وحدت ملی می تواند شخصیت های مستقل و نیرو

 پراکنده ی سیاسی را برای موفق شدن درانتخابات و تشکیل دولت ملی زیر یک چتر گرد هم آورد.

هر چند که این طرح در طویل المدت بحث های کارشناسانه ای را می طلبد، اما الزم است که با توجه به شناخت 

 سیاسی اجتماعی کشور مطابقت داشته باشند .  فرصت ها و زمینه ها، محورهایی را مورد توجه قرار دهیم که با اوضاع عینی

گفتمان آجندای ملی فراتر از قالب های حزبی و ایتالفی عمل می کند و تالش دارد  تا یک روند ملی به وجود آید و با 

 اشتراک توده ها، آگاهی ملی و بسیج همگانی، زمینه های یک دولت مشروع و ملی مهیا گردد.

رح سیاسی، شخصیت های مستقل ملی و نخبگان تاثیر گذار جامعه و سایر نیروهای مطرح حمایت از تفاهم نیروهای مط

درهماهنگی و همسویی با آجندای ملی است که می تواند در فرآیند انتخابات منتج به شکل گیری دولت وحدت ملی با 

ایجاد زعامت ملی و ایجاد مشروعیت سیاسی شده و بدین ترتیب با اصالحات نظام قادر به تشکیل دولت ملی فراگیر، 

اعتماد ملی در افغانستان گردد از اهداف برجسته آجندای ملی است. اگر ایجاد دولت وحدت ملی را به حیث نخستین قدم 

در جهت تضمین و نهادمند ساختن مشارکت ملی در چرخه تصمیم گیری های کالن کشوری بگیریم، پس آجندای ملی در 



رکت سیاسی قانونمند و پویا را به جای ایتالف چهره ها بر سر تقسیم قدرت و سیاست پی آنست تا با این شیوه، مشا

منفعتی یک دهه اخیر پیشنهاد نماید. با این شیوه است که می توان کیفیت مشارکت ملی واقعی را تضمین نمود. حتی 

ر تصامیم کشوری شریک باشند، نیروهای مسلح جنگی ای که در حال حاضر معتقد به انتخابات نیستند، اما می خواهند د

 می توانند از فرصت به وجود آمده تشکیل دولت وحدت ملی استفاده نموده و به آن بپیوندند.

مشکالت افغانستان در وضعیت کنونی ناشی از نبود برنامه ریزی دقیق، عدم تطبیق قانون، مشکالت ساختاری نظام، 

تفکیک قوا، تقویت احزاب و نهاد ها و انتخابات مناسب، عادالنه و شفاف مشکل التزام نداشتن به راهکارهای قانونی مانند 

 است که همه ناشی از فقدان یک دولت ملی در افغانستان می باشند.

زمینه های مناسب خروج از مشکالت فعلی در افغانستان در گرو ایجاد دولت وحدت ملی و اصالحات سیاسی ایست 

قوام افغانستان تامین نماید و اتخاذ سیاست اقتصادی موزونی که بتواند عامل تقسیم عادالنه که بتواند توازن و تعادل را میان ا

ثروت و کاهش تنش ها در میان اقوام گرد. معرفی چهره های جدید، نیک نام و قابل اعتماد مردم، پرداختن به حل مسایل 

خاذ سیاست تنش زدایی، ایجاد توازن منطقه ای و ملی، ایجاد وفاق و همگرایی ملی، اجرای روشمند کردن قانون اساسی، ات

تعادل جهانی، تدوین برنامه های کارشناسانه و عملی هستند که به عنوان مولفه ها و راهکار های اطمینان بخش، به تقویت 

 ثبات و ایجاد امنیت منجر می شوند و دستیابی به صلح پایدار را ممکن می سازند.

با تشکیل دولت وحدت ملی متشکل از نیروهای سیاسی مطرح به  20014ند انتخابات امیدواری ما اینست که در فرآی

اساس ایجاد مکانیزم تصمیم گیری مشترک در قبال مسایل کالن کشوری مشارکت ملی تضمین گردد، اعتماد ملی به وجود 

گرفتن احساس سرنوشتی آید، مشروعیت دوامدار شکل بگیرد، تهدید ها مهار شوند و با حفظ ارزش ها و ثبات و جان 

 مشترک، زمینه توسعه کشور تقویت گردد.
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در طرح آجندای ملی، اگر روی راه اندازی دیالوگ بین االفغانی، توافق روی دیدگاه های مشترک و تأکید بر تحقق پروسه 

تأکید شده است، صرفاً به این دلیل است که تحقق این اعتماد سازی و ایجاد دولت وحدت ملی قبل از ریفورم سیاسی 

 مراحل،  افغانستان را در مسیر طبیعی اش قرار خواهد داد و اصالحات در نظام را مطابق شرایط کشور آماده خواهد ساخت.

ی آغاز با تشکیل دولت و حدت ملی به خاطر استقرار صلح پایدار و ایجاد امنیت و ثبات سیاسی، دولت از مجرای قانون

کند و این  نقطه عطفی در تقویت نظام سازی خواهد بود، چه تا به امروز نظام  به اصالحات قانونی و تغییرات ساختاری می

هایی با ساختار های نارسا بوده اند که دلیل اصلی ناکامی های مکرر افغانستان به شمار می آیند. در روند یک اصالحات و 

است که پروسۀ نظام سازی تقویت می گردد و جایش را به نظامی با مشارکت واقعی ملی یا هم تحوالت ساختاری بنیادی 

 خالی می کند.

اصالحات در وضع موجود افغانستان می تواند در چهار حوزۀ مشخص تمرکز یابد، که البته محورهای پیشنهادی در این 

طرح، نیازمند رایزنی و گفتگوهایی همه جانبه است تا بتواند توجه و حمایت همه ی گروه ها و شخصیت های تاثیر گذار 

 سیاسی را جلب نموده و به مرحله اجرا برسد. 

 اصالحات قانونی و تغییرات بنیادی در ساختار قدرت 5. 1

 تقویت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی 5. 2

 انتخابات آزاد، عادالنه و شفاف و اصالحات اساسی در قانون انتخابات   5. 3



 حاکمیت قانون و نظام سازی در افغانستان 5. 4

می خورد که تاریخ آن ها را از خود بروز داده بود. از پس از سال ها تجربه های تلخ، عالیم امیدوارکننده ای به چشم 

این ها باید دستمایه ای برای قانونمند کردن رفتارهای سیاسی در کشور مهیا می شد؛ امری که بتواند آثار بالفصلی بر فرآیند 

ما هنوز اسیر بحران  عمومی تصمیم گیری سیاسی گذاشته و بحران ها را مهار سازد، که متأسفانه چنان نشد و نتیجه این که

های هزار الیه هستیم. اما این به معنای نا امید شدن از تغییر وضعیت عمومی نیست؛ چه باور داریم که ایجاد تحول در 

شکستن انحصار طلبی ها و به موازات آن ارائه الگوهای جدید می تواند نقشی درمانی داشته باشد و موجب فرسایش 

 ورانه گردد.فرهنگ های استبدادی و خود مح

جامعه جهانی و ناتو فقط زمانی توانست در بوسنیا به موفقیت دست یابد که یک نظریه سیاسی مناسب با ساختارهای 

سیاسی، اجتماعی در آن کشور به اجرا گذاشته شد. در حالی که قبل از توجه به ساختار نظام، به رغم صرف هزینه های 

 ر، کشور همچنان دچار بحران بود.هنگفت و گذشت و سپری کردن زمانی چشم گی

و انتقال مسئولیت های  2014با گذشت یک دهه از حضور نیروهای جامعۀ جهانی در افغانستان و فرا رسیدن سال 

امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان، تهدید های بزرگ امنیتی، تروریزم، مواد مخدر، فساد گسترده دولتی، هم چنان برجایش 

فغانستان بیش از هر زمان دیگر نگران اوضاع اند و با گذشت هر روز مصئونیت روانی خود را از دست می باقیست ومردم ا

قرار گرفته ایم، تشکیالت نظامی و امنیتی افغانستان، گذشته از مشکالت عدیده شان از  2014دهند. چنانچه در آستانۀ سال 

ی امنیتی ما هیچ گونه مشکالت نداشته باشند بازهم انتقال مسئولیت رهبری  با اعتماد ملی بر خوردارنیستند، حتی اگر نیروها

های امنیتی بدون آمادگی برای انتقال آرام رهبری سیاسی به یک رهبری جدید در افغانستان هیچ تضمینی برای یکپارچه 

ۀ انتقال هیچ تضمینی بودن نیروهای امنیتی متصور نیست. چنانچه مسئول پروسه انتقال خود معترف است که با تکمیل پروس

 برای آمدن ثبات در کشور وجود ندارد.

در کنفرانس بُن، تفاهم بین المللی در همسویی و حمایت از افغانستان اعالم گردید. جامعه جهانی به افغانستان و مردم 

وردن امنیت و ثبات ما تعهد سپرد تا کشور ما را در مبارزه و جنگ علیه دهشت افکنی تا ریشه کن کردن نهایی تروریزم و آ

ملت سازی را حمایت نماید و بازسازی افغانستان و دموکراتیزه  -کمک نماید. جامعه جهانی  وعده داد تا پروسه مهم دولت

 ساختن کشور را با ایجاد حاکمیت قانون در صدر لیست خویش قرار دهد. 

رت گرفت و جامعۀ جهانی در حالی که یک دهه پس از کنفرانس بُن، نشست یکصد کشور جهان زیر نام  بُن دوم صو

تعهد شان را در همسویی و حمایت از افغانستان اعالم داشتند، در خصوص استراتیژی خروج نیروهای شان از افغانستان در 

و تحویل دهی امور امنیتی به نیروهای افغانستان نیز تأکید مجدد نمودند. این در حالیست که با وجود همۀ این  2014سال 

 ت سیاسی واخالقی در ُبن، بسا از معضالت افغانستان همچنان بر جایش باقیست. تعهدا

، جامعۀ جهانی بعد از پشت سر گذاشتن بیش از یک دهه تجربه ی حضور در افغانستان، قطعًا 2014با رسیدن به سال 

انتقال مسئولیت های  باید به این نتیجه رسیده باشد که بدون حل معضله قدرت در این کشور، آن هم با نظارت جدی

تواند استراتیژی جهانی امنیتی خود را که قسماً مرتبط با شرایط امنیتی و  سیاسی به شکل آرام و به رهبری جدید، غرب نمی

ثبات در افغانستان می داند، تضمین نماید. نظام سیاسی فعلی با تمامی ساز و برگ آن سقوط خواهد کرد و اهداف بُن کاماًل 

چنانچه بعداز کنفرانس ژنو نظام چپ گرای داکتر نجیب اهلل با وجود قوت بیشتر و رهبری قوی تر و « پاشید از هم خواهند

سازمان دهی به مراتب منسجم تر نسبت به حکومت آقای کرزی، با همه ی اردوی مجهز آن سقوط نمود و هیچ  نشانه ای 

 «از دست مایۀ نظام برجای نماند.



رزی در مدت دوازده سال علی رغم حمایت جهانی و امکانات وافر خارجی به عنوان نظام ریاستی متمرکز حامد ک

مجری توافقات بُن نه تنها قادر نشد افغانستان را از درون معضالت آن بیرون آورد، که هرگز نتوانست برپای خود بایستد و 

 ظام قادر به خلق هیچ معجزه ای نخواهد بود. مرجعیتی گردد برای جلب اعتماد مردم. به یقین که طی ماه های آینده نیز این ن

ابقای نظام موجود، تجزیه، انارشی و جنگ داخلی را در پی خواهد داشت. پروسۀ نظام سازی و ریفورم سیاسی با 

رویکرد به اصل تمرکز زدایی از قدرت، اصل توزیع قدرت، ایجاد اقتدار دولت و اعتماد ملی و مشروعیت سیاسی و حفظ 

سانی، صلح پایدار عینیت پیدا می کند. عرصه برای تروریزم، طالبانیزم و افراطی گرایی تنگ و محدود خواهد ارزش های ان

 شد و نگرانی جهانی از تهدیدات برخاسته از افغانستان به شدت کاهش خواهد یافت.

و ایجاد صلح و ثبات ملت  -تقویت پروسه نظام سازی و نظام گرایی مبنی بر حاکمیت قانون، تهداب اساسی بنای دولت

در افغانستان است. این پروسه بیش ازین نباید با روش های تاکتیکی و سیاسی مورد دستبرد و دستخوش وسوسه های 

شخصی و قومی حکومت و سیاسیون و آزمندی ها و نقشه های بیرونی ها قرار گیرد. با مطالعۀ دقیق و در نظرداشت عوامل 

ته تذکر رفت، اصالحات بنیادی سیاسی موافق به واقعیت های اجتماعی و روند حاکم در ناکامی افغانستان که در این نوش

چارچوب فرهنگ سیاسی مدرن در کشور در مجموع کلید حل مشکل تاریخی امروز و آینده های  افغانستان است. در 

طوری تنظیم گردند که قواعد جدید سیاسی و سیاست گذاری ها مهم ترین مسأله این است که ساختارهای تصمیم گیری 

همه بتوانند باهم چرخ دولت و سیاست را در کشور بچرخانند. چارچوبی که مقدمه ای باشد برای یک تفاهم ملی، حتی اگر 

دارای ارزش های جداگانه ای باشد. مهم این است که روح وجغرافیای یک افغانستان واحد حفظ گردد. غالب حکومت ها 

به قدرت، خود را به کانون انباشت قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی مبدل کردند که نمونه در افغانستان به محض رسیدن 

 اش را درعرصه ثروت و قدرت  می توان در وجود تیم محوری آقای کرزی مشاهده نمود. 

یده فرصت طلبی های سیاسی ای که امروزه  به رسوا ترین شکل آن در حال رخ نمایی اند، همه چیز را به ابتذال کشان

است؛ عادت ها ، شیوه های عمل و اندیشه ها همان هایی هستند که در دولت های خودکامه گذشته در افغانستان سراغ شان 

را داریم. هرچند که نمونه امروزی اش سعی دارد با ظاهر آرایی شکل و شمایل مُدرن تری از خود نشان دهد، اما همه چیز 

ای منفعتی و ظاهر قومی دیروز بنا شده و استبدادهای تاریخی به طرز دردناکی چنان که پیداست بر مبنای همان سیاست ه

 دوباره به صحنه رخ نمایی می کنند.

در کشوری مانند افغانستان توسعۀ سیاسی مقدم است برهر توسعۀ دیگر و تنظیم ساختارهای قدرت سیاسی که اقشار و 

در اولویت می باشد و این خود از اجزای مهم تعمیر افغانستان یک اقوام مختلف افغانستان در مجموع خود را در آن ببیند 

 پارچه وجدید و با ثبات را تشکیل می دهد.

باشد تا نسخه  افغانستان نیازمند ایده سیاسی مطلوب و رهبری سیاسی خردمند و زعامت ملی مقتدر و قابل اعتماد می  

دهۀ اخیر هیچ نشانه ای از آن دیده نشده است. ابتدا  باید با یک  ای را برای نجات کشور تدوین نماید، که متأسفانه طی یک

احساس و تفکر ملی، صلح واقعی را در محدوده جغرافیایی افغانستان میان خود جستجو نماییم. شکی نیست که اگر توسعه 

کت گسترده مردم و سیاسی به مفهوم طنین تازه در فضای سیاسی کشور باشد، حرکتی تدریجی و آگاهانه است که  با مشار

 میدان دادن به تنوع و تکثر به واقعیت زندگی مردم افغانستان مبدل می شود .

یکی از مهم ترین ابزاری که به توسعه سیاسی امکان بروز و ظهور می بخشد، تکوین پیوستگی مؤلفه دولت و ملت 

احساس تعلق و مسئولیت ملی برای است و این جوهر اصلی و بستر هرگونه رشد و توسعه می باشد و نیز بستر رشد 

 برقراری حکومت قانون.



روشن است که بدون ایجاد و تحکیم احساس ملی، تعلق ملی و خود آگاهی ملی، فریاد بر آوردن ملی گرایی سرابی 

سازد. به همین نسبت هم بوده که در  بیش نیست. این وجوهات راستین است که شالوده سرنوشت مشترک در آینده را می

( PNSBملت سازی ) -ها برسر مسأله صلح و پروسه دولت رانس بُن مهم ترین موضوع و محور و مدار گفتگوکنف

چرخید و حوادث سیاسی نشان از آن داشت که برای نخستین بار افغانستان آماده می شود تا طعم آن را تجربه کند. البته  می

له ای که می توان به ایجاد یک وفاق ملی رسید، کش و قوس این راه از مسیر پرپیچ و خمی می گذرد و تا رسیدن به مرح

ها و فراز و نشیب های بسیاری را باید پشت سر گذاشت. به خصوص در کشوری مانند افغانستان که تا هنوز نتوانسته بر 

ارای اساس  تجربه ای مشترک از تاریخ، دین، زبان و فرهنگ و سایر ارزش ها و خصوصیات، ملتی را شاهد باشد که د

اهداف، آرمان و آرزوهای مشترک باشند و احساس همبستگی و تفاهم و اتحاد در آن از مرحله حرف به عمل گذار نماید. 

 متأسفانه در سال های اخیر نیز این پروسه به جای پیشرفت و تحقق، دچار عقب گرد شده و سیری نزولی داشته است.

از آن که در راستای اعمار افغانستان جدید با مشخصات و نیازمندی  موافقت نامه بُن و کنفرانس های بین المللی بعد

های امروزی تمرکز یافته بود، حاال با گذشت زمانی بیش از یک دهه از کنفرانس بُن، تیم حکومتی بنا بر ایجاد ساختارهای 

هم و اعتماد الزم و نبود ناموافق قدرت از یک سو و برداشت سنتی چهل سال قبل از سیاست، نبود اراده سیاسی، عدم تفا

دولت سازی، دموکراسی و ارزش های جدید به انحراف برود و به  -یک برنامۀ ملی تالش دارد از نقشه تدوین شده ملت

گذشته رجعت نماید. ناکامی های خود را زیر نام صلح با نیروهای طالبانی بپوشاند و ماهیت این نیروها  و افکار آنان را به 

ناپذیر فرهنگ افغانی و مشروع دراذهان جار بزند و ارزش های جدید را کمرنگ نماید و در مقابل  یک واقعیت انکار

 اصالحات و توسعه سیاسی را از ردیف خارج سازد و فقط با ابزار کهنه به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

ای اساسی یک جامعه اندیشه، تدبیر و مهارت در مدیریت دولت و کشور و داشتن خطوط روشن، اصول و پایه ه

مستحکم و پویا و کمال خواه را تشکیل می دهد. وقتی مبنای قدرت سیاسی اراده مردم باشد، به طور طبیعی میان  دولت و 

ملت همسویی ایجاد می شود و وقتی این همسویی ایجاد شد، ثبات و امنیتی  به وجود می آید که هیچ نیرویی قادر به تزلزل 

 آن نخواهد شد.

صالحات سیاسی یک پروسه طویل المدت است و به اساس نیازمندی های روز و به شکل تدریجی پیاده می گرچه ا

گردد، اما درافغانستان بنا برعقب گردهای تاریخی، سرعت دهی این ریفورم قطعاً پیش زمینۀ هر توسعه، تحول وانکشافات 

 مثبت بعدی است.

 اساس و آغاز کار قرار گیرد:در بخش اصالحات سیاسی مولفه های ذیل می تواند 

 

 اصالحات قانونی و تغییرات بنیادی در ساختار قدرت 5. 1

چنانچه گفته ایم اساسی ترین عامل ناکامی افغانستان در طول تاریخ، تداوم سیستم و ابزار کهنه و سنتی سیاسی و اصرار 

گذشته و ناکار آمد گردیده است. قواعد و به حفظ آن روش ها و نهادهای فرتوت می باشد که دیگر تاریخ مصرف اش 

 ساختار کهنۀ سیاست در پهنه افغانستان کشور را با تراژیدی های تاریخی و فاجعۀ امروزی مبتال نموده است.

رجعت حکومت موجود به گذشته برای مشروعیت بخشیدن به باز تولید آن دوران به جای پیشتازی به سوی دوران    

ام سیاسی مدرن در این یک دهۀ اخیر که فرصتی طالیی بود، هزینه سنگینی برای افغانستان داشته نوین سیاسی و ایجاد نظ

 است.



یک نظر اجمالی به تاریخ سیاسی افغانستان به خوبی نشان می دهد که حکام افغانی گذشته از این که کی بودند و نیات 

د انحصار طلبی، تک روی و خودکامگی در جهت استقرار شان چه بوده است، همواره از قواعد سیاسی متداول افغانی همانن

و استحکام قدرت استفاده می کرده اند و هیچ گاه ماهیت این سیاست قرون وسطایی به  نیروهای مهار کنندۀ قدرت، کنترل 

ت و تفتیش مجال ظهور نداده است. عواقب همین سیاست ورزی ها بوده است که افغانستان را در بحر تالطم و نوسانا

جهانی به هر سمت و سو نامتوازن و سرگردان نموده است. در نتیجه ظهور و زوال همین حکومت های ناکام است که در 

 «میراثی به یادگار مانده از همان دوران« قرن بیست و یکم ما شاهد افغانستانی بحران زده و پر آشوب ایم.

دست آمده  برای جا انداختن یک فرهنگ سیاسی نوین، دردناک و فاجعه بار خواهد بود، اگر این یگانه فرصت به  

ساختارهای امروزی و رهبری عقالیی از دست برود. ما نباید اجازه دهیم بیشتر ازین فرصت ها ضایع گردد. جامعه جهانی 

یاسی ابتدا سعی نمود تا تاسیسات دولت مدرن را در افغانستان به وجود آورد و تالش نمود تا از طریق توافق نخبگان س

ملت سازی را تقویت بخشد، اما بنا بر ناموزون بودن و عدم هماهنگی میان ساختارها و سنت گرایی سیاسی  -پروسه دولت

و ذهنیت قومی، نخبگان سیاسی در قدرت نتوانستند با هم به خاطر تشکیل دولت ملی کنار بیایند و توافق کنند. روی همین 

هنوز هم گرایش های سمتی، قومی، گروهی، زبانی، فرهنگی و مذهبی باعث  ملحوظ است که می بینیم با گذشت یک دهه

 کشمکش و رقابت های میان نخبگانی می گردد و دست آورد های یک دهه را با تهدیدی جدی مواجه می سازد.

حیث متأسفانه تحمیل سیستم ریاستی ناقص با تمرکز بیش از حد قدرت  پس از تحمیل حامد کرزی در کنفرانس بُن به 

ها وارد یک مرحلۀ جدیدی  رئیس اداره مؤقت، دومین فیصله پر از اشتباه آمریکا بود که افغانستان را پس از همه ی این سال

از بحران نمود. اصرار بر سیستم متمرکز افراطی ریاستی در لویه جرگه قانون اساسی از جانب فرستاده آمریکا، نماینده ملل 

ی در توافقی از پیش تعیین شده و رفیقانه باعث دلزدگی اشتراک کننده گان و تضعیف متحد و مشاورین افغان آمریکای

 همگرائی گردید که میان اقوام مختلف افغانستان بعد از کنفرانس بُن به وجود آمده بود.

معرفی و تحمیل نظام دلخواه خودشان، آن هم به شکل افراطی آن و برانگیختن احساسات قومی توسط نزدیک ترین 

فراد حامد کرزی در متن لویه جرگه باعث رویارویی نماینده گان مردم افغانستان به دو دسته پشتون و غیر پشتون گردید که ا

به خاطر یک سرنوشت مشترک در لویه جرگه قانون اساسی اشتراک نموده بودند و با بازگشت مجدد این نماینده گان به 

فاهم همگانی وهمگرایی ملی به سردی گرایید و تضادها و دوگانگی ها از والیات و قصبات شان، روحیه  به وجود آمدن ت

همان جا آغاز شد و مشکل بزرگ بحران اعتماد به وجود آمد و این فرصت  زمینه را فراهم آورد تا نیروهای طالبانی و 

 نظامیان پاکستانی به تحکیم قوت و سامان دهی مجدد شان بپردازند.

تجربۀ سیستم متمرکز تک محور ریاستی، ناکارایی آن در افغانستان به وضوح  ثابت  امروز پس از یک دهه تطبیق

گردیده است. نزاع ها، کشمکش های میان نخبگان و رقابت های منطقه ای که ریشه همه بدبختی های افغانستان در طول 

صار قدرت، قطعًا ناکامی حتمی افغانستان تاریخ آن بوده است، باری دیگر سر  باز کرده اند. اصرار بر دوام این  سیستم و انح

 و چرخیدن در دورهای باطل را در پی دارد. 

فساد جاری در افغانستان که متأسفانه این کشور را در صدر لیست فاسد ترین کشورهای جهان قرار داده است، ریشه در 

ت. به بیانی دیگر فساد در سیستمی دارد که انباشت قدرت مشخصۀ آن است و به هیچ مرجع و نیرویی پاسخگو نیس

افغانستان فقط فساد رایج مانند سایر کشورها نیست که بتوان روزی آن را مهار ساخت، بلکه فساد ساختاری نظام می باشد 

که با یک مجلس ضعیف، یک دستگاه قضایی حکومتی و یک رییس جمهور غیر قابل کنترل تداوم می یابد و در ضمن 

 ادی، با گذشت هر روز آزادی های اساسی مردم در عمل محدود گردیده و از بین می روند.درین روند انحصاری و استبد



فساد مزمن موجود در افغانستان که از نحوۀ ساختار نظام یا به طور مشخص، از سلسله مراتب قدرت در نظام نشأت می 

ده و مانند موریانه اندام های حیات گیرد و بدنه دولت را کامالً به فساد آغشته نموده و حتی به جامعه هم سرایت کر

اجتماعی ما را در معرض فرسایش  قرار داده است؛ فسادیست که ریشه نه در جای دیگر که در نحوه ساختار نا سالم نظام 

 دارد و  سالمت کشور را تضعیف نموده و تهدید به نابودی می کند.

م شناخت غرب از این کشور و مطابق با آجنداهای تیم بزرگ ترین اشتباه جامعه جهانی در مورد افغانستان که از عد

محوری حامد کرزی از آمریکا صورت گرفت، تحمیل سیستم ریاستی با بیشترین تجمع قدرت در دست یک نفر در مقام 

رئیس جمهور بوده است. مشکل اساسی سیستم متمرکز حکومت داری در افغانستان این است که از یک طرف با ساخت 

اعی افغانستان همخوان نمی باشد. از جانب دیگر با تیوری های نوین توسعه هماهنگی ندارد و افزون بر این ها پلورال اجتم

 ظرفیت کافی برای مدیریت های کالن، تأمین حد اقل ضریب مشروعیت و همچنان قابلیت به دست آوردن اعتماد را ندارد.

 1964ای از جهان شباهت ندارد، به اساس قانون سلطنتی این سیستم متمرکز ناقص که با هیچ سیستمی در هیچ نقطه 

به مردم افغانستان تحمیل گردید. دریغا که در تحمیل این سیستم در پهلوی تیم محوری آقای  2004افغانستان در لویه جرگه 

تالفی شان نیز کرزی، اغلباً فقدان آگاهی و یا هم قدرت خواهی، معامله گری و آزمندی اکثر رهبران جهادی و سیاسیون ای

دخیل می باشد. این عده از بزرگان در تالش به خاطر ایجاد جایگاهی برای خویش به وثیقۀ ملی ملت افغانستان نگاهی 

شخصی و بر خوردی قومی کردند و جناب آقای کرزی با سیاست های غیر ملی و آجنداهای شخصی توانست برای خود 

مرزی را تصاحب نماید و چه بسا که جامه ی قانون را نیز مناسب در چارچوب مقام اول مملکت صالحیت بی حد و 

 خواست و تمایل خویش برش زد.

در کشوری که بنا بر ساخت و بافت اجتماعی اش، سیاست ماهیت کامالً نا متمرکز داشته و دارد، رئیس جمهور آن 

رؤسای کمیسیون های  مستقل و همه ی  صالحیت های بی حد و حصر تقرر والی ها، ولسوال ها، قوماندانان امنیه، وزرا،

مأمورین بلند پایه دولتی را دارد و بودجه، وجوه مصارف، محاسبات، همه و همه در حیطه ی صالحیت یک فرد می باشد، 

 بدیهی است که فساد و بحران در آن جوالن می دهد.

د و سلب اعتماد را دارد؛ اما در عمل گرچه پارلمان در قانون اساسی افغانستان مسوولیت تفتیش و کنترل و رأی اعتما

این صالحیت ها قطعاً زمینۀ تطبیقی پیدا نکرد و اگر حکومت احساس کند چیزی بر اراده  بی حد و حصر اش مانعی ایجاد 

می کند، به شکل غیر قانونی و فراقانونی عمل می کند و نزد هیچ نهادی خود را مکلف  به پاسخ گویی نمی داند. به همین 

دادگاه عالی یا استره محکمه در رأس قوۀ قضاییه افغانستان که باید نقش مستقل و فعالی را  ایفا نماید، هیچ گاه در  منوال

امور مهم کشوری و نه هم حتی مسایل عادی با تصامیم رئیس جمهور مخالفت نکرده است. بسیاری از مأمورین عالی رتبه 

از اعضای دادگاه عالی، در حالی که از پارلمان رأی اعتماد نگرفته اند، ی حکومتی  و حتی رئیس دادگاه عالی و تعدادی 

 همچنان در وظایف شان باقی مانده اند.

بعد از نزدیک به یک دهه از توشیح قانون اساسی، انتخابات شورا های ولسوالی به حیث رکن تکمیل کننده لویه جرگه 

نگردیده و رئیس جمهور، انتخابات شورا های ولسوالی ها را  تکمیل« باالترین مرجع تصمیم گیری های کشوری« قانونی

عمداً عقیم گذاشته است تا نصاب لویه جرگه قانونی تکمیل نباشد و وی بتواند با توسل به لویه جرگه عنعنوی، جرگه های 

ابات شهرداری ها  فرمایشی، ایجاد کمیسیون ها و صدور فرامین فراقانونی و غیر قانونی عمل نماید. به همین ترتیب انتخ

وشاروال ها صورت نگرفته است و صالحیت های شوراهای والیتی تا کنون مشخص نیست. شورا های والیتی موجود غیر 

از مشوره دهی  به ادارۀ حکومتی هیچ صالحیت تصمیم گیری و بودجوی را  ندارند. بودجه به والیات از طریق  وزارت 



فساد اند، از مرکز به دستور مستقیم رئیس جمهور تنظیم می گردد و بر اساس  خانه های حکومت که اکثراً خود غرق در

تصامیم سیاسی سازماندهی می شوند. حتی سرشماری نفوس که در کنفرانس بُن روی آن توافق صورت گرفته بود و به 

شد، در حد یک منظور حکومت داری و توزیع عادالنه قدرت و ثروت و انتخابات و موفقیت دولت داری حیاتی می با

حرف باقی ماند و رییس جمهور نیز با سیاست همیشگی غیر شفاف خود همواره به بهانه های مختلف از پرداختن به این 

 مسئولیت بازهم در راستای آجنداهای شخصی خویش بهانه آورد و شانه خالی کرد. 

ی قضایی و قانون گذاری دولت در تمرکز قدرت در مرکز با صالحیت بودجوی و تقرری ها از کابل و ضعف نهادها

مجموع باعث فسادهای بزرگ مالی و سیاسی گردیده و ظهور پرقدرت مافیای اقتصادی به واسطه های حکومتی نتیجه 

 چنین حالتی می باشد که منتج به فاصله گرفتن مردم از دولت گردیده و تعدادی هم به مخالفین مسلح پیوسته اند.

به پایداری آن امیدوار باشیم، بی موازنه   2014ستان ثبات ایجاد نماییم و به خصوص بعداز حاال اگر بخواهیم در افغان

گی میان حکومت مرکزی در کابل و والیات قطعاً باید از میان برداشته شود و دولت کابل به مرجعیت اعتماد ملی و تصمیم 

 گیری جمعی تغییر یابد.

از اقدامات قانونی و تغییرات در پالیسی را با بر داشتن قدم های اولیه در  در آغاز عملیه ریفورم سیاسی می توانیم بعضی

 چارچوب قانون اساسی کشور منحیث پیش زمینه اصالحات اساسی ساختار نظام در قانون اساسی عملی سازیم.

 تشکیل ایجاد لویه جرگه قانونی به حیث عالی ترین مرجع تصمیم گیری در کشور -الف

، » کمیسیون های مستقل انتخابات و قانون انتخابات « رؤسای مستقل، اعضای کمیسیون های مستقلوزرای کابینه،  -ب

 اعضای دادگاه عالی از طرف پارلمان مطابق قانون اساسی موجود تأیید شوند و رأی اعتماد بگیرند.

شان مشخص  شوراهای والیات، حکومات محلی و شهرداری ها مطابق قانون تأسیس گردند و صالحیت های  -ج

 گردد.

 اصل تفکیک قوأ مورد احترام قرار گیرد و تضمین شود.   -د

حکومت و وزرأ از مداخله و شیوۀ رشوه دهی به پارلمان دست بردارند و فرهنگ رشوه ستانی از میان پارلمان  -ه

 د.برچیده شود و قوه قضاییه مستقل به مثابه با اعتماد ترین مرجع در روح و روان مردم حضور یاب

اصالحات بنیادی در تغییر ساختار نظام سیاسی، با رویکرد به تمرکز زدایی بر مبنای اصل توزیع قدرت با معرفی نظام 

پارلمانی و یا هم مختلط در مرکز و مشخص نمودن صالحیت های شوراهای والیتی و محلی، راه اندازی انتخابات 

ردم در تعیین والی خودشان، مرحلۀ دوم تغییرات اساسی به شمار شهرداری ها و شوراهای ولسوالی، با در نظرداشت سهم م

 می آیند. 

رسیدن به صلح پایدار و پیشبرد واقع بینانه صلح در افغانستان، جز از راه تغییر در ساختار سیاسی نظام ممکن نیست. راه 

روندان را با اصول، دیدگاه ها و اندازی اصالحات اساسی و قبول تغییرات بنیادی در ساختارهاست که می تواند زندگی شه

ارزش ها و جهان بینی های متفاوت تنظیم نماید. در غیر این صورت جز تکرار مکررات و تسلسل دورهای باطل و تداوم 

بحران و استمرار هرج و مرج و تضعیف نهادهای نیم بند، چیز دیگری را به ارمغان نخواهد آورد. حتی حاکمیت قانون که 

 دموکراسی می باشد، در افغانستان بدون این تغییرات در نظام سیاسی ممکن نیست. پیش زمینه ظهور

ما در افغانستان کنونی در عمق بحرانی قرار داریم که از ابتدا با توجه به ساختارها، شیوه های عملی و سیاست های 

هارت ها برای جلوگیری از جمع شدن پرتنش حکومت قابل پیش بینی بود. ما نیازمند نظامی می باشیم که از موازنه ها و م

قدرت در دست یک نفر و سوء استفاده از مقام طراحی شده باشد. این فقط با نوشتن فهرستی از حقوق حاصل نمی گردد، 



بلکه با ارادۀ محکم در ساختن نظام مطلوب حال و واقعیت های افغانستان امروز و دفاع از قانون به دست می آید، نظامی 

ومت نتواند به حقوق مردم دست اندازی نماید و تصرفی در آن داشته باشد. نظامی که در آن برای همه جا باز که در آن حک

 گردد و جاه طلبی ها و خود کامگی ها در چوکات آن مهار گردد.

. نظام موجود با تعارضاتی که در میان خود دارد، به خودی خود، به مشکل حاد و عمده افغانستان مبدل گردیده است

رهبری این نظام به جای این که اقدامات تخریبی خود را با اقدامات سازنده تعویض نماید، برعکس فعاالنه و مجدانه تالش 

دارد تا کلیه نهادهای نیم بند نظیِر مجلس قانون گذاری، قضأ، نهادهای سیاسی و روند های نهاد سازی را تضعیف و در 

 کنترل خود نگاه دارد. 

ط که در پهلوی انتخابی بودن صدراعظم با تعیین یک رییس جمهور به شکل انتخابی و یا تفاهمی می ایجاد نظام مختل

گی دولت و کشور یک مرجعیت ملی در مرکز باشد و انتخابی شدن نماینده گان محالت در والیات که  تواند در مقام نمایند

صالحیت های شوراهای محلی و انتخابات محلی که بخش اصلی بدنه توزیع قدرت به شمار می رود. تنظیم مسئولیت ها و 

مردم را قادر سازد تا از محالت تمرین دموکراسی و قانونمندی را آغاز نمایند، از حقوق اساسی و قانونی مردم در دور 

تجاوزین جدید سیاست می باشد. به مردم باید اعتماد کرد؛ چه در بد ترین شرایط تاریخ این سرزمین اکثراً حکام افغانی با م

دست به یکی شده اند. فقط این مردم بوده اند که در دفاع از مملکت و استقالل و آزادی و شرف و عزت آن در برابر 

دشمنان و متجاوزین قامت برافراشته و مقاومت نموده اند و نسبت به حکومت های شان در امر دفاع از سرزمین پیشگام 

انگلیس به افغانستان ثقل و ستون اصلی مبارزات آزادی خواهی را مردم تشکیل  بوده اند، چنانچه در مقابل لشکر کشی قوای

دادند، در حالی که حاکمان یکی پس از دیگری به دامن انگلیس می خزیدند. درهنگام تهاجم قشون سرخ، دستگاه های 

قشون سرخ را ناکام ساختند. امروز دولتی با متجاوزین همگام شدند، اما مردم قیام نموده و میلیون ها قربانی دادند و تجاوز 

نیز اگر با اصالحات سیاسی مردم را عمالً شریک سرنوشت خود شان، قدرتمند و مسئول بسازیم، مطمئنًا مردم از خاک و 

جان و مال خود در مقابل آنانی که و طن و سرزمین مارا به آتش می کشند و مردم ما را می کشند، دفاع می نمایند و در 

 شان از همه دلسوزانه تر و متعهدانه تر وارد عمل می شوند. ساختن خانه

طرح تمرکز زدایی به تعبیر غلط و سیاسی بعضی حلقات حاکم در افغانستان که در طول تاریخ تفکر استبدادی، برتری 

که به حیث یک خواهی وانحصار طلبی داشته اند، قطعاً به معنی تجزیۀ  نیست. افغانستان امروز، بیشتر از صدها سال است 

کشور واحد به حیات سیاسی خود ادامه می دهد. اگر قرار بود این کشور تجزیه شود، باید در جریان سه دهۀ جنگ های 

اخیرتجزیه می شد. رهبران سیاسی، دینی و قومی افغانستان طی یک قرن گذشته از تجزیه طلبی به دور بوده اند؛ گرچه به 

ری را به راه انداخته اند، اما همه از یک پارچگی افغانستان حمایت می کردند. حتی در خاطر قدرت باهم جنگ های دامنه دا

جنگ های گروه های مختلف بر علیه حکومت مجاهدین طی دهۀ نود، جنگ فقط در محور پایتخت جریان داشت و با 

 وجود داشتن فرصت ها، هیچ یک از طرفین متخاصم عَلَم تجزیه افغانستان را بلند نکرد.

ایاالت متحده آمریکا با معرفی نظام موجود هر چه بیشتر متمرکز، به تعبیر خودشان خواسته اند از تجزیۀ  2001رسال د

افغانستان جلوگیری نماید؛ اما با گذشت یک دهه و ناکامی و نا کارآیی آشکار این سیستم، غرب به خصوص آمریکا باید به 

کارآمد به سادگی می تواند منجر به تجزیه افغانستان گردد، چه انتخابات پر از این نتیجه رسیده باشد که یک دولت متمرکز نا

، فساد گستردۀ ساختاری درون دولت، انحصار طلبی رهبری دولت، نبود احزاب قدرتمند سیاسی، شکنندگی  2009تقلب 

هر زمان دیگری به تجزیه نزدیک  امنیت، نبود تفکیک قوأ، ظهور مافیای اقتصادی و ده ها بحران دیگر، افغانستان را بیش از

 ساخته است.



واگذاری  قدرت سیاسی برای از بین بردن عدم تعادل بین حکومت مرکزی و محلی اولین گام در جهت جلوگیری از 

و ترک افغانستان به مشکل مشروعیت سیاسی  2014فروپاشی وحدت افغانستان می باشد. اگرجامعه جهانی قبل از سال 

قال مسئولیت های سیاسی به شکل قانونی و از طریق انتخابات شفاف حمایت نکند، هر گونه تالش شان نپردازد و از انت

 حتی در راستای منافع خودشان به شکست مواجه خواهد شد.

امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که دولت موجود، نه تنها در تحکیم وحدت ملی و ثبات سیاسی موفق نبوده است، 

اتخاذ تصامیم نابجا و تمرکز بیشترین قدرت و پست های کلیدی حکومت در نزد عده ای از عناصر افراطی،  بلکه متأسفانه با

قوانین نانوشته، توافقات پشت پرده، و فشار افراد ذینفوذ و باند بازی ها درون قدرت، باعث شده است تا بیش از هر زمان 

. اگر قرار باشد که تصامیم مهم سیاسی و دولتی بیش از هر چیز به دیگری اختالفات قومی و زبانی در افغانستان باال بگیرد

سود هسته اصلی قدرت و منافع اطرافیان آن اتخاذ شود، بهتر است آن را از جنس و قماش حکومت های سنتی افغانستان 

دولت ملی مدرن. مجموعه که فقط با استفاده از نام قوم، وسیله کنترل سایر نیروها را فراهم می آورند، قلمداد کنیم تا یک 

ای از شکاف های تاریخی و ساختاری در نظام موجود که موجب شکل گیری ساختار نسبتاً پیچیده ای از نیروهای اجتماعی 

 و سیاسی در افغانستان شده است، خود زمینه سوء استفاده های کالنی را فراهم کرده است.

ودی خود مسبب پدید آمدن انواع اختالف های قومی و زبانی با نگاهی به تاریخ می بینیم که صرف وجود ملت به خ

نبوده است، اغلب این نفع طلبی ها و انحصار گری های صاحبان قدرت بوده که این شکاف های عمیق را به نام قوم کالن 

تهاجم  و خورد و اصلی و بومی ساخته است. گفتنی است که احساس تهدید، نزد ملت ها فقط همزمان و همراه با جنگ یا

بیگانه بروز نمی کند، بلکه این سلطه گری های داخلی بوده که زمینه ساز رقابت های منطقه ای، تهاجم و اشغال کشور 

گردیده اند. پس باید به تجزیه و تحلیل دقیق و حساس هشدارها و زنگ خطرهایی از ناحیه عناصر افراطی سیاسی بپردازیم 

ردم و حاکمیت ملی، امروز بدل به ابزار مهار و کنترل اقوام و گروه ها از جانب و آن ها را جدی بگیریم. اصل حاکمیت م

حاکمیت شده است که در این صورت نه تنها مشروعیت آن نزد مردم مخدوش گردیده، که حتی آن را زمینه حاکمیت 

 استبداد می دانند.

نستان را بی پاسخ گذاشت، که میلیارد ها سیاست های حکومت افغانستان نه تنها حمایت گسترده جامعه جهانی از افغا

دالر سرمایه ای که به نام افغانستان و برای مردم افغانستان حواله می شد، بر باد داد. مهم تر و دردناک تر از همه این که برای 

. چه در نخستین بار در تاریخ افغانستان بعداز شکست طالبان یک اجماع عمومی و تفاهم سرتاسری ملموس ظهور پیدا کرد

داخل و چه در خارج کشور، کلیه زمینه های مساعد برای ایجاد شکوفایی و پویایی افغانستان  به وجود آمد و این همه 

فرصت های طالیی بدون هیچ دردسری به جناب آقای کرزی تحویل داده شد، اما اگر کمی، فقط کمی اندیشه و عقالنیت و 

را می شد در سیاست های حکومت ایشان سراغ گرفت؛ ثبات، امنیت، آرامش و بهره گیری از تجربه های گران سنگ تاریخ 

آزادی فقط یک چشم انداز زیبا نبود، بلکه می توانست برنامه عمل هم باشد. متأسفانه امروز بعد ازین همه سال وضعیت 

 افغانستان نسبت به هر زمان دیگری اضطراری تر و شکننده تر است.

 

 اب سیاسی و نهادهای مدنیایجاد و تقویت احز 5. 2

پیش ازین تذکر داده بودیم که حکومت های خاندانی، رقابت میان نخبگان و نبود نهادهای سیاسی و مدنی همه ی راه 

ملت سازی و ظهور فرهنگ ملی و روحیۀ ملی بست که بالنوبه باعث کشمکش ها، جنگ ها،  -ها را در جهت پروسۀ دولت

ی بر اساس منافع خاندان، قبیله، طایفه، قوم، زبان و سمت گردید. امروز نیز بزرگ ترین نزاع ها و خشونت های میان خود



معضل افغانستان ادامه همان روند سیستم پدر شاهی حکومت آقای کرزی و رقابت های ناشی از آن می باشد که حتی با 

 شود.حضور و مغشوش نمودن افکار جامعۀ جهانی در این عصر دموکراسی به پیش برده می 

با ورود افغانستان به فصل جدید آن، نظارت مستمر بر پروسه سیاسی قطعاً در صدر لیست باید جا می گرفت تا منافع و 

عالیق مردم از سطح قبیله و قوم به سطح ملی ارتقا می یافت و احزاب و نهادهای سیاسی در سطح ملی می توانستند به 

ختگی قدرت قرار بگیرند. ایجاد و تقویت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی حیث نیروهای مهار کننده در مقابل لجام گسی

مؤثر و قوی طی این پروسه به وسیله جامعۀ جهانی نیز باید مورد حمایت قرار می گرفت تا این که در دوره نوین سیاسی 

ها و باورها حمل  افغانستان حضور مستدام و مطمئن پیدا می کردند، زیرا دموکراسی فقط بر دوش شخصیت ها وتیوری

نمی شود، بلکه از مجرای سیستم ها و نهادها عبور می کند. این نقطه ایست که جامعۀ جهانی غالبًا در مورد افغانستان و 

مردم افغانستان دچار اشتباه گردیده است؛ چه نهادینه ساختن حضور احزاب سیاسی در طول برنامه های ملی و تقویت 

 ی و پایه های اساسی پروسۀ دموکراتیزه ساختن تعامالت اجتماعی به شمار می رود.نهادهای مدنی، از ارکان اصل

یکی از مطمئن ترین روش هایی که بتوان به تقویت بنیه های اجتماعی و سیاسی مردم پرداخت، تشکیل احزاب است. 

ومت از سوی دیگر، از آشنا نمودن مردم به حقوق و تکالیف شان از یک طرف و اختیارات و تکالیف و خط سرخ های حک

مبرم ترین وظایف همه ی نیروهای باورمند به قانون گرایی و انصاف و عدالت اجتماعی است؛ راهی مطمئن برای گشودن 

 قفل های سیاسی و عبور از دوره گذار سیاسی و رسیدن به دموکراسی و مردم ساالری.

درک سیاسی نمایندگان و مردم، معنا دادن به امر موجودیت احزاب، ایجاد امکان آموزش سیاسی برای باالبردن سطح 

رقابت سیاسی، تسهیل روند شکل پذیری سیاسی و درگیر ساختن نمایندگان شورای ملی به فعالیت های ارزنده و مثبت و 

 نیز افزایش میزان و کیفیت مشارکت سیاسی درجامعه را موجب می شوند.

، تشکیل احزاب مختلف الزامی است تا از نظر بیرونی حد و مرز هر از سوی دیگر برای ارزیابی وزن هرگروه در جامعه

گروه با گروه های دیگر قابل تفکیک شود و خواسته های مختلف و متفاوت مردم در چارچوب این احزاب، قابلیت بیشتری 

 برای شناخت و شناسایی پیدا کند. 

اند که خدمات سیاسی و اجتماعی در خور توجهی هر چند احزاب دیرپا یا نوپای امروز کشور کمتر فرصت پیدا کرده 

انجام دهند؛ اما احزاب در هر حالتی که باشند می توانند با ایجاد تشکل های مستقل غیر دولتی، خواست ها و احتیاجات 

مردم را بازگو نمایند و مشارکت عمومی را تشویق، ترغیب و ترویج نمایند. لذا تأکید براین است که روند شکل گیری 

حزاب سیاسی درکشور، یکی از مهم ترین نیازهای ثبات اجتماعی و رشد و توسعه همه جانبه خواهد بود و مهم ترین ا

حوزه فعالیت احزاب پارلمان می باشد، چه پارلمان در هر کشوری به عنوان نماد و سمبل حاکمیت مردمی و مهم ترین 

روند به نوبه خود تأثیر مهمی بر کاهش خشونت سیاسی و  ستون مردم ساالری به معنای فرمان فرمایی مردم است. این

افزایش ثبات سیاسی در کشور خواهد داشت و همگرایی نیروهای اجتماعی و ملی را تقویت خواهد کرد. بنا براین پیدا 

مه های کردن ساز و کارهایی برای آشنا شدن مردم به حقوق شرعی و قانونی شان الزامی است و باید جزو اولویت های برنا

آینده باشد. در این صورت می توان شاهد حضور خود به خودی مردم در صحنه شد. البته این حضور زمانی مستمر می 

ماند و از خطرات مهمی که هست مصؤن می ماند که حضور مردم سامان یافته و دارای مجرا و مسیر مشخص باشد. حال 

ین مجاری و کانال ها را پیدا کنند و با ایجاد تشکل های مختلف وظیفه مسئولین، روشنفکران و نخبگان کشور است که ا

مردمی، راه را برای حضور مردم در حوزه عمومی و منطقی شدن برخوردهای فکری و سلیقه های مختلف در قالب گفتمان 

 ملی در جامعه بگشایند.



سی عمداً عقیم نگهداشته شده متأسفانه در یک دهه اخیر پروسه نهاد سازی و تقویت نهادها به خصوص احزاب سیا

است تا آقای کرزی در مقام رییس جمهور بتواند بر همه ی امور کنترل انحصاری داشته باشد و حلقاتی از کشورهای 

 خارجی را فقط از مجرای یک کانال و یک شخص، وارد بازی های خود گرداند.

وعیت بحران زای گذشته، موجب پدید آمدن ازطرفی هم پالیسی های حکومت با رویکرد به گذشته و رجعان به مشر

شوراهای غیرقانونی، جرگه های قومی و حتی لویه جرگه عنعنوی شد که به صورتیغیر قانونی در جایگاه نهاد های قانونی 

قد علم کردند و مسایل ملی کشور را به بازی گرفتند. جامعۀ جهانی نیز بی خبر از تغییرات بنیادی داخل افغانستان، به 

ور توجیه نمودن افکارعامه مردم خودشان  و نیز رهایی یافتن از معما و چالشی بزرگ به نام افغانستان، علناً به این روش منظ

 های غیرقانونی در کشور ما صحه گذاشته اند و در پایمال کردن قانون، حکومت را با سکوتی تشویق آمیز همراهی نمودند.

های شخصی و آجنداهای قومی و زبانی در افغانستان زمانی به نقطۀ پایانی دامنۀ مصیبت بار و فاجعه آفرین سیاست 

خود می رسد که احزاب سیاسی تقویت گردند، تا بتوانند خواسته ها و تقاضاهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم را به 

مردم به نهادهای قانونی و دولت برسانند و حکومت هم بالنوبه به همان مسیر در حرکت باشد. از این طریق آجندا های 

اجرایی رسانیده می شود تا ارادۀ یک ملت تمثیل گردد و از تقسیمات و تعلقات و وفاداری های سیاسی و قومی، قبیلوی، 

 زبانی و مذهبی بیرون آید و دریک فرهنگ سیاسی ملی در محور منافع ملی تنظیم گردد.

ی اش برگردانیده شود. سیاست تعریف اصلی خود را باز یابد و این جاست که سیاستمدار باید مجددًا به جایگاه اصل

رقابت های سیاسی با معیارهای اخالقی و از طریق تعمیم فرهنگ و اصل مشارکت و تقویت نهادهای سیاسی و مدنی تنظیم 

 گردد.

های سیاسی یکی دیگر از مسوولیت های حیاتی احزاب سیاسی در افغانستان، بازنگری و تعریف مؤلفه ها و مقوله 

است تا از سوء تفاهمات، برخورد ها و رویارویی ها جلوگیری گردد. تعاریف مشخص و روشن از منافع ملی، امنیت ملی، 

وحدت ملی، عدالت اجتماعی، سیاست خارجی و سایر مسایل ملی مورد گفتمان و نقد قرار گیرند، تا ابتدا نخبگان سیاسی 

حد برسند و بعد در میان ملت بیداری ملی ایجاد گردد، به  بحران هویت خاتمه کشور به مشترکات ملی و دیدگاه های وا

داده شود و اعتماد ملی به وجود آید. مادامی که فضای سالم سیاسی به وجود نیاید و قواعد بازی از سوی بازیگران سیاست 

نچه اکثراً نمایندگانی که از رعایت نشود، سیاست به یک بازی شخصی میان بازیگران منفعت پرست مبدل می شود. چنا

درون منازعات غیر سیاسی و غیر حزبی، موفق  به راه یافتن به شورای ملی شده اند، تمایل به مسایل محلی و منطقه ای 

خود را دارند و کمتر به فکر منافع و مصالح  ملی اند و طبیعی است برای انتخاب مجدد به ناچار منابع ملی را به سمت 

منطقه ای می کشانند و بدین لحاظ در نبود احزاب سیاسی، پارلمان نمی تواند در راستای منافع ملی قدم اهداف محلی و 

 بردارد.

از آن جا که حکومت به شرایط رقابت سیاسی در سطح ملی که فقط توسط نهادهای سیاسی می تواند در عمل پیاده 

کثیری از گروه های نامطلوب، زمینه مساعد جهت سوء استفاده گردد ارزشی قایل نشد، در واقع به باندهای مافیایی و تعداد 

به وجود آمد. در این وضعیت هر کدام با دنبال نمودن منافع محدود اطرافیان خود، سرنوشت یک ملت را به بازی گرفتند و 

ه در تضعیف کشور اکثراً در دست معامله گران و تاجران سرنوشت مردم رها گردید. عذرهای غیر موجه و سیاست بازان

نقش احزاب در رقابت های سیاسی و به خصوص در پارلمان به بهانه های مختلف، بزرگ ترین ضربه ایست که بر پیکر 

 دموکراسی و توسعه سیاسی وارد آمد و تأثیرات منفی آن در پارلمان و در بُعد کالن آن در کل کشور مشهود گردید.



ثابت است. چه در واقع نظام حزبی تکمیل کننده  نظام پارلمانی می  نقش احزاب سیاسی در پیشبرد وتقویت دموکراسی

گان به  باشد. ما شاهدیم که در غیاب احزاب سیاسی جدی و فعال، پارلمان افغانستان قطعا نتوانست به کمال برسد و نمایند

به تک روی های  گفتگوهای فردی و بعضاً قومی، سلیقه های شخصی و سیاست های منفعتی مصروف گردیدند و حکومت

عضو را تکمیل  نموده است؛ اما متأسفانه به  249خود محورانه ادامه داد. گر چه از نقطه نظر کمیتی مجلس مقننه افغانستان 

دلیل نبود مجرای احزاب سیاسی که باعث شکل گیری فراکسیون های پارلمانی می گردید، عدم آگاهی الزم و یا به دلیل 

هم فقدان برنامه ها و کارکردهای از هم گسیخته، طبیعی است که اعضا نمی توانند متناسب با وزن عدم سازمان یافتگی و یا 

مردمی خود، جایگاه سیاسی مناسب را در داخل پارلمان و در مراجع قانون گذاری و اجرایی به دست آورند. به اعتقاد 

باید وزن سیاسی در داخل پارلمان متناسب  دانشمندان حوزۀ سیاست این خصوصیت دموکراسی پارلمانی می باشد که می

با وزن اجتماعی باشد تا بتواند حاصل سیستم پارلمانی منطبق با منافع ملی گردد و همچنان حکومت هم از برخورد و رویا 

های وحدت  رویی های غیر ضروری و دست و پاگیر برحذر ماند. در غیر آن پدید آمدن این نوع تناقضات و تنازعات، زمینه

لی را می لرزاند و به خشونت های اجتماعی و سیاسی موقع  بروز می دهد. این جاست که نقش احزاب برجسته و حایز م

 اهمیت می گردد تا از وقوع کشمکش های اجتماعی جلوگیری به عمل آید.

 

 

 انتخابات آزاد، عادالنه و شفاف و اصالحات اساسی در قانون انتخابات 5. 3

ما در افغانستان طی دوازده سال اخیر چهار انتخابات را پشت سر گذاشتیم؛ دو انتخابات ریاست جمهوری و دو 

انتخابات پارلمانی. گرچه نفس داشتن انتخابات و حق رأی دهی به حیث یک پدیدۀ جدید و بسیار ارزنده به خاطر تمرین 

وع ساختارهای دموکراتیک دست آورد بزرگ برای افغانستان می دموکراسی نوپا در افغانستان مؤثر بوده و موجودیت این ن

باشد، اما متأسفانه هر چهار انتخابات ما با مشکالت فراوانی نیز همراه بوده است که امروز بعد از گذشت این همه سال، 

 انتخابات به پوششی برای مشروعیت بخشیدن به قدرت نا مشروع حکومت تبدیل گردیده است. 

در این نوع «. مردم افغانستان یک دموکراسی راهزنانه را از طرف  حکومت تجربه نموده اند« از محققین به گفته یکی

دموکراسی بساط انتخابات گسترده می شود، صندوق های رأی پُر می گردند، رئیس دستگاه حاکم اداره دادگا ه ها و 

ن نیز به دیگران  رشوه می دهند تا به آن ها ملحق شوند و با نهادهای دولتی را با رفقا و هم پیمانان  خود ُپر می کند و اینا

شرکای ذینفع پیمان می بندند و اینست نمونه ای از نفس سیاستِ کثیف، غرق در فساد و خاین به دموکراسی که با هیچ 

 معیار اسالمی، انسانی و اخالقی جور نمی آید و حکومت را فرصت دست اندازی به حقوق مردم داده است.

این میان کمیسیون به اصطالح مستقل انتخابات نیز که اعضای آن همه از طرف رئیس حکومت توظیف می باشند، به  در

عنوان سر سپردگان بی چون و چرای حکومت، همۀ سامانه های تقلب را  آماده می سازد. تنها در انتخابات ریاست 

ک میلیون آن تقلبی و جعلی برآمد که خود رئیس میلیون رأی حامد کرزی، بیش از ی 3از حدود  2009جمهوری سال 

میلیون رأی مسلماً با بحران  2جمهور به آن اعتراف نمود. پس در کشور سی میلیونی، رئیس جمهور اش با اخذ کمتر از 

 مشروعیت روبروست.

خود نشان دهندۀ سال به شدت ُافت نمود که  5آمار رأی دهنده گان در میان فاصله  2004در مقایسه با انتخابات سال 

بی اعتمادی مردم نسبت به روند انتخابات و سیستم رأی دهی، می باشد. به همین ترتیب سیستم رأی دهی انتخابات 



( که از طرف شخص رییس جمهور بازهم در راستای آجنداهای  SNTVپارلمانی سیستم تک رأیی غیر قابل انتقال ) 

 ، باعث شد تا یک پارلمان ضعیف  به وجود آید.شخصی و استفاده های قومی مصرانه تحمیل گردید

با توجه به ترکیب اجتماعی ای که افغانستان دارد این سیستم به خاطر نمایند گی غیر متناسب، کامالً گمراه کننده است. 

در پارلمان میلیون ها رأی ضایع گردیده، مردم بدون نماینده و یا عدم شناسایی نمایندگان شان باقی مانده اند، نقش احزاب 

از بین رفته است و نمایندگان اغلباً در داخل پارلمان فقط از خود و منافع اطرافیان خود نمایندگی می کنند و هیچ نوع رابطه 

حسابدهی، مسئولیت پذیری و سایر خصوصیات یک نماینده واقعی در میان خانۀ ملت و مردم به وجود نیامد. به علت 

ه کشمکش های درونی خود مشغول گردید و هیچ تأثیری بر قانون گذاری نگذاشت و هیچ سیستم رأی دهی غلط، پارلمان ب

ای در تفتیش و کنترل حکومت ایفا نکرد و اگر هم گاه در تضاد با خواسته های حکومت موضع گرفت، بیشتر  نقش برجسته

 ظاهری و مؤقتی بوده اند و صرفاً به جهت امتیاز گیری های بیشتر از جانب مقابل.

( با لیست های باز و یا سیستم مختلط نیز به عنوان PRیجاد میکانیزم انتخابات پارلمانی، سیستم نماینده گی متناسب )ا

یک سیستم می تواند مناسب شرایط حال افغانستان باشد. با تطبیق این سیستم که مورد استفادۀ اکثر کشورهای جهان امروز 

هم نمایندگی مردم و هم احزاب و هم انتخاب دلخواه نمایندگان از طرف می باشد، هم جمعیت در نظر گرفته می شود، 

 مردم جدی گرفته می شود.

در جهت اصالح اساسی میکانیزم انتخابات ما به مدیریت سالم، سیستم رأی دهی مؤفق، کمیسیون واقعاً مستقل 

ستان ضرورت داریم. ترکیب اعضای انتخابات و نظارت بین المللی، معیارهای مشخص و پاسخگو و سرشماری نفوس افغان

کمیسیون و استقالل رأی، بی طرفی و کیفیت تخصص تیم های ناظر، ماهیت کمیسیون ها، ادارات انتخاباتی، مشورت و 

توافق احزاب سیاسی باالی کمیسیون های انتخابات و سایر نهادهای ذیربط همه به نوبۀ خود قطعًا به کیفیت انتخابات  و 

 تایج آن تأثیر مستقیم می گذارد.میزان مشروعیت ن

ایجاد و تقویت محکمه قانون اساسی و بخش نظارت بر قانون اساسی واجد اهمیت اساسی است تا بتواند منحیث 

قاضی بی طرف در صورت بروز مشکالت انتخاباتی، تقلبات و تخلفات و بسا موارد فراقانونی، اقدام به تعبیر و تفسیر 

تطبیق حاکمیت قانون برای شفافیت پروسه انتخابات را مورد ارزیابی و داوری قرار دهد. طی  قانونی نماید و موارد مهم

با وجود اعتراف به تقلبات میلیونی، حامد کرزی رییس جمهور افغانستان شد، آن هم با اخذ پائین تر از  2009انتخابات سال 

یکا بود که بدون سلسله مراتب قانونی حامد کرزی را فیصد رأی و جالب این که داور آخر خانم کلنتن وزیر خارجۀ آمر 50

 به عنوان برنده انتخابات اعالم نمود. 

 

 حاکمیت قانون و نظام سازی در افغانستان 5. 4

اگر هدِف شکست و ریشه کن کردن تروریزم و تندروی و افراط گرایی را داریم، اگر به مشروعیت دوامدار سیاسی و 

نیازمندیم، اگر معتقد به دموکراسی و عدالت می باشیم، ایجاد و تقویت حاکمیت قانون ونظام  دولت قانونمند در افغانستان

 گرایی تنها راه آن است.

جایگاه قانون، فهم مواد، خصوصیات و ممیزات قانون، ترویج فرهنگ قانون گرایی، ایجاد فضا و روحیه قانونمندی و در 

ی ملت ها سالیان درازی را در بر می گیرد که به مثابه جانمایه نظم اجتماعی آخر پایبندی به قانون و قبول حاکمیت آن، برا

جا بیفتد و نقش ایفا نماید. با روند قانون گرایی است که یک ملت به تفاهم می رسد و همگرایی ملی را تجربه می کند. از 

ظام قانون مدار در مسیر کمال قرار می همین رهگذر است که  میان شهروندان  قرارداد اجتماعی پایدار به وجود می آید، ن



گیرد، مردم در پرتو آن به رفاه و آرامش دست پیدا می کنند و سرانجام زمینه های مناسب شکل گیری و شکوفایی 

دموکراسی در کشورها مهیا می گردد. بذر قانون، اجرایی کردن قانون و نظارت بر قانون؛ سه اصل ایست که نظام های 

 شورها بر اساس آن ها شکل می گیرند و از قوام و دوام برخوردار می شوند.سیاسی مختلف در ک

انتظارات تاریخی مردم افغانستان نیز رسیدن به یک کشور و جامعه ای قانونمند و یک نظام سیاسی قابل قبول می باشد، 

ی به نام قانون و نبود یک نظام چه علل تلخ ناکامی های تاریخی و بیچارگی های مردم در طول تاریخ، در نبود یک وثیقه مل

 مشروع به نام دولت نهفته می باشد. 

طی همین یک دهه اخیر تجربه قانون گرایی در افغانستان، گر چه برای عام مردم افغانستان  نامأنوس جلوه نموده و از 

باشد. زیرا شاهد بوده اند تاثیر گذاری چندانی برخوردار نبوده است، اما برای نخبگان کشور درس آموز و عبرت انگیز می 

که چگونه دولت به طور عام و رییس دولت به طور خاص از قانون منحیث وسیله ای سیاسی به شیوه  نامشروعی سوء 

استفاده ها کرده اند. مثال برجستۀ آن راه اندازی همایش  جرگه های غیر قانونی، صدور فرامین فرا قانونی و عدم تطبیق 

وه بر بازیچه شدنِ سیاست و قانون برای اهداف سیاسی حکومت، سناریوی عقب گرد تاریخی  به قانون در مجموع  که عال

دور باطل ناکامی های تاریخی افغانستان را نیز به دنبال داشت؛ روندی که  قدرت نمایی های افتضاح آمیز به خاطر هدف 

ریا، اغفال ذهنیت ها و عوام فریبی قرار داد و  های شخصی و غیرملی، پروسه نظام سازی را در برابر چالش های تزویر و 

 قانون مداری را  روز به روز تضعیف کرد و بی اعتبار نمود.

هر ازگاهی هم اگر مجلس قانون گذاری در دفاع از قانون برخاسته است، حکومت امکاناتِ مقابله در برابر آن را بسیج 

عیف پارلمان به کار انداخته است. چندان که پیداست وجود یک نموده و در جهت پراکنده نمودن، بی اعتبار ساختن و تض

پارلمان ضعیف، پارچه پارچه و خود درگیر در افغانستان امروز، نتیجۀ ضدیت آشکار حکومت به خصوص رییس دولت با 

 نقش اصلی پارلمان در تصمیم گیری کشوری بوده است. 

همانا چنگ انداختن به فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلوی است.  بزرگ ترین مانع نظام سازی و قانون مندی در افغانستان

به باور محققین حوزۀ قانون در چنین فرهنگی، سیاست فقط در حوزه و مقیاس اشخاص تعریف می گردد و به عام مردم 

بیرون  مربوط نمی شود. هویت های سیاسی در محور منافع قوم و قبیله تعریف می گردد نه بر محور شهروند بودن، و افراد

از قبیله قطعاً قابل اعتماد و اطمینان نمی باشند و از سهم گیری در تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز به دور اند. 

در این فرهنگ منحط و فرسوده سیاسی، مناسبات خانوادگی نسبت به تخصص و شایستگی اهمیتِ بیشتری دارند. نمونه 

یانه رییس جمهور کرزی است که در رده اول قدرت، غالباً بستگان نزدیک اش بارز چنین رویکردی، سیاست های قبیله گرا

را گمارده و تصمیم گیری های مهم کشوری توسط تیم خاص خودش در خفا و دور از نظر سایر مسئوولین دولتی و نهاد 

تلف در سلسله مراتب های قانونی صورت می گیرد و سایر قطعات قومی و در نهایت جایگاهی هم به سایر افراد اقوام مخ

قدرت و تصمیم گیری در نظر گرفته شده است. آنچه از آن به عنوان رقابت های آزاد برای کسب پست های پایین دست 

دولتی می شنویم، دنباله همین زد و بند هاست که امکان حضور کسانی را میسر می کند که خدمتگذاری شان به رییس 

 جمهور تضمین شده باشد.

سیاسی منحطی، هیچ سازگاری و سنخیتی با قانون مندی و نظام سازی و توسعه سیاسی ندارد. در این چنین فرهنگ 

ای مبدل می شود که مثال های روشن اش را می توان در فرمان های رییس جمهور سراغ  فرایند قانون به فرامین شفاهی

خود را مالک همه چیز می داند و به هیچ  گرفت. در چنین سیاستی است که رییس جمهور مانند پادشاه عمل می کند و



نهادی پاسخ گو نیست. با این شیوه باور مشترک به وجود نمی آید، نظام قوام نمی یابد، هویتی شکل نمی گیرد و ملتی 

 ساخته نمی شود. 

غانستان به یک از سوی دیگر دستگاه قضایی که اصوالً نهاد تضمین کننده و تطبیق کننده  قانون می باشد، متأسفانه در اف

دست آموز بی چون و چرای قدرت سیاسی تبدیل گردیده و بیشترین خدمات خود را ارزانی قدرتمندان درون دولت و 

وابستگان بیرونی آن می نماید و همین است که دستگاه حاکم به غیر از دفتر رییس جمهور به هیچ نهاد و مرجعی اهمیت 

 وبه نزد هیچ نهادی پاسخگو نیست.نمی دهد و شخص رییس جمهور و حکومت بالن

در افغانستان به شکل گیری یک حکومت انحصار طلب، پارلمان ضعیف و دستگاه قضایی وابسته و  2009انتخابات 

مزدور منجر گردید. نفس انتخابات، پوششی شد برای قدرت نمائی و مشروعیت بخشیدن به فساد گسترده و عمیق دستگاه 

ع خود از آن استفاده می کند، رفقای سیاسی خود را به کار می گمارد، والی ها را تعیین می حاکم؛ حکومتی که برای مناف

کند، همانند دموکراسی فاشیستی، قدرت را می قاپد و انتخابات به عنوان وسیله ربودن قدرت و نوعی مشروعیت دروغین 

 به آن مورد سوء استفاده قرار می دهد.

و مهار نگردد، به سرعت به یک دیکتاتوری پایدار تبدیل خواهد شد. با توجه به اگر این قدرت لجام گسیخته اصالح 

این حقیقت، احتمال شکست روند دموکراسی در افغانستان به وضوح مشاهده  می گردد؛ زیرا قانونمندی و قانون گرایی 

ت به شدت در برابر آن یگانه پیش شرط  موفقیت دموکراسی در جوامع انسانی است که در افغانستان متأسفانه حکوم

مقاومت می کند. جوامع قانون مدار نیازمند نمادهایی هستند که قدرت و هویت آن مستقل باشد. ازهمین جاست که همواره 

 روی نظام غیر متمرکز و تفکیک قوا تأکید داشته ایم.

کومت های استبدادی در گیرد، یاد آور ح تالش دستگاه حاکم که برای متمرکز ساختن هر چه بیشترِ قدرت صورت می

کشور است. این دستگاه به گونه افراطی به حقوق مردم به شکل افقی و عمودی تجاوز و تصرف می نماید، چون  

دولتمردان آن گمان می کنند که از طرف مردم سخن می گویند و این خود یکی دیگر از مثال برجسته خطر ناک بودن 

که با ذهنیت سیاسیون ما همخوانی دارد و قدرت را به شکل لجام گسیخته ای در  سیستم متمرکز ریاستی افغانستان می باشد

اختیار شخص قرار می دهد تا بتواند اشتهای سیری ناپذیر رییس جمهور را در خصوص قدرت طلبی بی حد و مرز ارضا 

 نماید. 

تقویت گردد. شرایط سیاسی و نظام سازی در افغانستان باید در محور قانون و با در نظر گیری اصالحات در نظام 

اجتماعی کشور می طلبد تا پروسه اصالحات در سیستم حکومت داری و ساختار قدرت و دولت، همواره با شور و رایزنی، 

مورد ارزیابی و تجدید نظرهای سازنده و موثر قرار گیرد تا آینده افغانستان همانند دوره های باطل گذشته در تاریخ ما، بر 

 بی بنیاد بنا نگردد.  تهدابی سست و

با توجه به حوادث چهار دهه اخیر و عبور جامعه ما از مسیر تحوالت عمیق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز آشنایی 

و پیوند یافتن با پدیده های جدید دموکراسی، حقوق شهروندی و بسا ارزش های نوین دیگر است که می بایست روند 

ت های جدید امروز باشد. زمینه سازی برای پدید آوردن و استحکام یک نظام جدید با در نظام سازی در کشور مطابق واقعی

نظر گیری باورهای مردم و ارزش های جدید و ایجاد حاکمیت قانون مبتنی بر همین ارزش هاست که روند نظام سازی در 

ل در ماهیت این ارزش ها باید در نظر افغانستان حساسیت بیشتری را می طلبد و باید توجه داشت که کاربرد سیاست اعتدا

گرفته شود. به همان مقیاسی که می بایست از سنت های سیاسی گذشته فاصله گرفت، در رویارویی و مواجه با ارزش هایی 

که با باورهای مردم ما همخوانی ندارند، نیز باید محتاط بود و هوشیارانه عمل کرد. در جامعه ما ارزش های دموکراسی باید 



شکل تدریجی و از درون باورهای مردم عبور نماید، زیرا هر پدیده جدیدی فضا و زمینه های خاص خودش را می  به

سیاسی کشور،  -طلبد. چنانچه از کنفرانس بن به این طرف، تصادم میان ساختار های جدید و تفکر سنتی رهبران قومی

محروم ساخت. چنین مباد که از این پس نیز، تصادم میان  افغانستان را از تشکیل یک دولت ملی و نظام سیاسی قانونمند

سنت و ارزش های جدید باعث ناهمگونی و ناهماهنگی اجتماعی گردد و پروسه نظام سازی و دموکراتیزه شدن کشور را با 

 چالش و موانع دیگری مواجه سازد.

هماهنگی روش های متفاوت در برابر  یکی دیگر از مسایل مهم نظام سازی و حاکمیت قانون در افغانستان، تنظیم و

ارزش های قانون است. ما در حالی که قانون اساسی داریم و ارزش های چشمگیری نیز در این قانون نهفته است، اما اکثراً 

با این ارزش ها به شکل متفاوت و با دیدگاه های نا همگون بر خورد صورت می گیرد. یک نظام، زمانی در جامعه ای شکل 

می گیرد که در مواجه با ارزش ها و مفادات قانون، روش ها یکسان باشند. با توجه به این واقعیت هاست که در  و اساس

طرح آجندای ملی تالش داریم تا به سهم خود با ایجاد چارچوب گفتمان، تفاهم همگرایی و عقالنیت، تعاریف و دیگاه 

 های مشترک ایجاد نماییم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 حرف آخر
 

دیروز گفته ام، امروز می گویم  ودر راه تحقق آرزوهای ملت سربلند افغانستان دست از تالش بر نمی دارم. باور  آنچه را که

داشتم و دارم تا زمانی که تفاهم و اتحاد و همگرایی در بین مان به وجود نیاید، و همه به دور از مسایل سمتی و زبانی و 

ت جهانی و راهبرد های منطقه ای در محور ارزش ها و با ایجاد یک تفکر قومی و گروهی و با آگاهی و فهم دقیق ازتحوال

ملی به تفاهم و توافق نرسیم و استراتیژی بزرگ کشور مان را تدوین نکنیم، بحران همچنان روز افزون و خطر ناکامی 

 تاریخی کشور دامنه دار تر خواهد شد.

ن نمی تواند به میزان تعهدات اولیه خود در کشور ما باقی رسیده ایم و جامعه جهانی بیش ازی 2014چنانچه به سال 

بماند، بنا بر این با حفظ ثبات و ارزش های موجود، می بایست ایجاد مشروعیت سیاسی، مهار قدرت با نهادمند ساختن 

 ملت سازی و برپایی صلح پایدار آغاز نقشه راه ما پس از انتخابات باشد.  -مشارکت ملی و آغاز روند دولت

تاکیدی چند باره می کنم که نسخه های دیکته شده عالج درد ما نیست. آنچه که در آجندای ملی آمده و با نظریات 

جمع کالنی از نخبگان و روشنفکران به غنامندی بیشتری دست یافته است، می تواند در محوریت اعتماد، توجه همه ی 



برنامه هایی معطوف نماید که راه مطمین تری را رو به آینده می گروه ها و نیروها را به تدوین استراتیژی ملی و تدوین 

 گشایند. 

مردمی که در راه آزادی و استقالل و دفاع از سرزمین خویش قربانیان بی شماری داده و بیش از چند دهه بار آوارگی و 

افته اند، امروز دست کم حق رنج و مصیبت و بی خانمانی را به دوش کشیده اند و تا به خاطر دارند هیچگاهی حالوتی نی

برخورداری از یک زندگی آرام و آبرومند را دارند.  این فرصت یک بار در اجالس بن توسط عده ای به طور برنامه ریزی 

شده به بازی گرفته شد؛ عده ای انگشت شماری با همان ذهنیت سیاسی و مفکوره خاص خودشان، جامعه جهانی را با 

تقاعد به پذیرش خواسته های شان کردند. اینان کسانی بودند که در طی دهه های مبارزات مردم مشوره های انحرافی خود م

افغانستان، از مردم و کشور بریده بودند. بیگانه با رنج و درد ملت افغانستان و نا آگاه با خواست و اراده آنان به عنوان قیّمانی 

و فرصتی به دست آمد، بیشتر به فکر گرفتن قدرت و اندوختن فرصت طلب، همین که فاجعه بزرگ نیویارک اتفاق افتاد 

 ثروت و منفعت سیاسی و تحقق آجندای های شخصی دست به کار شدند.

امروزه نیز موقف گیری های موسمی و منحرف کننده اخیر آقای حامد کرزی، اعالمیه ها و موضع گیری های چندگانۀ 

طقه ای و فرا منطقه ای، مانور های سیاسی و تشدید خشونت نیروهای مقامات آمریکایی، نگرانی ها و آزمندی های من

طالبانی در چارچوب استراتیژی همیشگی نظامیان پاکستانی و منابع استخباراتی بیرونی، موج شدید بحران اعتماد، آجنداهای 

ن های عمیق، التهاب های شخصی و باند بازی های مقامات دولتی از جمله مواردی اند که افغانستان را وارد مرحله بحرا

شدید و رویا رویی ها و تنش های خطرناک خواهد ساخت و دور دیگر رقابت قدرت ها را در محور افغانستان به وجود 

 خواهد آورد.

با این وضعیت آشفته و نا به هنجار، آوردن صلح واقعی و نجات کشور، تفاهم و عزم نیروهای مطرح را در یک 

طلبد و این مأمول در نهایت جز از راه حل ریشه ای مسایل ملی، اصالحات گسترده و توسعه چارچوب دقیق و شفاف می 

سیاسی و کار برد فرهنگ نوین سیاسی در افغانستان ممکن نمی باشد. مجدداً تأکید دارم براین که بدون حل ریشه ای مسایل 

ه بتواند زندگی شهروندان را با اصول، ملی، اصالحات گسترده و توسعه سیاسی و جا انداختن فرهنگ سیاسی جدید ک

دیدگاه ها و ارزش ها و جهان بینی های متفاوت شان تنظیم نماید، قطعاً راه به جایی نخواهیم برد. درغیراین صورت جز 

تکرار مکررات و تسلسل دورهای باطل و تداوم بحران و استمرار هرج و مرج و تضعیف نهاد ها، حاصلی بر نخواهد آمد. 

از این نمی توانیم به دلیل اضطرار ها و یا به بهانه اضطرار های سیاسی از اولویت های ملی و پرداختن به حل ما بیش 

مسایل ملی چشم پوشی نماییم. به گونه مثال ارائه ی هر پروسه و اجرای هر برنامه ای در خصوص تعامل با نیروهای 

تواند در قالب تصامیم شخصی،  تفاهم نیاز دارد و هرگز نمی طالبانی و یا هر نیروی جنگی دیگر، به یک رویکرد جمعی و

گروهی، قومی و یا حکومتی محدود شود. در پهلوی همه ی ارکان دولت، بستر و زمینه حضور همه ی مردم، جامعۀ مدنی 

باید مهیا  واحزاب سیاسی، نیروهای مقاومت ملی و زنان کشور که بیشترین قربانیان سیاست ها و قاعده های طالبانی اند،

گردند تا روند صلح به یک پروسه صلح ملی مبدل شود و به همین گونه سایر مسایل ملی کشور و سیاست گذاری های 

 کالن به تصمیم گیری های مشترک و رویکرد جمعی ضرورت دارد. 

حکیم تدوین خطوط اساسی سیاست خارجی کشور در چارچوب استراتیژی بزرگ ملی در جهت تامین منافع ملی و ت

مناسبات با کشور ها از اهمیت ویژه ی برخوردار می باشد. توسعه همکاری های استراتیژیک منطقوی و بین المللی و با 

 توجه به نگرانی های مشروع همسایگان درجهت تامین منافع امنیت ملی کشور از اولویت های ملی ماست.



بین المللی از پیشرفت دموکراتیزه شدن افغا نستان، ادامۀ  حمایت جامعه جهانی از دیالوگ بین االفغانی و نظارت جامعه

حمایت های اقتصادی، تفاهم وهمگرایی منطقه ای و ضمانت دهی جهانی در حمایت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و 

 استقالل کشور در جهت روند نجات کشور و آوردن صلح پایدار در افغانستان حیاتی می باشند. 

قل به جهت وظیفه ملی و در همسویی با جامعه جهانی و تعهداتی که آنان به مردم افغانستان حکومت مؤظف است حدا

کرده اند، دست کم در زمان باقی مانده از قدرتی که در دست دارد، درین خصوص مسووالنه، روشن و شفاف عمل کند تا 

هم این بازی یک طرفه ای که از جانب  مرحله گذار به رهبری جدید سیاسی به شکل آرام صورت پذیرد، چه تا به امروز

حکومت ارائه شده و سیاست های شتاب آلود و متناقصی که افغانستان را به بحران ها و تهدید های جدی مواجه نموده 

است، به اندازه کافی برای کشور سنگین تمام شده است و جایی برای تک روی ها و هیجان های رییس جمهور کرزی باقی 

 نگذاشته است. 

حاکمیت باید از انحصارگرایی و بحران زایی، پایش را بیرون بکشد. اجازه دهد تا با عبور از این مرحله گذار، یک روند 

ملی بتواند به حرکت اش همچنان ادامه دهد. با چنین رویکردی دریک بستر تصمیم جمعی می توانیم منافع ملی روشن 

هیم نخبگان ما را مقابل هم مورد استفاده قرار دهند. این جاست که با ایجاد تعریف نماییم و به بازیگران منطقه ای اجازه ند

 ملت سازی نیز در راستای موفقیت جریان پیدا می کند. -صلح پایدار هر دو مقوله ی با هم مرتبط دولت

مهلک ترین و تباه کننده ترین پالیسی تجرید اقوام با دامن زدن به حساسیت های قومی از تصمیم گیری های کالن 

توسط حکومت افغانستان  به طورعاجل  و برای همیشه متوقف گردد تا بتوانیم از جنگ های داخلی بعدی جلوگیری کنیم. 

که یک واقعیت عینی جامعه » حساسات پرشور قومی و زبانی اقوام اگر خواست های مردم به تکرار به بازی گرفته شوند و ا

 تحریک شوند، بازهم دورهای باطلی پیش روی ما شکل خواهد گرفت. « ما می باشند

به یاد داشته باشیم که حل مسایل مهم ملی و سیاسی افغانستان در پشت درهای بسته ممکن و موجه نیست. باید در 

مین عدالت اجتماعی، توازن اقتصادی و رستاخیز فرهنگی، اصالحات اساسی و تغییرات جهت ایجاد توسعه سیاسی، تأ

بنیادی سیاسی ای را پذیرا شد که شامل ارزش ها و مکانیزم هایی می باشند که مشارکت مردم از همه ی اقوام، گروه های 

تان و زمینه سازِ ایجاد صلح پایدار سیاسی و نخبگان را در ترازوی قدرت تضمین نموده، حالُّل معضالت تاریخی افغانس

 گردد.  

به مصلحت همه ماست که به دور از تمنیات و سوداهای شخصی، هر نیروی سیاسی متعهد و ملی و آرمان گرا و مردم 

دوستی که قصد اصالح و خدمت به کشور را دارد؛ به منافع همگانی مان بیندیشیم، مشکالت را ببینیم و از آن ها روی 

راه ثبات مستمر وصلح پایدار که در اولویت خواست های مردم قرار دارد، نیز از همین مسیر، از مسیر نگاه و  نگردانیم.

برخورد ما با واقعیت های تلخ کشور و دولت می گذرد. این وضعیت برای سامان صلح آمیز اوضاع، اجتناب ناپذیر است. 

 بازهم سرنوشت ما و هستی ما در خطر جدی است. تا زمانی که چنین حالتی تعیین نشود و به وجود نیاید، 

نباید اجازه بدهیم که نگاه دنیا به افغانستان به منزله جایگاه تضادها و ستیزه های مستمر باشد. ما نیازمند یافتن راهی 

یا مردمی برای اندیشیدن در باره امروز و آینده سیاست و سرنوشت افغانستان هستیم. ما می توانیم مردمی صلح جو باشیم 

که فقط به انتقام گیری، توطئه و ترفند می اندیشند و یا هم بر گذشته، حال یا آینده  تأکید کنیم. می توانیم رقابت جو باشیم 

یا همکاری را بپذیریم. آینده کشور آینده ی نه چندان دور، همین فردا و فردا های دیگر من و شما در گرو همین اقداماتی 

 می دهیم.است که امروز انجام 



نخستین قدم که آن را می باید با صالبت و اطمینان برداشت، اولویت بخشیدن به هویت جمعی و حقوق مردم است که 

نیاز به هویت های گروهی، قبیله ای و قومی و سمتی را کاهش می دهد. هرچه این روند گسترده تر باشد، نه تنها فرد و 

متحول می کند. پس از سال ها جنگ آنچه برای مان باقی ماند، از میان رفتن جامعه، بلکه ذهنیت بازیگران سیاسی را هم 

نیروهای انسانی و مادی کشور و پدیدارشدن شکاف های عمیق اجتماعی بود که زمینه این پیامد ها از عمق تاریخ طوالنی ما 

ن تار و پود به هم بافته شده برخاسته است. تجربه های گذشته نشان داده اند که همه مشکالت اجتماعی و سیاسی همچو

اند. نباید با مبالغه در نقش دشمن خارجی، گریبان خود را از چنگ مسئولیت های سنگینی که در سرنوشت تاریخی  خود 

داشته ایم، رها سازیم و با اتهام دشمن دوست را تبرئه کنیم. اگردشمن نیز توانسته است در انحطاط ما دستی داشته باشد، 

 است که در توفیق وی نقش داشته ایم.ضعف ما بوده 

امروز حس شریک بودن و سهیم بودن در باطن هر یک از ما تنها به عنوان یک حس دلپذیر مطرح نیست، بلکه به 

عنوان یک ضرورت وجود دارد. آنچه که تفرقه افکنی های گذشته نصیب مان کرده است چه بوده؟ جز دشمنی وکینه 

بیشتر بنیه های اقتصادی و اجتماعی؟ جز رکود و انحطاط فرهنگی؟ جز اتالف منابع  وعداوت؟ جز ضعف بیشتر و هرچه

مادی انسانی؟ چگونه می توان کشوری ساخت که کمتر دستخوش تشنجات شود، بدون این که مردم حس مشارکت و 

 سهیم دانستن خود در امور کشوری را نیاموخته باشند؟!

سیت دارم، برای این است که چون اغلب شهروندان این ملت آرزوی من اگر این همه نسبت به مسایل کشور حسا

احساس امنیت و ایمنی، آرزوی برخورداری مردم از حد اقل معیشت آبرومندانه برای گذران زندگی، آرزوی تحقق اندیشه 

م و مشارکت های آنانی که در دفاع از این سرزمین جان های خود را فدا نمودند، آرزوی سربلندی وسعادت کلیه ی مرد

فعال آنان در توسعه همه جانبه کشور و آرزوی استقرار صلح و ثبات و آرامش مستمر را برای همه ی روزها و شب های 

فرزندان این سرزمین دارم. امروز حق این مردم نیست که در اثر کشمکش های بازی قدرت و سیاست، بازهم قربانی بدهند 

کشوری که در مناقشات داخلی فرساینده و اشغال شبکه های تندرو  و تروریستی و سرنوشتی ماتم بار داشته باشند. در 

درگیر است، در میان فساد مزمن دست و پا می زند، مواد مخدر چون موریانه تمام تار و پود اش را می جود و با ده ها 

ازی نه تنها به یک عزم ملی ملت سازی و نظام س -بحران دیگر دست به گریبان است، آوردن ثبات و تحقق پروسه ی دولت

و همبستگی فراگیر ضرورت دارد، که جامعه جهانی را به پایبندی تعهدات اولیه ی آنان، ملزم می سازد. راه اندازی یک 

پروسه جدی و مستمر و شفاف با حضور و اشتراک فعال نمایندگان ملت و شخصیت های آگاه، دلسوز و متعهد و نیروهای 

ت صادقانۀ جامعه جهانی به خصوص قدرت های منطقه از یک مکانیزم تصمیم گیری جمعی مطرح و نخبگان و حمای

خودی و وطنی می تواند به یک صلح پایدار برسد. درین گونه پروسه است که مردم در متن و بطن سرنوشت خود به 

 آگاهی و بیداری آن قرار می گیرند.

شدن جو آرامش وعقالنیت سیاسی، با حضور سیاست  با جلوگیری از فرصت طلبی های افراد سودجو و با حاکم

شناسان، مدیران، متخصصان، وسایر نخبگان وحمایت علما و بزرگان و پشتیبانی نیروهای متعهد وفداکار امنیتی درکنار یک 

دولت ملی فراگیر با ساختار و قاعده وسیع ضمن گسترش مشارکت مردم در سیاست و بازسازی، پس زمینه و بستر الزم 

رای پیاده شدن طرح های عملی و اجرایی در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی فراهم می آید. در غیر این صورت ب

افغانستان به تهدیدهای هولناکِ تجزیه، جنگ، انارشی، طالبانیزیشن، افراط گرایی و ده ها مصایب برای مردم افغانستان، 

 منطقه و جهان خواهد گردید.



؛ هر تالشی بدون حل معضل قدرت و حل مسایل ملی، چون با عزم ملی و نیت خیر همراه نیست؛ قطعًا تاکید می نمایم

باشد و به تنش ها  نمی تواند اعتماد ملی به بار آورد و مشروعیت مردمی کسب نماید. فقط اتالف وقت، سرمایه و انرژی می

. چه بپذیریم و چه انکارش کنیم؛ افغانستان در یک چهار و بحران ها میدان بیشتری می دهد و قربانی های بیشتری می گیرد

راه دموکراسی، با همه ی نواقص آن قرار گرفته است. در آغاز این نبشته نیز گفته بودیم که مقوله هایی چون انتخابات، 

و امنیتی چند  حقوق شهروندی، دموکراسی، حق بیان و... از ارزش هایی اند که یک جا با تغییرات بنیادی اجتماعی، سیاسی

دهۀ اخیر، افغانستان را وارد فصل جدید سیاسی اش گردانید و باید با تعریف جدید، افغانستان به فصل جدید سیاسی گذار 

نماید و این گذار از انحصار نیروهایی که در تالش رجعت به گذشته اند، تا رسیدن به حاکمیت ملی و استوار به ارزش های 

 ود.مدنی داوطلبانه نخواهد ب

جامعه جهانی طی این همه سال تجربه طوالنی حضورشان در افغانستان، باید دریافته باشد که در افغانستان از نقطه نظر 

فکری و ارزشی حداقل دو رویکرد و دو بینش در مقابل هم قرار گرفته اند. این دو نیروی مختلف، در عرصه های ارزشی، 

 ار، سیاست  و بسا از عرصه های دیگر با هم تفاوت ها و اختالفات عمیق دارند. دیدگاه ها، جهان بینی، روش، اندیشه، افک

نیروهایی که با پیروی و در محدوده ی اندیشه ی سنتی از سیاست  همواره تالش داشته اند، با انحصار، شخصی سازی 

از قوم، زبان، دین و مذهب، سیاست، کارت های قومی و با اغفال و عقیم نگاه داشتن و استفاده های نا مشروع تاریخی 

افغانستان را به گذشته ها رجعت دهند. هرتحول و پدیده را براساس دیدگاه های مشخص  و آجندا های سیاسی منفعتی 

خودشان می سنجند و در سیاست گذاری و موضع گیری های شان بیشتر از ابزار کهنه سیاسی استفاده می برند وکمتر معتقد 

یاست می باشند. حتی از پروسه صلح با سیاست دلجویی از نیروهای طالبانی دقیقاً در راستای اهداف به پدیده های نو در س

 خودشان و سرکوب و به حاشیه راندن حریفان سیاسی، فکری و ارزشی استفاده می نمایند.

ل می دهند، به در جانب مقابل نیروهایی که باهم مشترکات ارزشی دارند و اکثریت مطلق جامعه افغانستان را تشکی

ارزش های جدید و دیدگاه های امروزی و مؤلفه های حقوق انسانی، روش دموکراسی و پدیده عدالت اجتماعی و توسعه 

 سیاسی معتقد می باشند که البته هر روز به تعداد آنان افزوده می گردد.

م افغانستان در امر دموکراتیزه شدن با ارایه و درنظر گیری این تصویر، جامعه جهانی می باید بر تعهدات شان به مرد

پایبند باشند. در صورت ناکامی این پروسه، دیکتاتوری حتی اگر از نوع کاذب آن هم باشد، استبداد و یا افراط گرایی و یا 

هم هرج ومرج جای خالی آن را ُپر خواهد کرد. چنان که می توان از تجربه ناکام دهۀ دموکراسی در زمان سلطنت 

 ه، پادشاه اسبق افغانستان و پیامد های بعد از آن، به عنوان بهترین نمونه از چنین حالتی نام برد.محمدظاهرشا

جامعه جهانی باید از دیالوگ و تفاهم بین االفغانی و گفتمان ملی مدنی در شفافیت کامل حمایت نماید و موقعیت 

افغانستان از جمله موارد مهم و حیاتی در امتداد  افغانستان را منحیث کشورصلح باز شناسد و اتخاذ چنین سیاستی برای

 مسوولیت ها و نقش مثبت جامعه جهانی در راستای بیرون رفت از معضالت کشور و ایجاد صلح پایدار می باشد.

دولت های غیر ملی و وابسته قطعاً با عث ناکامی کشور می باشند. چنانچه حکومت دوازده ساله آقای کرزی با وجود 

ت های جهانی و زمینه های مناسب داخلی، برجسته ترین مثال آن می باشد که با عبرت گرفتن از آن  نقشه بعد همه ی فرص

 را باید طرح کرد.  2014از 

با نزدیک شدن انتخابات، نگرانی های گسترده ای که آهسته آهسته امنیت روانی مردم را سلب می کند، باال گرفته است 

مهارنمودن فضای بحران ساز آن زمان آماده گی های الزم انجام شود، زیرا افکار عمومی به  که باید از همین امروز برای

زمان نیاز دارد. در رفتن به طرف انتخابات، استراتیژی مشخص ما باید بر اساس انتقال آرام مسئولیت های سیاسی به رهبری 



اساس سیاست مردم گرایانه سازمان دهد و بحران شدید منتخب آینده غیر از رهبری فعلی باشد تا بتواند زعامت ملی  را به 

 اعتماد را مهار کند.

تنها گزینه ای که برای نجات افغانستان، ایجاد صلح پایدار و ثبات درکشور که در پهلوی تثبیت نقش افغانستان به حیث 

یدن به نگرانی های شدید یک کشور معظم، باعث موازنه منافع مشروع کشورهای منطقه به خصوص همسایگان و پایان بخش

امنیتی جامعه جهانی خواهد شد، تشکیل و استقرار دولت ملی، فراگیر و پاسخگو و مسوول می باشد؛ دولتی که بتواند 

مشارکت واقعی مردم را در صحنه سیاست تضمین نموده و سرنوشت یک ملت را از دست تنها شخص و جمع کوچک 

اقتصادی به نهادهای سیاسی و مدنی انتقال دهد و ارزش های سیاسی  -ییذینفع و بازی اشخاص و گروهک های مافیا

انسانی و متداول جهان  امروز را در سیاست گذاری های خود بگنجاند و عقالنیت سیاسی را در راستای منافع همگانی 

 حاکم نماید.

 

 ومن اهلل التوفیق
 


