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 مقدمه

 

گنجینه ، شخصیت های بزرگ و ماندگار در تاریخ جوامع بشری
، همچنان فنی و هنری، سیاسی، علمی، های از اندیشه های فلسفی
را در ابعاد مختلف حیات اجتماعی و یا هم  فرآورده های این اندیشه ها

تامین صلح، ترقی و ، کارنامه های بزرگی را در دفاع از نوامیس ملی
رفاه مردم سرزمین خویش و یا هم جوامع بشری، به یادگار گذاشته و 

 .بدین طریق به جاودانگی رسیده اند 

بنیادگذار ، شهید دوکتور نجیب هللا رئیس جمهور سابق افغانستان
چهرۀ بی بدیِل نامدار و مانگار در تاریخ معاصر ، و رهبر حزب وطن

میهن ماست که اینک چون استوره یی بر تاَرک تاریخ میهن ما به 
، جالیش اندیشه های صلح خواهانۀ او. زندگی جاودانه رسیده است 

عزم عظیمش جهت اخراج لشکر بیگانه از کشور و انجام پیروزمند 
دفاع »طـالیـۀ رزمش در حماسۀ ، «ـینجات مل»رسالت تاریخی 

و ناکام ساختن نایرۀ تبدیل افغانستان به کنفدراسیون « مستقالنه
پاکستان، مردانه استادنش در برابر توطئه تجزیه افغانستان به شمال و 

، قربانی منحصر «همسایه بزرگ شمالی»جنوب به هدف ستر سرحدات 
، سرانجام حماسۀ شهادتشبه فرِد تاریخی اش در کنار رفتن از قدرت و 

ترقیخواه ما مبدل  نه تنها او را به صدر نشین قلب های هم میهنان
نج عظیمی از غنای بلکه به ما امکان داده اند تا یادش را با گ، نموده

 .گرامی بداریم ،فکری و عملی او

، اجتماعی، دوکتور نجیب هللا با درک عمیق از اوضاع اقتصادی
فرهنگی و نظامی افغانستان و اهمیت روبه تبارز مجدد جغرافیایی ـ 
اقتصادی و در نتیجه اهمیت جغرافیایی ـ استراتیژیک آن و بنابرین 



  2  ملی مصالحۀ    

 

بر جغرافیای جنوب ، «قلب آسیا»اثرات اوضاع این سرزمین بمثابه 
آسیا و آسیای مرکزی وهمچنان نقش و اهمیت روبتزاید اقتصادی و در 

گنج عظیم فکری ـ سیاسی را ، نظامی جغرافیای مذکورنتیجه سیاسی و 
ارائه و به تعمیل آن اقدام نمود که در تاریخ اندیشه های سیاسی 
افغانستان،نخستین دستگاه فکری ـ سیاسی منطبق با مختصات جامعۀ 

 .افغانی، محسوب میگردد

با بهره گیری از اندوخته های ، اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی
به ، یخی مردم ما و با تکیه بر ارزشهای جامعه افغانیخرد سیاسی ـ تار

نقد شجاعانه اندیشه و عمل سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
پرداخته و در یک پروسۀ دشوار و پر از فراز و نشیِب مبارزۀ درون 

اندیشه های بهم مرتبطی را در امر ، حزبی و اوضاع بحرانی کشور
و   ، امنیتی و دفاعیقتصادی، فرهنگیاجتماعی، ا، تنظیم حیات سیاسی

 .ندروابط خارجی کشور ارائه و آنرا در عمل غنا بخشیده و پرورش داد

شهید دوکتور نجیب هللا نه تنها بنیادهای اندیشه یی مصالحۀ ملی 
بلکه پروسۀ تعمیل و تحقق این اندیشه ها را در پراتیک ، را مطرح

یل مناسب امکانات و وساهمچنان جریان انتخاب و بکاربرد ، سیاسی
نیز داهیانه رهبری نموده و بدین طریق  سیاسی برای این منظور

سیاست مصالحۀ ملی را بمثابه سیاست علمی و عملی برای حل 
مطرح ، و اوضاع اطراف آن در مرحلۀ کنونیمعضالت افغانستان 

 .ندساخت

سیاست مصالحه ملی با اتکا بر منافع ملی و مفهوم همه افغانها 
اهـداف اسـاسی ، ...(محلی و، ر برابر مفاهیم طبقاتی، تباری، سمتید) 

که حضور آنان ) خروج قطعات نظامی اتحاد شوروی از کشور : چـون
، ختم جنگ و تامین و تکوین صلح (با منافع ملی ما مغایرت داشت

، تحکیم وفاق ملی و تکامل پروسۀ رشد آن، عادالنه سراسری وطنی
اعمار ، ین و برگشت با عزت آنان به کشورحل معقول مسئله مهاجر

ترویج حیات مدنی ، افغانستان ـ اجتماعی مجدد و انکشاف اقتصادی
عنعنات ، معاصر متکی به اساسات انساندوستانه دین مقدس اسالم

ارزشهای عام بشری منجمله معیار های قبول شده جهانی ، پسندیده ملی



   3  مقدمه 

 

بازار و تشبثات آزاد  پلورالیزم سیاسی و توسعه اقتصاد، حقوق بشر
اقتصادی در جهت ایجاد یک جامعه مدرن و پیشرفته با سطح بلند رفاه 

همچنان روابط نیک با کشورهای جهان بخصوص کشورهای ، اجتماعی
همسایه و مسلمان با در نظرداشت منافع ملی کشور و غیر نظامی 

همراه  که می باید با تضمین های معتبر بین المللی ـساختن افغانستان را
بطور خالصه سیاست مصالحه . در برابر خویش قرار داده بود  ـمی بود

ملی سیاستی خوانده می شد و میشود که تمامی عرصه های اجتماعی، 
 . ی حیات اجتماعی را احتوا مینمایداقتصادی، فرهنگی و سیاس

در رابطه به اندیشۀ سیاسی و سیاست مصالحۀ ملی معموالً 
تلف مطرح گردیده که در پاسخ به سوالها سوالهایی از مواضع مخ

از این قلم طی سالهای اخیر منتشر یی مطرح شده، نوشته های پراگنده 
گردیده و اینک بنابر ضرورِت طرح مصالحه ملی بمثابه دستگاه واحد و 
بهم مرتبط سیاسی ـ اندیشه یی و انطباق آن با شرایط جدید؛ کتاب 

 .تن واحد محسوب میگرددوضیحی، در مرویدست، نخستین پاسخی ت

 مصالحه ملی، ۀ سیاسیسیاسی منجمله اندیش های چون اندیشه
همپا با روند زندگی جامعه، پیوسته تکامل نموده وغنا کسب مینماید، به 
همین ملحوظ نمیتواند ادعایی وجود داشته باشد که حرف ها و نتیجه 

 ۀا در رابطه به توضیح اندیشگیری های درست دیروز و امروزم
حرف ، مصالحه ملی، منجمله دررابطه به سیاست مصالحه ملی سیاسی

شه را بلکه ما عمق و پهنای این اندی. اند« نهایت»و « کامل»های
عملی، همچنان زنده و سیال انطباقی  ،دارای ظرفیت های عظیم فکری

این مأمول بدون تدقیق و تحقیق . با زندگی متحول جامعه افغانی، میدانیم
تبادل،  یعیطببطور که  شمندان ـوسیله اندیـار رای بـظهداوم و اـمت

ما درین . ـ ممکن نیست آورد نظریات را بار می تقابلو تقاطع، تعاطی
علمی یی استقبال مینمائیم که با ابراز های زمینه از آغاز و ادامۀ بحث 

. در سطح بلند فرهنگی، عاری از اتهام زنی و ابتذال باشد، حسن نیت
ت که چنین بحث هایی تبارز نظریات متنوع را و در نتیجه باور ما اینس

کری غنای افزار ف)غنای بیشتر و بیشتر اندیشۀ سیاسی مصالحه ملی 
اندیشه سیاسی « ملی ۀمصالح»زیرا . را در قبال میداشته باشد( ما
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دوران ماست و ما با اعتقاد به چنین افزار « آهورایی»جوان و بالنده 
 .سهیم هستیم« اهریمن جنگ»نی علیه همگادر پیکار ، اندیشه یی

، در عین حال ضرور میدانم خاطر نشان سازم که نقد اندیشه ها
ا درین اثر، که با اتکأ بر . خ. د. اختارها وسیاست های عملی سنتی حس

     واقعیت های مرحله معین از رشد اجتماعی ـ اقتصادی جامعه افغانی
تاسیس و به مبارزه سیاسی ا طی آن . خ. د. حـ مقطع زمانی که 

و ساختاری حزب  نقد بنیاد های اندیشه یی، پرداخت ـ صورت گرفته
جوانی است که بدون هیچ تردیدی دارای نیات نیک و ترقیخواهانه 
نسبت به وطن و سعادت هموطنان ما توأم با تبارز تقوای بینظیر بوده 

    سیاسی نقد بخش اعظم حیات، در عین حال این نقد در حقیقت. است 
ـ و آن هم بهترین سالهای جوانی زندگی ـ نگارندۀ این سطور و سایر 

بودن با این نسل و ، همرزمان هم نسل سیاسی ام نیز بوده که هنوز هم
عزیز ترین خاطرات زندگی ام را ، رزمیدن در کنار هم طی همال سالها

حتی شجاعت اخالقی این نقد را نیز مرهون همان ، تشکیل میدهد
را  اره تربیت سیاسی خویش بوده ام و بدون شک و شبه یی قدر آنگهو

تاریخی سالهای  ولی واقعیت های. پاس میدارم و پاس خواهم داشت
سرسخت تر آز آن ، ا و نتایج حاصله از آن. خ. د. زندگی و مبارزه ح

اند که هالۀ از این خاطرات عزیز بتواند مانع دید روشن کنونی من 
این . و ضرورت چنین نقد را منتفی سازندگردند  نسبت به این گذشته

نقد می باید صورت میگرفت و چه بهتر که از جانب کسانی صورت 
، تربیت سیاسی دیده اند، گیرد که خود در بستر این حرکت سیاسی

درک بهتر و کاملتر ، هویت سیاسی یافته اند و نسبت به هرکسی دیگری
ینی است که نسل سیاسی ما در دَ ، مبادرت به چنین نقدی، از آن دارند

برابر مادر وطن و مردم خویش به گردن دارند و می باید آن را صادقانه 
 .و توأم با امانتداری ادأ نمایند و به تاریخ سپارند

تبارز  ی بیان صریح این حقیقت راشجاعت اخالقمی باید ما 
علی الرغم نیات نیک و ترقیخواهانه مان نسبت به وطن و : میدادیم که 

تعهد صادقانه و توأم با تقوای بزرگ مان بخاطر خوشبختی هموطنان 
ندیشه یی در انتخاب افزارهای ابنیانگذاران حزب ما ، زحمتکش خویش

ا و عمل سیاسی مبتنی بر آن . خ. د. و ساختاری سیاسی سنتی ح
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 ازعمل فردی مغایر این اندیشه ها و اهداف و مسوولیت افرادمستثنا )
یر نیات و اشتباهی که به نتایج مغا، نداشتباه نموده بود( در قبال آن

مقصر یگانه ما ، میدانیم که در پی این نتایج. تعهدات ما منتهی گردید
طرف های ، عمیق و علمی بررسی گردد، اگر مسئله بیطرفانه. نیستیم 

و نظام های سیاسی گذشته کشور، ابر قدرت های جهان و  دیگر داخلی
داوم زمانی و چه از نیز سهم بزرگ ـ چه از لحاظ ت، کشورهای همسایه

بنابر . سوولیت این نتایج را بعهده دارندعمق آن ـ از ملحاظ گستره و
این حقیقت بود که دوکتور نجیب هللا در همان آغاز اعالم سیاست 

نیت و تعهد ما این بود : تمام اظهار داشتند که، با روشنی مصالحه ملی
به »فراهم نمائیم ولی اینک مردم « نان، لباس و خانه»تا به مردم 

دریافت « عوض خانه گور به عوض لباس کفن و به، عوض نان مرمی
یک سجده »ملحوظ ایشان سیاست مصالحه ملی رابه همین . نموده اند

براین مبنا اکنون ما اعتراف . میخواندند« ه و یک معذرت از مردمسهو
اقتصادی کشور به ما بقدر کافی  مینمائیم که واقعیت های اجتماعی ـ

  جوانب دیگرافغانی، داده اند و ما از آن به خوبی آموخته ایم« سبق»
داده اند ولی آنها یا استعداد و ظرفیت « سبق»را نیز این واقعیت ها 

فاقد شهامت و ، م داشته انددرک چنین آموزش را نداشته اند و یا اگر ه
غرق در مرداب منافع شخصی و تهی از ، شجاعت اخالقی تبارز آن

باور ما اینست که  .برابر مادر وطن خویش انداحساس مسوولیت در 
نسل جوان جناح های متعدد کنونی افغانی میتوانند ـ و باید بتوانند ـ این 

نقد نمایند،در غیر گذشته رابا چشم باز مرور و با ظرفیت و روش علمی 
این حقیقت باید آویزه . خ در قضاوت خود صریح و بیرحم استتاری آن

ه جا و برای همیشه قرار داده در هم، گوش و مبنای عمل همه نسل ها
 .شود

 ودان. م. ف
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 ولفصل ا

 اوضاع اجتمـاعی ـ اقـتصادی افغانستان

 7533ـ  7531

ملی محصول استنتاج ِ درک عمیق  اندیشۀ سیاسی مصالحۀ
ه و سیاست مبتنی علمی از اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی افغانستان بود

عکس العمل معـقول حزب وطن ، (مصالحه ملی سیاست )بر این اندیشه 
. بود ، نآبمنظور تغییر و تحول مطلوب ، در برابر اوضاع مذکور

و  نظری بر اوضاع مذکور، بنابرین قبل از همه ضرور پنداشته می شود
 .پیش زمینه های آن انداخته شود

پرداختن به توضیح و تحلیل دقیق و مشخص اوضاع اجتماعی ـ 
، آنهم در شرایط چند دهه  قبل از امروز با ارائه ارقام اقتصادی کشور و

 های محیطیبه اسناد کتبی و فکتوردسترسی ، تحقیقات پرحجم بلند مدت
کمتر ممکن و میسر ، این مأمول در شرایط دوری از وطن. را میطلبد

با در نظرداشت چنین محدودیت ها، این نوشته تالشی است . است
در زمینۀ ، که به مسایل عام، ناسی سیاسیابتدائی از دیدگاه جامعه ش

نظرانداخته که به هیچ وجه نمیتوان آنراکامل و بی ، موضوع مورد بحث
 .عیب دانست

ر آستانۀ افغانستان از لحاظ سطح رشد اجتماعی ـ اقتصادی د
ر کاهالنه در حالت گذا(  7531ثور ) ا . خ. د. انتقال قدرت دولتی به ح
، به نظام سرمایه داریـ شرقی  مشخصات باـ از نظام ارباب رعیتی 

های قومی و ین پروسۀ نهایت بطی تحلیل ساختاربنابر. قرار داشت
 ـ به مفهوم مدرن آنـ فع پروسۀ قوام ملت به ن، قبیلوی و ممیزات آن

بهتر خواهد بود برای توضیح مطلوب . اما قوام نیافته بود ؛آغاز گردیده
 : کز سازیمرا روی موضوعات ذیل متمربحث ، خویش

 .مختصات و عناصر متشکلۀ آن، ـ مسئله ملی 1
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ز به قدرت ـ ساختار اجتماعی و مسئلۀ ملی در افغانستان قبل ا 2
 .ا. خ. د. رسیدن ح

ـ دگر گونی های ساختاری جامعه افغانی و مسئله ملی طی  5
  .ا. خ. د. سالهای حاکمیت ح

 .جدید  ـ برخورد حزب دموکراتیک خلق افغانستان با وضعیت 4

 .آن ۀتیزس های ده گانه و مشخصات عمد: الف 

 سیاسی و، نوسازی بنیادهای اندیشه یی)ملی  ۀمصالح: ب  
 ( . ساختاری حزب

 :ـ مسئله ملی، مختصات و عناصر متشکله آن 7

از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی  ملت محصول تکامل تاریخی و 
پیمودن مراحل و سطحی از رشد و نضج نظام اجتماعی است که با 

مدارجی از تکامل تاریخی اقتصادی ـ اجتماعی بر مبنای مشترکات 
. باهمی گروه های اتنیکی، در یک جغرافیای مشترک بوجود می آید

الزمۀ پروسه عینی تکوین ملت بیش از همه حضور مشترکات قوی گره 
. باشدی و اقتصادی ساکنین یک سرزمین میفرهنگ، خوردۀ تاریخی

د یک جامعه به سطحی از بلوغ رسیده باشند که بدور هرگاه افرا
همگرایی و هم پذیری فرا ، خواست ها و اهداف واحد شان بسیج شوند

قوانین و میثاقهای تنظیم ، هارا تبارز و این اراده در ساختار تباری
د، این حیات اجتماعی بطور عادالنه و دموکراتیک منعکس و تعمیل گرد

از همین جاست که مقوله های . میگردند «ملی»خواست ها و اهداف، 
وحدت ، دولت ملی، حاکمیت ملی، استقالل ملی، امنیت ملی، فرهنگ ملی

رهبران ملی و سایر ارزشهای ، ملی،ارادۀ ملی، منافع ملی، اهداف ملی
 . یابند می عینیت، ملی بمثابه عناصر متشکله هویت ملی

، اجتماعی قوام ملی بمثابه پروسۀ تاریخی ـ، به ملحوظ فوق
معطوف به طرق تامین تساوی مسوولیت ها و حقوق گروه های 



   9  افغانستان اقتصادی ـ اجتماعی اوضاع 

 

تکوین و تثبیت ارزشهای ملی  ماعی و سهم و نقش عادالنه شان دراجت
در تقابل با ، و همچنان طی اقدامات همگانی توجیه به حفظ منافع ملی

حل مسئله ملی و تکوین ملت طی یک پروسه . دول خارجی نیز است
اقتصادی و فرهنگی صورت میگیرد ، و تکامل اجتماعی قانونمند تغییر

پروسه ، که می باید با درک علمی شرایط و اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی
. آغاز و رهبری گردد، سازماندهی ؛آن بوسیله نیروهای آگاه اجتماعی

آن ـ  بدین ملحوظ می باید با مسئله ملی ـ درک علمی و حل معقول
رای این منظور الزم است سطح تکامل ب. برخورد مشخص تاریخی نمود

اقتصادی و فرهنگی جامعه و مختصات آنرا در هر کشور ، اجتماعی
، تناسب نیروها در عرصه بین المللی ودر داخل کشور معین، جداکانه

کت درین پروسه از  نظر دور سطح آگاهی و آمادگی مردم را برای شر
د خارجی و داخلی آن بدین ملحوظ مسئله ملی را میباید در ابعا. نداشت

 . در نظر گرفت

در ُبعد خارجی مسئله ملی ،حفظ تمامیت ارضی کشور از تجاوز 
سایر منا فع ملی کشور در  بیگانه، تامین و تحکیم استقالل سیاسی و

که می باید بر اساس معیار ، های دیگر، مطرح استبرخورد با کشور
در ُبـعد داخلی آن و  جهانی حقوق بین الدول تنظیم گرددهای قبول شده 

ها نه و معقول پروسه گذار از ساختارمیباید مسایل مربوط به رشد عادال
 ،ها و ذهنیت های ملیهنیت های قبیلوی به تکوین ساختارو ذ

تکامل ، همپیوندی خورده فرهنگ های قومی به فرهنگ کالن ملی
 .را شامل میگردد، هویت های خورد قومی به هویت ملی

 ـ ساختار اجتماعی و مسئله مـلی درافغانستان  2

 قبل از به قـدرت رسيدن حزب دموکـراتيک خلق

در سرزمین افغانستان تبار . افغانستان کشور چندین تباری است
، نورستانی و غیره، بلوچ، ترکمن، ازبک، تاجک، هزاره، های پشتون

شت در کنار هم زیسته و باهم سرنو، طی قرن های متمادی تاریخ
در ابداع و ایجاد فرهنگ غنی و تمدنهای باستانی . مشترک داشته اند

این سرزمین باهم همکاری کرده و از آزادی و استقالل آن دفاع نموده 
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و اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان دین مشترک و دولت واحد 
، های ساکن کشور علی الرغم داشتن وجوه مشترک فوقتبار. داشته اند

جنگ ، قب ماندگی شدید اجتماعی ـ اقتصادی، تسلط نظام قبیلویبنابر ع
 ، تجاوزات مکرر خارجی، های دوامدار داخلی میان مدعیان قدرت
رافیایی ـ اقتصادی مورد توجه موقعیت حساس جغرافیایی ـ سیاسی و جغ

وضعیت پیچیدۀ جغرافیای  از جمله عوارض طبیعی و، قدرت هاابر
 ،را به مفهوم مدرن آن بطور کامل« ملت » فزیکی، نتوانسته اند  واژه 

 . عینیت بخشند

از لحاظ ، 7531گفته شد که افغانستان  قبل از رویداد هفت ثور 
رشد اقتصادی ـ اجتماعی در مرحلۀ گذار کاهالنه از نظام فیودالی به 

ه فروپاشی نظام قبیلوی و تکوین یعنی پروس.  سرمایه داری قرار داشت
ملت آغاز یافته اما بنابر خصلت محافظه کارانه دولت و برخی ممیزات 

 .انکشاف و عمق الزم داده نشده بوددیگر، به این پروسه 

تاد در صد نفوس کشور را تشکیل فمحیط روستایی که بیش از ه
و   تسلط فرهنگ قبیله یی، با ساختار فیودالی طراز شرقی، مینمود

اجتماع بستۀ قومی با ساختار سنتی و فرهنگ قوم  ،تعصبات مذهبی
محیط جغرافیایی تقسیم شده و جداگانه میان قبیله ها و ، محوری
اتب و قشر بندی های نوعی سلسله مر، فقر سواد و اقتصاد، طوایف

، در داخل سازمان قبیله( خان، بیگ، مال، رعیت)ثابت اجتماعی
های اعتقادات و باور، حفظ ارزشها موجودیت تعصب شدید بخاطر

همپیوندی اجتماعی را در ، اختالفات و رقابتهای سران قبیله ها، قبیلوی
 . مناسبات بین القومی شدیداً محدود و محصور ساخته بود

ها جوانه های رشد یابندۀ مؤلفه های همگرایی ملی قابل در شهر
 ـ خورده ِ  تراکم ،زیرا بنابر موجودیت بازار، زندگی مختلط. روئیت بود

، سنت ها، فرهنگ ها و نیازمندی های متقابل ساکنین آن به همدیگر
از همدیگر تاثیر پذیرفته و به تدریج به اختالط  عنعنات و اعتقادات آنان

به همین رو حساسیت ها و تعصبات . و هم مانندی متمایل شده بودند
 . کمتر تبارز مینمودنسبتاً مذهبی و نژادی در شهر ها ، قومی
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در عین حال نباید از نظر دور داشت که زندگی شهری نیز با 
زیرا از یک سو شهر ، مفهوم مدرن آن در افغانستان تطابق نداشت

نشینی محدود بود و فیصدی کمتر از ساکنین کشور را احتوا مینمود و 
و  ثانیاً رگه هایی نیرومندی از روح قوم محوری و زندگی قبایلی

ی اجتماعی شهر ها قابل روئیت در بافت زندگ نان سمتی و مذهبی،همچ
در بخش های از : مثال شهر کابل را در نظر میگیریمبه عنوان . بود

شهر قدیم و جدید آن وقت شهر کابل ـ حتی امروز نیز ـ  اهالی به 
سمتی و اعتقادات مذهبی متمرکز و مسکن گزین شده ، اساس قومی

ها وباشندگان هریک از هندو، تاجک ها، ن هاهزاره ها، پشتو. بودند
این شهر . تمرکز یافته بودند، اقامت سمت های کشور در محالت معینِ 

نشینان علی الرغم روابط متقابل و نیازمندی های مشترک و ناگزیر 
شهر نشینی، بافت فرهنگی و خصوصیات قبیلوی و قومی خود را تا 

 .حدودی حفظ نموده بودند

افغانی عمدتاً یک جامعۀ سنتی قبیلوی با ساختار بنابرین جامعه 
های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ناهمگون بود، بدین 
ملحوظ زمینه برای تکوین مؤلفه های معاصر کشور ـ ملت به درستی 

حد  افغانستان در: بطور دقیق میتوان گفت که . فراهم ساخته نشده بود
 .ی قرار داشتصات جامعه قبیلوو مخت ـ ملت دولتفاصلی میان سیستم 
و « پیشینۀ تاریخی مشترک» ،«سرزمین واحد»وجود عناصری مثل

را مصداق  «ـ ملت دولت»جلوه های از مفهوم « مت واحدحکو»
گستردگی عالیق و انگیزه های قومی و  ،روح قبیلوی غلبهبخشیده اما 

که آنچه  ندمبین آن بود، وجود ساختار های فیودالی طایفه یی و همچنان
 .ـ ملت خوانده میشود، تشکل کامل نیافته بود دولتعلماً 

ئله را بطور مختصر ابعاد مختلِف چرا هـای این مس
 :توضیح میدهیم

الف ـ سر زمین افغانستان دارای پیشینۀ چند هزار ساله و مهد 
وارۀ تربیت تبارهای متعدد است پرورش برخی تمدنهای تاریخی و گه

عنصر سرزمین مشترک در مقایسه با سایر عناصر هویت ملی افغانی 
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یی از قابلیت و ظرفیت بیشتر و برجسته تری در جهت پشتوانۀ شناسا
ساکنین این سرزمین در توالی . ساکنان خود برخوردار بوده است

ده، حماسه مقاومت دلیرانه نمو ،تاریخی در برابر تهاجمات جهانکشایان
ولی این حقیقت تاریخی را نیز نمیتوانیم انکار  .اند های تاریخی آفریده

نمائیم که در جریان این مقاومت ها اکثراً انسجام ملی، قومندانیت واحد 
اقوام و ساکنین مناطق . ملی و سازماندهی مشترک وجود عملی نداشت

جغرافیایی بطور جداگانه و مستقالنه از محدودۀ ، مختلف این سرزمین
ثمرۀ مقاومت ، به همین ملحوظ بعد از دفع تجاوز. دخویش دفاع مینمودن
بنابر اختالفات ، های همگرایی ملی را تقویت مینمودبیش از آنکه پیوند

مدعیان داخلی قدرت جنگ های داخلی بروز نموده و قومی را علیه قوم 
 .دیگر بکار برده و پروسۀ وحدت ملی مخدوش ومغشوش میگردید

ملی حین دفاع در برابر تجاوزات افزون بر عدم قومندانیت واحد 
خارجی بر سرزمین ما، مقاومت مردمی علیه متجاوزین مذکور بیشتر 

جهاد بر ضد دشمنان »تحت شعار و پوشش های مهیج و بسیج کنندۀ 
بمثابه فریضه صرفاً دینی، صورت میگرفت تا دفاع از وطن واحد « دین

 .، در برابر متجاوزین خارجیملی و دینیضۀ یبمثابه فر

تاریخ و ارزشهای ، فرهنگ، ب ـ احساس تعلق به یک سرزمین
از گذشته تاریخی و  یاد آوری. ملی، باعث گسترش روح ملی میگردد

 ،ها و حوادثادث آن و یافتن خویشتن درین نمادها و حورجوع به نماد
پیوستگی ذهنی و فکری را در میان ساکنین یک سرزمین پرورش داده 

ین در گذشته های تاریخی و رویدادهای بزرگ بنابر. و تحکیم میبخشد
های ساکن افغانستان خویشتن را دریابند تا آنرا آن باید هریک از تبار

اما در . ثمرۀ کار خویش بدانند و به آن عشق بورزند و افتخار نمایند
برای پرورش ، افغانستان علی الرغم داشتن سرنوشت مشترک تاریخی

در نتیجۀ چنین . صورت نگرفته است صر به درستی کارو تعمیم این عن
برخورد نادرست، تبارهای متعدد ساکن کشورما آنطوریکه می باید، 
نتوانسته اند چهرهای قهرمانان و سایر شخصت های شاخص خویش را 

عده یی از . در بستر رویدادها و دست آورد های تاریخی، مشاهده نمایند
ض توجه به این مسئلۀ به عومتأسفانه ما هم اکنون نیز  «روشنفکران»

راجع ـا الهام از منابع و مـبـ ناخود آگاه و یاهم آگاهانه ، با اهمیت
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وفا ق ملی را  و نه واقع گردیدهنه پروسه تکوین ملت را ُمِمد  ـ هبیگان
خصومت  برخالف آن ،د، بلکه با اندیشه و عمل ارتجاعینتقویت مینمای

 .ها را دامن میزنند

ان طوایفی طی قرون متمادی در افغانستج ـ  تسلط نظام ملوک ال
 یستی مجزا، زندگی  قبیلوی محصور،ز با عث گردیده بود تا محیط های
رسوم و عنعنات قبیلوی به پدیده های ، معیارهای زندگی ثابت، عادات

در . نمایدمقدس عدول ناپذیر تبدیل و در تمام روابط اجتماعی رسوخ 
. وابط اجتماعی اثر میگذاشتلوک ورتمامی س حقیقت فرهنگ قبیلوی بر

با موجودیت خرده . فرهنگ قبیلوی وفاق اجتماعی را مجال نمیداد
فرهنگ های قبیلوی و طایفه یی  و تعصب برای حفظ آنها، پروسه 
تعمیم و تکوین فرهنگ ملی کمتر امکان رشد می یافت، در برابر 
تحوالت فرهنگی مقاومت صورت گرفته و شیوع عناصر جدید در 

 .بدعت و گناه تلقی میگردید، قبیله فرهنگ

محل زندگی ، افزار تولید، شغل، د ـ در جامعه قبیلوی افغانستان
به همین جهت تعداد شغل محدود و تغییر شغل . و مالکیت موروثی بود

فرهنگ قبیلوی نوعی قشر بندی ثابت . بسیار کم صورت میپذیرفت
تثبیت و تحکیم  اصلینظام فیودالی نشانه . اجتماعی را ایجاد کرده بود

این تقسیمات سنتی باعث گردیده بود که الیه های . این قشر بندی بود
، فیودال، خان. پائینی اجتماع به ندرت به سطوح باالیی ارتقا پیدا نماید

، هنگرآ، نجار: پیشه واحد شامل)بیگ، ملک، مال، دهقان، استاکار 
در همان مقام نساج و سلمان بر اساس نظام قبلوی ، (...معمار و 

پیشه وران و اهل حرفه ، با پیشه. خویش بطور موروثی باقی میماندند
ډم و دالک یا ( نساج)خطاب جوال . آمیز صورت میگرفت برخورد تحقیر

شده بمنظور تحقیر معادل به فحش و دشنام تلقی ، به کسی( سلمان)
مال و منسوبان َنَسـبی ، ملک، بیک، برعکس خان. ندبکار برده میشد

که چه بسا در پروسه ( ...و میرها، خواجه ها، حضرت ها، هاسید)دینی 
از موقف به مراتب برتر « دهقان»نسبت به ، تولید سهم فزیکی نداشتند

با وجود نقش اعظم خویش ، در حالیکه دهقان. معزز بودند برخوردار و
تحت  تلقی و در پروسه تولید اجتماعی مبتنی بر استثمار، فرد عادی

 . قرار داشت ستم
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سطح تولید نازل را ، ثابت و سنتی، معدود، افزار تولیدی ساده
بهبودی به نفع ارتقأ و تغییر موقف الیه ، طی سده ها ثابت نگهداشته

افراد مرتبط به الیه های پائینی . آوردهای پائینی جامعه پدید نمی 
ی ناگزیر بودند در سیستم غیرعادالنه بصورت موروث ساختار اجتماعی،

اجبار این نظام را تحمل نموده به فرزندان و ، و طبق سنت های قبیلوی
تداوم نسل به نسل این وضع، . نسل های بعد از خود به ارث بگذارند

زیرا ملی شدن یک جامعه با . پروسه ملی شدن جامعه را مانع میگردید
بکاربرد وسایل پیشرفته تولید، حجم . مدرن شدن آن پیوند ارگانیک دارد

، اجتماعی و فرهنگی، مبادالت اقتصادی وجود بازار و ،رگ تولیدیبز
تشابه میان ، تسهیالت ترانسپورتی و وسایل اطالعاتی، توسعه ارتباطات

مناسبات قبیلوی را از ، گروه های مختلف اجتماعی را سرعت بخشیده
 .دنهم می پاش

هـ ـ تغییر مکان زیست از محل اقامت جمعی قبیله خودی به محل 
ر کنار قبایل دیگر به دلیل ساختار بستۀ قبیلوی به ندرت صورت و د

شدن در میان « همسایه»به معنی بریدن از ریشه های نَسبی و ، گرفته
آن تحقیر  قبیله دیگر بود که صدمه به موقف اجتماعی تلقی و عاملین

نسل به نسل تداوم ، به افراد یک فامیل« همسایه»اطالق کلمه . میشدند
جنین برخوردی رشد و گسترش . تلقی می شدند« بیگانه» یافته و

 .ا به نفع قوام ملی ممانعت مینمودپروسه آمیزش میان آقوام و قبایل ر

و ـ زندگی روستایی و اتکا بر اقتصاد سنتی زراعتی با وسایل 
فقر متداوم باعث . ها را بار آورده بوداساده، فقر کتلوی باشندگان روست

تبارز « فرهنگ فقر»به شکل  عی کاهش یافته وود که تحرک اجتماآن ب
درماندگی، تضعیف کار و ، نموده موجبات رخوت، سکون روحی

اتکا ، عدم تحرک اجتماعی، انزواطلبی اجتماعی، فعالیت، انجماد ذهنی
های خرافی و بی دلبستگی شدید به مظاهر و نماد، قدر و به قضا
 .نسبت به آینده را بار آورده بود اعتمادی

قابلیت وسیع انعطاف ، دین مقدس اسالم بنابر احکام عام ز ـ
داشته و میتواند در همگون اندیشی افراد  جامعه و نضج پروسه هویت  

ولی در افغانستان تعدد مذاهب چون حنفی، حنبلی، . ملی کمک نماید
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تعصب ، جعفری و فَرق مختلف هریک و آن هم آمیخته به خرافات شدید
ان خویش برانگیخته و نوعی انعطاف نا پذیری عمیقی را در میان پیرو

پابندی . ی و عملکرد آنان بوجود آورده بودرا در افکار و روابط اجتماع
باورها و سنت ، های مذهبی به دلیل در آمیختگی با ساختار های بسته

بیسوادی کتلوی و تعصب شدید توام با نزاع میان فرقه ، های قبیلوی
اق بدین ملحوظ  افتر. را باعث گردیده بود جدا افتادگی ملی، های مذهبی

حساسیت و بی اعتمادی میان پیروان . مذهبی بر وفاق دینی غلبه داشت
مذاهب  زمینه ها برای تکوین خواسته و معقوالت کالن ملی را محدود 

 .ساخته بود

عنصر . ک ـ زبان یکی از عناصر مهم سازندۀ هویت ملی است 
ر تکوین فرهنگ قابلیت های ارزنده د، همزبان بنابر وسیله تفهیم و تفا

زبانهای افغانستان که می باید به همپیوندی ملی . و اندیشه ملی دارد
متاسفانه بنابر دلبستگی های آمیخته با تعصِب برخی ، کمک مینمودند

حلقاِت از گویندگان، آنها را عمالً در نوعی آز تعارض و تقابل فرهنگی  
مروز نیز مورد سؤ استفاده برخی از این مشخصه ا .قرار داده بود

ملهم از مراجع بیگانه قرار گرفته عمال مواضع « روشنفکران»
 .پروسه تکوین ملت اتخاذ مینمایند ارتجاعی را در ضدیت با

ل ـ مقولۀ هویت ملی نیز نسبت گسست ناپذیری با سیستم 
سیستم سیاسی و بطور اخص دولت در صورت .  سیاسی عصری دارد

ار کارایی و مشروعیت میتواند نقش مؤثری در تنظیم، برخورداری 
دولت می باید بستر . سایر عناصر هویت ملی داشته باشد رشد و تثبیت

سیاسی ـ اجتماعی کشور را برای همزیستی برادرانه اقوام و پیروان 
، ایجاد شرایط مساوی، مذاهب مختلف در واحد ملی مهیا سازد

ا تدارک نماید و بدین طریق نقش همزیستی و امکانات برابر حقوقی ر
خویش را نه تنها در پروسه ساختن ملت ایفا نمایند بلکه خود نیز 

، متناسب به رشد این پروسه بمثابه افزار مدرِن تعمیل حاکمیت دولتی
 .متحول گردد

در مدت زمان مورد بحث با وجود ، نظامهای دولتی افغانستان
افزون بر تاثیر پذیری از مشخصات ، داشتن جلوه های نسبتاً مدرن
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این دولت ها نسبت  .خواست گاه خاندانی داشته اند، جامعه قبیلوی
همچنان وابستگی و یا گرایش مشهود به قدرت ، داشتن چنین خاستگاه

نمیتوانستند آنچه را که  نه تنها، های جهانی و فقدان کارایی مدرن
ند بلکه ساختار قابل کسب نمای، افاده مینماید« مشروعیت ملی»مفهوم 

بدین ملحوظ . اجتماعی جامعه افغانی نیز نبودندقبول و متناسب به بافت 
 . فاقد جامعیت و اقتدار مشروع بودند

بنابرین روابط دولت با جامعه نمیتوانست روابط دولت ـ ملت 
حتی در بهترین . روابط سلطنت ـ رعیت بود، بلکه این روابط، باشد
بلکه خاندانی عمل نموده و ، ملی نمی اندیشیدند، اناکثراً زمامدار، حالت

دولت های افغانستان . شکل رایج و ثابت حاکمیت بود، انحصار قدرت
اکثراً خود را پاسخگو و مسوول رفع نیازمندی های اجتماعی ندانسته و 

را در قبال خواسته ها و نیاز های جامعه  سوول و کارات منقش یک دول
بیکارگی این نظام های فقر اقتصادی عمدتاً مولود . احساس نکرده بودند

عمل ناپخته عدۀ محدود حلقات روشنفکری فاقد پایگاه . سیاسی  بود
بنابرین نوسازی و باز سازی در ، اجتماعی با خشونت سرکوب گردیده

ن حاالت نیز بسیار بطی و آنهم سایۀ حاکمیت این دولت ها در بهتری
این نظام ها نخواسته  .تغییر اوضاع جهانی صورت می گرفت تحت فشار

و یا نتوانسته بودند درک کنند که ظرفیت های الزم و زمینه های 
نظامهای مذکور تالش مینمودند . مشارکت  سیاسی مردم را فراهم آورند

مطابق به سیاست و  چشم های جامعه را بسته و آنان را در تاریکی
نفاق اجتماعی را  حکام دولتی، نگهدارند ، در فقر«مرغ های گرسنه»

 . بخاطر تداوم حاکمیت خویش دامن میزدند

موجودیت کوه های : ضعیت طبیعی و جیوفزیکی افغانستانم ـ و
سربه فلک کشیده و صعب العبور، دره های عمیق و مجزا از هم و 

با خصلت های جامعه  جغرافیاییابل خشونت های طبیعی ـ تاثیر متق
عقب مانده و ممیزات فرهنگ فقر باعث گردیده بود که توجه اکثریت 
مردم افغانستان از ده، قریه و شهر خود  به مسایل سراسری وطنی و 
جهانی فراتر نرود و آشنایی چندانی هم به پیشینه تاریخی سرزمین 

های ده و اردر حصو صرف در محدودۀ حال  و آن هم ، خویش نداشته
 .خود باندیشند قریه و در نهایت ساحه جغرافیایی اقامت قومی و قبیلوی
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جامعه سنتی افغانستان از چنین ممیزات و مشخصات برخوردار 
وضعیت مذکور طی توالی قرنها شکل و محتوا پذیرفته و ثبات . بود

، ها و اعتقادات قبیلویرفتار، هاتوارث ممتد برخی از ساختار. بود یافته
در چنین حالتی تحت تاثیر . آنها را به نوعی از مقدسات مبدل نموده بود

اوضاع تغییر یافتۀ جهانی و تغییرات اقتصادی محدود داخلی که طبعاً 
جوانه های بالندۀ نهضت ، غییرات ذهنی را نیز در قبال داشتت

مشروطه دوم و ، ترقیخواهانه معاصر کشور با هویت مشروطه اول
سربلند نمود که ( اگر چه ضعیف و محدود)شورا هفتم  نهضت دوره

. در اندک زمان سرکوب گردیدند، بنابر نداشتن پایگاه وسیع اجتماعی
سوی دیگر بنا از ولی از یک سو بنابر تداوم تاثیرات این نهضت ها و 

و همچنان به ملحوظ  جهانی بر جامعه افغانی بر تاثیرات اوضاع
، دیگر با عقب نشینی اجباری سلطنتیک بار  تضادهای درونی خاندانی،

تاسیس ، مساعد و بر مبنای آن 7545زمینه های انفاذ قانون اساسی 
، در چنین اوضاع. احزاب و فعالیت سیاسی علنی و قانونی ممکن گردید

شخصیت های سیاسی ، با وجود امتناع پادشاه از توشیح قانون احزاب
اکثراً با پشتوانه های  با استناد به قانون اساسی جدید ـ و متاسفانه

 خارجی تفاهم شده با سلطنت ـ  یک بار دیگر احزاب سیاسی شـان را
ا  بود . خ. د. ح، یکی از این احـزاب. تشکیل و به فعالیت آغـاز نمودند

با تصاحب قدرت سیاسی، به نیروی ( خورشیدی 7531ثور )که بعد ها 
 . مبدل گردیدتماعی ـ اقتصادی کشور سیاسی اثر گذار بر اوضاع اج

 ـ دگـرگـونیهـای سـاخـتـاری جامعـۀ5

 ا.خ.د.افغانی طی سالهای حاکمیت ح

در افغانستان بنابر حاکمیت نظام های استبدادی و سرکوبگر 
 ،وسطائی و عقبماندگی شدید اجتماعیتسلط باورهای قرون ، دولتی

سیر منظم و   اقتصادی و فرهنگی جامعه، پروسۀ تکامل اندیشۀ سیاسی
گسست های عمیق و ممتد زمانی و انقطاب های شدید ، طبیعی نداشته

ا دستگاه . خ. د. بنابرین در آستانۀ تاسیس ح . را متحمل گردیده بود
افغانی تفکرسیاسی که بتواند واقعیت های جامعه افغانی را بشناسد، آن 
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انسجام نیافته ، را توضیح و تفسیر نماید و عمل سیاسی را سمت دهد
نیز به نطفه های ، ضت نو پای روشنگری در آن وقِت افغانستاننه. بود

فکری جنبشهای سیاسی ـ تاریخی کشور، پاالیش مجدد و انسجام این 
 .اندیشه ها، بی توجه مانده و یا اهمیت آنرا درک نموده نتوانسته بودند

نیز بی توجه به این  ا .خ .د .ن ملحوظ مؤسسین جوان و پیشگام حبدی 
قِت تاسیس حزب مذکور بیشتر تحت تاثیر جذابیت آن و در امر، مهم

قرار داشتند، آنان در « طبقۀ کارگر  جنبش بین المللی»اندیشه های 
حالیکه تمایالت اندیشوی ایدیولوژی شدۀ مارکسیستی ـ لنینستی را با 

شان از بنیاد   از یک سو درک، تبارز میدادند  تعابیر شوروی گرا ئی
التقاطی و پراگنده بود و ، یستی ـ لینستی اندکهای سیستم فکری مارکس

از جانب دیگر از وضعیت و مشخصات جامعۀ افغانی شناخت سطحی و 
بنابرین، پیشبینی نتایج انطباق اندیشۀ مذکور در   .ناکافی داشتند

وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی مشخص افغانستان، بوسیلۀ مؤسسین کم 
برای ترقی کشور ، عطش بزرگ ا ـ که با تبارز .خ .د .تجربۀ وجوان ح

ی ها و تامین زندگی مرفه برای مردم افغانستان متعهد بودند ـ با خوشبین
در چنان شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و با . و هیجانات انقالبی توأم بود

 7545جدی  77تان، در حزب دموکراتیک خلق افغانس ،گاه هادچنین دی
مبارزه بخاطر ، خویشحزب در نخستین اصول مرامی  .تاسیس گردید

رااعالم نمود و خواسته بود ( قبل فیودالیمحوه مناسبات فیودالی و ما)
راه رشد غیر سرمایه »از طـریق ، با اضمحالل انقالبی نظام فیودالی

جهش از مرحله تاریخی »راه آزموده ناشده رشد بود ـ با ـ که « داری
طبعیست که  .یابدبه اعمار جامعه سوسیالستی دست ، «سرمایه داری

اران حزب تالش نموده بودند جهت دستیابی به این اهداف از ذبنیان گ
 .ایدیو لوژی مارکسیستی ـ لنینستی استمداد جویند

مدتی بعد از تاسیس حزب و قوام نسبی اندیشه یی کادر رهبری 
خیبر به نتیجه گیریهای ز میان موسسین حزب صرف استاد میراکبرا، آن

بر آن  راه ها و وسایل دستیابی به اهداف  رسیده بودند که مبتنی
می باید واقعبینانه و با در نظرداشت اوضاع اجتماعی ـ ، مطروحۀ حزب
. بربنیاد منافع ملی صورت می گرفت و روان اجتماعی، اقتصادی کشور

تحت تاثیر جذبات تعبدی ، ولی متأسفانه رهبری حزب در آن موقع
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ه تنها به این نتیجه گیری ها ن، انترناسیونالیزم کارگری شوروی گرا
اعث گردید که استاد خیبر توجه ننمودند بلکه نتیجه گیری های مذکور ب

در یک وضع بحرانی جان خود را نیز از ، پافشاری بر آنها به دلیل
 .دست دهد و به شهادت برسد 

حت نشان داد که  گذشت زمان و تجارب عملی به وضا، در نتیجه
وژیک شدۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان و های اندیشوی ایدیولبنیاد

راه ها و وسایل دستیابی به ، اهداف تعیین شده آن بر بنیاد این اندیشه
با   نتوانستند، این اهداف و همچنان اصول و ساختار تشکیالتی آن

واقعیت های اجتماعی ـ اقتصادی کشور و روان جامعۀ ما و اوضاع 
که   دستیابی به وظایفی را ممکن سازد تغییر یافته جهان مألوف و

للی در برابر خویش قرار داده حزب مذکور در عرصه ملی و بین الم
کدام نتایجی را باعث ، ا و بکاربرد آن .خ .د .گزینش اندیشه یی ح. بود

 . گردیدند؟

کادرها و اعضای حزب خود محصول جامعۀ ، الف ـ رهبران
نخواهی ممیزات ، خواهی. بودند ا مختصات ذکر شده در فوق ـافغانی ـ ب

. را در روان و سلوک خویش، داشتند و مختصات این جامعۀ عقب مانده
مایه های فکری مارکسیستی ـ ( تحلیل و استنتاج، نه درک)با تلقین 

؛ این در ذهن شان و آنهم بطور التقاتی لنینستی در مورد جهان و جامعه
سلوک مبتنی برداشت های تلقین شده در بهترین حالت صرف 

آنان را سمت میداد و چه بسا « انقالبی»برعواطف و هیجانات صادقانۀ 
در  ،ی مارکسیستی و سلوک مبتنی بر آن که آنها به داشتن اندیشه ها

که ما تحت ضمیر آنان همچنان از معنویات جامعۀ  حالی تظاهر مینمودند
شان اثر ثر کردار و سلوک قبیلوی انباشته و متأثر باقیمانده و بر اک

این حقیقت از یک طرف باعث دوگانگی شخصیت آنها . میگذاشت
به تقویت اثر تکرار و تداوم تظاهر فوق ـ  گردیده و از جانب دیگر ـ به

ا برخالف آنچه خود ر« خویشتن»باورهای ذهنی ئی زمینه داد که 
بیگانگی شان را از ، در نتیجه ؛ چنین حالت. تصور نمایند اند، «هست»
به همین ملحوظ بود که در حیات درونی . باعث گردید، خود «خویشتن»

مرکزیت )« احزاب طراز نوین طبقه کارگر»حزب به اصل پذیرفته شده 
در حالیکه در مناسبات واقعی حزبی ، تظاهر وجود داشت( دموکراتیک
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خصوصیت قبیلوی تحکم و ، ها و صفوف حزبکادر، میان رهبران
ها ـ با ان و هم در وجود دستور پذیردهندگدستور ـ هم در وجود دستور 

 شعار حقوق مساوی زنان با مردان. حاکم بود، قاطع« مرکزیت»
« پدرساالری» در زندگی شخصی آنان ضوابط میراثیاما ، سرداده میشد
خالصه در تمام ابعاد اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی به . غلبه داشت

تظاهر صورت میگرفت ولی در  «انسان جامعۀ سوسیالستی»ذهنیت 
جامعۀ قبیلوی گام برداشته  فراتر از مختصات انسانِ ، به مشکل، عمل
مناسبات میان شخصیت های قرار گرفته در ، بنابر همین علت. میشد

اختالفات میان آنان ـ که اکثراً فردی . همیشه با بحران توأم بود رهبری،
ق مدنی و دموکراتیک و مبتنی بر مختصات جامعۀ عقبمانده بود ـ طر

یا به انشعاب منتهی و یا هم با توسل به قوۀ قهریه ، حل را نمی یافت
تبارز علنی مواضع مبتنی بر . منجر میگردید( ور یا اقدام نظامیتر)

زبانی ،سمتی و محلی را بوسیله عده ، مذهبی، قبیلوی، گرایشات قومی
ین سالهای در واپس، کادر ها و حتی رهبران دست اول، یی از اعضا

 .بر مبانی مسایل فوق ارزیابی نمودمیتوان ، زندگی و مبارزه آن حزب

افزون بر زمینه دادن به ، حالت ایجاد شده ناشی از تظاهر فوق
را ـ که به ظاهر در ، ا. خ. د. اعضای  حتجرید ، «از خود بیگانگی»

قرار  ، حالت گسست و مقاطعه با ارزشهای قبول شده جامعه افغانی
و در  گرفته بودند ـ در اذهان جامعه تقویت نموده باعث بیگانگی شان

ا ـ که خود را پیش آهنگ انقالبی طبقه . خ. د. نتیجه بیگانگی حزب ح
از جامعه افغانی نیز  کارگر و تمام زحمتکشان افغانستان تصور مینمود ـ

وولیت نقش و مس، ا نتوانست بمثابه پیشآهنگ. خ. د. بنابرین ح. گردید
سوق و رهبری حرکت ، تاریخی اش را در امر بسیج نیروهای اجتماعی

یعنی . به درستی ایفا نمایند، سیاسی آنان در مطابقت به اهداف خویش
به ، پیشآهنگ انقالبی که می باید فاصله اش را در پیشاپیش مردم

تناسبی رعایت مینمود که میتوانست آنان را در عقب خویش و بسوی 
، نتوانست درست و معقول تنظیم نماید، ن شدۀ خود بکشانداهداف تعیی

چنان تاخت که نه تنها ، بلکه غرق در خیاالت و جذبات انقالبی خویش
بلکه این ، مردم نتوانستند و نخواستند این پیشاهنگ را دنبال نمایند

به گودال ایجاد شده ، پیشاهنگ صرف با صداهای تفنگ آنان علیه خود
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از خیاالت انقالبی اش بدر آمده و به واقعیت ، دهدر عقب خویش پی بر
 :یعنی . ی ـ اقتصادی جامعه افغانی پی بردهای تاریخی اجتماع

ی باید در ب ـ حزب بمثابه نیروی آگاه و پیش آهنگ سیاسی، م
با شناخت علمی از آن، انگیزنده ها و ُمحرک  ،متن جامعه  قرار داشته

د مردم را در امر دستیابی به هائی را تشخیص و بکار گیرد که بتوان
اقتصادی و سیاسی خویش بسیج نموده آنها را در ، اهداف اجتماعی

اقتصادی  پیوند باخود و در عقب خویش در مسیر رشد طبیعی وموزون
بنیاد گذار حزب « مغز متفکرِ »ولی . ـ اجتماعی به حرکت آورد

 دموکراتیک خلق افغانستان بدون تالش بخاطر درک علمی مختصات
های  و اندیشه یی جامعه افغانی و باورفرهنگی  اقتصادی، اجتماعی،

مردمی ناشی از آن ـ که دریک پروسه ممتد تاریخی شکل و محتوا 
پاالیش و تقویت رگه ، پذیرفته اند ـ همچنان بدون تالش بخاطر تشخیص

ها وعناصر بالنده درین مختصات، همه را به سادگی و یک سان ناشی 
« رتوت قرون وسطایی واخالقیات منحط مربوط به آنایدیالوژی ف»از

اجتماعی و ، مبارزۀ اندیشه یی، سیاسی»، خواند و نفی نمود و حکم
« ایدیولوژی مارکسستی ـ لنینستی»به « مطلق»را با اتکای« فرهنگی

راه رشد غیر »بی به جامعه سوسیالستی از طریق و جهت دست یا
این عامل نه . ترویج نمودصادر و آنرا تبلیغ و ، «سرمایه داری

حزب ـ بمثابه یکی از فکتور های فعال در روند « بیگانگی»تنهاباعث 
، اقتصادی، سیاسی جامعه ـ از روند های واقعاً موجود اجتماعی

زب را نیز ـد، بلکه اعضای حـگردی رهنگی و اندیشه یی جامعه افغانیـف
شان بیگانه « خویشتن افغانی»چنانچه در فوق توضیح گردید ـ از  ـ

بیگانگی حزب با روند های چارگانه فوق الذکر جامعه افغانی و . ساخت
آنان و از جامعه افغانی، « خویشتن افغانی » بیگانگی اعضای حزب از 

باعث آن گردید که این حزب برخالف ادعای خویش ـ که خود را حزب 
قالب ان»و رهبری « توده ها»تماعی میخواند ـ نه با اتکا به انقالب اج
ی کودتا»توصل به توطئه و تدراک و تعمیل بلکه با ، «اجتماعی

گرفتن قدرت سیاسی بوسیله . قدرت سیاسی را غصب نمود« نظامی
فرهنگی و اندیشه یی ، اقتصادی، که تازاندن روند های اجتماعی، حزب

جامعه را به هدف همخوانی با برداشت های ایدیولوژیک خویش و آنهم 
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نه )تقابل میان حزب و جامعه ، تعمیل مینمود، دولتیبا بکار برد فشار 
که این . را باعث گردید( طبقات استثمارگر: یک بخش جامعه صرف

هرچه بیشتر قوت ، آغاز وگسترش مداخالت و تحریکات خارجی تقابل با
 .ت و به جنگ تمام عیار مبدل گردیدو وسعت یاف

 درینجا ضرور است توضیح گردد که طرح بیگانگی اعضای
شان را نباید توجه به پدیدۀ منفور « خویشتن افغانی» حزب از

ر برد مفهوم مذکور بلکه در بکا، ناسیونالیزم برتری جویانه تلقی کرد
همچنان حرف بر سر . را در نظر داشت« هویت ملی»می بایدعناصر

« سنتگرایی»و موعظه « سنت های جامعه افغانی»حفظ کامل و تمام 
عملکرد و اثرات ، برسر شناخت علمی ماهیتهم نیست، بلکه حرف 

آنها بر انسان جامعه ما، و در نتیجه حرف برسر تغییر و تحول پذیری 
. معقول برای این تغییر و تحول استآنها وانتخاب شیوه ها و وسایل 

در عین حال حرف برسر علمی بودن و نبودن مارکسیسم ـ لیننیسم هم 
علم را منحصر به ، با تعُبد نیست ـ در حالیکه منطقی هم نیست که

احکام جزم و ایدیولوژیک شده آن تصور کرد ـ حرف بر سر این سوال 
است که آیا این سالح فکری وسیله کارآمدی برای تغییر و تحول 

. مطلوب در آن مرحله از رشد و تکامل جامعه ما، محسوب میگردید؟
ارب ناکام تج از اگر)ا و درسهای ناشی از آن . خ. د. تجربه ناکام ح

سوسیالستی متوفا، صرف نظرهم  اتحاد شوروی و سیستم  بین المللی
به همین ملحوظ . نه نه و صد بار: ، قاطعانه حکم مینماید که(شود

درست گفته اند که مارکسیسم ـ لننیسم ایدیولوژی بیگانه با حقایق 
سوال . جامعه افغانی درمرحله کنونی رشد اجتماعی ـ اقتصادی آنست

تاریخی  به آینده تعلق دارد و ما حق نداریم در وظایِف احتمالی « آیندۀ»
یی که در برابر نسل های آینده مطرح خواهد بود، چنان غرق شویم که 
امروز و حقایق آنرا نادیده گرفته و درنتیجه، اندیشه وعملکرِد ـ اگرچه 

 .توأم با حسن نیت ـ ما، فاجعه بار آورد 

حرکت سیاسی حزب بنابر ، وقبه ملحوظ حقایق توضیح شده ف
تعادل ، نادیده گرفتن عنصر تدریج در تحوالت اجتماعی و عوامل ذهنی

، و همخوانی خویش را با روند دیموکراتیک رشد و انکشاف اجتماعی
با تسریع . شه یی جامعه تامین نموده نتوانستاندیفرهنگی و، اقتصادی
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فاصله این ، حرکت سیاسی تندروانۀ حزب بعد از گرفتن قدرت دولتی
همخوانی هرچه بیشتر تزئید و تعمیق گردیده که در نتیجه بیگانگی نا

، حزب را از جامعه و روند های دموکراتیک رشد و انکشاف اقتصادی
طریق تجرید  بدین. باعث گردید، فرهنگی و اندیشه یی آن، اجتماعی

زمینه یافت و حزب نتوانست وظـایف و  حزب از اکثریت جامعه
پیش »آن طوریکه ادعا مینمود ـ بحیث  مسوولیت هـای خویش را ـ
 .ایفا نماید، «همۀ زحمتکشان افغانستانآهنگ انقالبی طبقۀ کارگر و 

ج ـ برخورد انحصارگرانۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان با 
( افغانستان یاسی جمهوری دموکراتیکتاسیس دستگاه س) قدرت دولتی

ملی و »ین مطرح برنامه ئی آن در مرحله و نفی کامل متحد
. زمینه های تجرید حزب را هرچه بیشتر گسترش بخشید ، «دموکراتیک

انقطاب اجتماعی زمانی به ضرر حزب شدیدتر و عمیقتر گردید که قوای 
نظامی اتحاد شوروی  بی اعتنا به روان جامعۀ افغانی و معیار های 

ب دموکراتیک خلق وارد افغانستان گردید و حز، بین المللیقبول شده 
، به این نیرو، حاکمیت خویش را حفظبا توسل  افغانستان خواست

تحکیم و گسترش داده و برداشت های سیاسی  و ایدیولوژیک خویش 
 .را بر جامعه سنتی افغانستان تحمیل نماید

پاکستان و د ـ مسایل و عوامل فوق زمینه های را فراهم آورد تا 
در محور  یکبار دیگر راریزرفی شان نیروهای راست افراطی ، ایران

منافع خود چنان بکار گیرند که به آسانی بتوانند با تحریک احساسات 
بغاوت وسیع علیه دولت جمهوری ، ی افغانستانمذهبی ساکنین روستاها

به این طریق احساس خطر نسبت  زده وموکراتیک افغانستان را دامن د
را تبلیغ و ساکنین روستا های کشور را  به عقاید و ارزش های دینی

جهاد »)به  توأم با گرایشهای قومی، سمتی، محلی، زبانی و مذهبی
تشویق و آن را با مصارف گزاف سازماندهی، تمویل و تجهیز  («مقدس
آن ، وضعیت. یندمسلحانه با دولت را آغاز نما و برخورد های نمایند 

و مقاومت مردمی گسترده گردید که قوت های نظامی  وقت وخیمتر
ایاالت متحده امریکا با همکاری  اتحاد شوروی وارد افغانستان گردیده و

علیه اتحاد ، دیگر« ویتنام» متحدین خویش، خواست افغانستان را به 
 . شوروی، مبدل نماید
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غانی یافت و به بدین طریق معضله افغانستان خصلت فرا اف
گرهگاه جنگ سرد میان ابر قدرت های جهانی آن وقت و به میدان 

سیل اسلحه از هردو جانب .  جنگ نیابتی میان این قدرت ها مبدل گردید
 .به سوی افغانستان سرازیر و جنگ شدت یافت 

گ باعث آغاز پروسه مهاجرت از شهرها هـ ـ تداوم و شدت جن
. تاها به طرف پاکستان و ایران گردیدبسوی کشورهای غربی و از روس

کمپ های مهاجرین در پاکستان که بر مبنای تنظیمی ـ قومی تاسیس 
زمینه های سربازگیری ، گردیده بود و حضور مهاجرین افغانی درایران

علیه جمهوری دموکراتیک افغانستان را مساعد نموده  سازمانهای 
ایران  تخباراتآی پاکستان و اس. اس. بخصوص آی، مخصوص خارجی

آنها را مسلح ساخته  و اعزام مجدد شانرا ، به آنها تربیه نظامی داده
 . سازماندهی نمودند، عمدتاً به روستا ها، برای جنگ علیه دولت

ز ـ  با گسترش دامنه مهاجرت از محالت و ورود تدریجی گروپ 
، آهسته ساختار سنتی ـ قبیلوی در روستا ها، آهسته، های مسلح به آن

کادر ، رهبران تنظیم ها. متزلزل و قشر دیگر صاحب نفوذ، شکل گرفت
قومندانان نظامی و روحانیون طرفدار شان در ، های محلی سیاسی

تی محالت، جاگزین ساخت سنتی قبیلوی مبتنی بر سیستم خان ـ رعی
های سنتی تشُخص را که عمدتاً بر مبنای این ساختار جدید معیار. گردید
: سوابق خانوادگی و دارایی تعیین میشد، تغییر داد و مبانی جدیدِ ، نسب

امکانات نظامی، استعداد و ابتکار جنگی و موقف سیاسی ـ تنظیمی 
این جاگزینی جدید، پدیده های ذیل . معیار تثبیت موقف اجتماعی گردید

 : را بروز داد

 ـ اختالفات، رقابت ها و هم چشمی ها میان سران قبایل به رقابت
 .مبدل گشت، میان تنظیم ها و قومندانهای محلی آنان

، رقابت قومی داشت مبنایتنظیم ها اکثراً سربازگیری ـ چون 
های قومی و حتی باورهـا و رفـتار قومی و قبیله یی یک بار دیگر در 

د هر قبیله با ظرف جدید تنظیمی ادامه یافت، با این تفاوت که اکنون افرا
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تعلیمات نظامی و تخنیک جنگی نیز مجهز با  اتخاذ موضع تنظیمی
 .بودند

ـ  بنابـر مـواضع مـذهبی و فـرقـه یی هـر یک از تنظیم هـا مانند 
ـ مذهبی  رنگ تازۀ تنظیمی اختالف مذهبی ؛وهابی و غیره، تسنن، تشیع

 .یافت

رقابت های تنظیم های جهادی ـ قومی که جهت جذب  ک ـ
نات و حمایت های تسلیحاتی، جذب بیشتر امکا، کنترول بیشتر ساحات

صورت میگرفت، با دفاع  سایر منابع خارجیمالی و سیاسی کشورها و 
پاکستان، ایران، : مانند)مواضع و منافع تمویل کنندگان شاناز 

نگ بر یعنی ج، به محالت انتقال یافت( ، ترکیه و غیرهعربستان سعودی
، ادی ـ قومیاز طریق تنظیم های جه، هاسر مواضع و منافع این کشور

های در آمیخت و باعث برخوردبا تعصبات مذهبی و اختالفات قومی 
 .ین در روستا های افغانستان گردیدخون

یطی را بوجود آورد ل ـ شکل گیری چنین وضع در محالت شرا
ها بخاطر داشتن چتر حمایوی، بطور ناگزیر و اجتناب که مردم روستا

امتزاج . ناپذیر به تنظیم ها و در نتیجه نا آگاهانه به سیاست رو آورند
ن آمدعی « جهادی»ـ که تنظیم هایرهبری سیاسی با رهبری مذهبی 

بودند ـ باعث آن گردید تا فضای سیاسی به شدت تحت پوشش مذهبی 
 . و مذاهب سیاسی شوند است ها مذهبیسی، قرار گرفته

وق از آنجا نیز ناشی می شود که ـاف اوضاع در بستر فـانکش
الندۀ ا بنا بر مواضع ایدیولوژیگ خویش برجوانه های ب.  خ .د .ح

، اما (که می باید مینمود)وده ها و فرهنگ شهری اتکا نمساختار
خواست نظام فیودالی و ، سنجیده و بی اعتنا به نیروی مقاومتنا

گ و روان سنتی قبیلوی متممۀ آنرا با شیوه های تند روانۀ انقالبی فرهن
بدون در نظرداشت عنصر تدریج در تحوالت اجتماعی و ، و شتابزده

حساب ناشده ـ که  این عملِ . مضمحل نماید، عوامل ذهنی جامعۀ افغانی
صورت ، بر مبنای احکام تیوریک بیگانه با مختصات جامعه افغانی

که هفتاد در صد )اجتماعی حزب را در محالت  میگرفت ـ پایگاه
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در مقایسه با نیروهای راست افراطی ( باشندگان کشور را احتوا مینمود
تی قبیلوی اتکا داشت، که بر نهاد های فیودالی و فرهنگ و معنویات سن

ها فیصدی کمتری از زیرا از یک طرف ساکنین شهر. تضعیف نمود
 ر ـ چنانچه قبالً توضیح شد ـدیگ نفوس کشور را تشکیل و از جانب

های شهری خود متأثر از روح قبیلوی و دارای ممیزات و نفوس و نهاد
 . مختصات ناقص، در مقایسه با شهر های مدرن بودند

ک خلق افغانستان نتوانست حزب دموکراتی: خالصه اینکه
ـ با طرفه رفتن از نظام سرمایه داری ـ   را ار از نظام فیودالیذپروسۀ گ

نظام سوسیالستی و در متن آن پروسه فروپاشی ساختار ها و ذهنیت به 
بطور سالم رهبری و ، های قبیلوی و سمت دادن آنرا به تکوین ملت

چنین مختصات باعث شد که . انکشاف اوضاع را تحت کنترول قرار دهد
ا ابتکار انکشاف اوضاع را از دست داده و آن را تنظیم های  .خ .د .ح

آشکارا بدست گیرند و جنگ  های راست افراطینیروبمثابه ، جهادی
در محالت کشور آغاز و علیه دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان را 

 .گسترش دهند

نخست زمینه های عینی برای مداخالت ، جنگ میان افغانها
ولی بعد ها این مداخالت ، خارجی را در مسایل افغانستان مساعد نمود

نگ ـش جـر آتـه بیشتـرچـسترش هـه گـا به تنهـه نـود کـبها خارجی 
هیزم ، بین ا الفغانی میان نیروها و شخصیت های مدعی قدرت دولتی

اتحاد ، ایران، بخصوص پاکستان)های خارجی بلکه کشور، می ریخت
و سازمانهای ویژه آنان اختالفات خفتۀ (  ایاالت متحده امریکا، شوروی

را در کشور  علیه همدیگرسمتی و حتی محلی ، زبانی، مذهبی، تباری
به جنگ همه ، ما نیز برانگیخته و سرانجام آن را بنابر حکم منافع شان

 .علیه همه مبدل نمایند

یانبار ناشی از زندگی و مبارزه علی الرغم حقایق انکار ناپذیر ز
هنوز هم هستند برخی از اندیشمندان هموطن ما که حزب ، ا. خ. د. ح

، ا بی توجه به خاستگاه اجتماعی آندموکراتیک خلق افغانستان ر
«  باورمند به جهانبینی علمی»، «جنبش جهانی کارگری شاخه یی از»

شیوه های جدید مبارزۀ اندیشه یی، »خوانده و معتقد اند که این حزب 
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اجتماعی و فرهنگی را برای وارهیدن از زیر گرانبار ، سیاسی
ربوط به آن، ترویج ایدیالوژی فرتوت قرون وسطایی و اخالقیات منحط م

درین زمینه برخی از نظریات اندیشمند ، اینک الزم دیده می شود. «کرد
جناب : محترم دوکتور عبدهللا نائبی را مورد توجه و تدقیق قرار دهیم 

خویش در کنفرانس علمی که به مناسبت دهمین ( 7)دوکتور طی مقاله 
وری فدرال جمه)سالگرد شهادت دوکتور نجیب هللا در شهر هامبورک 

نیز ، ا. خ. د. های فوق در مورد حضمن ادعا، دایر گردیده بود( آلمان
ا هنگامی به وقوع پیوست  .خ .د .حاکمیت ح»]: خاطرنشان ساختند که

که عناصر ترکیبی جنبش عمومی دموکراتیک کشور در مراحل گوناگوِن 
 :رشد خود قرار داشت

زحمتکشاِن شهر  ـ از نگاِه اقتصادی، مطالبات و نیازمندی های
مناسبات اقتصادی . و روستا فاقد مکانیزم های دسته جمعی تبارز بودند

حاکم در ذهن زحمتکشان مورد سوال قرار نگرفته بودند و سازمانهای 
 .صنفِی دفاع از آنان وجود نداشتند

عنعنه ها و ، عقب مانده ترین مناسبات، ـ از نگاِه اجتماعی     
به حیِث « سنتگرایی»حاکم بودند و حتی  اخالقیات در شهر و روستا

با پویایی « عطالت اجتماعی».یک ویژه گی واالی ملی موعظه میگردید
 .های انقالبی حزب ناسازگار بودبرنامه 

ـ از نگاِه فرهنگی، میزان سواد عمومی، کشور را در شماِر 
 .عقب مانده ترین کشور های جهان قرار میداد

یت مطلق ایدیولوژی مذهبی براذهان ـ از نگاِه اندیشه یی، حاکم
مردم، جامعۀ افغانی را از دربسته ترین جوامع آن زمان ساخته بود و 

ا و دیگر سازمانهای چپ و دموکراتیک . خ. د. اما  از نگاه سیاسی  ح
جناب .  [«بخش بزرگ وضعیت سیاسی کشور را اشغال کرده بودند

بدینگونه در ساختار .. .»دوکتور در پی تحلیل فوق، نتیجه میگیرند که 
ناهمخوانی : جنبش انقالبی ـ دموکراتیک تناقض بنیادی وجود داشت
گی و فرهن، انکشاف و رشد روند های دموکراتیک اقتصادی ـ اجتماعی

این ناهمخوانی باعث تناقض در حرکت کل . اندیشه یی با روند سیاسی
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یت سرعت گرفتن روند سیاسی از طریق انتقال حاکم. جامعه گردید
ا باعث تشدید دوری و بیگانگی چهار روند اولی از . خ. د. دولتی به ح

روند سیاسی گردید و تحوالت سیاسی از وضعیت عینی جامعه جدا 
 «.گردید

 :ب مطروحه فوق قابل بحث اندمطال

، در مقاله مورد بحِث خویش، جالب است که اندیشمند محترم
عنعنه ، ترین مناسبات عقب مانده»بودن « حاکم»خود نیز با توجه به 

شمار عقب مانده »ی این یکی از « ها و اخالقیات در شهر و روستا
عام حکم مینمایند  بطور، بدون هیچ استثنایی، «ترین کشورهای جهان

ا خود در بطن همین عنعنه ها و اخالقیات . خ. د .اعضای ح»: که
چنین بود  اگر. «زندگی میکردند و چی بسا که ناآگاهانه مقید آنها بودند

شاخه یی از جنبش »ـ که بطور دقیق چنین بود ـ نه تنها این حزب را 
باورمند »و « عضو خانواده احزاب کارگری جهان»،«جهانی کارگری

« ضرورت»خواندن، درست نیست، بلکه نه صرف « به جهانبینی علمی
تاسیس حزبی با « ضرورت»احراز قدرت به وسیله این حزب، بلکه 

نیازمند یک باز » جامعه یی با چنین مشخصات نیزچنین ادعا، در 
بودن آن « بیگانه»جزحکم  نتیجه این باز سنجی،. است« سنجی جدی

دیگری  چیزی، باحقایق جامعه افغانی( چنین حزبی با چنان ادعا)
در ساختار جنبش انقالبی کشور را نیز « تناقض بنیادی». نمیتواند باشد

ا را بمثابه یکی ازعناصر فعال در . خ. د. بیگانگی ح)از همین دیدگاه 
روند سیاسی کشور با چهار روند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

باید مطالعه کرد نه صرفاً در معیارهای ( اندیشه یی در جامعه افغانی
جناب شان با . یکی، از سایرعناصر متشکله آن« سرعت گرفتن»کمی 

زطریق انتقال سرعت گرفتن روند سیاسی ا» :تذکار این جمله که
ا باعث تشدید دوری و بیگانگی  چهار روند  .خ .د .حاکمیت دولتی به ح

، به حقیقت فوق ـ اگر چه با افاده معکوس «اولی از روند سیاسی گردید
ه چنین به نظر نگارند، علی الرغم اعتراف مذکور. ـ اعتراف مینماید

 :زیرا . افاده نمیتواند دقیق باشد
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 .، بلکه اندیشه و اقدامات سیاسی ح«روند سیاسی»نه مجموع 
با  رشد و انکشاف چهار روند دیگر جامعه افغانی ، ا درین روند .خ .د
این . نداشت« همخوانی»( اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اندیشه یی)

امر باعث گردیده بود که نه تنها در ساختار، بلکه در ماهیت جنبش 
این تناقض رفع نمیگردید . دایجاد کن« تناقض»ترقیخواهانه کشور نیز 
این مهم زمانی . برقرار نمیگردید« همخوانی»تا میان عناصر مذکور 

 :ممکن بود که 

ـ یا روند های مذکور از بیرون چنان تحریک میگردیدند که 7
 .با اندیشه ها و اقدامات سیاسی حزب مطابقت مینمودند« شتابان»

دۀ سهوه و سجیک »ـ یا حزب دموکراتیک خلق افغانستان با2
و وطنپرستانۀ ( 5)و باحفظ ماهیت انقالبی ( 2)« یک معذرت از مردم

های اندیشه یی ـ سیاسی خود و خویش، در مورد نقد و تصحیح بنیاد
عملکرد مبتنی بر آن، بطور معقول و در استقامتی اقدام مینمود که 

پیش آهنگ »میتوانست وظایف و رسالت تاریخی خویش را بمثابه 
 .ا موفقیت ایفا نمایدب« انقالبی

اگر معتقد به عینیت قانونمندی حرکت اجتماعی بمثابه پیچیده 
ترین و مغلق ترین نوع حرکت هستیم، حکم اول، حکم ذهنی است، 

چیزی دیگری ، توسل به آن جز ماجراجویی و نتایج آن جز فاجعه
ا، مردم ما و نهضت . خ. د. طی تجربۀ ناکام ح. نمیتواند باشد

ه میهن ما، قیمت گرانی به آن پرداختند و نباید با نامها ترقیخواهان
پس عقل . تکرار گردد ، بار دیگر«فیشنی»و « مخملی»ولباس های

سالم می باید صحت حکم دوم راتائید نماید، اندیشه و در نتیجه سیاست 
مصالحه ملی نتیجۀ چنین حکم بود، هدف این اندیشه و این سیاست رفع 

و رفع بیگانگی اعضای آن با  جامعۀ افغانی گانگی حزب با حقایقبی
هدف آن این بود تا تناقضی را که ـ در نتیجۀ . خویشتن افغانی شان بود

ا ـ میان بنیاد های . خ. د. حضور غیر قانونمند و فعالیت بحرانزای ح
اندیشه یی ـ سیاسی حزب و مجموع روند سیاسی، همچنان میان روند 

، فرهنگی و اندیشه یی جامعه، تماعیاج، سیاسی و روند های اقتصادی
میان ، مجدد ترقیخواهانه و معقول« سازگاری»در نتیجۀ ، رفع نموده
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. نماید «مصالحه»عناصر متشکلۀ آنان  های متذکره و همچنانروند
سیاسِت معاصِرانقالبی معطوف به صلح : بنابرین سیاست مصالحۀ ملی

 . مبتنی بر واقعیت های جامعۀ افغانیست، و ترقی

باری طی مضمونی با اشاره به یکی از ، جناب دوکتور نائبی
در  7539نگارنده در حمل »:]نوشته های قبلی خود، چنین نوشته اند

« برخی مسایل گشترش پایگاه اجتماعی حزب»مقاله یی زیر عنوان 
واقعیت ، در جریان پراتیک خود هر حزب و گروه سیاسی،»:نگاشت

بخشی از . که عمر دراز تاریخی دارندهایی را در درون جامعه مییابد 
میدانیم که هر . تشکیل میدهند« معنویتهای مسلط»این واقعیت ها را

معنویت مسلط بر اذهان افراد یک جامعه، خود نیروی عظیم تاریخی ـ 
. اجتماعیست، یا مانند یک نیروی عظیم تاریخی ـ اجتماعی عمل میکند

سوای این معنویت، یا در آیا . سالم معنویت مسلط جامعه افغانیستا
مقاطعه، بیگانگی و گسست تاریخی به آن میتوان کتله های گستردۀ 
مردم رابرای شرکت و سهمگیری در حرکت های بزرگ اجتماعی ـ 

 «سیاسی برانگیخت؟

گسترش بنیاد های اندیشه یی ـ سیاسی حزب و گرهیابی آن ... »
ب بحیت یک با معنویت مسلط جامعه،ضرورت تاریخی دوام زندگی حز

 (4) [«.نیروی مردمیست

همچنان ایشان در جای دیگر به نقِل بخشهای ازهمین نوشته 
دومین »: ]که در مقطعه یی از آن چنین میخوانیم، خویش پرداخته اند

بیوگرافی و تکوین . نیروی عظیم سنت ها، رسوم و عنعنات مردم است
یش از شخصیت یک فرد در چنان بستر اجتماعی شکل میگیرند که پ

رکۀ سنتها و ـِ ب»هر نسل نو در. زاده شدن او وجود و عملکرد داشته اند
به همان پیمانه است که « برکه»نقش سازندۀ این . رها میگردد« رسوم

سخن رانیم و حتی « هویت ملی»ما میتوانیم بر بنیاد آن از مفهوم 
میهن »در« ناخود آگاه گروهی»میشود یاد آور شد که یکی از عناصر

ناشی از وجود همین « عاطفه عمیق نسبت به زادگاه»و « یپرست
 .است« برکه»
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آیا بدون . پرسش پیشین را در این زمینه از سر میگیریم
گرهیابی با این نیروی دومی میشود از میهن پرستی و داشتن سرشت 

زمانیکه ما خود را مدافع انسان ! بدیهیست که خیر. ملی، سخن راند
م میداریم چگونه میتوان معنویت او را از زحمتکش سرزمین خود اعال

او جدا کرد؟ بهتر بگوئیم وقتی که ما خود را مدافع « مادیت آنی » 
حاکمیت » حاکمیت ملی زادگاه خود معرفی میداریم، چگونه میشود

یک ، ایشان متکی بر تحلیل فوق. (3[ ) «آن را کنار بگذاریم؟« معنوی
دیولوژی طبقۀ کارگر بر حزبی تحمیل ای»:پراگراف بعد نتیجه میگیرند

که پایگاه اساسی آن را طبقۀ کارگر تشکیل نمیدهد، یک عمل بی هنگام 
 ( .3)«د خواهد بودو نا سودمن( اناکرونیک)

گسترش بنیاد های اندیشه یی ـ سیاسی ) استنباط درست فوق 
از جانب نویسنده محترم ـ ( حزب و گره یابی آن با معنویت مسلط جامعه

بربنیاد اندیشۀ مصالحۀ ملی صورت گرفته ـ می باید بمثابه درس که 
 ،مارا بمثابه فعالین سیاسی افغان اندیشه و عمل سیاسی، بزرگ تاریخی

اما برعکس، با تعجب باید گفت که این .امروز نیز سمت و محتوا دهد
خوِد نویسنده محترم است که درهمین مضمون و چند سطر بعد، چنین 

ر آن هنگام که تحقق مصالحه ملی مطرح بود، ما د»:مطرح میکنند
گرهیابی با معنویت مسلط را به حیث ضرورت دوام زنده گی حزب 

اینک که دیگر آن حزب وجود ندارد و آن سیاست . مطرح کرده بودیم
تحقق نیافته است، پافشاری برای از سرگیری عین مواضع در واقعیت 

آنچه در . است« مشخصتحلیل مشخص از وضع » امر خارج از دایرۀ 
 .(1)«آن هنگام درست بود، دیگر به تاریخ تعلق دارد 

 : سوال اینجاست

 ،«الم معنویت مسلط جامعه افغانیستاس»ـ آیا این حقیقت که 
 .؟ «دیگر به تاریخ تعلق دارد»

نیروی »دیگر آن « سنت ها، رسوم و عنعنات مردم»ـ آیا
شکل می گیرد،  که در بستر آن شخصیت یک فرد نیستند،« عظیم

محتوا کسب میکند و یکی از عناصر ناخود « هویت ملی»بربنیاد آن 
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عاطفۀ عمیق نسبت به »و « میهن پرستی»گروهی در تجسم  آگاه
 .محسوب میگردد ؟« زادگاه

باورم اینست که هیچ فردی با اندکترین شناخت از مختصات 
 :رنماید کهنمیتواند از این حقایق انکا، «جامعه افغانی»موجود کنونی

نیز « آن هنگام »این اصل در. «اسالم معنویت مسلط جامعه افغانیست»
همچنان در جامعۀ سنتی . نیز حقیقت دارد« وزامر»حقیقت داشت و

افغانستان مانند هر جامعه سنتی دیگر ارزش سنتها، رسوم و عنعنات 
مردم بمثابه آن بخشی از روبنای اجتماعی که در برابر تغییرات 

ـ اقتصادی از خود سخت جانی نشان میدهند هنوز هم یک  اجتماعی
با در نظرداشت این حقایق، هیچ . محسوب میگردند« نیروی عظیم»

یا در مقاطعه، »نهاد سیاسی امروز نیزنه تنها سوای این ارزشها 
کتله های گستردۀ مردم »، نمیتواند«گسست تاریخی با آنهابیگانگی و 

« کت های بزرگ اجتماعی ـ سیاسیرا برای شرکت و سهمگیری در حر
راعلیه سیاست « کتله های گستردۀ مردم» برانگیزد، بلکه درینصورت

بنابرین هرحزب افغانی که هدف . ها و اقدامات خویش نیز برمی انگیزد
 تغییر و تحول در جامعۀ افغانی را قرارمیدهد، می باید در فکر خویش،

خود «اندیشه یی ـ سیاسیبنیادهای « »گرهیابیِ »تالش صادقانه جهت 
درغیر آن با . و سایر ارزشهای جامعه افغانی باشد« معنویت مسلط »با

خواهد بود و « بیگانه»افغانی خود « خویشتن»جامعه افغانی و با 
دفاع »، «عاطفۀ عمیق نسبت به زادگاه »، «میهن پرستی»ادعاهای 

ب ازجان« مدافع انسان زحمتکش سرزمین خود »و « ازحاکمیت ملی
 . ادعاهای بی محتوایی بیش نخواهد بود، چنین حزبی

درین جاست که  مشکل اندیشمند محترم ما، به گمان من
با آنکه درک سطحی از آن )را « آن سیاست»و« آن حزب»ایشان

قرار « هدف»و« صلا»بلکه  ،«وسایل»نه ( سیاست ارائه میدهند
 انسان زحمتکش»، «کتله های گستردۀ مردم»میدهند و برعکس

برای شان، « دفاع از حاکمیت ملی»و« میهن پرستی» ،«سرزمین
زیرا تالش شان . وسایل تبلیغاتی ئی بیش تلقی نمیگردیدند و نمیگردند

بود و اکنون که « تحقق آن سیاست» و« دوام زندگی حزب»همه برای 
دیگر آن حزب وجود ندارد و آن سیاست تحقق نیافته است پا فشاری » 
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گسترش بنیاد های اندیشه یی ـ ) «ن مواضعبرای از سرگیری عی
از ضرورت « خارج» را ( سیاسی حزب و گرهیابی آن با معنویت مسلط

. «دیگر به تاریخ تعلق دارد»: امروز میخوانند و حکم میکنند که 
کتله های »درحالیکه اصل و هدف هر اندیشه و نهاد سیاسی می باید 

د، که بدون شرکت و خوشبختی و سعادت آنها باش« گسترده مردم
وبدون در  «حرکت های بزرگ اجتماعی ـ سیاسی» وسهمگیری ایشان،

، این سهمگیری تحقق پذیرفته «معنویت مسلط جامعه»نظرداشت 
نیز بما  ا .خ .د .این حقیقت را زندگی و مبارزه ناکام ح. نمیتواند

 .آموخته است

در آن زمان سیاست »افزون بر آن، طرح افاده های چون ؛ 
، میرساند «آن سیاست تحقق نیافته است»و « لحه ملی مطرح بودمصا

که به عقیده نویسندۀ محترم مذکور، گویا دیگر سیاست مصالحه ملی 
، درینصورت، نمی یابد« تحقق»نیست و آن سیاست دیگر« مطرح»

از مصالحه  جناب شان را ر قطعی میتوان درک سطحی و نادرستِ بطو
رستی و سطحی بودن چنین درکی، مباحث در رابطه ناد .افاده گرفتملی 

 .تفصیلی در فصل های بعدی کتاب دست داشته داریم 

اشتباهات و سایر انگیزه ، دوکتور نجیب هللا در کنگره دوم حزب
ا را که باعث شکل گرفتن اوضاع بحرانی در  .خ .د .های مربوط به ح

 :ل بندی های ذیل برجسته ساخته اندکشور گردید، در فورمو

بنا بر یک سلسله علل و عوامل از جمله عقب ماندگی . .  .»ـ 
درک ناقص از جامعه و ، عمومی جامعه ،سطح نازل پختگی سیاسی

اوضاع بین المللی، حزب نتوانست واقعیت هایی عینی و تاریخی کشور 
 «.دقیقاً در نظر گیرد، را

در جریان تحقق سیاست حزب بود که فعالیت آن در اکثر » ـ
این امر در برابر . ثیر ایدیولوژی معین قرار داده شدتا عرصه ها تحت

ایجاد پایه های مردمی برای حزب موانع بزرگی بوجود آورد و به تحقق 
سیاست حزب مبنی بر تامین اتحاد نیروهای وطندوست و ترقیخواه 

 «.افغانستان صدمات سنگینی وارد ساخت
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میگذاشت  رادیکالیزم انقالبی که در کار و فعالیت حزب اثر»ـ 
سبب شد تا سیمای حزب دگرگونه جلوه داده شده و عده یی فرصت 

عالوتاً در نخستین . ا ّمهر سرخ کمونستی بزنند .خ .د .بیابند تا به ح
اسناد مرامی و تشکیالتی حزب گرایش تند روانه در برخورد با واقعیت 
های اجتماعی و گسست آز آن با تمایل به پرش از مراحل طبیعی رشد 

کم بها دادن به عنصر تفکر عامه و ناسیونالیزم ، اجتماعی و اقتصادی
، افغانی خاصتاً هنگامیکه امروز ما گذشته را مورد ارزیابی قرار میدهیم

برخورد واقعبینانه با گذشته نشان میدهد که حزب . به چشم میخورد
همچنان مؤظف بود نقش و اهمیت دین مقدس اسالم را بیشتر از آنچه 

 .خ .د .ه همین جهت حـدر نظر میگرفت و درست ب، گرفته بود در نظر
ا مجبور شد در ادوار بعدی فعالیت خود از این ناحیه بهای گرانی 

 «.بپردازد

پیروی از راه رشد غیر سرمایه داری یعنی از ساده ساختن »ـ 
مسایل و رجوع به یک فرضیۀ تیوریک اثبات ناشده در بارۀ طفره رفتن 

تعیین این هدف نه از تحلیل ، رحله رشد طبیعی جامعهاز یک یا چند م
 «       .ی جزمی تیوریک بیگانه ناشی میشدعینی جامعه بلکه از فورمولها

فقدان شناخت کافی از جامعه افغانستان و تالش برای انطباق »ـ 
باعث شد تا با قرینه سازی ها در ، جزمی احکام تیوریک بیگانه بر آن

ولوژیک احزاب و کشور های دیگر، انقطاب و تاریخ و مبارزات ایدی
 «.یا رویی در درون حزب تشدید گرددرو

صرفنظر از چگونگی اتخاذ تصمیم در بارۀ ورود قوای »ـ 
شوروی به افغانستان، که تاریخ دربرابر آن قضاوت خواهد کرد، حقایق 
و انکشافات دوازده سال گذشته بطور قانع کننده نشان داد که این امر با 

موجودیت قطعات نظامی اتحاد . .. .ملی افغانستان مطابقت نداشت  افعمن
شوروی در داخل کشور یکی از صفحات دردناک تاریخ حزب و وطن 
مارا تشکیل میدهد که حزب صرفاً با پیروی از مصالحه ملی قادر به 

 «.پایان دادن به آن گردید
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س ـ همچنان دوکتور نجیب هللا طی بیانیه یی در دومین اجال
در بارۀ اصالحات  7533سرطان  3کمسیون عالی مصالحه ملی مؤرخ 

نتایج مطلوب و مثمر را . . . اصالحات ارضی »: چنین گفتند ، ارضی
هزار هکتار زمین توزیع شده برای  541به بار نیاورد از جمله 

دهقانان کم زمین و فامیل های آنان، در حال حاضر صرف باالی یک 
زمین های . این زمین ها کار صورت میگیردیصد ف 23چهارم یعنی 

با توزیع این ساحۀ بزرگ . شده به دشتهای خشک تبدیل میگردندتوزیع 
اراضی به اندازۀ پنج جریب برای دهقانان کم زمین و بی زمین ما 

کود ، تخم بذری، نتوانستیم آنها را از لحاظ سامان آالت زراعتی
  . «امین نمائیم کیمیاوی و کریدت ها و مهمتر از همه آب ت

سیاست مصالحۀ ملی بود  مبتنی بر چنین حقایق در آستانۀ اعالم
خسارات » :کنگرۀ دوم حزب چنین اظهار داشتندنجیب هللا در که دوکتور

 .مستقیم و غیر مستقیم ناشی از جنگ به ملیارد ها دالر بالغ میگردد
ی و علی الرغم ارائه ارقام غیر واقعی که جزء عادات مقامات مرکز

... حزبی گردیده بود، حاکمیت مرکزی در محل توسعه نمی یافت 
ارقام و احصایه ها عایدات ملی، سطح درآمد   برخالف رشد عنعنوی

حقیقی خانواده ها، سطح زندگی مردم و ارزش پول در حالت تنزیل بود 
مردم دیگر به وعده های نوبتی ما در مورد اینکه همین امروز یا .... 
به پیروزی نهایی « انقالب»قاطعانه سرکوب گردیده، دشمن ، فردا

در جامعه و همچنان در نزد اعضای حزب این . میرسد، باور نمیکردند
الزم بود . سوال ظهور کرد که باالخره ادامۀ این جنگ به کجا می انجامد

وضع را به شیوۀ جدید تحلیل نموده به حالت رکود و بن بست   حزب
رو با درنظر داشت منافع ملی و اوضاع تغییر از این . ... پایان بخشد

یابندۀ بین المللی و با توجه به این حقیقت که مسئـلۀ افغانستان نمیتواند 
از طریق نظامی حل گردد حزب سیاست کیفیتاً نوین را از طریق مشی 

 .«...مصالحۀ ملی در پیش گرفت

  ـ برخورد حزب دموکراتیک خلق 4

 کشورافغـانستـان با وضعیت جـدید 
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با »و« وضع را به شیوۀ جدید»گرایش جهت لزوم آنکه حزب 
تحلیل نماید « در نظرداشت منافع ملی و اوضاع تغییریابندۀ بین المللی

در داخل کشور « حالت رکود و بنبست» از وضعیت عینی موجود یعنی 
ـ   و اقتصادی را فرا گرفته بود  نظامی، ـ که تمام عرضه های سیاسی

جدید در آن بخش  ضرورت تحلیل وضع به شیوۀ  درک. ناشی می گردید
ا که در قبال اوضاع کشور فعاالنه می . خ. د. از کادر رهبری ح
روی نتیجه ، ولی در تداوم پروسۀ انکشاِف مسئله، اندیشیدند عام بود

چگونگی تعمیق و گسترش اقدامات در ، های ناشی از این تحلیلگیری
و   بنیاد های اندیشه یی، سیاسی  روی قبال آن و اینکه در این اقدامات
اتکا گردد ویا بنیاد « یک خلقدموکرات»ساختاری ناشی از دیگاه های 

میان این بخش رهبری حزب نیز اختالف بروز ، «کیفیتاً نوین» های
در ، دو شیوۀ برخورد با مسئله، بنابرین درین بخش رهبری حزب. نمود

که همه کادر ها و اعضای  دو شیوۀ برخوردی، برابر هم قرار گرفتند
منطقی است که این . حزب شاهد زنده و چه بسا اشتراک کنندۀ آن اند

دو شیوۀ برخورد با اتکا بر حقایق مطروحه از جانب هریک و با دید 
 :علمی توضیح و تفسیر گردد 

تیزس های »دود در ح برخورد فوق الذکر یکی از این دو شیوۀ
 حزب اتکا یی، سیاسی و ساختاری سنتیاندیشه های بر بنیاد« ده گانه

ف میکرد و دیگری نه توقبا برخورد محافظه کارانه و در محدودۀ آن 
با این تیزس ها را محکوم می نمود « های محافظه کارانهبرخورد»تنها 

های اندیشه در نظرداشت که با اتکا بر بنیاد بلکه اقدامات عمیقتری را
مطرح میگردیدند که بعدها در  کیفیتاً نوینی سیاسی و ساختاری، یی

 .اندیشه سیاسی مصالحۀ ملی انسجام یافتند

ور مشخص مورد تفاوت این دو شیوۀ برخورد را در ذیل بط 
 .بحث قرار میدهیم

 :ـ  تیزس های ده گانه و مشخصات آن 7. 4

بطور نادر و بعضی اوقات با برخی از اعضایی سابق ِ حزب  
 و بی« تیزس های ده گانه»محتویات مواجه میگردیم که بی خبر از 
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صرف با ، «سیاست مصالحۀ ملی»عالقه به فهم مضمون و محتوای 
اتکا به تبلیغات واهی و بدون پشتوانۀ صاحبان غرض و توأم با تبارز 

یجه گیری این دو را یکی دانسته و با چنین اتکایی نت، خصلت تعبدی
تا در زمینه است  بدین ملحوظ ضرورت. های ذوقی بعمل می آورند

 .تدقیق بعمل آید

برخورد جدید نسبت به مسایل »روی « تیزس های ده گانه»در 
و درین ( تیزس دوم) « مربوط به توسعۀ پایه های اجتماعی انقالب ثور

 :همچنان صراحت بخشیده شده که . محدوده تاکید بعمل آمده است

تجارب حاصله ثابت میسازد که راه دیگری انسانی و »ـ 
دموکراسی و ترقی ، تانه و بشردوستانه بجز تحقق اصول آزادیوطنپرس

تمادی وجود اجتماعی برای نجات مردم ما از عقب ماندگی قرون م
 (تیزس اول ) « .ندارد

تحلیل و ارزیابی دقیق و واقعبینانۀ سیاسی و مسایل بغرنج »ـ 
گوناگونی که در اوضاع و احوال کنونی در برابر کشورما قرار دارند و 

زمینۀ آنرا فراهم میسازد تا راه ، سی انتقادی دست آوردهای موجودبر
موجود  های هرچه مناسبتر رشد و ترقی جامعۀ ما متناسب با شرایط

   (تیزس اول)« .کشورو جامعه تشخیص گردند

آغوش مادر وطن بروی تمام هموطنان افغان که در خارج »ـ 
انستان مستقل، بدون تبعیض و تمایز بخاطر اعتالی افغ، کشور اند

گرمی و مصوونیت  دموکراتیک و نوین با حفظ کرامت انسانی شان با
 ( زس دومتی)« عام تام باز است

توسعۀ ترکیب ارگانهای رهبری کنندۀ دولت یعنی شورای »ـ 
ا با شامل ساختن نمایندگان با اعتبار  .د .انقالبی و شورای وزیران ج

امعۀ ما را میتوانند انعکاس جمردم که منافع اقشار و گروه های مختلف 
« .ا نخواهد بود .خ .د .یعنی این مقامات صرفاً در انحصار ح. دهند

 ( زس دومتی)
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بطور قطع نباید اجازه داده شود که برپایۀ برخورد »ـ 
چشم پوشی و طفره رفتن از خصلت ، ماجراجویانه و بیماری کودکانه

افراطی در پروسۀ ملی و دموکراتیک انقالب، انحرافات چپروانه و 
ما در نتیجۀ برخورد ذهنیگرانه و ی و دموکراتیک کشورانقالب مل

سرسخت جامعۀ ما رونما   جزمی و ولنتاریستی و نادیده گرفتن حقایق
هدف ما اینست که در سراسر کشور چنان شرایط فراهم آورده . گردد

شود تا تمام مسایل ملی مورد بحث کشور در فضای انسان دوستانه، 
کراتیک، آزاد و حسن اعتماد، همکاری و هماهنگی، برادری و دمو

برابری بطور دسته جمعی به شیوۀ صلحجویانه و بر مبنای اصل منافع 
 (تیزس اول)« .و مصالحۀ ملی و بدون توسل به سالح حل و فصل گردد

تیزسهای »در رابطه به مسایل مطروحۀ فوق که اکثراً استقامت 
« شیوۀ جدید» غانستان و تحلیل آنرا به نسبت به وضعیت اف« ده گانه

 :افاده مینمایند، دو مسئله قابل بحث اند 

مختصات اساسی حکومت )اینکه طرح این مسایل : نخست  
ن هفت سال و چند ماه بعد از سپری شد« تیزسها»در  (دمکراسی ملی

و همچنان بعد از سپری « انقالب ملی و دموکراتیک ثور»از پیروزی 
مرحلۀ نوین و »ده ماه و دوازده روز از پیروزی و شدن پنج سال 

خود مؤید آن است که ، «خورشیدی 7538تکاملی آن در ششم جدی 
برخورد ذهنیگرانه » ،«برخورد ماجراجویانه و بیماری کودکانه»بنابر 

پروسه انقالب ملی و دموکراتیکِ »در برابر « و جزمی ولنتاریستی
بکاربرد مفهوم  بنابرین، ودصورت گرفته ب« چشم پوشی»، «کشور ما

تا همین تاریخ در اسناد و « انقالب ملی و دموکراتیک ثور»
ا بدون آنکه در عمل . د. ا و دولت ج. خ. د. موضعگیریهای رسمی  ح
 .تبلیغات بی پشتوانۀ بیش نبوده است، تطبیق و عینیت یافته باشد

صرف دو بار و آنهم « یزسهای ده گانهت»اگرچه در متن : دوم 
تیزسهای )بکار برده شده است « مصالحۀ ملی»مفهوم ، بدون توضیح

مصالحۀ »روی مفهوم « تیزس دوم »ولی در عین حال در( اول و نهم
 رون حزبی آن وقت به عوض آن مفهومدر مباحثه های د)« اصولی 

تاکید بعمل آمده است که این ( دبکار برده میش« مصالحۀ لنینی»
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بیانیۀ مورد بحث، منجمله متن  درمجموع مسایل مطروحه « اصول»
را به « مصالحۀ ملی»دۀ و مفهوم بکار برده ش« تیزسهای ده گانه»

وی مسئله ر. ر خویش ُمـقـیـد و محدود می سازدارزشهای مورد نظ
 :بطور مستند بحث مینمائم

یدهند، مجموع بیانیۀ که چنانچه نقل قول های فوق نیز نشان م
 ،«تیزس ها»گردیده، منجمله متن مطرح « تیزس ها»ضمن آن 

توسعۀ پایه های اجتماعی »اند و در خدمت « انقالب ثور»گروگان 
کید روی این با تا« تحکیم مزید دست آورد های انقالب ثور»و « انقالب

حزب پر افتخار ما حزب دموکراتیک خلق »اصل قرار دارند که 
الب ایفا مینماید، نقش پیش آهنگی را در روند انق، افغانستان با فداکاری

حزب ما نیروی سمتدهنده و سازماندهندۀ جـامعۀ مـا بیـانگر مصالح 
 (تیزس دهم)« مـلی مردم افغانستان می باشد بنیـادی دولـتی و

دولت جمهوری »، «تیزس های ده گانه»افزون بر آن در 
ساختار سیاسی ای باقی ، بمثابه افزار حاکمیت« دموکراتیک افغانستان

نیروی سمتدهنده و سازماندهندۀ » ا بمثابه . خ. د. باز هم ح میماند که
ماهیت حاکمیت » است و نیز« جامعۀ ما بیانگر مصالح بنیادی دولتی

دولتی در جمهوری دموکراتیک افغانستان ناشی از خصلت ملی و 
 .، محسوب میگردد(تیزس دوم) « دموکراتیک انقالب ما

پایه و « لی پدروطنجبهۀ م»، «تیزس های ده گانه» مبتنی بر
به همین . اتکای اجتماعی ـ سیاسی حاکمیت دولتی را تشکیل میدهد

ما بطور پیگیر و جدی در راه تحکیم » : ملحوظ در تیزسها میخوانیم که
جبهه ملی پدر وطن، توسعۀ حقوق دموکراتیک و صالحیت های آن 
سعی و کوشش مینمائیم تا همه کسانیکه آرزوی صمیمی شرکت در 

رسوم و عنعنات ، ان افغانستان نوین را داشته باشند و به قوانینساختم
« .به کار و مبارزه درین امر جذب گردند، مردم ما احترام میگذارند

ست بنابر همین اصل است که در ادامۀ همین تیزس و پیو( تیزس هفتم)
با « گروه های دیگر اجتماعی، سیاسی»به نقل قول فوق، فعالیت مجاز

فعالیت سازمانهای توده ... »: چنین تحدید میگردد، ذیلتحمیل شرایط 
یی اجتماعی از قبیل اتحادیه های صنفی، سازمانهای دموکراتیک 
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جوانان و زنان افغانستان و اتحادیه های روشنفکران ایجادگر توسعه و 
 .بهبود خواهد یافت

از جانب دیگر در راه ایجاد چنین سازمانها و گروه های دیگر 
یاسی مشروط بر اینکه با اهداف انقالب ثور مخالف نباشند س، اجتماعی

و حاضر به همکاری با جبهۀ ملی پدر وطن و ارگانهای حاکمیت خلق 
ها و منافع اقشار و طبقات و در راه هماهنگ ساختن نیاز مندیباشند 

مختلف مردم با اهداف عمومی دولت کمک نمایند و علیه رژیم ملی و 
. دست نزنند، هیچ مانعی وجود ندارد دموکراتیک ما به مبارزه

 «.درینصورت روابط ما با آنها بحیث متحدین برقرار خواهد گردید

همچنان تیزسها در رابطه به موجودیت قوای نظامی شوروی در 
 مـولهمان فـور ،بدون هیچ نوع طرح و موضعگیری جـدید،افغانستان

دولت »: ک بار دیگر چنین مطرح مینمایدرا ی( ۸۵۳۱جدی )کهنه 
جمهوری دموکراتیک افغانستان جهت دفاع از حاکمیت دولتی، تمامیت 
ارضی و استقالل ملی افغانستان در برابر مداخالت خارجی مجبور گردید 

دوست صدیق ، تا کمک الزم را طبق موازین بین الدول از اتحاد شوروی
 دولت. و عنعنوی افغانها تقاضا نماید و این کمک به موقع مبذول گردید

ما با تاکید وبار دیگر خاطر نشان میسازد که بمجرد اینکه مداخالت 
مسلحانۀ خارجی در امور کشور ما قطع گردد و عدم تجدید آن بطور 

قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی از افغانستان ، مطمین تضمین گردد
 « .خارج خواهد شد

استنتاج کلی از تیزسهای ده گانه و مفهوم بکار برده شدۀ 
بطور واضح اینست که این تیزسها نخواسته و « الحه اصولیمص»

جواب ابتدایی نیز « گذار از جنگ به صلح » نمیتوانست به مسئله مهم 
نیل به پیروزی برای توسعۀ »  ارائه نماید و در بهترین حالت اصول

به »را « بیشتر متحدین اجتماعی، سیاسی معتقد به آرمانهای انقالب
ساخته است تا   (پراگراف قبل از تیزس اول)« شکل تیزس ها مشخص

همه وطنپرستان که به آرمانهای واالی انقالب معتقد و » این امر را که 
ان نوین و دلبسته هستند حق دارند و باید در امر ساختمان افغانست

حتی در تیزسها . ممکن سازد( تیزس اول)« .دموکراتیک سهم بگیرند
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دولت دموکراسی » ه مطابق تیوری کوچکترین منفذی نیز وجود ندارد ک
حضور مستقالنه حزب ممثل و مدافع منافع بورژوازی ملی ـ چه « ملی

 .د .بلکه طی آن موقف ح، افاده نمایدرا  آن ـهژمونی رسد به احتمال 
بمثابه ( حزب طرازنوین طبقۀ کاگر و تمام زحمتکشان کشور)ا  .خ
چنین . ه است مطلق گردید« نیروی سمتدهنده و سازمانده جامعه»

را در محدودۀ « گسترش پایه های اجتماعی انقالب ثور»طرحی 
و آنهم تحت رهبری حزب « ایتالف احزاب چپ دموکراتیک»

حتی بنابرین این تیزسها  . دموکراتیک خلق افغانستان در نظر داشت
را نیز که می باید  دعا شدۀ حاکمیت دو لتی در تیزسهاماهیت ا

 با تمایل به، میگردید ناشی« ک انقالب ثورصلت ملی و دموکراتیخ»از
نتیجه اینکه بر بنیاد . رد، زیر سوال میب«دولت دموکراسی خلقی»

 :تیزسها

نیروی سمتدهنده و سازمانده »ا به حیث  .خ .د .موقف حـ 
نقش پیش آهنگ »ت و تثبی« بیانگر مصالح بنیادی دولتی»و « جامعه

 .مطلق میگرددبار دیگر تضمین و « آن در روند انقالب

نه تنها به دموکراسی تغییر نمی « ماهیت حاکمیت دولتی»ـ 
 خصلت ملی و» نماید بلکه این ادعا را نیز عینیت نمیدهد که از

 .ناشی میگردد« دموکراتیک انقالب 

اجتماعی ـ سیاسی  ملی پدروطن بمثابه یگانه پایگاه جبهۀـ 
 : شامل آن می بایدیاسی و اجتماعی حاکمیت باقی میماند که نیروهای س

 .با اهداف انقالب ثور مخالف نباشندالف ـ 

 .حاضر به همکاری با جبهۀ ملی پدر وطن باشندب  ـ 

 .حاضر به همکاری با ارگانهای حاکمیت خلق باشندج   ـ 

 و ن نیازمندی ها و منافع اقشاردر راه هماهنگ ساختد  ـ 
 .دولت کمک نمایند مختلف مردم با اهداف عمومیطبقات و
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عام است )مبارزه علیه رژیم ملی و دموکراتیک ما به هـ  ـ 
 .دست نزنند( مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز شامل تمام انواع

،همان موضعگیری ورد حضورقوای شوروی درافغانستانز ـ درم
بنابر همین موضعگیری بود که با . سابق را بدون تغییر ارائه میدهد

 .مخالفت شدید صورت میگرفت، روی از افغانستانخروج قوای شو

یون مسلح مانند گذشته این در حالیست که درین تیزسها، اپوزس
 های مزدور و اجیران آدمکش صادر شده از خارج درباند»بحیث 

تلقی ( شعار های بعد از تیزس دهم در بیانیۀ مورد بحث)« سرزمین ما
خوانده شده اند که « ما هموطنانتعداد از »شده اند و سایر مخالفین 

بنابر تبلیغات دروغین و زهرآگین دشمنان داخلی و خارجی فریب »
خورده اند و بنابر اعمال ضد مردمی، ماجراجویانه و ذهنیگرانۀ رهبری 
قبل از مرحلۀ نوین انقالب، اهداف و وظایف انقالب ملی و دموکراتیک 

انیه، قبل از مقدمۀ بی) «.و دورنمای آن را بدرستی درک نکرده اند
را با « توسعۀ تماس و مذاکره و مفاهمه»در عین حال ( تیزس اول

که تا اکنون ناآگاهانه در موقف خصمانه » توصیه نموده « عناصری»
در برابر انقالب قرار دارند و یا از اعمال ضد ملی و ضد انقالبی خویش 

 (.تیزس دوم ) « .نادم و پشیمان اند

لق ساختن آنها، نه تنها مفهوم فوق و مط« اصول»تاکید روی 
ه، بلکه تمام مفاهیم در تیزسها بکار رفت  را که دوبار« مصالحۀ ملی»

بسط و »، «ساختن حیات اجتماعی و سیاسی دموکراتیزه»دیگری چون 
حقوق مساوی برای »، «حقوق و آزادی های دموکراتیک مردمتوسعۀ 

کشور در ادارۀ  شرکت متساوی الحقوق تمام اهالی»، «کلیه اتباع کشور
انتخابات »، «ریبرادری و براب»، «امور دولتی، سیاسی و اجتماعی

توسعۀ »قوای مسلح، « وظایفمستقالنه »، ایفای «دموکراتیک و آزاد
را که اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ... و  «های همۀ جانبۀ بین المللیهمکاری

 ملی با اتکا بر مضمون مفاهیم مذکور انکشاف نمود، به شعار های
این در حالیست که حتی مسایل . میان تهی تبلیغاتی مبدل نموده است

و یا هم در شکلیات تجسم مطرح شده در تیزسها نیز یا تحقق نمی یابند 
علی الرغم طرح های ، «جبهه ملی پدر وطن»: بطور مثال. می یابند
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در « توسعۀ حقوق دموکراتیک و صالحیت های آن»بلند باالی مبنی بر
به همین ملحوظ . ماکان ساختار پوشالی باقی میماندک، گانهتیزسهای ده 

در مورد چگونگی اجرای تصامیم پلنوم در کنگره دوم حزب با انتقاد 
پلنومی که تیزس های ده گانه را مورد )شانزدهم کمیته مرکزی حزب 

اجرای تصامیم پلینوم شانزدهم »: مطرح گردید که( تصویب قرار داد
ا با روش محافظه کارانه، تردد و عدم جسارت  .خ .د .کمیته مرکزی ح
سیاست توسعۀ پایه های اجتماعی دولت صرفاً به ، صورت میگرفت

مفهوم تامین سهمگیری فزیکی سایر نیروها در شرایط حفظ انحصار 
ا درک میشد و در قبال سهمگیری عملی  .خ .د. قدرت در دستان ح

بلکه  رد سیاسیمخالفین و سایر نیروهای سیاسی در دولت نه برخو
 .«برخورد اداری صورت میگرفت

بادر نظرداشت توضیحات فوق، در نهایت و به وضاحت میتوان 
ا . خ. د. های اندیشه یی سنتی حه گرفت که تیزسهای ده گانه بنیادنتیج

  واجتماعی( حزبی، دولتی)های سیاسی و در مطابقت به آن ساختار
 . زمانها را حفظ می نمودسنتی، همچنان ماهیت و شیوه عملکرد این سا

 هـایادنوسازی بنی) مصالحۀ ملی :2. 4

  (اندیشه یی، سیاسی وساختاری حزب

، «تحلیل وضع به شیوۀ جدید»شیوۀ برخورد دوم با ضرورت 
سیاست ها و ، ا. خ. د. های اندیشه یی سنتی حدر محدودۀ بنیاد

بنابرین با نفی علمی این   .ای سیاسی مبتنی بر آن نمی گنجیدساختاره
آنان یعنی گزینش بنیاد « نو سازی»ختارهای سنتی، به ارزشها و سا

های سیاسی ـ سیاست ها و ساختار، کیفیتاً نوین های اندیشه یی
دوکتور شهید از همین جاست که . توجه داشت، اجتماعی مبتنی بر آن

قتصادی ـ تری از شرایط ا تحلیل واقعبینانه»نجیب هللا پیوسته روی 
نه به شکلی که از احکام عام ، و ترکیب اجتماعی کشور اجتماعی

یبی که در زندگی تیوریک و ذهنی گرایانه ناشی میگردید بلکه به ترت
به گنگره  ایشان طی گزارش اساسی. تاکید مینمود« واقعی وجود داشت

ما جستجو کنندگان خستگی ناپذیر حقیقت و »: دوم حزب چنین گفتند
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این امر به توانایی ما در جهت تحقق ، مدرسۀ زندگی هستیمشاگردان 
سیاست بزرگ و انسانی مصالحه ملی خواهد افزود و ما را از اشتباه 

 .« گرفتن شبه حقیقت ها بجای حقیقت نجات خواهد داد

کشور بود که « زندگی واقعی»در چنین اوضاع و با توجه به    
ضرورت تحلیل وضع به شیوۀ دوکتور نجیب هللا در کنگره دوم حزب 

الزم بود حزب وضع را به شیوه جدید »: جدید را چنین مطرح نمودند 
تحلیل انکشاف ، دیتحلیل نموده و به حالت رکود و بن بست پایان بخش

حزب و دولت را به این نتیجه رسانید که دیگر نمیتواند به ، اوضاع
اشت منافع ملی و از این رو با در نظر د، چنین جریان امور ادامه دهد

اوضاع تغییر یافته بین المللی و با توجه به این حقیقت که مسئله 
حزب سیاست کیفیتاً نوینی . افغانستان نمیتواند از طریق نظامی حل گردد

 «.را از طریق مشی مصالحه ملی در پیش گرفت

های بنیاد، ا. خ. د. این نو سازی می باید قبل از همه به ح  
ازی نو س. امی و تشکیالتی آن معطوف میگردیدمراصول ، اندیشه یی

تا فاصله موجود بین سیاست های آن و »می باید به حزب کمک مینمود 
واقعیت های عینی جامعه ما را از بین برده و اهداف مطروحه در برابر 
حزب واقعبینانه تر و عملی تر گردیده و با منافع و خواسته های اکثریت 

 :در تداوم چنین برخورد. «دمطلق افغانها منطبق گرد

نو سازی ، نخست از همه می باید دستگاه سنتی تفکر حزب 
زیرا تا زمانیکه مفاهیم این دستگاه در ذهن و روان کادر . میگردید
آنها به جهان ، ها و اعضای حزب مسلط می بودسایر کادر، رهبری

از دریچه این دستگاه ، منجمله به کشور خویش و معضالت موجود آن
نظر انداخته و آنرا به وسیله مفاهیم این دستگاه توضیح و تفسیر 

بنابرین . مینمودند، آنچه که نادرستی آن در تجربه برمال گردیده بود
فرد از حزبی ها به ضرورت مبرم ، نوسازی دستگاه تفکر حزب و فرد

هر عضو حزب می بائیست مصالحه را از خود و . مبدل گردیده بود
یافتن خود و نجات خود از شر دستگاه ایدیولوژیک  بخاطر باز، باخود

مغلق بودن پروسۀ تحقق مصالحه از  .شدۀ تفکر خویش آغاز مینمود
همین حقیقت ناشی میگردید؛ مصالحه از همینجا از نوسازی دستگاه 
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ا آغاز میگردید و می بائیست تمام حزب، . خ. د. تفکر هر عضو ح
اسی و اجتماعی را فرا تنظیم های اپوزسیون، سایر نیروهای سی
اندیشۀ سیاسی مبتنی بر . میگرفت و تا سطح ملی گسترش می یافت
اذبه و توانایی نفوذ در ـج فلسفۀ صلح در یک کشور جنگ زده چنین

مبارزه بخاطر پروسه . ی مسوول و دلهای پاک را داشت و داردمغزها
 . فتتدوین و تعمیل مصالحۀ ملی با چنین درکی آغاز گردید و ادامه یا

: حزب خاطر نشان ساخت کهدر تداوم این مبارزه کنگره دوم 
ا نه تنها از روی کدام ضرورت ایدیولوژیک، بلکه  .خ .د .تاسیس ح»

براساس یک ضرورت تاریخی مبارزه بخاطر نجات جامعه از 
. عقبماندگی، تامین ترقی، استقرار عدالت و برابری صورت گرفته است

بود که فعالیت آن در اکثر عرصه ها در جریان تحقق سیاست حزب  
این امر در برابر ایجاد پایۀ . تحت تاثیر ایدیولوژی معین قرار داده شد

وسیع مردمی برای حزب موانع بزرگی بوجود آورد و به تحقق سیاست 
حزب مبنی بر تامین اتحاد نیروهای وطندوست و ترقیخواه افغانستان 

ا این حقیقت را نیز . خ. د. تجربه ح... صدمات سنگینی وارد ساخت 
نشان داده است که مفکورۀ حزب با شرایط اقتصادی ـ اجتماعی کشوری 

معقول به همین جهت نا، که در آن فعالیت مینماید، پیوند ناگسستنی دارد
خواهد بود که با تعهد یک جانبه و بی لزوم به این یا آن ایدیولوژی 

روسۀ تدوین سیستم در پ. ... بنیاد اندیشوی خود را محدود سازد
نظریات حزب در بارۀ سیاست مصالحۀ ملی، حزب قبل از همه به تفکر 

رسوم و عنعنات مردم افغانستان و ، معتقدات مذهبی، وطندوستانه، ملی
البته ما به ، تجارب بیش از سه سال تحقق مصالحۀ ملی اتکا داشت

ات تجارب سایر کشور های جهان نیز ارزش قایل می باشیم و از نظری
مفید متفکرین و دانشمندان بزرگ جهان بدون تعصب و همچنان بدون 
برخورد تعبدی مطابق به شرایط خاص کشور خود برای غنای اندیشوی 

 «.افع علیای کشور استفاده مینمائیمحزب مبتنی بر مصالحۀ ملی و من

بودن تعهد « نامعقول»با در نظرداشت اصول فوق و تائید 
ا، ضرورت نوسازی سیستم اندیشه یی حزب . خ. د. ایدیولوژیک ح

بنابرین، مغز متفکر حزب با اتکا به فلسفۀ صلح، اندیشۀ . مؤجه گردید
سیاسی مصالحۀ ملی را بمثابه دستگاه تفکر سیاسی افغانی محتوی 
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بر پایۀ این اندیشه، سیاست مصالحۀ ملی مطرح گردید و وسایل . بخشید
ب هللا با درایت حوظ دوکتور نجیبه همین مل. تحقق آن تدارک دیده شد

با طرز تفکر ( سیاست مصالحۀ ملی)این سیاست »: تاکید میداشت که
بی مورد ( 8)« فلسفۀ صلح ارتباط ناگسستنی دارد نوین سیاسی و

از : گذار به شرایط جدید »: سیاست ، نیست که سیاست مصالحۀ ملی
تفاهم ه از بی نظمی به ثبات و از مخاصمت گسترده ب، جنگ به صلح
سیاست مصالحۀ ملی سیاست بزرگ (. 9)خوانده میشد « سراسری ملی

اقتصادی و ، های اجتماعیحفظ صلح و اعمار بنیاد، برقراری صلح
فرهنگی صلح بخاطر برگشت ناپذیری هیوالی جنگ است و به تلقی 

دوکتور لحوظ ـه همین مـب. رددـدود نمی گـمح، انۀ نبود جنگـامیـع
هدف مصالحۀ ملی صرفاً محدود به قطع »: یکرد کهنجیب هللا تاکید م

جنگ نبوده بلکه این یک مشی کامالً استراتژیک است که متوجه 
سازماندهی مجدد زندگی ملی ما در عرصه های سیاسی، اقتصادی، 

فلسفۀ صلح و اندیشۀ  .(71)« جتماعی، انسانی و اسالمی می باشدا
بر این اندیشه  سیاسی مبتنی برآن، همچنان سیاست ها ی مبتنی

« ارزشهای انقالب ثور»نمیتوانست در محدوده آنچه مطرح گردد که 
بنابرین با اتکا به اندیشۀ مصالحۀ ملی، با مفهوم . خوانده میشد

برخورد جدیدی صورت گرفت که ارزشهای متفاوتی را در « انقالب»
خوانده میشد، ارا ئیه « ارزشهای انقالب ثور»مقایسه با آنچه که 

درین مورد طی گزارش اساسی کمیته مرکزی حزب به کنگرۀ . دمینمو
بیائید انقالب را به مفهوم وسیع آن درک نمائیم »: دوم، چنین میخوانیم

انسان برای دگرگون  و به همین جهت انقالب به معنی تالش ملیونها
مطلوب و نیـل به ترقی، عدالت و برابری یک پروسۀ ساختن وضع نا

که بطور عینی وجود داشته، صرفنظر از دخالت  ریشه دار تاریخی است
ولی اگر منظور از انقالب قدرت . و عدم دخالت ما ادامه خواهد داشت 

سال قبل به حزب ما انتقال یافت در آن صورت باید  ۸۱دولتی باشد که 
ثور میتوانست به تحول  ۷گفت ما به صراحت اعالم داشتیم رویداد 

سفانه بنابه دالیلی که قبالً توضیح شد عمیق انقالبی مبدل گردد که متا
از سوی . این امر با دشواری ها و موانع مواجه گردید و تحقق نیافت

دیگر نه باید چنین تصور نمود که سرنوشت انقالب با حفظ انحصار یک 
حزب بر قدرت سیاسی وابسته است، در حالیکه انقالب به مفهوم 
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ردم بوده و یک حزب تحوالت اقتصادی ـ اجتماعی کار توده های م
به این جهت است که  . سیاسی نمیتواند به تنهایی مجری آن باشد

امروز حزب قدرت را با سایر نیروهای سیاسی تقسیم مینماید و در آینده 
نیز از طرق قانونی و بر اساس موازین دموکراسی برای تامین سهم 

لهای ایدیا. ... هرچه برازندۀ حزب در حاکمیت سیاسی مبارزه میکند
انقالبی به معنی واقعی آن صرفاً میتواند در گسترۀ ایدیالهای انسانی، 

از این رو با صراحت . اخالقی و دموکراسی زنده بماند و نه خارج از آن
اعالن میداریم که ما جانبدار انقالب هستیم، ما انقالب را به مفاهیم چون 

دید آزادی تح، انحصار قدرت به قیمت ادامۀ جنگ، اعمال زور، خشونت
های اساسی اتباع و سوق جبری جامعه در مسیر کلیشه های ذهنی و 

م اعتالی ما طرفدار انقالب به مفهو. میدانیمعاریتی، کامالً مردود 
. سی، خوشبختی و رفاه مردم میباشیمدموکراکشور، تحکیم وحدت ملی، 

ما پشتیبان انقالب همگانی و تدریجی، انقالب صلح آمیز به اشتراک 
 «.تمام مردم هستیم

از همه ضرورت نوسازی اصول  اساسات اندیشه یی فوق قبل
ره دوم بر اساس همین اصل کنگ. حزب را نیز مطرح مینمود مرامی

مرامنامۀ جدید حزب را ، اندیشه یی« نو»حزب مبتنی بر بنیاد های 
در « آورده شدن اهداف عمومی ملیکه معطوف به بر» تصویب نمود

مشخصۀ اصلی آن را گذار از جنگ به صلح و »و  بود،« مرحله»ن آ
 .میداد « اعمار مجدد کشور تشکیل

ارزشهای »ها و وسایل سیاسی که در تطابق و درخدمت ساختار 
، در تطابق و در خدمت ندقرار داشت نیز نمیتوانست« انقالب ثور

کیفیتاً نوین حزب آنان را مطرح نموده  د که اندیشهنارزشهای قرار گیر
ها و وسایل سیاسی جامعۀ نابرین حزب نوسازی ماهیوی ساختارب. بود 

ماهیوی ساختار و عملکرد خود حزب،  ، منجمله نوسازیافغانی
، سازمانهای (دستگاه اجرائیه، مقننه و قضائیه)ارگانهای دولتی 

اجتماعی و سیستم حقوقی کشور را در برابر خود قرارد، که این سیستم 
ماهیت آنان و شیوۀ عملکرد شان را  ساختار های جدید ،، حقوقی

 .تعریف و تثبیت مینمود
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 عملکرد ماهیوی تشکیالت حزب،به هدف تغییر ساختار و 
میان طرح نو و « تفاوت کیفی»کنگره اساسنامه جدید حزب را که 

درین زمینه در گزارش . قبلی وجود داشت، تصویب نمود« طرح نافذ»
باید درک نمود که طرح فعلی »: اساسی تائید شده کنگره چنین میخوانیم

احکام و ... صرفاً وریانت تعدیل شدۀ اساسنامه های قبلی حزب نیست
این . متن های مندرج آن بر پرنسیب های متفاوت از گذشته اتکا دارد

مسئله در مقدمه طرح مذکور که در آن هویت حزب به صفت سازمان 
دفاع ، راسریسیاسی و اجتماعی که در جهت دستیابی به صلح پایدار س

حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، حفظ و استحکام ، از استقالل
وحدت ملی، اعمار مجدد و انکشاف اجتماعی ـ اقتصادی افغانستان و 

، ملی، وطندوست، مجاهدت نموده عناصر ترقیخواه، تامین عدالت
چنین . مشخص گردیده است، دموکرات و مترقی را متحد می سازد

ها دایرۀ وسیعتری از اهداف مبرم ملی را در برابر فورمولبندی نه تن
حزب قرار میدهد بلکه همچنان دروازه های آنرا بروی حلقات وسیعتری 

، بر اساس مطالبات طرح جدید. از نیروهای سالم ملی نیز میگشاید
آنعده از اتباع جمهوری افغانستان میتوانند عضویت حزب را حاصل 

وده در جهت اهداف عالی حزب مبارزه نمایند که دارای اهلیت حقوقی ب
البته . سنن پسندیده مردم ما پابند باشندنموده و به دین مقدس اسالم و 

         «.این اصل منافی عضویت پیروان سایر ادیان نیز نمیگردد

حزب [ جدید] ۀنظرداشت عدم هماهنگی مرامنام با در»سرانجام 
، «ا به حزب وطن .خ .د. حنام »دانسته شد که « بجا»قبلی آن « با نام

 .گردد« تعدیل»

دولت »پروسۀ تکوین ، در مطابقت با اندیشۀ نوین سیاسی حزب
با ساختار و عملکرد کیفیتاً نوین، آغاز گردید و « جمهوری افغانستان

دولت دموکراتیک جمهور »به مرور زمان ساختارها وعملکرد 
قانون . دیدندرا نفی و ساختار های جدید جانشین آن گر« افغانستان

اساسی جدید تصویب و برمبنای آن سیستم نوین حقوقی شکل و محتوی 
 .یافت و نافذ گردید
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کنگرۀ دوم حزب یک بار ، در تداوم پروسۀ تحقق مصالحۀ ملی
چنین   درزمان تدویر کنگره را« جهات اساسی مصالحۀ ملی»دیگر 

 :مشخص نمود 

اسی با مرجح ـ حل مسایل حال و آیندۀ افغانستان از طریق سی
 ،قشری، دانستن منافع ملی و صلح سراسری بر منافع طبقاتی، حزبی

 .قومی و قبیلوی، محلی

ـ مبارزه بخاطر تامین دموکراسی در حیات جامعه به          
ترتیبی که هیچ نیرو و گروه اجتماعی از شرکت متساوی الحقوق در 

 .مستثنا نباشند، آن

پذیرش حق قانونی برای همه احزاب و سازمانهای سیاسی  ـ
 .متکی بر سیستم تعدد احزاب 

ـ پیشبرد دیالوگ وسیع سیاسی با همه نیروهای درگیر در جنگ 
طرفداران شاه سابق و ، اعم از نیروهای مستقر در پشاور و تهران

نمایندگان مهاجرین و خاصتاً قومندانان ، روشنفکران افغانی مقیم غرب
اخلی بمنظور جستجوی راه های پایان دادن به انقطاب خونین کنونی و د

 . دسترسی به تفاهم وسیع بر مبنای منافع ملی 

، ـ مساعی بخاطر رفع انحصار قدرت از جانب یک حزب
جستجوی ائتالف های معقول و ممکن بمنظور ایجاد حاکمیت مؤثر و 

 .دموکراتیکطریق انتخابات آزاد و  تامین کننده صلح سراسری از

تقنینی بمنظور تحکیم قانونیت  ـ مبارزه در راه اتخاذ تدابیر الزم
  .قی بمنظور رشد اقتصاد چند نهادیکشور و ایجاد اساس مطمین حقودر

ـ مبارزه در راه تامین اتحاد عمل همۀ نیروهای جانبدار صلح و 
گسترش زمینه های شرکت فعال و مشترک آنها در حیات سیاسی و 

 .کشوراجتماعی 
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و اسکان مجدد مهاجرین به  ـ مساعدت به امر عودت آبرومندانه
 .(77)«کشور

، (۸۵۶۱سرطان ۷ـ ۶)باید گفت که در زمان تدویر کنگرۀ حزب 
( ۸۵۶۷دلو  ۱۶)عودت کامل قوت های نظامی اتحاد شوروی قبالً 

وفقیت ادامه تحقق پذیرفته و دفاع مستقالنه از جمهوری افغانستان با م
مسئله عودت قطعات مذکور و طرح دفاع  همین ملحوظ به. داشت

سی فوق الذکر مستقالنه از جمهوری افغانستان، شامل جهات اسا
 .نگردیده اند

بادرنظرداشت مضمون و محتوی اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی، 
دموکراسی، ترقی ، این اندیشه سالح نیرومند فکری مبارزین راه صلح

یابی طبیعی است که دست. استهمگانی  و عدالت اجتماعی مبتنی بر رفاه
مبارزۀ پر از فراز و نشیِب  توأم با ، به ارزش های استراتژیک فوق

اما ، پیروزی های مقطه یی و شکست های مؤقت بوده و خواهد بود
را با  باورما اینست که مبارزین معتقد به این سالح فکری راه خویش

اهداف شان، باز به سوی رسیدن به  رفع موانع، پیوسته به پیش
مبارزه برای تحقق مصالحۀ ملی، این آرمان بزرگ مردمی در . مینمایند

 . کشور ما آغاز یافته و ادامه دارد

خورشیدی و  7539مؤفقانه کنگره دوم حزب در سرطان  تدویر
ۀ مصالحۀ ملی، سیاست تائید کامل و با اتقاق آرای اعضای آن ازاندیش

حالی صورت گرفت که اکثریت مخالفین در ، رهبری حزب ها و عملکرد
ـ که در گزارش « تیزسهای ده گانه»قبلی این اندیشه منجمله حامیان 

، روش محافظه کارانه»ا آنان بمثابه دارندگان . خ. د. کمیته مرکزی ح
خوانده شده اند ـ در آن با رای مثبت سهم گرفتند، « تردد و عدم جسارت

اندیشه محسوب د کامل درستی این این حقیقِت انکار ناپذیر، خود مؤی
کسب اعتبار بین المللی اندیشۀ سیاسی مصالحۀ  در عین حال. میگردد

ملی در حال حاضر، مؤید آنست که این اندیشه بمثابه رهنمای عمل 
در امر تحقق وظایف گذاراز جنگ به صلح و ، آگاهانۀ نیروهای سیاسی

ما اطمینان  .ور، اهمیت خویش را حفظ نموده استاعمار مجدد کش
داریم که اعضای وفادار به آرمانهای حزب وطن و رهبر این حزب 
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میتوانند و باید بتوانند با تبارز بلوغ فکری بر ( شهید دوکتور نجیب هللا)
محور این اندیشۀ سیاسی ـ که خود افتخار ضرورت طرح، آغاز پروسۀ 

هده تکوین و جریان تحقق آنرا در دشوارترین لحظات تاریخی کشور بع
داشتند ـ بدور هم جمع گردیده و با پیوست مجدد خویش به کانون گرم 

درعین . به ضرورت زمان پاسخ منطقی بدهند، این خانواده سرافراز
حال اندیشمندان خانوادۀ سیاسی ما نباید فراموش کنند که در اوضاع 

 سیاست های عملی مبتنی بر این اندیشه، تغییر یافتۀ کنونی کشور،
افزار مورد استفاده جهات اساسی آن و ، سیاست هااین ل یاشکال تعم

مجمع عمومی مؤرخ  ، آنچه کهمی یافتنیز میباید تغییر  درین پروسه
خورشیدی به آن توجه معطوف داشت و ما بموقع  7597پنجم میزان 

  .به توضیح آن خواهیم پرداخت

سیاست »خطوط اساسیو « تیزسهای ده گانه»با توضیح ماهیت 
دو موضعگیری سیاسی   اناینک میدانیم که مدافعین آن« ملی مصالحۀ

بنابر اصل آزادی اعتقادات . افاده مینمودند و مینمایندمتفاوت را 
 وقسیاسی، فرهنگ متمدن سیاسی حکم مینماید که می باید به حق

و « تیزس های ده گانه»که به احترام گذاشته شود  سیاسی همه کسانی
نیز به آن معتقد معتقد بودند و هم اکنون   «مصالحۀ ملی»یا هم به 

می باید  ، ولی با تأکید تذکار میداریم که این اصول اخالقی را همهستند
 :در نظر داشت 

و « تیزسهای ده گانه»ده شود که ـ به این حقیقت صراحت دا
دو موضعگیری متفاوت اندیشه یی و سیاست « سیاست مصالحۀ ملی»

 :یعنی  .های عملی را افاده مینمایند

موضعگیری سیاسی ملهم از طرز تفکر و سیاستها سنتی : اولی 
ا و روان ناشی از آن بود و است و برحفظ ساختار های سنتی  .خ .د .ح

 درحالیکه ؛. مذکور پافشاری داشت

سیاست ها و ، «نو» ملهم از طرز تفکر موضعگیری: دومی 
سیاست های ، اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی)ساختار های مبتنی بر آن 

های بنیاد بود و بر نفی علمی ( برآن  عملی و ساختار های مبتنی
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اندیشه یی، سیاست ها و ساختار های سنتی پافشار داشت، که سرانجام 
ود و کنگرۀ دوم حزب با را افاده نم« حزب وطن»موضعگیری سیاسی 

 . برصحت آن مهرتائید گذاشت  أرآاتفاق 

ان این دو موضعگیری مبارزه می« آغاز»کنگرۀ دوم حزب 
سوق دادن حزب در »را از ابتدای ( «سیاست جدید و روان گذشته»)

این بدان  .تشخیص نموده بود( 72)« مسیر تفکر و برخورد جدید
معناست که تدویر و تصامیم پلنوم هجدهم کمیته مرکزی حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان تداوم پروسه مشروع مبارزۀ میان دو طرز 

اندیشۀ سیاسی در درون حزب بود که سرانجام با طرد  تفکر و دو
برداشتهای ایدولوژیک حزب، اندیشه سیاسی مطالحۀ ملی را بمثابه 

  .افزار تفکر سیاسی حزب، اعالم نمود و به آن رسمیت بخشید

 که همین« تیزس های ده گانه»ـ ما به آن عده ازمعتقدین ِ 
مانند تمام مخالفین  د،قرار دارن اکنون نیز صادقانه در چنین موضع

و در عین حال از آنها توقع داریم که می  احترام میگذاریم سیاسی مان،
باید بطورمستدلل و مهذب از اعتقادات خود، با شجاعت و صراحت دفاع 

زیرا مانور کردن ابهام . وضع به آنها وجاهت خواهد بخشیداین . نمایند
ا برای کاله برداران آمیز میان این دو موضعگیری، از یک طرف فضا ر

 مساعد ساخته و از جانب دیگر یاسی وابسته به مراکز ویژۀ اجنبیس
 بودن سوال برانگیز ماهیت سیاسی، برای خود آنان نیز جز مغشوش

 .ثمری نخواهد داشت

با مرور  که« تیزسهای ده گانه»تقدین سابق ـ آن عده یی ازمع
نموده و اکنون به ن را درک زمان، عدم کارایی اعتقادات قبلی شا

اندیشۀ سیاسی مصالحه ملی باور دارند، می باید صداقت و  درستی
این امر به مواضع . شجاعت بیان صریح به این حقیقت را تبارز دهند

ابهام آمیز سیاسی آنان خاتمه داده، برخورد صادقانۀ شان را با تصامیم 
ن را کنگرۀ دوم تجال بخشیده، اعتماد متقابل میان اعضای حزب وط

حزبی  واحد تتقویت نموده و پروسۀ پیوست مجدد آنان را در تشکیال
ما عقیده داریم که به جز خیانت به آرمانهای حزب . تسریع مینماید مان

عدالت و ، ترقی، وطن ـ این حزب پیش آهنگ مبارزه بخاطر صلح
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میدانیم که . دموکراسی ـ هیچ چیز ما را از همدیگر جدا ساخته نمیتواند
ان اعضای یک خانواده اختالفات سلیقوی، شکر رنجـی ها و حتی در می

بعضاً مخاصمت های مؤقتی نیز بروز مینماید که می باید با درایت و 
نباید جهل و خود خواهی، نباید . تعقل جهت حل و فصل آن اقدام کرد

و  لوم الحالـرور منفی و نباید کاله برداران سیاسی و اجیران معـغ
نه ـ که کمر به فروش بار دیگر ما بسته اند و بیگا شناخته شدۀ

میخواهند پارچه های این خانوادۀ مقدس ما را در خدمت دستیابی به 
آخند های ، آی پاکستان.اس.آی : اهداف سازمان های ویژۀ خارجی 

این دشمنان جهنمی و قسم خوردۀ ... فدراتیف روسیه و ، ایران
ت جهان خواران کهنه کار در خدم مادروطن و حزب محبوب ما، و یا هم

تازه کار دور و نزدیک قرار دهند ـ باعث تداوم آتش نفاق در میان  و
ما توان . گردند( حزب وطن ) اعضای خانوادۀ بزرگ و خانۀ مقدس ما 

 .تبارز چنین بلوغ سیاسی را داریم و باید داشته باشیم

بخاطر ورود بیشتر به بنیاد های فلسفی و اندیشه یی مصالحه 
و سیاست های مبتنی بر آن ضرور دانسته می شود در فصل های  ملی

 .بعدی به توضیح نسبتاً بیشتر و مفصل تر مسایل  پرداخته شود 
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،مطالعه « سیاسی و ساختاری حزب، نوسازی بنیادهای اندیشه یی
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، شمارۀ اول و فروپاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نشریۀ آینده،

، ، صفحه پنجم2111می  24ـ 7519جوزای  4نشر شده در  اول، سال
 . ستون های دوم وسوم
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 فصل دوم

 

 صلح ۀفلسف

 مـلی حۀبنیاد اندیشۀ سـیاسی مـصالـ

 

ورده ، فـرآهللا بنیاد گذار و رهبر حـزب وطنشهید دوکتور نجیب 
بارها  ،طوف به تامین صلح اندکه مع هـای فکری ـ سیاسی شان را

ده اند که این ایشان تاکید نمو .خوانده اند «صلح آفرین ۀاندیش»
ایشان افزون برآن . «صلح ار تباط ناگسستنی دارد ۀفلسف»با « اندیشه»
نموده  تفکیک« ملی ۀسیاست مصالح»را از « ملی ۀمصالح ۀاندیش»

صرف »، «اندیشه و سیاست مصالحه ملی»هدف تاکید داشته اند که 
جتماعی، اقتصادی، فرهنگی تمام عرصه های ا»بلکه « ختم جنگ نبوده

ملی  ۀسیاسی مصالح ۀبنابرین اندیش. را احتوا مینماید« و سیاسی
 .را در نظر دارند گ به فرهنگ صلحفرهنگ جن رای وظایف گذار ازاج

و گستردۀ علمی را عمیق  توضیح و تفسیر مسایل فوق مباحثی
 ف میتواند بمثابه آغاز تلقی، صراین مبحث مبتدی. ایجاب مینمایند

 .گردد

سیاسی را بحث پیرامون چگونگی تنظیم  فۀموضوع اصلی فلس
ستیابی حیات سیاسی بر مبانی اصول اخالقی و ماهیت افزار و وسایل د

، چگونگی بنابرین مسئله قدرت سیاسی. به این مأمول تشکیل میدهد
ه ، همچنان مسایل مربوط بیت و ماهیِت وسایل دستیابی به آنمشروع

آزادی و سایر مبانی خیر و صالح عمومی از مسایل ، عدالت، برابری
یکی از مسایل مربوط به . د بحث فلسفه سیاسی محسوب میگردندمور
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الح عمومی مورد بحِث فلسفه سیاسی، بحث روی مفهوم صلح خیر و ص
 :ی صلح را می باید چنین تعریف کرداز چنین دیدگاه. است

ند انسانی به صلح حالتیست منتج از التزام عامل آگاه و خردم
های متغییر ان رونداعتدال در حل تناقض های ضروری در حال بروز می

، یک جامعه سیاسی و و روبه تکامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
میان جوامع مختلف و بهم مرتبط بشری بخاطر زیست ممکن  همچنان

 .اجتماعی باهمی طی پروسه قانونمند تاریخی تغییر و تکامل

 :شها و حالت های سه گانه در طبیعت، گرایروند هاـ .1    

انواع مادی و معنوی . حرکت، تغییر و تکامل قانون طبیعت است
انتها ناپذیر حرکت، تغییر و تکامل  ، محصول پروسه متداوم وهستی

عوامل این . نی به اعال استاز ساده به مغلق و از اد( مارپیچی)دورانی 
رون تمام انواع هستی و در د، در اصل در ذات تکامل حرکت، تغییر و

، تغییر و تکامل پروسه متداوم و بدون انقطاع حرکتزیرا  ،وجود دارند
، موازی و موافق)تقابِل روند ها وگرایشاتمذکور محصول تاثیرات م

همان نوع از هستی ناشی  ی ذاتی و درونیاند که از اجزا( مخالفِ 
جام داشته هویت مشخص یک نوع از هستی نمیتوانست انس. میگردند

، همچنان میان ای ذاتی و درونی آن نوعی از هستیاگر میان اجز، باشد
نسبی  ،حالت های تعادل سیال ،جزاگرایشات و روند های ناشی از این ا

. ، سازگاری و همزیستی طبیعی مبتنی بر آن برقرار نمی بود و ممکن
 ، محصول قانونلی تـَشخـُص هویت یک نوع از هستیبنابرین حالت اص

ی درونی آن طبیعی تعادل و سازگاری و همزیستی میان اجزا و روند ها
. است( مارپیچی)دورانی  تغییرات و تحوالت نوع از هستی در پروسه

گـرایش و سه  به مقصد بیان روشنتر مفاهیم افاده فوق می باید سه
توضیح نمائیم که از « جامعه»و هم در « طبیعت ناب»را هـم در  حـالت

از مادی و معنوی ـ  اعم هریک از انواع مشخص هستی ـ جوهرذات و 
 .ناشی میگردند

قبل از توضیح گرایش ها و حالت های سه گانه مذکور می باید 
تذکار داد که این گرایش ها و حالت ها در جامعه بنابر نقش عامل آگاه 
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محتوی و ، در مقایسه با طبیعت ناب ـ مضمون و خرد ورز انسانی ـ
ن اجتماعی و بخصوص انسان زیرا انسا. مینمایند کیفیت جدید کسب

افزون بر . دارد تا طبیعت را انسانی سازد و تالش رسالت خرد ورز،
، به این حقیقت نیز می باید توجه داشت که گرایش ها و حالت های آن

 وار داشته، نه بطور مجزا ازهم،مذکور باهم ارتباط ارگانیک و اندام
بهم مرتبط  یک ُکل واحد وجود داشته و بلکه همیشه به مثابه اجزای 

، در عمل و عکس العمل این کل وجود نیت ایمتناسب به کمیت و کیف
 .احد تبارز مینمایندو

 :روند ها وگرایشهای سه گانه در طبیعت ناب :ـ1 .1

، در ذات و در درون هریک از انواع هستی اجزای سه در اصل
 :خویش موجود اند گانۀ ذیل با  روند ها و گرایش های مختص 

 :رجعت به هویت نفی شدهگرایش های روندها و : الف

هنده هویت قبلی یک نوع از هستی اجزای اصلی تشکیل د 
، همچنان گرایشات و (نفی شده طی پروسه دور قبلی تکاملهویت )

ار و در درون نوع و هویت کنونی روند های ناشی از آنان در ساخت
ل دور قبلی و هویت مسلط دور امهویت مولود پروسه تغییر و تک)

این اجزا و روند های ناشی از  .رندوجود و حضور جانبی دا( جاری
یج بسوی ضعـف و ، به تدرطی پروسه تغییر و تکامل دور قبلیآنان 

و در  مسلط کنار زده شده ، سرانجام از موضع گرایشانحالل رانده شده
تدوام پروسه تکامل از دور و هویت قبلی به دور و هویت جدید بمثابه 

بنابرین اجزا و روند های . ه اندیک گرایش ضعیف و جانبی انتقال یافت
مذکور متناسب به وجود و حضور شان، گرایش و تمایل برگشت 

در . یت قبلی نفی شده را تبارز میدهنددور و هو به( رجعت دوباره)
وند ها ، این اجزا و رانونمند پروسه تکامل طی دور جدیدم قصورت تداو

و روند وجود و حضور آنها از میان اجزا  هاستحاله گردیده و در نتیج
 .، منتفی میشوندهای درونی مسلط هویت جدید
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  :گرایش های ثبات دهنده هویت موجودروندها و:  ب

 ، روند ها و گرایش های که در دور و هویت نفیاجزا اصلی
، در درون آن نوع از هستی نطفه قبلی تغییر و تکامل ده طی پروسهش

خود بطور و با تحرک و پویایی خویش نه تنها  بسته، جوانه زده
زمینه  یافته، بلکه همزمان با آن( کمی و کیفی)تکامل  تدریجی تغییر و

را ( نو)نوع جدید از هستی با هویت جدید تشکل و انسجام درونی  های
، این هویت (کهنه)انجام با نفی نوع و هویت قبلی  نموده و سرتدارک 

جدیدی از دور  ، واردیت بخشیدهو مختصات درونی آن را واقع« نو»
روند ها و گرایش های ناشی از  این اجزا،. زنجیره تکامل نموده اند

، رو بسوی تغییر و تکامل و در ان که در دور قبلی تغییر و تکاملآن
عد از انتقال به ، بکل و انسجام هویت جدید داشتندتش نتیجه رو بسوی

یت انسجام یافته ، به مثابه عامل ثبات در حفظ هودور و هویت جدید
در وهله نخست تمایالت مبنی بر تحقق انحالل کامل  موجود عمل نموده،

اجزا و گرایش های میراثی دور و هویت نفی شدۀ قبلی را در استقامت 
مل تبارز داده و در وهله نهایی، تمایالتی را کابرگشت ناپذیری پروسه ت

جاری تغییر و تکامل تبارز تقابل با تعمیق و انکشاف پروسه  در
 .میدهند

 :گرایش های روبه تکامل و زایش هویت نو روند ها و :ج

، در تداوم پروسه جاری تغییر و تکامل اجزای اصلی که طی
ه زده و توأم با نطفه بسته، جوان هویت موجود از هستی درون نوع و

تشکل، ، حرکت، تغییر و بالندگی تدریجی، رو بسوی نفی هویت موجود
، روند ها و گرایشات ناشی این اجزا. تکامل و انسجام هویت جدید دارند

به اجزای اصلی هویت  در ابتدای زایش و باالیش خویش موازی انآز آن
تقویت ، گرایش برگشت ناپذیری به هویت نفی شده را دهنده موجود

 ، روند ها و گرایشهایی بالندگی خویش در تقابل با اجزانموده و ط
ا در استقامت تشکل ، گرایش رو به تکامل رحافظ حالت و هویت موجود

 .، تبارز و تقویت مینمایند« نو»و تحقق هویت 
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 :سه گانه در طبیعت ناب ـ حالت های  2 .1

وند راثرات  حالت های سه گانۀ مورد بحث، محصول چگونگی 
درونی و  ناشی از واقعیت های درونی و بدین ملحوظ ش هایها و گرای

، دوار مختلف تکامل، به این انواعذاتی تمام انواع از هستی اند که طی ا
سوال اینست که باوجود اجزای با گرایش . هویت مشخص میبخشند

ان چگونه و چرا هویت مشخص آن ،متضاد در درون انواعی از هستی
برای . ؟، محفوظ باقی میمانندمشخص تغییر و تکاملطی یک دور 

بیشتر  روشنیمورد بحث  این مسئله الزم است روی سه حالتتوضیح 
 .انداخته شود و مشخصتر

  :حالت تعادل:  الف

های موافق، منتج از تاثیرات متقابل روندها و گرایش حالتی
ر اجزای درونی و ذاتی یک نوع از هستی ب ناشی از موازی و متضاد

سازگاری طبیعی یی در  این تاثیرات متقابل در پروسۀاست که همدیگر 
میان آنها و در نتیجه هویت آن تعادل نسبی  مرعی میگردد که« حدی»

 . گرددحفظ  ،حلۀ از تغییر و تکاملنوع از هستی در یک مر

تلف تشکیل دهنده یک نوعی از تعادل مطلق میان اجزای مخ
هستی مذکور است که محصله تاثیر  ، بیان حالِت آن نوعی ازهستی

درچنین . مساوی به صفر باشد بل گرایشات و روند های درونی آن،متقا
دیده و سکون مطلق ، تغییر و تکامل بـطور کامل قطع گرحالتی حـرکت

ر و تکامل اصل ، تغییچون تداوم ِ بدون انقطاع حرکت. بر قرار میگردد
میـان تاثیر متقابل اجـزا و  تعـادل مطلقبنابرین ، و قانون طبیعی است

یا سکون مطلق )متغییر و روبـه تکامل هستی  اعهـای درونی انوروند
بدین ملحوظ در رابطه . ناممکن است( قطع کامل پروسه تغییر و تکامل

هستی با هویت مشخص، صرف میتوان از تعادل نسبی و  به یک نوع
. بیش باشد دل مطلق نمیتواند تصوریممکن حرف به میان آورد و تعا
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یعنی با وجود تداوم بدون انقطاع تغییرات کمی و کیفی اجزا و روند 
و تاثیرات متقال آنان بر همدیگر، بنابر  های درونی یک نوع از هستی

، هویت آن نوع از وجود تعادل نسبی و ممکن، تغییر یابنده و سیال
 . پایدار باقی میماندهستی در یک دور از تکامل 

  :اریحالت سازگ: ب ـ 

وم و انتها هر دور از پروسه متدا ، طیهویت یک نوع از هستی
روسه تغییر و تکامل دور ، محصول تحقق یافته پناپذیر تغییر و تکامل

ـ  مشخص طی پروسه یک دور معین تکاملحفظ این هویت  .قبلی است
ن نمی با وجود تغییرات کمی و کیفی اجزا و روند های درونی آن ـ ممک

یابنده و سیال میان اجزا و  ، تغییرتعادل نسبی و ممکنبود اگر 
ی آغاز و انجام این دور از ، طنوع از هستیهای درونی این روند

برقراری حالت تعادل نسبی  تداوم. تکامل، پیوسته برقرار باقی نمی ماند
، تغییر یابنده و سیال میان اجزای متشکله یک نوعی از هستی و ممکن

ها و و مستمر این اجزا، همچنان روند یمحصول سازگاری پیاپ
گرایشات ناشی از آنان است که مبتنی بر این سازگاری روابط ضرور 

زگاری حالتی است که طی آن پس سا. میان آنان پیوسته تجدید میگردد
ن اجزای اصلی انواع ، تغییریابنده و سیال میاتعادل نسبی و ممکن

های ناشی از این  ، همچنان میان گرایشات و روندمشخص از هستی
بطور پیاپی و مستمر ، با  تجدید روابط ضرور میان آنان اجزا توأم

 . ممکن میگردد

  : حالت همزیستی: ج

وند های درونی حالت سازگاری مستمر و پیاپی میان اجزا و ر
ها و انواع مختلف هستی، همزیستی طبیعی میان این اجزا، روند

، تداوم و انتها ناپذیر تغییروسه مگرایشهای ناشی از آنان را در پر
که این همزیستی به نوبۀ خود  تکامل و تحول طبیعی ممکن می سازد

ایین به از پ ،دورانی)پـروسه طبیعی تـغییر و تـکامـل متضمن تداوم 
 . می باشد( تدریجی و آرام  ،یباال، از ادنی به اعل
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، تجدید پیاپی و پس تعادل نسبی و ممکن، تغییر یابنده و سیال
روند های رو به مستمر سازگاری و همزیستی متداوم میان اجزا و 

تشکل و  ، ثبات دهنده هویت فعلی و بالنده بسویانحالل هویت قبلی
، پروسه تغییر و تکامل انتها ناپذیر هستی انسجام هویت متکامل بعدی

روسه را بطور طبیعی مادی و معنوی و وقوع تحوالت کیفی طی این پ
 .ممکن میساز د

ر و تکامل ماهیت یک با آغاز پروسه طبیعی تغیی :یجه اینکهنت
ل موجود میان اجزای درونی و ، پروسه تغییر  نسبی تعادنوع از هستی

ال آغاز گردیده و انکشاف های ناشی از آن نیز بطور تدریجی و سیروند
پیاپی و مستمر میان اجزا و  چنین حالتی محصول سازگاری. می یابد

ان اجزا، بوده و همزیستی میهستی  روندهای درونی آن نوع از
آغاز شده ، پروسه گرایشات و روندهای مذکور را ممکن ساخته

در استقامت تولد ( طبیعی)تغییرات را بطور سازنده، آرام و تدریجی 
 از هستی با هویت و کیفیت متکامل، سمت میدهد که چنین نوع جدید

مزیستی میان اجزای ، همخوانی و ههویت، پروسه جدیدی از تعادل
تغییر و تکامل  های درونی خویش راطی دور جدیدمتشکله و روند

 .برقرار مینماید

، یر و تکامل ماهیت یک نوع از هستیاگر طی پروسه طبیعی تغی
های ناشی از آنان، نه گرایشات و روندتعادل میان اجزای درونی و 

بلکه در اثر علل و انگیزنده ( نه بطور تدریجی و سیال)بطور طبیعی 
واجه و یا با شتاب برهم می خورد، سازگاری و های عارضی با کهالت م

ی موجود درونی آن نیز میان اجزای در حال تغییر و روند هاهمزیستی 
ر ، پروسه آغاز شده به بحران مواجه و در نتیجه تقابل غیبرهم خورده

های درونی آغاز و سرانجام پروسه تغییر و روندطبیعی میان اجزا و 
نحرف و به فساد کشانیده تکامل از مسیر طبیعی و قانونمند خویش م

 .می شود
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 :ها و حالت های سه گانه در جامعهروندها، گرایشـ  2

و جـامعه جـزء عـالی طبیعت  چون انسان عـالی تـرین محصول
، پروسه ضروری تغییر و تکامل انسان وجامعه نیز نوع عالی ،است

زیراانسان بمثابه . ر و تکامل طبیعی استپیچیده و بغرنج پروسه تغیی
 . پروسه وارد گردیده اثر میگذارد ، اندیشور و خرد ورز درینعامل آگاه

های درونی ساختارنتیجه تغییر و تکامل  تغییر و تکامل جامعه
آن جامعه ( ، فرهنگی و سیاسیی، اجتماعصادیاقت)مادی و معنوی 

الف ومتضاد موجود در درون های مخزیرا گرایشها و روند. است
ر و تحول مورد بحث محسوب های مذکور عامل اساسی تغییساختار

و درونی  پس تغییر و تکامل معلول عملکرد ساختارهای ذاتی. میگردند
جامعه نیز و ناموس بوده  انهای ناشی از آنجامعه و گرایشها و روند

سکون یا ) و روندهاشها یمیان این گرا بدین ملحوظ تعادل مطلق .است
علی الرغم . ناممکن می باشد( کامل پروسه تغییر و تکامل جامعه قطع

، هویت مشخص آن طی یک دور تداوم پروسه تغییر و تکامل جامعه
جامعه معینی از تکامل تاریخی نمی توانست انسجام داشته باشد اگر 

این ثبات نسبی صرف میتواند . کور از ثبات نسبی برخوردار نباشدمذ
وجود داشته باشد که میان ساختارهای اقتصادی،  طی پروسه زمانی یی

ه جامعه مذکور و روند ها و ، فرهنگی و سیاسی هویت دهنداجتماعی
مچنان سازگاری ، هگرایشهای ناشی از آنان تعادل سیال، نسبی و ممکن

ل با در نظرداشت این اصل که پروسه تغییر و تکام)ی معقوِل و همزست
تغییر و تکامل انسانی و اجتماعی تابع پروسه  عقل، اندیشه و خرد

بنابرین . باشد متناسب با تعادل مذکور، موجود( تانسان و جامعه اس
طی مرحله معینی از تکامل  حالت اصلی تشخص هویت یک جامعه

همخوانی و همزیستی میان ساختار های ، تاریخی، محصول تعادل نسبی
ند ها و گرایشهای ناشی از ساختارهای مادی و معنوی آن جامعه و رو

، از ساختار باید گفت که این گرایشها و حالت های متغییر. مذکور است
که توأم با  های ذاتی و عینی درونی در حال تغییر جامعه ناشی گردیده

، فرهنگی و اعی، اقتصادیتغییر و تکامل آنان، شاخص های اجتم
ز متغییر و سرانجام متحول گردیده، با نفی هویت قبلی، سیاسی جامعه نی
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د دور برین تکامل تاریخی ، وارجامعه هویت جدید را تبارز داده
 .میگردد

، تغییر و تکامل شاخص های اجتماعی، اقتصادی باید گفت که
، اثر گذاشته مل عنصر انسانی جامعهفرهنگی و سیاسی بر تغییر و تکا

همچنان عنصر . غییر و تکامل شاخص های انسانی وی میگردندباعث ت
، اقتصادی، وسه تغییر و تکامل  شاخص اجتماعیانسانی خود نیز بر پر

 بنابرین تدقیق پیرامون. ی جامعه اثر متقابل میگذاردفرهنگی و سیاس
، می باید با در نظرداشت سطح عنصر انسانی و شاخص های معرف آن

یعنی . های اجتماعی ـ تاریخی  صورت گیردغییر و تکامل شاخص ت
تولید سنتی زراعتی در اکثر جهات،  مبتنی بر شیوۀ ۀانسان جامع

، زیرا تولید مدرن صنعتی است با شیوۀ ۀمتفاوت از انسان جامع
 ۀجامع مختصات و شاخص های متفاوت مادی و معنوی این دو

، عناصر ذکور اثر گذاشتهنسان های جوامع م، بر تمامی امتفاوت
درک . را در تکوین اجتماعی شخصیت آنان، جاگزین می سازند  متفاوت

در  ، هم در تدقیق پیرامون پروسه های تاریخی و همدرست این مسئله
 .اهمیت بزرگ برخوردار است، از تنظیم و تعمیل اقدامات سیاسی

، درین جا نیز می باید به منظور بیان روشنتر مسایل فوق
گردند که در پروسه مختصات سه گرایش و سه حالتی  طبیعی توضیح 

بطور مثال جامعه )ساختار های مادی و معنوی جامعه  تغییر و تکامل
تبارز نموده و ( یی که در مرحله تکامل تاریخی سرمایه داری قرار دارد

معه بنابر نقش به جامعه مذکور هویت می بخشند با این تفاوت که در جا
ـ در مقایسه با طبیعت ناب ـ این گرایش ها و حالت های عامل انسانی 
 .وی و کیفیت اجتماعی کسب مینمایندسه گانه محت

 :ها و گرایش های سه گانه در جامعهـ روند  1 .2

روند و گرایشی برای توضیح این مسئله الزم است روی سه 
که خود از ذات جوامع درمراحل مختلف تکامل  روشنی انداخته شود

یت عینی درونی آنان ناشی اجتماعی ـ اقتصادی و از چگونگی وضع
ت اجتماعی این روند ها و گرایشات، بجاست بنابر کسب ماهی. میگردند
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، ثبات دهنده رجعت به هویت نفی شده ی سه گانۀها وگرایشهاروند
ید که در طبیعت ناب جدهویت موجود و رو به تکامل و زایش هویت 

ارتجاعی، : ؛ به ترتیب، در جامعه با مفاهیم اجتماعی ایمورد بحث اند
؛ بطور اده و با در نظرداشت چنین ماهیتی، افمحافظه کار و ترقیخواه

 :گردندذیل توضیح 

   :گرایشها و روند های ارتجاعی: الف ـ

 بطور مثال)از مرحله نفی شده تکامل تاریخی با گذار جامعه 
، (بطور مثال مرحله سرمایه داری)به مرحله بعدی ( مرحـله فیودالی
ها و ، روندی اصلی هویت دهندۀ مرحله نفی شدهتمام ساختارها

بارگی و بطور کامل از میان ها به یک گرایشات ناشی از این ساختار
صلی هویت دهنده جامعه نفی گردیده، بمثابه ، بلکه از حالت انرفته

لی، در ساختارها، گرایشها و روندهای درونی هویت میراثی از هویت قب
بخصوص ساختارهای . انتقال می یابند ،، با داشتن نقش جانبی«نو»

های فکری ـ عقیدتی ناشی از  ها و روندفرهنگی هویت نفی شده، گرایش
های در پروسه تغییرات طی مرحله جدید، در برابر ساختار ،آنان

ود سخت جانی نشان داده در فرهنگی هویت دهنده این مرحله از خ
های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و گرایشها و برابر پیشرفت ساختار

 .های ناشی از آنان موانع ایجاد مینمایند روند

، فرهنگی و ی اقتصادی، اجتماعیبه ملحوظ فوق ساختارها
ان در سیاسی میراثی مذکور که نقش متناسب به وجـود و حضور ش

بهشت »گرایش و تمایل رجعت دوباره به  ،رنددور جدید دا ۀهویت جامع
در . را تبارز میدهند( مرحله اجتماعی ـ تاریخی نفی شده)خویش « برین

اجتماعی ـ اقتصادی طی  صورت تداوم قانونمند پروسه تغییر و تکامل
ها و ها به مرور زمان استحاله گردیده، رونددور جدید، این ساختار

تحلیل رفته سرانجام زایل ته به گرایشهای ناشی از آنان نیز پیوس
 . میگردند

یک دست  ،باید گفت که روند ها و گرایشات اجتماعی ـ ارتجاعی
، «افراطی»ه بلکه دارای الیه های مختلف و دریک سطح نبود
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همدیگر و  تفکیک این الیه ها از. می باشند« سازشکار»و « اعتدالی»
مورد بحث در  اهمیتِ ، یکی از مسایل علمی با چگونگی برخورد با آنان

 .، محسوب میگرددجامعه شناسی سیاسی

 :گرایشها و روند های محافظه کار: ب

 ، همچنانی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسیساختارها
گرایشها و روند های ناشی از آنان که طی تداوم پروسه تغییر و تکامل 

در ( بطور مثال فیودالی)جتماعی ـ افتصادی نفی شده قبلی مرحله ا
 ،، جوانه زده و با تحرک و پویایی خویشدرون این مرحله نطفه بسته

بلکه   ؛یافته( کمی و کیفی)و تکامل نه تنها خود بطور تدریجی تغییر 
تاریخی مرحله ای  تشکل و انسجام درونی هویت زمینه ه همزمان با آن

ه و را تدارک نمود (بطور مثال سرمایه داری)اجتماعی ـ اقتصادی جدید 
، این هویت تاریخی [(فیودالی)« نهکه»]سر انجام با نفی هویت قبلی 

 ختصات درونی آن را واقعیت بخشیده، واردو م [(سرمایه داری) «نو»]
این . کامل اجتماعی ـ تاریخی نموده انددور جدیدی از زنجیره ت

تغییر و  های ناشی از آنان که در دور قبلیساختارها،  روندها و گرایش
، رو بسوی تغییر و تکامل و در نتیجه رو تکامل اجتماعی ـ تاریخی

ن اجتماعی ـ اقتصادی جدید بسوی تشکل و انسجام هویت فورماسیو
د و هویت جدی ، تکمیلاز انتقال به مرحله کنونی تاریخی، بعد داشتند

به « نهضت»های ارتجاعی، خود از مستحیل نمودن گرایشها و روند
ویت انسجام یافته ، به مثابه عامل ثبات در حفظ هیل گردیدهتبد« نهاد»

فرهنگی و  ،ه اقتصادی، اجتماعیهای تشکیل دهندموجود و ساختار
در وهله  روندها و گرایشهای محافظه کار که .سیاسی آن عمل مینمایند

، [(سرمایه داری)« نو»]آغاز مرحله کنونی تکامل تاریخی نخست و 
نحالل و زوال کامل ساختار ها و گرایش های تمایالت مبنی بر تحقق ا

را در استقامت  [(فیودالی) «کهنه»]یراثی دور و هویت نفی شدۀ قبلی م
 ،اجتماعی ـ اقتصادی تحقق می بخشندبرگشت ناپذیری پروسه تکامل 

مرحلۀ از تکامل اجتماعی ـ تاریخی، تمایالت در وهله نهایی این 
ـاری تغییر داوم و تعمیق پروسـه جتقابل و تضاد با ت محافظه کارانه در

نضج یافتن و رشد و  ،زدن جوانه نطفه بندی،)و تـکامل اجتـمـاعی 
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را ( ، فرهنگی و سیاسی بالندهگسترش ساختارهای اقتصادی، اجتماعی
 .تبارز میدهند

یاسی محافظه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سساختار
یز یک دست و در یـک سطح ، نهای نـاشی از آنـانکار، گرایشها و روند

و « اعتدالی»، «افراطی»گانۀ  نبـوده بـلکه دارای الیه هـای سـه
 یکه می باید در محاسبه آرایش نیروها می باشند« سازشکار»

 .ی ـ اقتصادی و رهبری سیاسی جامعه، در نظر گرفته شونداجتماع

 :گرایشها و روند های روبه تغییر و تکامل:  ج

، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی عبارت از ساختارهای
ای ناشی از آنان اند که طی تداوم پروسه همچنان گرایش ها و روند ه

بطور مثال )ی جاری تاریخی اجتماعی ـ اقتصادتغییر و تکامل مرحله 
نطفه بسته، جوانه زده، نضح یافته و توأم با حرکت،  ،(سرمایه داری

 له وهای نفی هویت این مرحایشتغییر و بالندگی تدریجی، تمایالت و گر
تماعی ـ اقتصادی را تبارز با کیفیت جدید اج و انسجام هویتِ  تشکل
ناشی آز آنان در ابتدای  هایاین ساختارها، روندها و گرایش. میدهند

های اصلی هویت دهنده ش و باالیش خویش موازی به ساختارزای
، گرایش (سرمایه داری)اریخی اجتماعی ـ اقتصادی موجود مرحله ت
اسیون اجتماعی ـ بطور مثال فورم)اپذیری به هویت نفی شده برگشت ن

بالندگی خویش در را تقویت نموده و طی پروسه ( اقتصادی فیودالی
سرمایه ) ی ـ اقتصادی حافظ هویت موجودهای اجتماعتقابل با ساختار

جام هویت مرحله ، گرایش رو به تکامل را جهت تشکل و انس(داری
تا . اقتصادی تبارز و تقویت مینمایند اجتماعی ـ« نو»د تر تاریخی جدی

سرانجام وظیفه و رسالت تاریخی شان را جهت نفی هویت موجود و 
 .تحقق بخشند و انسجام هویت جدید تشکل

ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی جامعه، همچنان روندهــا و 
نی و درو یت هایهای سه گانۀ فوق الذکر ناشی از آنان، واقعرایشگ

ای منفرد و گروه عینی و مستقل از ذهن انسان ه ،ذاتی جامعه بوده
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تکامل تاریخی اجتماعی ـ  مختلف های اجتماعی اند، که طی ادوار
 .به این جوامع هویت مشخص میبخشند ،اقتصادی

ل باسخ یابد که ، بجاست اکنون این سوابا درک مسایل اهم فوق
های ون ساختارمتضاد در در های مخالف وا و روندهبا موجودیت گرایش

، طی یک اجتماعی ـ اقتصادی، چگونه و چرا هویت مشخص جوامع
صورتبندی ) تکامل اجتماعی ـ اقتصادی تاریخی دور مشخص تغییر و
یت مذکور طی حفظ هو. ، محفوظ باقی میمانند(اجتماعی ـ اقتصادی

مشخص  تاریخی، صرف میتواند ، در یک مرحله پروسه تغییر و تکامل
، فرهنگی و صول ثبات نسبی ساختارهای درونی اقتصادی، اجتماعیمح

پس کدام . درین مرحلۀ از تکامل تاریخی باشدسیاسی جامعه مذکور 
 .مل باعث این ثبات نسبی میگردند ؟عوا

 :ـ حالت های سه گانه در جامعه  2 .2

درین مقطع الزم است روی سه حالتی روشنی انداخته شود  که 
رمراحل مختلف تکامل اجتماعی ـ اقتصادی جامعه خود از ذات جوامع د
چون حالت . یت عینی درونی آنان ناشی میگردندو از چگونگی وضع

، سازگاری و همزیستی تعادل: ی سه گانه مورد بحث در طبیعت نابها
زم ، الامعه ماهیت اجتماعی کسب مینمایندخود انگیختۀ طبیعی، در ج

لت اعتدال بمثابه بنیاد عدالت، حا: است با مفاهیم اجتماعی؛ به ترتیب
همزیستی بمثابه بنیاد  تحالت سازگاری بمثابه بنیاد دموکراسی و حال

 .صلح، بیان و بطور ذیل توضیح گردند

 (بنیاد عدالت)حالت اعتدال :  الف

ل حالت رعایت حد میانه در پروسه نضج و تبارز اندیشه و عم
، مبتنی بر استنتاج واقعیت (1)خرد ورز ( یا گروه های اجتماعی)انساِن 

عواطف و  تابعکه های موجود اجتماعی ـ اقتصادی بوده و اصلی است  
، نژادی و احساسات ذهنی شخصی، گروهی، محلی، سمتی، زبانی

و می باید عواطف  نبوده همچنان برداشت های عقیدتی و ایدیولوژیک
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ت ها ن واقعیواحساسات مذکور جایگاه شان را درین اصل و در متن ای
 :بدین ملحوظ. دریابند

 وجودبه  می باید قبل از همه ،ذهن انسان و گروه های اجتماعی
های مادی و معنوی متمایل ساختار)و حضور عینی واقعیت های موجود 

، به تکامـلگذشته نفی شده، محافظه کار و رو باره بهبه رجعت دو
اند « هست»، آن طوریکه (هـای ناشی از آنـانش هـا و روندگـرای

هرنوع برخورد ذهنی با واقعیت های مذکور و  اعتراف نموده و از
احتراز  بجای این واقعیت هـاخویش شت های ذهنی جانشین ساختن بردا

زیرا چنین برخوردی برداشت های ذهنی جای واقعیت ها را  ،نمایند
  .گرفته عمل انسان و گروه های اجتماعی را به بیراهه می کشاند

توأم با تالش  وه های اجتماعی خرد ورزن و گرانسابدین ملحوظ 
 وجود می باید به ،خویش معقول بخاطر حفظ و تقویت مواضعو مبارزۀ 

ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نیروها و  آن و حضور عینی
در لحظات  مغایر تمایالت و منافع آنان، که نیز اعتراف نمایند و سیاسی

« واقعیت»گردیده و « هست» ،اجتماعینی پروسه عینی تغییرات زما
سل به قهر واقعیت های تحقق یافته و تو اعتراف به اینعدم . یافته اند

طبیعی و متضاد با ماهیت  قانونمندیو خشونت برای حذف آنان، مغایر 
، ک این حقیقت که انسانبا در)انسان و گروهای اجتماعی خرد ورز 

ل حرکت، تغییر و تکامل انسانی و اجتماعی خود محصوجامعه و خرد 
 .می باشد( طبیعی اند

د با در نظرداشت نخرد ورز میتوان انسان و گروه های اجتماعی 
منافع مجموع جامعه مواضع و منافع ممکن خویش ـ که صرف در 

طبیعی  «حد»را در  حرکت تغییر و تکامل جامعه پروسه مضمر است ـ
به  لغزشبخاطر  نو خش تمایالت افراطی. سازند آن تسریع و یا بطی

، و یا جازدن پروسه تغییر و تکامل، همچنان بمنظور تازاندن آن عقب
بستر حرکت طبیعی آن منحرف ساخته، بسوی  پروسه مذکور را از

سیاسی ، فرهنگی و فاجعۀ تخریب ساختارهای اجتماعی، اقتصادی
بنابرین رعایت اصل اعتدال در مناسبات اجتماعی، بنیاد  .میکشاند

 .متضمن تحقق آن استعدالت و 
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 :(بنیاد دموکراسی)حالت سازگاری  :ب ـ

تشکل و تغییر ساختار های اجتماعی، عامل اساسی در پروسه 
، فرهنگی و سیاسی یک جامعه را در مراحل مختلف تکامل اقتصادی

. دنتشکیل میده (مردم)انسانهای اجتماعی تصادی آن، قا اجتماعی ـ
اجتماعی در تمام ابعاد مادی و معنوی که خود بمثابه موجود مردمی 

. انداجتماعی ـ تاریخی ، تغییر و تکامل حرکت محصول شان، هستی
بدین ملحوظ کیفیت مفهوم مردم را می باید در پیوند آن با مراحل 

در غیر آن اتکا روی . ی در نظر داشتتاریخی تکامل اجتماعی ـ اقتصاد
، نی بر چنین برداشت هااستنتاج مبتبرداشت های ذهنی درین زمینه و 

درک این مسئله . عمل انسانی را به گمراهی میکشانداندیشه و بازهم 
. اهمیت با ارزش بلند برخوردار استدر جامعه شناسی سیاسی از 

واه ، محافظه کار و یا ترقیخهر نیروی سیاسی اعم از عقب گرانابرین ب
در مقطع  جامعه ، اقتصادی و فرهنگیکه مولود واقعیت های اجتماعی

ن معینی از تکامل تاریخی آن نباشد و یا اتکایی روی بخشهای از ای
نداشته ( ، فرهنگی جامعهاعی، اجتمساختار های اقتصادی)واقعیت ها 

 .نیروی سیاسی بیگانه با جامعه است، باشد

، اقتصادی و اسی مـولـود واقعیت هـای اجتماعینیروهای سی
خویش از ویژگی با تکمیل شناخت  قبل از همه می باید امعهفرهنگی جـ

جایگاه خویش را ـ مبتنی بر یکی از  نه تنها ،های این واقعیت ها
، حفظ وضعیت موجود و یا رجعت به گذشته: ایش های سه گانۀگر

 ، تغییر و تکاملت موجود و تقویت حرکتتالش در استقامت نفی وضعی
و مبتنی  جهانبینیعیت سیاسی جامعه مذکور معین سازد، بلکه در وض ـ

تا ندیشه سیاسی و سیاست های عملی اش را نیز توضیح نموده برآن ا
از مردم را  یبخشهای وی موضعگیری اش را استدالل بر بنیاد آن درست

نسبت و تناسب  رعایت. یش های شان بکشانندعقب خواست ها و گرا
کمیت های مردمی ـ که این کمیت ها در روندها و ساختار های 

، فرهنگی و سیاسی جامعه نقش و سهم شان را دی، اجتماعیاقتصا
، می باید و قبول واقعیت آن ی سه گانه فوقدارند ـ در عقب گرایش ها

میکانیزم تعمیل . مت دهدسمت حرکت اجتماعی و اقتصادی را استقا
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اثر گذاری نیروی  دموکراسی در حقیقت میکانیزم تثبیت وزنه و درجه
همدیگر و قبول واقعیت های باسازگاری ، بمنظور سیاسی بر جامعه

 .سازگاری و احترام به آن است ناشی از همین

ند بخشهای از مردم را عقب خواستها آهنگ سیاسی که نتواپیش
بکشاند و  خویش اسی، فرهنگی و سیماعی، اقتصادیهای اجتو گرایش

، طبیعی است که بصورت ریجی پشتیبانی آنان را ازدست دهدیا بطور تد
ن را خود از خویش سلب ، سرانجام حق زیستاستحاله گردیده تدریجی

 .نموده است

 :(صلح بنیاد)حالت همزیستی : ج 

ساالری دراندیشه و عمل تداوم مستمر حاالت اعتدال و مردم 
، که خود بخشی از جامعه، گروه های اجتماعی خرد ورزو انسان 

نیز مؤثر بر این  همچنان متأثر از ساختار های مادی و معنوی آن و
، زمینه های عینی و طبیعی همزیستی میان گروه های ساختار ها بوده

بهم مرتبط اجتماعی و ساختار های مادی و معنوی جامعۀ را طی 
. ر و تکامل، تدارک و مرعی میدارندپروسه متداوم و انتها ناپذیر تغیی

قرار حالت صلح را تضمین های استعوامل همین همزیستی، بنیاد
به همین ملحوظ صلح حالتی منتج از التزام عامل آگاه و . نمایندمی

خردمند انسانی به اعتدال در حل تناقض های ضروری در حال بروز 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  ای متغییر و روبه تکاملمیان روند ه

جوامع مختلف و بهم مرتبط بشری  یک جامعه و نیز میان سیاسی
ند تاریخی تغییر و تکامل ی پروسه قانونمبخاطر زیست ممکن باهمی ط
 .اجتماعی، تعریف گردیده است

، مردم ساالری و صلح زمینه های عینی تداوم پروسه دالاعت
 تغییر و تکامل انتها ناپذیر جامعه و وقوع تحوالت کیفی طی این پروسه

ل با تغییر و تحول انسان در عین حا. ممکن میسازند را بطور طبیعی نیز
، مردم ساالری و صلح نیز اعتدالواقعیت ماهیت و مفهوم  و جامعه،

، مردم ساالری و صلح یعنی اعتدال. ب مینمایندمتحول گردیده غنا کس
محسوب ل انسان و جامعۀ کامتغییر و ت محمل های اگر از یک سو
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مضمون و  ، از سوی دیگر تغییر و تکامل انسان و جامعه خودمیگردند
که بوسیلۀ این  غنا می بخشندو  ساخته واقعیت های را متحولمحتوی 

مفاهیم همیشه و  بنابر همین اصل است که این. مفاهیم بیان میگردند
، و جامعه ، در حوزه اندیشه یی و اخالقی انسانطی تداوم تاریخی

 . جایگاه برگزیده و رفیع دارند 

سه تاریخی تغییر و در پرو (با گرایشهای سه گانه)ها چون انسان
د تا مبتنی ن، تالش مینمایدناجتماعی، همیشه وجود و حضور دارتکامل 

بر چگونگی این  فردی و یا گروهی خویش و گرایشهای بر عالیق
و گستره و عمق این اثر گذاری متناسب به نفوذ . دنپروسه اثر بگذار

ثابت نمانده  این نفوذ و امکانات. امکانات اجتماعی ـ اقتصادی آنهاست
پروسۀ حرکت، تغییر و تکامل اجتماعی  پیچیده طی در نتیجه تعامالت

هرگاه . بطور قانونمند و مستقل از ذهن و گرایش آنان، تغییر می پذیرند
این تغییر قانونمند  نتوانند ماهیت و مضمونانسان و یا گروهای انسانی 

 و همزیستی( بنیاد دموکراسی)، سازگاری(عدالتبنیاد)را مبتنی براعتدال
با نمایند و بخواهند مطابق به تمایالت ذهنی خویش  درک( بنیاد صلح)

اد و موانع ایج جامعه، در برابر پروسۀ تغییر و تکاملتوسل به خشونت 
با محرک ها و  آن بخواهند این پروسه را یا بی اعتنا به خصلت تدریجی

همزیستی میان روند های در ند وشتاب بخشانگیزنده های مصنوعی 
پروسه تغییر و تکامل  درین صورت ،زندتل ساال تغییر و تکامل را مخح

زیرا . دامن میزنندران اجتماعی بحجامعه را به فساد سوق نموده و به 
ۀ تغییر و تکامل، تضادهایی که در صورت ایجاد ممانعت در برابر پروس

عرضه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بروز مینمایند راه در
. ندمیگرد انفجار نموده و سرانجام باعثحل تدریجی نیافته، تراکم 

حرکت جامعه به همچنان تالش توأم با خشونت برای برای لغزاندن 
مقاومتها و در  ،تغییر و تکامل آن پروسه حرکت،عقب و یا تازاندن 

 ،آن حمیلکه  ت بار می آورند فاجعه را برانگیخته،« جنگ»نتیجه 
اسی را باعث ، فرهنگی و سیضایعات بزرگ اجتماعی، اقتصادی

در ، هم ط و مناسبات میان انسانهای منفردبنابرین هم در رواب. میگردد
مناسبات در روابط و  اجتماعی و هممیان گروه های روابط و مناسبات 

و با در  بدین ملحوظ. میان جوامع بشری، جنگ پدیده عارضی است
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تقبیح جنگ جلوگیری از وقوع و  ،نظرداشت عواقب نامطلوب آن
، در حوضه اندیشه یی و اخالقی انسان و طی تداوم تاریخیهمیشه 

 .وامع بشری مطرح بوده و خواهد بودج

نتیجه اینکه تنوع و کثرت در وحدت، خصلت ذاتی طبیعت و 
وحدتی که بر اعتدال، سازگاری . جامعه ـ بمثابه جزیی از طبعیت ـ است

ن بدی. و همزیستی میان گرایشهای متقابل و متضاد، استوار است
ملحوظ جنگ از قانونمندی های درونی و در نتیجه ار ذات جامعه ناشی 

عه و ناشی نگردیه بلکه پدیدۀ عارضی در حالیکه صلح خصلت ذاتی جام
محسوب میگردد و همزمان به رشد و تکامل  از قانونمندی درونی آن

 .جامعه مفهوم و محتوی آن نیز غنا کسب نموده و گسترش می یابد

 :غنا و گسترش مفهوم صلح ـ  6

، همچنان سازگاری و بی و سیالچون صلح محصول تعادل نس
یک جامعه و ، اقتصادی و فرهنگی میان روندهای اجتماعی همزیستی

بنابرین با تکامل جوامع  ،ع مختلف بهم مرتبط بشری استجوام میاننیز
سب ، نه تنها مفهوم صلح غنا کبشری و با گسترش روابط میان آنها

منطقوی وجهانی شدن محلی بسوی  نماید بلکه خصلت صلح نیز ازمی
ماهیت و خصلت آن،  ،بدین ملحوظ مفهوم صلح. گسترش می یابد

، شاخص های ناقض و تهدید کننده صلح، اهداف مضمر در قبال صلح
مع بشری ، در پروسه تکامل جواابیر دستیابی به امر صلحشیوه ها و تد

یکجا با این پروسه متحول گردیده، غنا  ،و گسترش روابط میان آنان
 .یافته و جهانی گردیده اند

با عارض شدن جنگ انتظام طبیعی ساختارهای بهم مرتبط 
اجتماعی، عناصر درونی این ساختار و عملکرد ارگانیک آنها مبتنی بر 
اعتدال، سازگاری و همزیستی برهم خورده، سراپای جامعه را بحران 

ناشی از جنگ و اعاده مجدد  وظ رفع بحرانِ بدین ملح. درهم میپیچد
انتظام طبیعی ساختارهای اجتماعی، عناصر متشکله این ساختارها و 

در . عملکرد ارگانیک آنان، پروسۀ پیچیده و دراز مدت محسوب میگرد
جهان کنونی که روابط میان جوامع بشری گسترده تر، پیچیده و دارای 
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شده اگرچه داخلی هم باشد  عارض جنگِابعاد متعدد گردیده است ؛ 
باالی سایر کشورها نیز بی تاثیر بوده نمیتواند و باعث میشود تا کشور 
های دیگر نیز دخیل ساخته شوند و یا خود بنابر دلچسپی های شان در 

امروز صلح نه تنها خصلت جهانی به همین ملحوظ . آن مداخله نمایند
صرف به معنای نبود  کسب نموده بلکه از لحاظ مفهوم خویش نیز دیگر

، نبود انواع ده بلکه صلح واقعی و پایداربرخورد و خشونت نظامی نبو
، فرهنگی و محیط خشونت اعم از خشونت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

را نیز ( ریب سالمتی محیط زیست و آلودن آنجلوگیری از تخ)زیستی 
، که خود ناقض عدالت)وجود و حضور خشونت . شامل میگردد

در عرصه های فوق الذکر حیات اجتماعی ( است ری و همزیستیسازگا
، علل و عوامل بنیادی ی یک جامعه و در میان جوامع بشریـ اقتصاد

تحریک جنگ بوده و خشونت نظامی و جنگ معلول این علل محسوب 
، دنن علل و عوامل وجود داشته باشبنابرین تا زمانیکه ای. میگردند

 .ن و میسر بوده نمیتوانددار ممکامکان تامین صلح پای

غنا و گسترش مفهوم صلح از اینجا نیز ناشی می شود که 
بدون تامین . تکا داردبر امنیت ملی ا مفهوم متحول شدۀ کنونی صلح

امنیت ملی . عی و پایدار ممکن بوده نمیتواند، تامین صلح واقامنیت ملی
، مال و نوامیس افراد امنیت جان)بعد داخلی آن بدون امنیت نظامی در 

تروریست ها و سایر  ،برابر حمالت احتمالی جنایت کارانجامعه در 
تامین حقوق سیاسی افراد اعم از آزادی ) ، امنیت سیاسی(تجاوزکاران

های مرکزی و محلی سی و شرکت عادالنه شان در ساختارهای سیا
ت ، امنی(ی اجتماعیمچنان احزاب و سازمانهاقدرت و اداره دولتی ه

تشبث آزاد، حق مالکیت و تصرف در آن،حق کار و آزادی در )اقتصادی 
حق برخورداری از نیازمندیهای ضرور معیشتی  انتخاب نوع و محل آن،

تامین نیازهای ) و امنیت اجتماعی( و تامین حد ضرور رفاه اقتصادی
، حمایت از ارزش های فرهنگی مسکن، صحت، آموزش :اساسی بشری

اجتماعی همچنان محافظه آنان در برابر انواع ستم و  افراد و گروه های
شکنجه های جسمی و روحی و پاکیزه نگهداشتن محیط زیست و 

بدون تامین حقوق و  صلح و در نهایت( انواع آلودگی آن جلوگیری آز
به همین ملحوظ دولت هایی . های بنیادی بشری روئیت نمی یابد آزادی
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ق به درستی عرصه های فو که وظایف و مسولیت های خویش را در
، دولت های فاقد کارایی برای تامین امنیت ملی و در ایفا نموده نمیتوانند

، ی تامین صلح پایدار محسوب گردیدهنتیجه دولت های ناتوان برا
قادر . ه دولت مدرن حفظ نموده نمیتوانندمشروعیت خویش را بمثاب

ی نبوده بلکه گردیدن یک دولت به انجام وظالف فوق الذکر امر ذهن
چنین دولتی محصول پروسه پیچده و عینی تکامل اجتماعی ـ اقتصادی 

تکوین « دولت ـ ملت»امل است که می باید طی این پروسه ماهیت متک
سه تشکل دولت به همین ملحوظ پروسه تکوین صلح با پرو. یافته باشد

 .ـ ملت مرتبط میگردد

آن با برداشت کنونی، در بعد خارجی  مسئله اتکای صلح بر امنیت ملی
سی یک کشور ، حاکمیت ملی و استقالل سیانه تنها حفظ تمامیت ارضی

برای  بلکه امادگی یک کشور ؛، شامل میگرددرا از تعرض دول خارجی
، اعزام مخفیانه نیروهای مسلح اجیر حمله نظامی بر کشور دیگر

حمایت داخلی کشور دیگر و یا بوسیله یگ کشور بمنظور اخالل امنیت 
داخلی یک  ، لوژستیکی و تسلیحاتی گروه های تخریبی و ترورستیمالی

از  خدر و تجهیزات نظامی، قاچاق مواد مکشور بوسیله گشور دیگر
، همچنان تخریب و آلوده ساختن محیط خاک یک کشور به کشور دیگر

ه زیست بوسیله یک کشور و گسترش اثرات نامطلوب و زیانبار آن ب
تهدیدی برای امنیت ملی یک  نیز کمیت کشور دیگرجغرافیای تحت حا

کشور بوسیله کشور دیگر و در نتیجه تهدیدی برای زندگی صلح آمیز 
 .نگ محسوب میگردندکشور دیگر و عوامل تحریک ج

شدن و گسترش  افرون بر آن در نتیجۀ تسریع پروسۀ جهانی
. نیز ماهیت فرا ملی کسب نموده است، صلح روابط میان دولت ها

 و تامین امنیت جهانی نابرین صلح جهانی نیز نمیتواند بدون تحفظب
، علل و انگیزه مین ملحوظ عناصر مخل امنیت جهانیبه ه. تصور گردد

طر برای صلح جهانی محسوب های تحریک جنگ و در نتیجه خ
تالش علنی و حتی اقدامات مشکوک برخی کشور ها برای . میگردند

عی اعم از اسلحه اتومی، کمیاوی و ی کشتار جمدستیابی به سالح ها
، جرایم سازمان بافته بین المللی بیولوژیکی، تروریزم بین المللی

زمان های بین المللی قاچاق منجمله مافیای بین المللی مواد مخدر و سا
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انسان، اسلحه، مواد و فن آوری اسلحه اتومی، ترویج سازمانیافته 
امنیت و صلح طر برای همه خ افکار، اندیشه ها و عقاید ترورستی

 .جهانی محسوب میگردند

همچنان تداوم آلودگی محیط زیست به ناامنی حیات انسان در 
سوراخ شدن الیۀ اوزون در اثر گاز های . یگرددکره زمین منجر م

گلخانه یی باعث گرم شدن تدریجی کره زمین گردیده که با آب شدن یخ 
های  ردد که بخشها بلند رفته باعث میگهای قطبی، سطح آب بحر

ن هوای زمین جنگل همچنان با گرم شد. بزرگی از زمین زیر آب گردند
ه های ، رود خانه ها خشک و آلودگی آب و هوا، زمینها از بین رفته

، سطح مرگ و میر انسانها و سایر شیوع امراض را مساعد ساخته
بنابرین گسترش روند آلودگی . دات زنده کره زمین را باال میبردموجو

. عه جهانی را با خطر مواجه میسازدصلح و امنیت جام ،محیط زیست
جهانی، ) نیت بین المللیبدین ملحوظ در مقابله با هر تهدید به صلح و ام

، شورای امنیت ملل متحد برخاسته و به (قاره یی، منطقه یی و داخلی
اید از نمایندگی از جامعه جهانی اقدام نموده و در صورتیکه ایجاب نم

ضرور است درینجا به این حقیقت تلخ نیز . نیز استفاده مینماید قدرت
استفاده نا جایز از ماهیت  دد که برخی از قدرت های جهانی بااشاره گر

ان بی توجه به عوامل ریشه ، همچنجهانی صلح و توجیهات ناروا از آن
های ه شان را بر حریم کشور، اهداف و اعمال تجاوزگرانیی جنگ

اخته از آن در جهت اغفال ذهنیت های عامه ، مستور سمستقل
 .رندشهروندان کشور خویش و ذهنیت های عامه جهانی  بهره می ب

مفهوم صلح را در گستره دستیابی به چنین اهدافی می باید درک 
فی را در کرد و اندیشه سیاسی مصالحه ملی دستیابی به چنین اهدا

کسیکه مفهوم صلح . افاده مینمایدخارجی کشور  و روابط عرصه ملی 
و مصالحه ملی را در چنین گسترۀ درک نمی نماید به توهم ساده 

زیرا . میق و علمی این مفهوم ناتوان استانگاری مبتال بوده از درک ع
، بمثابه ُمَسکنی است برای تسکین برخورد نظامی و انفاذ آتش بس قطع

 درد ناشی از یچ صورت علل و عوامل اساسی مرض ومؤقتی که به ه
نسته و با زایل شدن اثرات ُمَسکن، ارگانیزم آن را درمان نموده نتوا

، ت درد ناشی از علل و عوامل مذکور، دوباره و به تکرار از شدمصاب
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لح از سرد سازی فضا و به همین علت پروسه ص. پیچددرهم می 
می ، آغاز و تا زمانی ادامه وضعیت جنگی، قطع جنگ و انفاذ آتش بس

افراد  فرهنگی و واست های سیاسی، اقتصادی، اجتماعییابد که میان خ
جوامع متخاصم، با توصل به یک  یا و گروه های متخاصم اجتماعی و

و سازگاری  ،عادالنه توازن، تعادل طرزالعمل اصولی و میکانیزم و
 . ، دوباره برقرار گرددهمزیستی قانونمند

جوامع ی و پایدار در ، دستیابی به صلح واقعبه ملحوظ فوق
نماید می را احتوا آنی نبوده بلکه پروسه دراز مدتی ، امرمصاب به جنگ

 .که از مراحل ذیل متشکل است

 : ـ قطع جنگ و برقراری صلح 1 .6

مجموع اندیشه ها، که در جریان آن  مرحلۀ را احتوا مینماید
معطوف به سرد سازی فضای جنگی،  یلِ وسا ها و سایرتدابیر، ساختار

، تبلیغاتی و روانی جنگ بوده و روی برقراری قطع اشکال فزیکی
مرحله همه اندیشه طی این . در این عرصه ها تاکید دارد« بس آتش»

ها و وسایل معطوف به قطع  تشدد در عرصه های ها، تدابیر، ساختار
اجتماعی و ملت ها  ، گروهایده و بر تامین امنیت فزیکی افرادفوق بو

ادی جنگ دست ناخورده باقی تدابیرعوامل بنیطی این . نظارت مینماید
، نه شناخت و ین مرحله معطوف به تسکین درد استیعنی ا. میماند

 .محای عوامل مرض و درد ناشی از آنا

 :ـ حفظ صلح 2 3.

ینماید که طی آن مجموع اندیشه ها، تدابیر، مرحلۀ را احتوا م
به  ، خصلت بازدارنده داشته و معطوفساختارها و سایر وسایل

گیری از درگیری مجدد اشکال فزیکی، تبلیغاتی و روانی جنگ جلو
نظارت بر چگونگی رعایت توافقات آتش بس بوسیله جوانب . میباشند

لح از جمله مشخصات قوای حفظ ص مکانیزم و متخاصم قبلی و توظیف
 .این مرحله اند
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 : ـ اعمار صلح  6 .6

صلح  تحققدر پروسه طوالنی ترین و پیچیده ترین مرحله 
ها ، ساختارطی این مرحله مجموع اندیشه ها، تدابیر. محسوب میگردد
علل و عوامل  ، معطوف به شناخت عینیو امکاناتو سایر وسایل 

، وظیفه رفع بنیادی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی جنگ بوده
، اعمار و جبران مجدد اساسی و ریشه یی این علل و عوامل، بازسازی

، ی از جنگ در عرصه های اجتماعی، اقتصادیناشخرابی های 
آماده نمودن جامعه بخاطر سوق آن بسوی  ۀفرهنگی وروانی را تا مرحل

و تامین مجدد تعادل، سازگاری و  پروسه انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی
. ادامه می یابد همزیستی طبیعی میان گرایشها و روندهای اجتماعی،

نگ جنگ به فرهنگ ذار از فرهپروسه گ یعنی طی این مرحله می باید
تشویق  اندیشه های معطوف به تحریک و یعنی .صلح تکمیل گردد

و  حقوقی، اجتماعی ،ساختارهای سیاسی. دنجنگ بی اغتبار ساخته شو
تفرقه و سرکوب بکار ، ه آالت و وسایل ستم، تبعیضبفرهنگی که بمثا

 ،دموکراتیکهای نو با ماهیت میرفتند، مضمحل و بجای آنها ساختار
 .تاسیس و بکار انداخته شوند

انی نمیتوان خط فاصلی میان مراحل سه گانه فوق از لحاظ زم
آنها میتوانند همزمان و یا در زمان های متداخل باهم آغاز . ترسیم نمود

و ادامه یابند ولی اجرای وظایف مربوط به دو مرحله که در اول تذکار 
رحله سومی رای وظایف مربوط به میافته کوتاه مدت بوده در حالیکه اج

، مستلزم افزون بر آن، تحقق پروسه صلح. دراز مدت محسوب میگردد
شرکت تمام جوانب متخاصم و یا حد اقل جوانب عمده متخاصم می باشد 

بی به صلح که بتوانند نقش تعیین کننده در تحقق این پروسه و دست یا
 . پایدار را ایفا نمایند

 ـالحه مـلی سیاسی مص ۀاندیش ـ 6

 صلح  حققت ۀروسـری پـزار فکـاف



  56  ملی مصالحۀ    

 

، صلحپروسه تحقق مراحل سه گانۀ  یبیان اندیشه یی ـ سیاس
، تشخیص افزار و وسایل و طریقه های بکاربرد آنان تعیین اهداف

تیابی به امر صلح بمنظور دستیابی به این اهداف که در مجموع دس
سیاسی معطوف به ، اندیشه ر سازدرا ممکن و میس واقعی و پایدار

 .صلح محسوب میگردد 

ویسندۀ فرانسوی سیاسی مطابق به تعریف ریمون آرون ن ۀاندیش
که به اندازۀ [ سیاسی ] کوشش برای تعیین اهدافی »: عبارت است از

معقولی احتمال تحقق دارد و نیز تعیین افزار های که در حد معقولی 
 (.2)« بشوندتیابی به آن اهداف میتوان انتظار داشت موجب دس

، میتوان تذکار داد که اندیشۀ سیاسی بر با توجه به تعریف فوق
فلسفۀ سیاسی اتکا داشته ولی از فلسفه سیاسی بخاطری متمایز است 

ه که صرف در محدودۀ عالیق عام و انتزاعی توقف ننموده بلکه جنب
یعنی اندیشه سیاسی به این مسئله . های عملی تری را احتوا مینماید

دارد که زندگی سیاسی را چگونه بر بنباد کدام اصول فلسفی ـ توجه 
هیت افزار و تعریف صلح با توضیح ما: مثالً . سیاسی، سازمان دهد

با اتکا به همین  ، اماوسایل دستیابی به آن، کار فلسفه سیاسی است
، بیان کلی این مسئله شامل حوزه اندیشه سیاسی تعریف و توضیح

تیابی به صلح امر دس ا استفاده از کدام وسایلگونه و بچ: میگردد که 
  .ین هدف را بطور معقول ممکن سازدرسیدن به ا سازمان داده شود تا

ریه سیاسی را در ترکیب اندیشه سیاسی اگرچه عناصری از نظ
زیرا نظریه سیاسی با بکاربرد . خویش دارد، اما متفاوت از آن است

، به تحلیل و تبین ِاغلباً اجزا توجه داشته ی اثباتی علوم، بهروشها
ی و عمل در قبال آن سروکار تجویز تغییر واقعیت اجتماعی و سیاس

توضیح علمی واقعیت اجتماعی و  در حالیکه اندیشه سیاسی. ندارد
سیاسی را در کلیت آن چنان در نظرداشته که رابطه انداموار میان 

ت را تجویز و عمل در قبال آنرا ، تغییر واقعیآنرا برمالاجزای پراکنده 
 .(6)زنش اخالقی، توصیه نمایدتوأم با تائید و یا سر
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جود داشتن همسانی در برخی مواردی، اندیشه سیاسی باو
، زیرا مانند ایدیولوژی سیاسی مجموعۀ از ایدیولوژی سیاسی نیست

حقایق مطلق و تغییرناپذیر مبتنی بر احکام عام و جهانشمول تلقی نشده 
، بلکه مجموعۀ از اندیشه د و اطاعت مذهبی گونه نمی انجامدتعب و به

علمی واقعیت های متحول مرتبط بهم را شامل میگردد که بر مبنای بیان 
، اهداف سیاسی را تعیین و افزار و روش های مشخص جوامع معین

بر اقناع، اعتقاد را  های دستیابی به این اهداف را معین ساخته و مبتنی
أم با شناخت و توضیح علمی چون اندیشه های سیاسی تو. دبرمی انگیز

، بنابرین اندیشه ا نیز در برابر خویش قرار میدهند، تغییر آنرواقعیت
ل خویش ایجاد های سیاسی اکثراً میتوانند جنبش های سیاسی را در حو

 .و آنان را سمت دهند

اندیشمند سیاسی کسی نیست که صرفاً دارای » :بدین ملحوظ
سیدن به آن هدف ها را به از آرأ و اهداف باشد و افزار ر مجموعۀ

، بلکه باید بتواند در بارۀ آرأ و عقاید خود به شیوۀ عقالنی و دست دهد
آرأ و  تا حدی که اندیشه های او دیگر صرفاً  منطقی استدالل کند،

 .(6)«ترجیحات شخصی بشمار نرود

در ، اینک مفهوم صلح و ماهیت اندیشه سیاسی بادرک از
انطباق با آن فراورده های فکری ـ سیاسی شهید دوکتور نجیب هللا 

طه به رئیس حزب وطن و رئیس جمهور سابق افغانستان را در راب
 :دستیابی به صلح در کشور ما، مورد تدقیق قرار میدهیم

طه شهید دوکتور نجیب هللا فرآورده های فکری خویش را در راب
. ندمیخواند«  ۀ صلح آفریناندیش» به دستیابی به صلح در کشور ما، 

های شان در زمینه  ، طی یکی از بیانیهبطور مثال ایشان با تواضع
این اندیشۀ صلح آفرین که بوسیله خود مردم بوجود » : چنین گفته اند

نیرو و . عقول و قلوب مردم را تسخیر میکندآمده بصورت هرچه بیشتر 
قـابلیـت زیست آن در پـیـونـد ، غـلبه نـاپـذیـری و جاذبه ایـن انـدیشه

 . (8)«اگسستنی با روان مردم قرار داردن
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 ۀاین فرآورده ها ی فکری را اندیش چرا دوکتور نجیب هللا
 :؟سیاسی میخواندند

ابق به دیالکتیک اندیشه و سیاسی مصالحه ملی مط ۀـ اندیش
، از یک سو خود محصول اوضاع عینی اجتماعی ـ اقتصادی واقعیت

انی بوده و از سوی دیگر مانند هر اندیشۀ سیاسی دیگر بر جامعه افغ
تغییر اوضاع مذگور تاکید دارد و به منظور تغییر اوضاع مذکور نه تنها 

به دستیابی به  مجموعه آرأ و اهدافی معقول و قابل تحقق را در رابطه
، اقتصادی و فرهنگی صلح ارائه میدارد، بلکه وسایل و افزار سیاسی

میتوان در حد معقولی  معین می سازد که با بکاربرد آنهاز معقولی را نی
 .تیابی به امر صلح را انتظار داشتدس

ـ چون صلح در زمرۀ مفاهیم خیر و صالح عمومی، یکی از 
مصالحه ملی نیز مانند  ۀسفه سیاسی را تشکیل میدهد، اندیشمباحث فل

برداشت  با همین. دیگر با فلسفه سیاسی قرابت دارد هر اندیشه سیاسی
این سیاست با طرز تفکر نوین »:دکه دوکتور نجیب هللا تاکید مینموبود 

  .(0)«لسفه صلح ارتباط ناگسستنی داردسیاسی و ف

توأم با ملی تحلیل و تبین محض نبوده بلکه  ۀمصالح ۀـ اندیش
، پیوسته تحلیل و تبین مقاصد خویش، مانند هر اندیشه سیاسی دیگر

ین مقاصد و وسایل مورد استفاده در زمینه را راه و روش دستیابی به ا
 .دمیساز ده و در قبال آن به عمل وادارتجویز نمو

ـ اندیشه مصالحه ملی مانند هر اندیشه سیاسی دیگر نه تنها با 
واقعیت های اجتماعی ـ اقتصادی جامعه افغانی سروکار دارد بلکه در 

نقد ده مطابق به اصول خویش به برخورد با این واقعیت ها بیطرف نمان
 .تردید و یا تائید آن می پردازد تغییر، تصحیح، تکمیل، آن جهت

، ـ اندیشه مصالحه ملی وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی
ن روابط و مناسبات آن را با ، همچناانیفرهنگی و نظامی جامعه افغ

برسی در کلیت آن مورد  کشورهای همسایه و جهان، نه جدا از هم بلکه
میان ( دامواران)روابط ارگانیک  شناخت از آنان را تامین و قرار داده،
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، در نتیجه سیستم بهم مرتبط از اندیشه های ان را وضاحت دادهش
سیاسی را بمثابه نخستین دستگاه تفکر سیاسی در تاریخ اندیشه های 

تور نجیب هللا وکمبتنی بر همین اصل د. سیاسی افغانستان ارائه میدارد
های زندگی اجتماعی یعنی  این سیاست تمام عرصه»: تاکید میداشتند که

ولت داری جدید را در ، ساختار های نظامی و ایجاد داجتماعی، فرهنگی
 .(6)«بر میگیرد

لی را م ۀسیاسی مصالح ۀدوکتور نجیب هللا نه تنها اندیش ـ شهید
هدف  گی و نظامی به، فرهندر عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی

ی سالهای پیوسته ط ار مطرح نمودند و آن رادستیابی به صلح پاید
، بلکه غنا بخشیدنددر جریان تالش و مبارزۀ عملی  1661ـ 1608

بطور گسترده و پیگیر از این آرأ و عقاید خویش بطور عقالنی و 
ق رسانه های ، از طریداخل حزب، در پارلمان افغانستانمنطقی در 

، در سازمان ملل و سایر مجامع بین المللی داخلی و خارجی گروهی
ستدلل ساختند که این اندیشه دفاع نموده صحت و حقانیت آنرا تا حدی م

د و یایشان محسوب نمیگرد« صرفاً آرأ و ترجیحات شخصی»دیگر ها 
یع سیاسی و اجتماعی نه تنها در اینک در حول آن جنبش های وس

ر برابر طراح وزادگاه م سکوت توطئه آمیز دعلی الرغ)افغانستان بلکه 
 .سایر نقاط جهان ایجاد گردیده استدر ( این اندیشه

زمان ملل متحد بنابر دالیل متعدد، طی سالهای اعالم، چون سا
تور دوک شهید سیاسی مصالحه ملی بوسیله ۀپروسه غنا و تعمیل اندیش

یل گردانیده حل معضله افغانستان دخ ۀ، در مسئلنجیب هللا و حزب وطن
، با ت مبتنی بر این اندیشه شرکت نمودشد و در پروسۀ تحقق سیاس

های با اوضاع مشابه به انتباه از این پروسه و تعمیم آن درسایر کشور
اینک جنبش . ین اندیشه خصلت جهانی بخشیده است، به اافغانستان

هبری مصالحه ملی به جنبش جهانی مبدل گردیده است که اکثراً تحت ر
 .زمان ملل پیش برده می شودسا

« اندیشه و سیاست مصالحه ملی»دوکتور نجیب هللا همیشه از 
ین مثالً در بیانیه خویش طی دوم. با تفکیک از همدیگر یاد مینمود

 چنین 1600سرطان  0، مؤرخ اجالس کمسیون عالی مصالحه ملی
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قمندی عظیمی را در اندیشه و سیاست مصالحه ملی عال»:گفته اند
، در از کشور، در ملل متحد، در سازمان کنفرانس اسالمیخارج 

، در گردهمایی های احزاب رات افغانستان و پاکستان در ژینومذاک
ماعی بین المللی بوجود آورده دوست و برادر و در سازمانهای اجت

ه حقانیت انتخاب ما به نفع صلح، اعتقاد بیشتر در همه جا ب. است
صالحه ملی لی مبتنی بر اندیشه سیاسی مبنابرین اقدامات عم. «میگردد

ر عرصه هـای مختلف حیات اجتمـاعی، ، ددر اوضاع و احوال مشخص
« ملی ۀسیاست مصالح»می و مناسبات خارجی،اقتصادی، فرهنگی، نظا

 . محسوب میگردد

، دستیابی به آن داشت عمق و پهنای غنای مفهوم صلحبا درنظر
اگر از یک سو  افغانستاننگ زدۀ با وضعیت مثل ج هایدر کشور

، پیچیده و میشود از جانب دیگر وظیفه دشوار ضرور تلقی میشد و
 با توجه به همین حقیقت بود. دراز مدت محسوب میگردید و میگردد

، بلکه ملی صرف ختم جنگ نه ۀسیاسی مصالح ۀهدف اندیش: که
. جنگ به فرهنگ صلح را در نظر دارداجرای وظایف گذار از فرهنگ 

 سیاست مبتنی بر همین اندیشه مین ملحوظ دوکتور نجیب هللابه ه
 .میخواندند( استراتژیک)را سیاست دراز مدت ( ملی ۀسیاست مصالح)

نقش عامل انسانی در اخیر این فصل ضرور است تاکید گردد که 
هیچ . حقق اندیشه های سیاسی و سیاست ها، تعیین کننده استدر امر ت

 ،مبتنی آن، بدون موجودیت عامل آگاهدیشه سیاسی و سیاست های ان
با در نظرداشت . معتقد و مؤمن به آرمانهای خویش، نمیتواند تحقق یابد

این اصل باید تذکار نمود که چون مضمون اساسی اندیشۀ سیاسی 
بودن این اندیشه « ملی»بودن و  «صالح»مصالحه ملی را اصل های 

تشکیل ( عملکرد آن  هم از لحاظ خاستگاه و هم از لحاظ: ملی بودن )
سیله این اندیشه صرف دستیابی به آرمانهای مطروحه بو. میدهند

زیرا تعمیل . صورت گرفته میتواند« ملی»و « صالح»بوسیله کادرهای 
های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارسیاست ها و تاسیس ساخت

ت مؤمن به رسال ، معتقد وبه کادر های آگاه«  ملی»و « صالح»
استعداد های معنوی و فزیکی ، تا داردبا تقوا ضرورت  خویش، همچنان

مساعد  از منابع داخلی و)اتباع، ظرفیت های اقتصادی دست داشته 
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را در استقامت های  ، اجتماعی و علمیوساختار های سیاسی( خارجی
، هدفمند، عادالنه و با مؤثریت هرچه فوق بکار برده، پروسه را آگاهانه

لفعل یعنی این مامؤل بدون حضور با . ت نمایدبیشتر سازماندهی و نظار
، نیروی پیشآهنگ متشکل وآگاه، معتقد، مومن و با وقف ُمصلِح و ملی

 .رهبری نماید ، ممکن نیست سازماندهی و که پروسه را
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 :یادداشت های فصل دوم        

و ( منجمله جامعه)ان درک حقیقت ساختار های طبیعت ـ تو 1
چگونگی عملکرد و گرایشات ذاتی و درونی این ساختارها و روند های 
ناشی از آنان بوسیله عامل آگاه انسانی و سازمان دهی آگاهانۀ اندیشه 

درک بخاطر تقویت گرایشهای و و عمل فردی و اجتماعی مبتنی بر این 
و تضعیف گرایشهای نامطلوب مذکور،عمل خردمندانه  های مطلوبروند
س اندیشه و عمل خردمندانه افراد و گروه های اجتماعی نه تابع پ. است

، بلکه ناشی و ی بیگانه و مستقل آنان از واقعیتامیال ذهنی و سلیقو
 .محدوده از واقعیت های مذکور اند در

اریخ اندیشه های سیاسی قرن ، با نقل از تـ ریمون آرون 2
 . بشیریه، اثر حسین 10بیستم، جلد اول صفحه 

اریخ اندیشه های سیاسی قرن ، تحسین بشیریه: ک .ر ـ   6
 .15و  16، صفحات بیستم

 .10صفحه  ،ـ همانجا  6

ین اجالس کمیسون عالی بیانیه در دوم ،ـ دوکتور نجیب هللا 8
، برگرفته از مجموعه نشر شده 1600سرطان  0مصالحه ملی، مؤرخ 

 .دوکتور نجیب هللابه مناسبت سومین سالگرد شهادت 

در اجالس کمیسون عالی مصالحه بیانیه  ،دوکتور نجیب هللاـ  0
برگرفته از مجموعه نشر شده  ،1600جدی  20ملی، منعقدۀ مؤرخ 

 .21صفحه  ،ومین سالگرد شهادت ایشانبمناسبت س

در اجالس کمیسون عالی مصالحه بیانیه  ،ـ دوکتور نجیب هللا 6
ه به ، برگرفته از مجموعه نشر شد1600جدی  20ملی، مؤرخ 

 .26صفحه  ،ناسبت سومین سالگرد شهادت ایشانم

 



 فصل سوم

 

 ماهیت اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی

 ملی هم از لحاظ مضمون و محتوی ۀسیاسی مصالح اندیشۀ
تکامل و غنای  ،پیدایش زایش، ،خویش، هم از لحاظ بستِر نطفه بندی

برای دستیابی به این اهداف  خویش و هم از لحاظ اهداف و وسایلی که
 .سیاسی دارای ماهیت ملی است  اندیشۀ، دگرفته می شو بکار

 :ملیـ مفهوم مصالحه  1

، باتوجه به بنیادهای اندیشه یی ملی ۀکیبی مصالحمفهوم تر
 :خویش، سه مسئله اساسی ذیل را افاده مینماید

سیستمی از اندیشه ها و مبتنی بر آن « مصالحه»ـ واژۀ الف 
، همچنان روشها و قدامات عملی استراتژیک و تاکتیکیاتخاذ تدابیر و ا

برقراری )  صلح حققمینماید که معطوف به پروسه ت وسایلی را احاطه
 . است( ، حفظ صلح و اعمار صلح صلح

، سیستمی از اندیشه ها و در مفهوم فوق« ملی»ـ واژه  ب
یک و تاکتیکی، قدامات عملی استراتژمبتنی بر آن اتخاذ تدابیر و ا

بخاطر تامین و حفظ منافع ملی و  همچنان انتخاب روشها و وسایلی
 :دپروسه بالندگی ارزشهای ملی را در استقامت های ذیل در بر میگیر

، اقدامات، روشها و دابیر، تاندیشه ها :ـ در حیات داخلی 1ب ـ 
وسایلی را احتوا مینماید که معطوف به پروسه رشد و تحول خورده 

، به خواستها...  ری، سمتی، محلی وستها، تمایالت و مختصات تباخوا
این مأمول همسنگ و موازی با . تمایالت و مختصات کالن ملی باشند

، به پختگی ه، پیوسته و به تدریج، تبارز یافت«ملت»پروسه تکوین 



  88  ملی مصالحۀ    

 

ملی و سیاست های مبتنی بر آن  ۀسیاسی مصالح ۀندیشیعنی ا. میرسد
محلی؛ یعنی ، فراسمتی و فراقومیبه اهداف فرااز یک طرف دسترسی 

دسترسی به اهداف ملی را در برابر خویش قرار میدهد، مختصات و 
، تقویت مینماید شخیص آنرا تحرک و پویایی بخشیدهارزشهای ملی را ت

و از جانب دیگر خود بر مختصات و ارزشهای ملی اتکا نموده مبتنی بر 
بستر متغییر و متحول در خواستها و ضرورت های ملی مطرح و 

 .پیوسته رشد یافته و غنا کسب مینماید ،ارزشهای ملی

محصول سطحی از رشد و : با درنظرداشت تعریف ملت که 
پختگی نظام اجتماعی ـ اقتصادی است که با پیمودن مراحل و مدارجی 

ی مشترکات بر مبنا فرهنگی اقتصادی و ،اجتماعیتاریخی  از تکامل
  .یک جغرافیای مشترک بوجود می آید، در تنیکیباهمی گروه های ا

هم مانند  حه در یک کشور مصاب به جنگ داخلیپروسه مصال
جنگ مختل گردیده تداوم ـ که به علت  ، با پروسه تکوین ملتافغانستان

گذار از . مرتبط به هم  در نظر گرفته شوند است ـ می باید موازی و
، وسیع مبارزه دراز مدتلح مستلزم کار و فرهنگ جنگ به فرهنگ ص

منجمله دولت  ،و برنامه ریزی شده از جانب ساختار های سیاسی ملی
 .ملی است 

سیاست )صلح  تحققملی، سیاست علمی  ۀپس سیاست مصالح
 ، اقتصادی واعمار بنیاد های اجتماعی ،ظ صلح، حفصلحبرقراری 

. و ملی است ( جنگ سیاست بر گشت ناپذیر ساختن یعنیفرهنگی صلح 
بخاطری ملی است که از یک جانب فراقومی و فرا سمتی است و مجمع 

ته ها و ملی و منافع آن را در نظر دارد و از جانب دیگر در بستر خواس
، غنا یافته و غنی تر میشود و ضرورت های ملی  زاده شده، رشد کرده

 .همچنان بر مختصات و ممیزات و ارزشهای ملی اتکا دارد 

های دیگر، در در برخورد با کشور :ارجیـ در روابط خ 2ب ـ 
تمام عرصه ها طی تدابیر و اقدامات خویش، تامین و تحکیم منافع ملی 

، تفاهمات و مراودات ،داشته و آنرا محور اساسی مناسباترا در نظر 
 .توافقات خویش قرار میدهد
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ملی سیستم یا دستگاه فکری ـ  ۀسیاسی مصالح ۀـ اندیش 3ب ـ 
، تدابیر و اقدامات بنابرین اندیشه ها. انیک استگسیاسی واحد و ار

،  تدابیر و اقدامات سۀ تکوین صلح و همچنان اندیشه هامعطوف به پرو
ل خرده خواست ها و تمایالت تباری، محلی و معطوف به امر تحو

ن ملی، دریک کشور مصاب به ، به خواست ها و تمایالت کالسمتی
، نه (لی آند منطقوی و بین الملجنگ داخلی با در نظر داشت ابعا)جنگ 

، تدابیر و اقدامات معطوف باید مجزا از هم دیگر، بلکه بمثابه اندیشه ها
 .به پروسه واحد ارگانیک و مؤثر باالی همدیگر، طرح و تعمیل گردد

 ـ ضرورت طرح و بستر تاریخی  2

 انـدیشـۀ سیــاسی مصـالـحه مـلــی

ملی سیستمی از نظریات بهم  مصالحۀ سیاسی اندیشۀ چون
الت متراکم جامعه افغانی در برای حل ابعاد داخلی و خارجی معض مرتبط
شناخت پروسه تاریخی تشکل و  ؛ بنابرینمعین است« مرحلۀ»یک 

محتوای این معضالت، دستیابی به درِک علل تراکم و حل نشدن به موقع 
، تحریک مل داخلی و خارجی ِ ومعقول آنها و سرانجام تشخیص عوا

گسترش و بروز بی کنترول و انفجاری آن ـ که نه تنها سرا پای جـامعـۀ 
افغـانی و منطقۀ ما را بـه بحـران کشـانید بـلکه پای جـامعۀ جهانی را 
نیز در بسا جهات دخیل گردانید ـ به ما کمک مینماید تا معقولیِت را 

 ۀ سیاسیاندیش» درک نمائیم که اندیشۀ حل این معضالت را به نام
 .یاد نموده اند « مصالحۀ ملی

تاریخی ، پروسۀ درک معضالت متراکم جامعه افغانی چگونگی
، علل تراکم و تعیین راه ها و وسایل حل تشکل و محتوای این معضالت

واقعیت های موجود جامعه افغانی آنها، از دو دیدگاه افراطی بیگانه با 
و با توسل به زور ـ که  (فراطی  و چپ افراطیایدیولوژی های راست ا)

آنهم با اتکا به نیروها و محرکات خارجی و مطابق به منافع آنها تعمیل 
میگردید ـ نه تنها زمینه های حل معقول و آرام این معضالت را مساعد 

تعمیق  ،مذکور را هرچه بیشتر مکروبی ساختنساخت بلکه معضالت 
ر درنتیجه د. ردیدوز انفجاری آنها نیز گگسترش داد و باعث بر ،نمود
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اقتصادی، سیاسی و فرهنگی   ،ساختار ومحتوای زندگی اجتماعی
کشورما، گرایش های متضاد و متناقض راست و چپ افراطی زمینه 
تبارز یافته، نه تنها در تقابل و تنازع ِ توأم با خشونت باهم، بلکه در 
 برخورد خشن با واقعیت های جامعۀ افغانی و جریان رشد طبیعی آنان

 . نیز قرار گرفتند

این وضعیت بطور طبیعی ضرورت زایش اندیشۀ جدیدی را 
 مطرح کرد که بتواند وضعیت موجود را ارزیابی و واقعیت ها را

افـراط راست و چپ ؛ نه آنطوریـکه دو آنطوریکه هستند بـازخوانی نماید
حول چنین وضعیتی مصالحۀ ملی در  سیاسی اندیشۀ. تصور می نمودند

محتوا یافت و جویای غنامندی، همچنان پویای دست یابی به  ،زاده شد
ی متقابل بنابرین این اندیشه همه جهات و گرایشها. اهداف خویش است

ر گسترۀ آن، به مصالحه فرا ع ملی و دو متنازع فوق را از موض
، فرهنگی و سیاسی خواند؛ تا درتمام عرصه های اجتمـاعی، اقتصادی

د و به تقابل و تنازع ـ ازمواضع افراِط تمامیت اعتدال و کثرت را بپذیرن
که از منابع خارجی تحریک و تمویل و  خواهانۀ توأم با خشونت و زور

 .در استقامت های منافع آنان سوق میگردند  ـ خاتمه دهند 

ضرورت تکوین اندیشۀ مصالحه ملی و ضرورت اتخاذ روشها و 
ن شرایطی، به هدف وسایل سیاسی برای تعمیل اندیشۀ مذکور، در چنی

نه تنها رفع تناقض مذکور، بلکه اعادۀ مجدد تداوم رشد موزون روند 
. ، اقتصادی و فرهنگی جامعه افغانی، بوجود آمدسیاسی، اجتماعی های

مصالحه ملی برمبنای دیالکتیک ـ سیاسی های اندیشه یی بنابرین بنیاد
زمان بمثابه اندیشه و واقعیت جامعه افغانی محتوی یافت و به مرور 

افغانی ـ با تاثیر متقابل اندیشه و عمل ـ غنا  ـ سیاسی دستگاه فکری
طبیعی است که این دستگاه فکری عمدتاً از . کسب نمود و مینماید

واقعیت های جامعه افغانی ـ که در امتداد سده ها شکل گرفته و محتوا 
غذیه کسب نموده اند ـ و مبتنی بر شناخت علمی از این واقعیت ها، ت

، پاالیش ر بالندۀ این واقعیت ها را تشخیصمینماید و در عین حال عناص
و تقویت نموده و برای رشد و انکشاف طبیعی و موزون آن به سطح 

 .ارزشهای معاصر ملی، کمک مینماید
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منطقی است که برای شناخت این دستگاه فکری، عناصر 
باید به متشکله آن و پروسۀ تاریخی تشکل هریک از این عناصر، 

جامعه افغانی، سیر تکامل تاریخی و تاثیرات متقابل روابط آن با سایر 
جوامع بشری ـ در تمام ابعاد و عرصه های مادی و معنوی ـ مراجعه 

امل، حضور پا به پای تکامل تاریخی جامعه و فراز و فرود این تک. نمود
ه ، تحول و غنای مفاهیم متشکله این دستگااین عناصر، مضمون آنان

 .رادر نظر گرفت 

 :اینک مسئله را بطور مشخص مطرح مینمائیم 

فارسی و معادل ترکیبی پشتوی آن در زبان  «مصالحه» ۀکلم
برای تمام گویندگان این دو زبان و همه الیه ها و اقشار  (هړروغه جو)

مردم ما  ـ با در نظرداشت سطح متفاوت سویه و سواد شان ـ قابل درک 
تاریخی کشور و انکشاف اجتماعی ـ اقتصادی آن، در سیر تکامل . است

و موجود  عادل آن در تمام زبانهای باستانیمفهوم مصالحه و یا م
ین مفاهیم در مناسبات اجتماعی سرزمین ما وجود داشته و دارد ،ا

شندگان این سرزمین و عرصه های مختلف حیات فرهنگی وسیستم با
ن پیوسته غنا کسب نموده اندیشه یی آنان، کاربرد داشته که مضمون آ

بحث درین زمینه را میتوان بر پایۀ کار تدقیقی و تحقیقی . و مینماید
 .بطور علمی ادامه داد

چنانجه توضیح گردید که مصالحه یکی از مفاهیم فلسفۀ سیاسی 
خیر و صالح عمومی را احتوا  و بخشی از مباحث مربوط به مبانی بوده

رشادات دینی نیز بیشتر بار سیاسی بکاربرد این مفهوم در ا. مینماید
 :بطور مثال. دارند تا صرفاً دینی و اخالقی 

باستانی باشندگان سرزمین خود در نخستین دین یکتا پرستی 
، گفتار اندیشه نیروی مظهر)سپنتا مینو ، دریافت دو نیروی متضادِ مان

( اندیشه، گفتار و کردار بد نیروی مظهر)و انگره مینو ( و کردارنیک
بوسیله زرتشت سپنتمان در بیشتر از سه هزار سال قبل از امروز و 

دین ) طرح آن بمثابه بنیاد اساسی نخستین دین یکتای پرستی مردم ما
اندیشه، گویش و کنش  مبتنی )همچنان مطرح بودن صلح  ،(مزدایی
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بر جنگ گویش و کنش مبتنی  اندیشه،)گ وجن( برصلح  بمثابه امرنیک
بخصوص که . ، خود مؤید ادعای فوق استین میاندر( بمثابه امر بد

نجات انسان را از زشتی و هدایت آنان  زرتشت انگیزه های نخستینِ 
برای با نفرت از جنگ برگرفت و بعدها مایه های نخستین  ،رابه نیکی

از هفت سالگی تا پانزده سالگی، زرتشت  »: میگویند. داعیۀ او گردید
بنام ُبرزین به فراگرفتن اصول دینی  ،نزد خردمند و پارسای بزرگ زمان

چون پس . و روش کشاورزی و درمان بخشی و شفای بیماران پرداخت
، در جرگۀ مردان بالغ علم و دانش نزد قوم خود وارد شد از تحصیل

 .پذیره شدندش و کمرآویزی را که نشان این مقام بود به کمرش بستند

نام باستانی  )سال چند نگذشت که تورانیان به ایران زمین 
 زرتشت جوان نیز برای دفاع از میهن،. تاختند( افغانستان امروز ـ ودان

در . این پیکار مدت ها طول کشید. جنگ افزار برگرفت و به نبرد رفت
که از زخم سالحهای ُبرنده و جان  یبرابر دیدگانش چه بسیار کسان

آمد  دروغ و زشتی و کژآهنگی غالب می. ِستان به دست مرگ میرفتند
دلش از این اعمال به درد آمد، پس از . و مردان یکدیگر را میکشتند

گان صف جنگ آوران خارج شد و به درمان خستگان و زخم دید
، مرهم نهد و جراحات را التیام بخشد پرداخت تا به جای مجروح کردن

مردمان را . اندیشه اش آن بود تا راهی بیابد که رنج را تخفیف دهد... 
هدام و ویرانی به سازندگی و آبادانی و زیبایی ترغیب سازد، به جای ان

استی و درستی و نیکی را رایج زشتی و پلیدی را فروافگند و ر
 .(9)«کند

تشتی صرفاً در محدوده بادرنظرداشت این مسئله که دین زر
انده بلکه تغییر یک شیوۀ های یکتا پرستی و اخالقی باقی نمتلقین باور

را به شیوۀ ( اروبیابان گردی، غارتگری و شکچادر نشینی )زندگی 
( ی، اهلی ساختن و تر بیه مواشی، کشاورزده نشینی)متکاملتر زندگی 

 اجتماعی را بجای« نو»در نتیجه جاگزینی مناسبات و فرهنگ  و
در برابر خویش قرار داده بود، طرح مفاهیم صلح و جنگ در « کهنه»

. یشتر برخوردار میگردند، عمق و پهنای ب، از اهمیتچنین جایگاهی
راعامل « کهنه» ، مناسبات وفرهنگطرفداران شیوۀ زندگی زرتشت،
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زرتشت از چنین موضیعی . راعامل صلح میخواند« نو»از  جنگ و
 :او میگفت .منادی صلح بود

سازش  آنچنان نیرویم بخش تا بتوانم صلح و! ای آهورا مزدا »
 .(2) «را برقرار کنم و بیداد و ستم را براندازم

 :ویا 

راستی  به روان آفرینش، تاب و توانایی بخش، از! ای آهورا »
و پاک منشی وسیله یی برانگیز که از نیروی آن، صلح و آسایش 

 .(3)« برقرار گردد

 : و یا

بر زمین  ،ورکنندۀ جنگ رامی ستایم دین مزداپرستی را، دُ »
... راگذارندۀ جنگ افزار را، خویشی پدید آورنده میان مردمان 

 .(4)«الخ

( دومین دین باستانی مردم ما ) چنین مثال ها را در دین بودایی 
بود که در جستجوی صلح به بودا معتقد . نیز میتوان جستجو نمود

. دست یافته است( رسیدن به آرامش ابدی روح)« روانانی»شرایط 
، در انجیل و سایر کتب مقدس در تورات ،همچنان در قرآن عظیم الشان

دس به صلح و متون فراوان وجود دارند که طی این متون مق دینی
صالحین مورد  تالش بخاطر تامین آن، ارج فراوان گذاشته شده و

هدف »مثالً در تورات شریف  میخوانیم . رحمت خداوند دانسته شده اند
: و همچنان در انجیل شریف آمده است« تورات ترویج صلح است

ان آنها را فرزندان خداوند میتودرود بر پیروان صلح، کسانیکه »
مفاهیم و معانی « خیر و الصلح »، در قرآن کریم عبارت قصیر «نامید

 .بزرگی را افاده می نماید 

، درعرفان و حکمت ر آن در اعتقادات اسالمی مردم ماافزون ب
سنن و سلوک مردم ما ، سایر فرآورده های عقالنی، عاطفی اسالمی و
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صلح را فراوان دریافت و از  ئید و توصیف، میتوان تادر طول تاریخ
تعبیرها و تفسیر های فلسفی، جامعه شناسانه و سیاسی بعمل  آنها
 . آورد

با اتکا به مثال های محدود فوق نیز میتوان با اطمینان پذیرفت 
و معادل های پشتوی آنها « آشتی»وهمچنان « مصالحه»که کلمه 

رای مردم ما نامفهوم و کلماتی آند که ب« پخالینی»و« هړروغه جو»
مؤید این « سنگ ماندن» و« جرگه»بیگانه نبوده، عنعنۀ تاریخی 

 و معادل های پشتوی آنها« آشتی» و« مصالحه» پس. واقعیت است
 در فرهنگ و زبان های مردم ما کاربرد( «پخالینی»و « هړروغه جو»)

، مضمون آن غنا کسب نموده و داشته و همپا با تکامل جامعۀ ما
مفهوم . بعمل آمده و خواهد آمد ریف و تفاسیر مکمل تری آن آنهاتعا

دوکتور نجیب هللا  ا، جامعه شناسانه و سیاسی معاصر آنرغنامند فلسفی
دوکتور نجیب هللا این . ارائه نمود« مصالحۀ ملی»  سیاسی در اندیشۀ

اندیشه را با بهره گیری از خرد و سلوک تاریخی مردم ما و جامعۀ 
ن و مسایل بشری، مختصات جامعه افغانی و اوضاع همان وقت افغانستا

ا و نفی . خ. د. شکل یافته در اطراف آن، با نقد شجاعانۀ گذشتۀ ح
یک پروسۀ دشوار و پر از فراز و نشیب  ، تدوین و آن را درفلسفی آن

در عرصه های اجتماعی، مبارزۀ درون حزبی و اوضاع بحرانی کشور، 
از آنجائیکه خرد . انسجام بخشید ،، فرهنگی و دفاعی ـ نظامیاقتصادی

افغانی نمیتواند مجرد و بی ارتباط با خرد جهانی باشد، مصالحۀ ملی نیز 
دوکتور شهید با توجه به این مسئله . دمیتواند بی بهره از این خرد باشن

ا . خ. د. تجربۀ ح» : ا چنین گفتند .خ .د .در گنگره دوم ح نجیب هللا
این حقیقت را نشان داده است که مفکوره یک حزب با شرایط اقتصادی 

به . ـ اجتماعی کشوریکه در آن فعالیت مینماید، پیوند ناگسستنی دارد
حزب با تعهد یک جانبه و بی لزوم همین جهت نامعقول خواهد بود که 

در .... به این یا آن ایدیولوژی بنیاد اندیشوی خود را محدود سازد 
پروسۀ تدوین سیستم نظریات حزب دربارۀ سیاست مصالحۀ ملی، حزب 

، رسوم و معتقدات مذهبیقبل از همه به تفکر ملی، وطندوستانه، 
قق مصالحۀ ملی عنعنات مردم افغانستان و تجارب بیش از سه سال تح

البته ما به تجارب سایر کشورهای جهان نیز ارزش قایل . اتکأ داشت
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رگ جهان بدون می باشیم و از نظریات مفید متفکرین و دانشمندان بز
برخورد تعبدی مطابق به شرایط خاص کشور  تعصب و همچنان بدون

خود برای غنای اندیشوی حزب مبنی بر مصالحه ملی  و منافع علیای 
 «. استفاده مینمائیم  کشور

ه تنها از خرد جهانی اثر اندیشه مصالحه ملی ن ،به برداشت فوق
زیرا اکنون . نیز بر خرد جهانی اثر گذاشته استخود  بلکه ؛پذیرفته

، ملی بمثابه نوعی از تفکر سیاسی شاهد آنیم که  اندیشۀ مصالحه
ی حل ان ملل متحد برامعقولیت بین المللی یافته و در اسناد سازم

. ، منعکس گردیده استمعضالت کشورهای همگون با شرایط افغانستان
درین زمینه، همچنان از لحاظ زمانی طرحهای ملل متحد  پیرامون تدقیق

، در مقایسه با تاریخ ل مصالحه ملی در برخی از کشورهااعالم و تعمی
انکار مؤید این حقیقت  خود ،طرح و تعمیل این سیاست در افغانستان

که اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی نخستین بار در افغانستان و  استر ناپذی
بوسیله دوکتور نجیب هللا رئیس جمهور آن وقت کشور مطرح و پروسۀ 

 .تحقق آن آغاز گردیده است

باوجود آنکه طرح و تعمیل سیاست مصالحه ملی از ضرورت 
 رزشهای جامعه افغانیهای اوضاع موجود کشور ما ناشی و با اتکأ به ا

 در صورت نبود رنظرداشت وضعیت پیچیده افغانستان،؛ با دانسجام یافت
، این سیاست نمیتوانست فکتور اوضاع مساعد در عرصه بین المللی

ممثل آن بود ـ باخود  حمایت جامعه جهانی را ـ که سازمان ملل متحد
و وجود این حمایت یکی از پایه های با اهمیت در طرح . داشته باشد
، بنابرین سیاست مصالحه ملی. سیاست محسوب میگردیدتعمیل این 

سیاست معقولی بود که برای طرح و تعمیل آن محمل های عینی ملی و 
 . جود داشتبین المللی و

با توضیح مفهوم معاصرمصالحۀ ملی، وقت آن فرارسیده است تا 
ت با اندیشه و ائه شده از مواضع مخالفروی برخی از نظریات ار

 .مکث نمائیم نیز ،لیسیاست مصالحۀ م
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بهرمان گرداننده  ، محترم فیاض نجیمیاندیشمند جوان کشورما
فبروری  98خ ، طی مضمون منتشره مؤر«دیدگاه»سایت انترنتی 

مصالحه ملی ـ اندیشه یی در » ، تحت عنوانخویش درین سایت 2992
به عاریت گرفتۀ از « روایتِ »، با جمعبست التقاطی، «میان خیاالت
مبنی بر  ب غرض  را ـ با انکار از استعداد و خرد افغانی ـمراکز صاح

 :، چنین مطرح نموده اندبودن مصالحه ملی« وارداتی»

ا . خ. د. در دوران حاکمیت ح« مصالحه ملی»در رابطه به »]
مصالحه »عده یی از طرفداران مشی . زیاد نگاشته شده است( وطن)

ید در حوزه فلسفه کوشیده اند تا آن سیاست را یک تفکر جد« ملی
سیاسی کشور و یک سیاست افغانی بدانند، که طراح آن نجیب هللا بود؛ 
عده یی دیگر آنرا ادامه یی سیاست هایی میپندارند که از زمان ببرک 

هردو طرف میکوشند تا بر تفسیر روایت هایشان، . کارمل آغاز گردید
شیده رسی نشانند، درین سطور کورا بر ک« چشم اسفندیار حقیقت»
شود تا روایت دیگری از این بحث داده شود، که بیشتر بر وارداتی می

ایشان حکم . [«بودن مصالحه به مثل تزس های ده گانه اتکا دارد
را طی این مضمون به تکرار و ازجمله باز « وارداتی بودن مصالحه»

 :هم چنین مطرح نموده اند

گردانندگان کاخ کرملین در  سناریوی مصالحه ملی به دستور»ـ  
نی تنها مجری عادی این طرح نوشته شده بود و جانب افغا ماسکو

 ؛«.بود

 ؛«حه را به شوروی ها نسبت میدهند طراحی مصال» ـ  

از  نوی را« روایتِ »و سرانجام جناب شان خواسته اند، گویا  
. را بر کرسی  نشانند« چشم اسفندیار حقیقت»و« تفسیر»مصالحۀ ملی 

دیگر رنگ  یشان این کهنه ادعای رنگ و رو رفته یی را  یک بارا
لحه ملی ساخته اینکه مصا»: ]، چنین تکرار مینمایند آمیزی نموده

اما نیت شوروی ها از ورای . ، شکی وجود نداردوپرداختۀ مسکو بود
آن به مفهوم وسیع کلمه چی بود؟ در ظاهر امر سعی میشد تا از نظر 

های منطقوی در کشورهای زهر جنگ ها و درگیریصالحه را پادعملی م
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راه رشد غیر سرمایه »، و از نظر تیوریکی انتی تز دوست توضیح کنند
وی به اما در اصل طرح مصالحه چیزی به جز ادامه نفوذ شور. «داری

 .(9[)«گونۀ دیگر نبود

برای روشن شدن حقایق پیرامون ادعاهای فوق می باید یک بار 
گاه مطرح و مطابق به آن حقایقی را داز چنین دیدیگر این سوال را 

توضیح نمائیم که سیاست مصالحۀ ملی در کدام شرایط اعالن گردید و 
 . پروسۀ تکوین آن درین راستا چی سیری داشت

مبرهن گردید که سیاست مصالحۀ ملی ضرورت برخاسته از 
این سیاست  اجزا و عناصر. وضعیت عینی کشورما در همان وقت است

مانند مارکسیزم ـ لیننیزم قبالً در کشور و یا کشور های دیگر تکوین و 
به . چون نسخه های از قبل آماده شده به افغانستان صادر نگردیده بود

سیاست در حال »همین نسبت دوکتور نجیب هللا سیاست مصالحۀ ملی را
ثمرۀ تجارب و استعداد و خالقیت توده های حزبی و ارادۀ »و « ایجاد
بنابرین این سیاست گام به گام (.  9)میخواند « وطندوستان افغانهمه 

ای ناشی از وضع بحرانی، شکل در پراتیک افغانی مطابق به ضرورت ه
به خرد افغانی محتوا یافت وطی مبارزۀ حاد و پر از فراز  أگرفت، با اتک

ا ، هم در . خ. د. و نشیب میان مدافعین و مخالفین ـ هم در داخل ح
فغانی وهم در مناسبات با کشورهای و نهاد های بین المللی جامعه ا

در رابطه به مبارزه . ذیدخل در مسایل افغانی ـ راه خویش را باز میکرد
میان مدافعین و مخالفین سیاست مصالحۀ ملی در درون حزب و درین 

، «تیزس های ده گانه»مصلحه ملی با زمینه، تفاوتهای کیفی سیاست 
؛ درینجا مبتنی بر این مجموعه مطالعه نمودید گذشته را در صفحات

« حۀ ملی ساخته و پرداختۀ مسکو بوداست مصالـاینکه سی»ای ـادع
مورد بحث قرار دهیم که این  می باید عرصۀ دیگر از این مبارزه را

سیاست از موضع منافع ملی در برابر تمایالت متقابل خارجی، انجام 
 .داده است

یطی اعالن گردید که مسئلۀ سیاست مصالحۀ ملی در شرا
، ابعاد منطقوی و جهانی از مسئلۀ صرفاً داخلی فراتر رفتهافغانستان 
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نقش سازمان . کسب نموده و به مسئلۀ با چنین ابعاد مبدل گشته بود
 . ستان بر این حقیقت تلخ مبتنی استملل در حل معضله افغان

این  ملی اعالن گردید، متأسفانه ۀمصالح که سیاست در شرایطی
سیاست وجود و حضور بیش از یک صد هزار تن از اردوی سرخ 
شوروی را با تمام سازو برگ مدرن نظامی شان از سیاست های قبلی 
به میراث گرفته و افغانستان به گرهگاه جنگ سرد میان ابرقدرت ها 

ماشین جنگی دولِت در حال جنگ را تمویل مینمودند . مبدل گردیده بود
کمک های اتحاد شوروی و سایر کشورهای  ودولت اکثراً روی

بخصوص ـ افزون بر آن کشورهای منطقه . سوسیالستی اتکأ داشت
و ده ها کشور دور و نزدیک دیگر چه مستقیم و چه ـ پاکستان و ایران 

غیر مستقیم در مسایل افغانستان مداخله نموده و یا هم دخیل گردیده 
 معقولانست یک سیاست ه هیچوجه نمیتوسیاست مصالحۀ ملی ب. بودند

دوکتور نجیب هللا پنهان .  باشد اگر این حقایق تلخ را در نظر نمیداشت
ما سیاست مصالحۀ ملی را برمبنای ضرورت های کشور : نمیکرد که 

خود بخاطر تامین صلح و از موضع حفظ منافع ملی خویش مطرح 
حد و . یمنموده ایم و طبعاً تفاهمات بین المللی را نیز در نظر داشته ا

منافع »یک سنگ محک سنجیده می شد و آن  با« تفاهمات»مرز این 
 مبتنی بر چنبن تفکر، سیاست مصالحه ملی اعالن گردید و. بود« ملی

 مرور زمان از فرمول های عام به طرح های مشخص سیر مینموده ب
« تفاهمات»داشت با درنظر«مسکو»رهبران اینکه. تر میگردید وتکمیل

، کامالً مربوط به نداین سیاست کدام برداشت را داشتاز موجود اولی، 
آنهاست، همچنان دیگر کشورهای دخیل در مسایل افغانستان مواضع و 
. اهداف خود را در قبال این سیاست داشتند و آنرا دنبال مینمودند

مبتکرین و مدافعین افغانی سیاست مصالحۀ ملی هم اهداف خود را 
. ، در راه تحقق آن میرزمیدندعزم راسخشتند و با اعتقاد کامل ودا

سرنوشت و شهادت دوکتور نجیب هللا بمثابه قافله ساالر این راه، 
« ایترو»غیرعادالنه خواهد بود که ما در . مصداق این حقیقت است

و بی اعتقاد به استعداد و خرد  خویش بی توجه به مواضع خودی
بیشتر به وارداتی »افغانی، حقایق زنده را انکار و برخالف واقعیت، 

 .قلمداد کنیم« ساخته و پرداختۀ مسکو»و آنرا « اتکأ... بودن مصالحه 
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حه ملی نه توقع از سیاست مصال« مسکو»واقعیت اینست که 
وسیلۀ نفوذ » را داشت و نه آنرا« انتی تز راه رشد غیرسرمایه داری»

، «خیاالت»مبتنی بر« روایت»ـ آنطوریکه « شوروی به گونۀ دیگر
بلکه  تالش داشت با استفاده از نفوذ و . تخیل نموده است ـ می پنداشت

ا و متحدین سیاسی . خ. د. ریزرف های افغانی خویش که در داخل ح
این حزب، در دولت جمهوری افغانستان و در میان اپوزسیون مسلح و 

اری بر مجامع بین المللی، ذح دولتی داشت و همچنان با تاثیرگغیر مسل
ا ِاحمال نفوذ در پروسۀ تحقق این سیاست، ثبات سرحدات بتواند ب

در موقعیت « مسکو»زیرا آن موقع . جنوبی خویش را تضمین نماید
های تعرضی گذشته قرار نداشت و در بهترین حالت روازیبلند پ

تحت چنین تاثیر بود که در . میتوانست صرف مواضع دفاعی اتخاذ کند
همه امکانات و ریزرف « مسکو»، ابتدای اعالن سیاست مصالحه ملی

ا ، در میان متحدین سیاسی این حزب و . خ. د. هایش را که در داخل ح
همزمان . در دولت افغانستان داشت در دفاع از این سیاست، سوق نمود

با رشد و تعمیق سیاست مصالحه ملی در خط مصالح و منافع ملی و در 
دیگر در این « ومسک»استقامت پالن صلح پنج فقره یی ملل متحد ؛ 

سیاست منافع خویشتن راـ آنطوریکه توقع داشت ـ نمی یابد و راه خود 
فاصلۀ تدریجی مواضع مسکو از مواضع دوکتور نجیب هللا . را می رود

ا ، متحدین سیاسی . خ. د. و فاصله گرفتن تدریجی برخی از رهبران ح
این حزب و شخصیت های معلوم الحال نظامی و سیاسی دولتی از 

ر رانجام مخالفت شدید و علنی آنان با دوکتوـدوکتور نجیب هللا و س
همچنان شرکت آنان در بغاوت و  ،نجیب هللا و پالن صلح ملل متحد

ـ انکشافاتی بود  9329سرانجام در کودتا علیه دوکتور نجیب هللا ـ حمل 
توقعاتی را که از سیاست مصالحه داشت، « مسکو». در همین راستا
 ـ یعنی مصالحۀ فاقد محتوای« مصالحۀ بدون مانع»خۀ خواست در نس

، که عواقب فاجعه باری عملی سازد« ائتالف شمال»بوسیلۀ  ـ« ملی»
نویسندۀ محترم درحقیقت گفتار « روایتِ »منبع . را باعث گردید
، علیه سیاست مصالحه ملی و «مصالحۀ بدون مانع»پایدوهای افغانی 

« راوی»است که به زبان ( یب هللادوکتور نج)علیه مبتکر این سیاست 
ـ چه مستقیم و « مسکو»را « روایت»ترویج این . بازگو گردیده است

چه بوسیله پایدو های افغانی خویش ـ سالها قبل آغاز نموده و اینک 
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اتکأ . شمند جوان افغان، هم خواندیم یبازتاب کتبی آنرا از قلم یک اند
های مراکز شناخته شده های مبتنی به نیات و گفته « روایت»روی 

، راوی را به چنین نتیجه گیری های ناصواب بیگانه صاحب غرض
گفته میشود که مصالحه به » :میرساند؛ به این نتیجه گیری توجه کنید

.... دلیل بیهودگی راه حل نظامی و خستگی مردم از جنگ مطرح گردید
و ودند جای شک نیست که بخش های از مردم هم از جنگ خسته شده ب

، شامل حال تمامی باشندگان کشور نمیشد و اما این وضع.... هم متضرر
تجربه نشان داد که مردم افغانستان آنطوریکه تصور میرفت از جنگ 

صنعت و منبع  خسته نشدند، زیرا مدتهاست که جنگ درکشور ما به یک
 .(2)«درآمد مبدل شده است

ستان از بخش های از مردم افغان» :باتوجه به مفاهیم جمالتِ 
« از جنگ خسته نشدند... مردم افغانستان »و« جنگ خسته شده بودند

، «جنگ در کشور ما به یک صنعت ومنبع درآمد مبدل شده است»زیرا
مردم »محترم مفاهیم « راوی»خواننده به این شک می افتد که آیا  هر

اگر بتوانیم جنگ ساالران راـ )« بخشی های از مردم»را با « افغانستان
جنگ به یک صنعت و منبع درآمد برای شان مبدل شده است ـ  که 

مردم »چنین حکمی به ادرس . عوضی نگرفته اند( چنین بخوانیم
، اهانت به آنها و در نتیجه تخریش ارزشها و هویت ملی ما «افغانستان

نیست؟ آیا این خود ناشی از خود گم کردن در بیگانه و بیگانه شدن از 
د بیگانگی یی که حتی جناب شان زحمت از خو. خویش نمی باشد
خود ما تبارز نداده بلکه « فرهنگ»را در  «مصالحه»جستجوی مفهوم 

روسی »های« فرهنگ»را برای جستجوی این مفهوم در« زحمت»این 
، به کاوش پرداخته، «عصر عتیق»، تا معطوف داشته ...و« به فارسی

، حکم نموده (اسالمدین )بی توجه به دین اکثریت مطلق مردم افغانستان 
این مفهوم از متون مذهبی یهودی ـ عیسوی استخراج شده »: د کهان

و با یک « ، عیسوی کار برد داشتهی ـ یهودیدر ادیان سام»، «تاس
چنین به نظر میرسد که جایگاه این »: نی و صد آسان نوشته اند که 

در زبان فارسی دری وجود »و « کلمه در فرهنگ سیاسی ما گم باشد
، به نتیجه گیری مضحکی « کجراهه»و سرانجام بر مبنای این « داردن

انسانها « به آتش سوختاندن»را با « مصالحه»رسیده اند که مفهوم 
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، آشتی و در عصر انکیزاسیون»: یکی دانسته و نوشتنه اند که 
مصالحه مفهومی بوده که بر اساس آن متهمین را بخاطر انجام اعمال 

همچنان . «گناهان شان به آتش می سوختاندندانجام شده و کفاره 
، جنبش های آزادی بخش و ی، تمام افتخارات تاریخبرعکس، ایشان

ترقیخواهانۀ مردم افغانستان و پیش آهنگان سیاسی آنان را نادیده 
توطئه هم در فرهنگ سیاسی و » :گرفته و حکم صادر نموده اند که

 (8) «...ه وتاریخ افغانستان یک پدیدۀ عام بود[ هم در]

اینک بحث روی یک نتیجه گیری دیگری در همین مضمون را 
: نوشته اند کننده محترم چنین« روایت»ن اینکه آمیدانیم و  ضروری

سیاسِت که بنام مشی مصالحۀ ملی در افغانستان در نیمۀ دوم دهۀ »
وذ عمدتاً در راستای حفظ منافع و تداوم نف مطرح گردید، 9889

و در عقب آن سیاست واقعاً تالش . فع افغانستانشوروی بود تا منا
یعنی خروج عساکر شوروی از افغانستان و بقا و تداوم عمر : دوگانه

 (.8)«رژیم نهفته بود

شوروی ها هرنوع منافعی را که در قبال خروج عساکر شان از 
اما تعجب اینجاست  .تند، حق شان و مربوط به آنها بودافغانستان داش

آنها « دیدگاه»م این منافع را میتواند از موضع ومحتر« راوی»که 
ببیند، ولی چشم بصیرت افغانی جناب شان متاسفانه نتوانسته سربلندی 

. افغانستان را از سیطرۀ اشغال آنان، نیز ببیند « نجات ملی»تاریخی 
نتیجۀ دیگری که از احکام فوق الذکر راوی محترم میتوان بدست آورد 

در راستای حفظ « »شوروی از افغانستانخروج عساکر »اینست که 
و به این طریق خواسته اند « منافع شوروی بود تا منافع افغانستان

یعنی که . برعکِس آن را به خواننده های مضمون خویش تلقین نمایند
در راستای منافع افغانها « »عدم خروج عساکر شوروی از افغانستان»

قیقت همان موضعگیری این تلقین در ح. «بود تا منافع شوروی ها
معروف مخالفت با خروج نیروهای متجاوز شوروی از افغانستان است 

اردو و سیاست در »کتاب  389که ستر جنرال نبی عظیمی در صفحه 
بیرون کردن »: ، چنین نقل قول نموده اند « سه دهۀ اخیر افغانستان

ب ، حزفغانستان به معنی نابودی مردم ماقوت های نظامی شوروی از ا
« راوی»؛ بنابرین استدالل فوق الذکر « .ما و ملت ما و انقالب ماست
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ـ که « تاج و تخت»جز حواریون و ریزه خواران خوان  محترم را
و « منافع»میخواستند در زیر چکاچک پاشنه های عساکر بیگانه 

امتیازات شانرا حفظ کنند ـ هیچ افغان آزاده وطنپرست نه اظهار میکند 
، در اختگان ناشی از خروج عساکر شورویامتیاز ب. و نه میپذیرد

، با سیاست جامیزنند« منافع افغانستان»را  خود شان« منافع»حالیکه 
و ( شهید دوکتور نجیب هللا)مصالحۀ ملی، طراح و حامی این سیاست 

 . مدافعین آن خصومت میورزند

تداوم « »دیدگاه»را هم از« تداوم عمر رژیم»محترم « راوی»
نظاره مینماید و آنرا با سیاست مصالحۀ ملی پیوند « وینفوذ شور

تغییر »را بلکه « تداوم عمر رژیم»میزند، در حالیکه مصالحه ملی نه 
را « تحکیم حاکمیت ملی»و « نفوذ شوروی»را و در نتیجه ختم « رژیم

بنابر همین حقیقت، شوروی در حالت نزع . در برابر خود قرار داده بود
تطبیق پالن پنج فقره )پروسۀ تحقق مصالحۀ ملی  نیز نتوانست تعمیق

را تحمل نماید وبه توطئۀ سازماندهی ( یی سرمنشی سازمان ملل متحد
محترم توان اعتراف به این « راوی»اگر. بغاوت شمال توسل جست

ایشان که نتوانسته . ، آنرا انکار نموده هم نمیتوانندشته اندحقیقت را ندا
ت شان را با سیاست مصالحۀ ملی و علت اصلی و معلوم خصوم اند

سیاست مصالحۀ ملی بحیث »: مبتکر این سیاست پنهان نماید، مینویسد
. یک مشی سیاسی جدید با تطبیق عملیۀ تعویض در رهبری شروع شد

پیش کشیدند ... روسها حتی برای توجیه تغییرات بحث تعلقیت قومی را 
ذ کابل را به طرف که با قطعۀ قومی میتوانند زمینۀ گسترش نفو... 

بحث تعلقیت »او مبتنی بر. «...مشرق و آنسوی مرز افزایش داده و
یکی نجیب هللا و : کاندید های داغ آنها دو نفر...»: مینویسد« قومی

 (99)« .دیگری اسد هللا سروری بودند

نگارنده چگونگی انتخاب دوکتور نجیب هللا را در مقام منشی 
طوریکه حقیقت داشت در کتاب ا آن.خ.د.عمومی کمیته مرکزی ح

سیاست مصالحۀ ملی و جبهه گیری ها در حزب وطن ـ حقایق پندارها »
اما بجا . نوشته و تکرار آنرا درینجا اضافی میدانم( 99( )و کردار ها

گفته میشد رهبر آینده »خواهد بود که بی پایه بودن ادعای را که گویا 
لطانعلی کشتمند بزرگترین از قلم س« افغانستان باید پشتون تبار باشد
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، یک  ـ که اینک بنابر ملحوظات معلوممخالف سیاسی دوکتور نجیب هللا
او : ابراز وفاداری مینماید ـ بخوانیم متوفی بار دیگر به ببرک کارمل

افغانستان باید پشتون تبار گفته میشد رهبر آینده »این ادعا را که گویا 
نده و به تعقیب آن خوا« پندار های واهی ای بیش نبودند»، «باشد

ت در مبارزه بر ضد واقعیت امر اینست که که ُبنبس»: اضافه مینماید
گروه های مسلح، رکود در فعالیت های نظامی، عدم عالقمندی نظامیان 

اعضای رهبری  ،، بحیث دالیلات درون حزبی، تشدید اختالفشوروی
حزب اعم از خلقی ها و پرچمی ها را متقاید به تغییر در رهبری حزب 

اید که ـد انکار نمـالیکه نمیتوانـار دیگر در حـاو ب( . 92)« ساخت
تا آستانه استعفای ببرک کارمل مناسبات خوبی را با وی »نجیب هللا 

الی در ح 9889سال »: با تاکید می نویسد که ( 93)« حفظ کرده بود
آغاز گردید که اختالفات درون رهبری یک بار دیگر اوج گرفته بود و 

اکثریت . دون تعویض رأس رهبری فروکش نمایداین بار نمیتوانست ب
بری را یک ضرورت جدی مسئله تعویض ره اعضای بیروی سیاسی

اری پلینوم قبل از برگز» : و باز هم می نویسد که( 94)« .می پنداشتند
تلخ  ، سرگوشی ها و صحبت هایکزی، رفت و آمد هاهجدهم کمیته مر

یروی سیاسی به ، تا اینکه تمام اعضای بو شیرین فراوان انجام می شد
، نزد ببرک د بریالی و اناهیتای راتب زادو، محماستثنای نجیب هللا

کارمل شتافتند تا به وی ابالغ نمایند که اکثریت قاطع در رهبری حزب 
رهبر جدیدی برای  ن نتیجه رسیده اند کهبمالحظه بیماری وی به ای

، کارمل پذیرفت که پس از گفت و شنود مختصری. حزب تعیین گردد
به نجیب هللا واگذار  ،مقام منشی عمومی کمیته مرکزی حزب

پلینوم هجدهم کمیته مرکزی به » : و در ادامه مینویسند ( 99)«گردد
د که محمود در حالی دایر گردی( 9889می  4) 9399ثور  94تاریخ 

بات خانوادگی در آن بریالی و اناهیتای راتب زاد بنابر رعایت مناس
بقیه اعضای کمیته مرکزی به اتفاق آرأ پیشنهاد ببرک . شرکت نداشتند

. ز مقام منشی عمومی کمیته مرکزی حکارمل را مبنی بر استعفای وی ا
« نمودندق به عوض وی انتخاب ا پذیرفتند و نجیب هللا را به اتفا. خ. د
افزون بر آن نادرستی استدالل و بی خبری جناب فیاض نجیمی . (99)

از این هم استباط میگردد که ایشان نام نجیب هللا را با اسدهللا سروری 
از « روایت گر ِ» قرار میدهد و این « تعلقیت قومی» در یک ردیِف 
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تون  نمیداند که اسدهللا سروری  به ملیت برادر پش)!( همه چیز با خبر
، واقع در حوالی شهر غزنی« پسنده » بلکه متولد قریۀ  تعلق نداشته ،

، از پدر، پدر به بوده پسر سرور خان و نواسۀ مرزا فتح محمد خان
 . ملیت تاجک تعلق دارند

کسانیکه عمق و پهنای اندیشه مصالحه ملی و سیاست های 
، مصالحۀ یندآن درک ننمامبتنی بر این اندیشه  را در ابعاد توضیح شدۀ 

درین میان  ،وآمادگی ذهنی برای درک آن ندارندملی را درک نه نموده 
برخی از اعضای حزب وطن نیز چنین ناتوانی را تبارز داده و یا تبارز 

 ا را حفظ . خ. د. است که آنها یا اگاهانه عقاید ح علت آن. میدهند
ز مبانی ا یاهنوز هم در تحت الشعور خود ترسباتی نا آگاهانه نموده و

این افراد تخیل مینمایند ـ یا معتقد هستند ـ . عقیدتی این حزب را دارند
، «ا. خ. د. ح»دون گسست اندشه یی ـ سیاسی با ب« حزب وطن»که 
درست ( حزب وطن)و این حزب  اوم این حزب صرف با نام جدید استتد

 «تاکتیک» از چنین جایگاهی سیاسی ـ عقیدتی، مصالحۀ ملی را بمثابه 
طرح سوال ساده . این برداشت نادرست است. موده استمطرح ن
مصالحه »بوسیله نویسنده محترم مضمون « مصالحه با کی؟»انگارانۀ 

نیز ریشه  در نادیده گرفتن آگاهانۀ « ملی ـ اندیشه یی در میان خیاالت
 :هردو مسئله را توضیح میدهیم . محتوا و خصلت این اندیشه دارد

 است تاکتیکی است یا استراتژیک؟ سی:مصالحه ملی ـ 3

اتخاذ روشها و وسایل جهت تعمیل اندیشه مصالحۀ ملی در 
مراحل تاریخی و مقاطع معین و مشخص زمانی؛ سیاست مصالحۀ ملی 

ت مصالحۀ ملی سیاست بزرگ بود و است و مانند هر سیاس. است
( تاکتیکی)کوتاه مدت  و( استراتژیک) ، دارای ابعاد بلند مدتبزرگ
 .است

اهداف بلند مدت و استراتژیک، همچنان کوتاه مدت و تاکتیکی 
سیاست مصالحۀ ملی رامی باید در معانی و تعریف دقیق وعلمی مفاهیم 

و همچنان در رابطۀ این دو مفهوم با همدیگر « ملی»و « مصالحه»
مصالحه از لحاظ لغوی . طی پروسۀ دوامدار تکوین آنان، جستجو نمود
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دن است و تعریف علمی ازمفهوم صلح با تلقی ساده به معنای صلح کر
بنابرین صلح نتیجۀ . تفاوت اساسی دارد« نبود جنگ»و عامیانۀ 

پروسۀ طویل المدتیست که از حدود صرفاً خاموش ساختن فزیکی تفنگ 
ها فراتر میرود و نه تنها ریشه کن نمودن عوامل تاریخی، سیاسی، 

بلکه وظایف دراز مدت اعمار  ؛، اجتماعی و فرهنگی جنگ رااقتصادی
بنابر . نیز شامل میگردد بیر برگشت ناپذیر گردیدن جنگ راصلح و تدا

هدف » :چنین درک بود که شهید دوکتور نجیب هللا تاکید مینمود 
مصالحه ملی صرفاً محدود به قطع جنگ نبوده بلکه این یک مشی کامِل 

ی ما درعرصه استراتیژیک است که متوجه سازماندهی مجدد زندگی مل
 .(92)«های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، انسانی و اسالمی میباشد

   ا. خ. د. در گزارش اساسی کمیته مرکزی  به دومین کنگره ح
دومین » : ـ که توسط دوکتور نجیب هللا قرائت گردیدـ چنین آمده است

ا مشی مصالحه ملی را بحیث مشی . خ. د. کنفرانس سراسری ح
  .(98)«...عالم داشتستراتژیک حزب ا

مرامنامه حزب وطن « عرصه سیاسی»همچنان درپراگراف اول 
: میخوانیم ، درین زمینه چنینخورشیدی 9398مصوب کنگره 

کر حزب وطن ملی مشی ستراتژیک و معرف طرز تف ۀسیاست مصالح»
، ملی را در همه عرصه های سیاسی ۀحزب اهداف مصالح. است

، محتوای آنرا برمبنای ر نظر داشته، اجتماعی و فرهنگی داقتصادی
معتقدات اسالمی، وطندوستی و سنن پسندیده مردم و تجارب سیاست 

 .(98) «عملی، انکشاف و تمیم میبخشد

 به همین ترتیب دوکتور نجیب هللا خطاب به اشتراک کنندگان
که « اولین جلسه وسیع رهبری احزاب و سازمانهای سیاسی کشور»

ما نباید هدف »: دایر گردیده بود، میگوید 9392سنبله  99بتاریخ 
ملی را فراموش  ۀراتژیک نظام ما یعنی سیاست مصالحاساسی است

اگر آنها جنگ را باالی ما تحمیل میکنند ما به نوبه خویش باید . کنیم
برای این کار ظرفیت ها . سیاست مصالحه ملی را باالی آنها تحمیل کنیم

« آن استفاده بعمل نیامده استن از و امکاناتی وجود دارد که تا اکنو
(29). 
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در »را تدوین شده « وظایف جدید حزب»مرامنامه حزب وطن
با . میخواند« ملی ۀست کیفیتاً نوین، یعنی مشی مصالحچوکات یک سیا

عرصه اقتصادی و عمران »در نظرداشت این اصل در پراگراف دوِم 
د افغانستان عمران مجد»: مرامنامه حزب وطن ؛ میخوانیم که« مجدد

 (. 29)«خاص انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی را در بر میگیرد ۀیک دور

ا به کنگره دوم  .خ .د .همچنان در گزارش کمیته مرکزی ح
طرح  » :، چنین آمده استر رابطه به طرح مرامنامه حزب وطنحزب د

معطوف به برآورده شدن اهداف عمومی ملی در مرحله کنونی است که 
مشخصه اصلی آنرا گذار ازجنگ به صلح واعمار مجدد کشور تشکیل 

 (. 22)«میدهد

، به ادرس طیف های ین درکی بود که دوکتور نجیب هللابنابر چن
راهی  که ... »: مختلِف اپوزیسیون آن وقت، گله کنان مطرح میکرد

طی پنج سال در جهت تحقق این سیاست پیموده شد، پر از دشواری ها 
یک تعداد نیروهای طرف مقابل سیاست مصالحه . و فرازو نشیب ها بود

ملی را بشدت رد کردند، برخی دیگر سیاست مذکور را برخورد تاکتیکی 
   .(23)«...پنداشتند

، اقتصادی و یقدامات اجتماعاعمار صلح مجموعه تدابیر و ا
فرهنگی را شامل میشود که از بروز مجدد منازعه جلوگیری نموده و 

مثالَ نوسازی ساختارهای سیاسی، قضایی، ) این امر از راه نوسازی
و ( د دموکراتیک داشتنداجتماعی و فرهنگی شرایط جنگ که خصلت ض

مثالَ احیای مجدد ساختارهای فزیکی که در جنگ تخریب )بازسازی 
، خلع سالح گروه های مسلح غیر قانونی و ایجاد اشتغال (اندگردیده 

، همچنان احیای نظم و قانون، برای افراد مربوط به این گروه هاسالم 
تضمین حقوق و  ، تامین عدالت واقتصادیتامین ثبات اجتماعی و 

فلیپ کاروین . تعمیل میگردد... ، رعایت حقوق بشر، وآزادی های اتباع
، مکاران بنین سیوان در افغانستان و مؤظف در تیم هکارمند ملل متحد 

جدیداَ بوجود آمده و احتمال »  را اصطالحی میخواند که« اعمار صلح»
که بنابر تداوم جنگ و عدم کارایی دستگاه دولتی بمثابه وسیله ] دارد 

عمده جهت تعمیل و رهبری این پروسه در مدت مورد نظر تحقق نیافت 
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. «قرن بیست و یکم در افغانستان پیاده شود در اولین دهۀ[ ـ ودان
دور از ساحه »: عالیت های را شامل میگردد که بگفته او اعمار صلح ف

جنگ غرض تجدید مبانی صلح و تهیه وسایل ساختمان آن مبانی، در 
 .(24)«صورت میگیرد عدم موجودیت جنگ

و « حفظ صلح»، «برقراری صلح» صلح یعنی حققپروسه ت
به جنگ داخلی، با پروسه  در یک کشوِر مصاب( 29)« اعمار صلح»

که به علت جنگ مختل گردیده، می باید موازی و مرتبط « ملت»تکوین 
فرهنگ » به « فرهنگ جنگ »گذار از  .به هم در نظر گرفته شود

مستلزم کار دراز مدت، وسیع و برنامه ریزی شده از طرف « صلح
اموری که گروه های درین تالش عالوه بر اجرای . دولت ملی است

متخاصم را به یکدیگر نزدیک میکند و روحیه تعاون ومشارکت جمعی 
آنان را تقویت مینماید، باید از هرگونه اقدام و تحریکاتی که پراگندگی 

. آنان را تشدید مینماید و به اتحاد ملی آنان لطمه میزند، احتراز کرد 
تأسفانه بوسیله عده کار ارتجاعی نفاق افگنانه ضد ملی که هم اکنون م

، «دستوری»ما یا ناخود آگاه و یا هم « روشنفکران؟؟؟»یی از 
 . برخالف منافع ملی کشور، صورت میگیرد

 ۀسیاست مصالح» چنین برداشتی، شهید دوکتورنجیب هللا با
د و برای میخوانن« مشی استراتیژیک »را برحق سیاست بزرگ و« ملی

. هانه و علمی برخورد مینمودند، غنا و تعمیل آن، آگاتدوین اساسات
 :ایشان قبل از همه 

، سیاسی و فرهنگی اول ـ علل و عوامل اجتماعی، اقتصادی
، تشخیص خارجی آن  بمثابه   معضله افغانیجنگ را در ابعاد داخلی و 

 . نمودند 

 دوم ـ برای رفع و برطرف نمودن علل و عوامل جنگ با
ترقیخواهانه، تدابیر کوتاه مدت و درنظرداشت منافع ملی  و دیدگاه 

 .دورنمایی اتخاذ  نمودند
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سوم ـ شیوه ها، وسایل و ساختار های تعمیل این تدابیر را 
 . مشخص ساختند

اجعه و بر ایشان در هرسه استقامت فوق به نظریات مردم مر
، سنن، عنعنات، مختصات و ارزشهای افغانی اساسات دین مقدس اسالم

دارای ابعاد داخلی و  که این معضالت متوجه شدندایشان . اتکا نمودند
، اقتصادی و ریشه های عمیق تاریخی، اجتماعی خارجی بوده و

فرهنگی دارند که رویداد های سالهای اخیر صرف زمینه های تبارز 
بنابرین حل ریشه یی و صادقانه . بحرانی آنها را مساعد ساخته است

با اقدامات تاکتیکی و کوتاه مدت این معضالت در هردو ُبعد آن نه صرفاً 
 .بلکه با تدابیر بلند مدت و استرا تیژیک ممکن و میسر میگردد

 استعداد استثنایی دوکتور نجیب هللا درین بود که ایشان با
درنظرداشت واقعیت های فوق، اساسات سیاست مصالحه ملی را طرح 

وسته غنا پی( نه ُدگم و محجر) و آنرا بمثابه یک سیاست زنده و پویا 
بخشیدند و به وسیلۀ مؤثر دستیابی به اهداف مطروحه میدل نمودند، 

 .     چیزیکه جوهر این سیاست است و می باید پیوسته آنرا در نظر داشت

ا و بعد در . خ. د. بنابرین مدافعین سیاست مصالحه ملی در ح
حزب وطن نیروی بالنده و مصمم سیاسی یی تحت رهبری دوکتور 

بودند که با سطح بلند شعور سیاسی و آزاد از امر و نهی نجیب هللا 
که )در تفاهم با جامعه بین المللی  ،ُبعد خارجی معضله افغانستان عاملین

حل کامل سیاسی معضله ( سازمان ملل مسولیت انسجام آنرا پذیرفته بود
افغانستان رابطور علمی مطرح و آنرا گام به گام و در جریان مبارزه 

گسترش و غنا بخشیده و زمینه های نفوذ و اعتبار آن را  حاد، عمق و
و در ( ا و در میان اپوزسیون. خ. د. منجمله در داخل ح)ین جامعه در ب

دوکتور نجیب هللا معتقد . عرصه بین المللی، به تدریج مساعد ساختند
وظیفه نیروهای سالم ملی در شرایط حساس کنونی نه انتظار » : بود که

یط مطلوب، بلکه فعالیت پرتحرک در جهت ایجاد چنین پسیف برای شرا
بنابر چنین اندیشه و کار پرتحرک بود که در  .(29)«یط می باشدشرا

استانه تطبیق پالن صلح ملل متحد، هیچ طرف داخلی و خارجی دخیل 
همین ه ب. در معضله افغانستان نتوانستند آنرا رسماً قبول نه نمایند 
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ن ـ نه از راه های قانونی و مشروع ـ بلکه ملحوظ عده یی از میان آنا
 .با توسل به توطئه علیه این پالن عمل نمودند

همانطوریکه با درک از ابعاد و علل اساسی جنگ، تشخیص 
اهداف اساسی سیاست مصالحه ملی ممکن گردید، دوکتور نجیب هللا با 
 عطف توجه به شناخت انگیزنده های بروز جنگ و اتخاذ تدابیر متقابل،

، همچنان وسایل تحقق آنرا سیاست مصالحه ملی را محتوی بخشید
به هدف تشخیص و با نو سازی و یا هم بازسازی این وسایل آنان را 

 :ین مسئله را بیشتر توضیح میدهیما. تعمیل این سیاست بکار بست

 ـ  مصالحه می باید از کجا آغاز میگردید ؟ 4

ه نه تنها تمام این اندیش. مصالحۀ ملی اندیشۀ سیاسی است
نظامی و افغانها بلکه مجموع ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی، سیاسی، 

مجدد روند های  همخوانی ،فرهنگی بحران زدۀ افغانی، رفع این بحران
، فرهنگی و سیاسی جامعۀ افغانی و دستیابی به اجتماعی، اقتصادی

همچنان . را در نظر داشت و دارد ین روندهارشد موزون باهمی ا
ا همزیستی و آمیزش معقول و مشروع روند های جامعۀ افغانی را ب

هدف قرار داده بود و قرار داده  ،روند های مشابه منطقوی و جهانی
 .است 

، نفوذ در اذهان و جلب آن با اتکا به چنین معقولیت خویشبنابر 
این افراد میتوانست  .افغانی را در نظر داشت اعتقاد قاطبۀ افراد جامعۀ

، در میان متحدین (اعم از جناح خلق و پرچم)ا . خ. د. در درون ح
سیاسی این حزب، در میان الیه های مختلف اپوزسیون آن وقت اعم 
ازمسلح و غیر مسلح و سر انجام در میان تمام افغانها وجود داشته 

 . باشد

به ، اعتقاد ش داشت در جامعۀ جهانیهمچنان این اندیشه تال
هم در جریان ) حقایق انکار ناپذیر. درستی و حقانیِت خود را برانگیزد

حزب وطن و دولت جمهوری  یل این سیاست بمثابه سیاست رسمیتعم
مؤید آنست که این ( افغانستان و هم امروز و مطمیناً در آینده نیز
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مجامع بین المللی  اندیشه راه خود را در اذهان مردم افغانستان وهم در
اعترافات متعدِد صریح و یا افاده های . نموده بود و باز مینمایدباز 

 سیاست ـ به شمول عده یی ازافراد شرمگینانه مخالفین دیروزی این
و رهبران کشورهای دخیل در  افغانی« جهادی»شاخص تنظیم های 

علیه این سیاست ـ مبنی بر درستی و حقانیت آن،  9882توطئه اپریل 
، مصداق دقیق این ی آن توسط همین مخالفینمودن کنونیا عنوان ن

 . حقانیت است

صرف میتواند ناشی از درک « مصالحه باکی؟»طرح سوال 
ملی  ۀگستره مفهوم اندیشه سیاسی مصالح محدود مطرح کنندگان آن از

زیرا ؛ و اثر گذاری آن بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ـ اقتصادی باشد
اده نماید که اندیشه رفیت های را افاین سوال نمتوانست و نمیتواند ظ

در نظر ملی و سیاست های مبتنی بر این اندیشه،  ۀسیاسی مصالح
، می باید  مصالحه ملی ۀمبتنی بر اندیشه مصالح. داشت و در نظر دارد

خویش آغاز  «ردیـود فـخ» ای درگیر جنگ ازـطرف هافراد را تمام 
خود مصالحه « افغانیشتن خوی»ا ـرد بـمی کردند، یعنی بمثابه یک ف

زیرا انبوهی از مفاهیم تلقین شدۀ ایدیولوژیِک بیگانه با . می کردند
واقعیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افغانی، آنان را از 
درک درست این واقعیت ها عاجز ودر نتیجه ازخویشتن افغانی شان 

و نمیگردد که  این بیگانگی تا زمانی رفع نمی گردید. بیگانه ساخته بود
دستگاه تفکر آنان نه با جهانبینی و مفاهیم علمی مجهز؛ بلکه به جهان 

از احکام و مدل »بینی ایدیولوژیک و مفاهیم آن مصاب باشد و نتواند 
دستیابی به رفع . رهایی یابد« های کلیشه یی بیگانه با واقعیت جامعۀ ما

م و تالش این بیگانگی به زمان ضرورت داشت و به چگونگی تصمی
این برخورد می باید از . اگاهانۀ خود آنها مربوط بود و مربوط است

« ما»به « من»یعنی از « خود جمعی»آغاز و به سوی « خود فردی»
را با برداشت نادرست « مصالحه با خود»بعضی ها . گسترش می یافت

. مطرح مینمایند« (وطن)ا . خ. د. ح»در وجود « خود حزبی»بمثابه 
: مصالحۀ ملی» اب فیاض نجیمی بهرمان طی مضمونازجمله جن

. د. چند ح ار»: در زمینه چنین مینویسند « اندیشه یی در میان خیاالت
سیاست مصالحۀ ملی را پذیرفت و گویا میخواست با ( وطن)ا . خ
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آن حزب اول . مخالفین کنار آید، اما هیچگاه به سوی خود نگاه نکرد
خود آغاز میکرد؛ بعد با مخالفینی که  باید مصالحه را باخود و در درون

در زیر سلطۀ حاکمیتش قرار داشتند؛ بعد با مخالفین مسلح و در نهایت 
 .(22)« ...این غیر ممکن بود. با همه مردم افغانستان

مصالحه را ([ ا . خ. د. ح]) آن حزب »: در مورد این ادعا که 
شود که آیا ؛ سوال مطرح می «ردبا خود و از درون خود آغاز میک

وجود « خود حزبی»بمثابه یک واحد ارگانیکِ « (وطن)ا . خ. د. ح»
 داشت؟

ساختاری که به ... »:راوی محترم خود در زمینه معتقد است که
ا یاد می شد اگرچه رنگارنگی اتنیکی جامعه ما را در خود . خ. د. نام ح

ن آن انعکاس میداد ولی همان تنوع نه به نفع وفاق بلکه شقاق در درو
در اصل حزب یا . تمام شد که در َبعد تاثیر منفی بر جامعۀ ما گذاشت 

، که از مجموعۀ از احزاب و دسته هایی بوددموکراتیک خلق « اتحاد»
از یک سو و اتحاد دسته ها و گروه « پرچم»و « خلق»دو بزرگ نام 

. های قومی، منطقه ای و زبانی از سوی دیگر تشکیل یافته بود
در پائین، میزان . وردار از یک رهبر در رأس خویش بود، برخهرگروه

توانایی هر رأس بر اساس کمیت طرفداران و همچنان توافق، همسویی 
البته درین قاعده  گر محاسبه میشد ـو حتی معامله با رهبران دی

استثناآتی هم وجود داشتند، که تعیین کننده نبودند ـ تقسیم مقامات 
سکو و وفاداری به یکی از بزرگ نام ها و رهبری به اساس فاصله با م

وفاداری اعضا . در درون بزرگ نام ها وفاداری به اهرم تعیین می شد
در وهلۀ نخست نه به حزب و آرمانهای آن بلکه به شخصیت ها سنجش 

میتوانیم .... اندیشه و تیوری توطئه جزء زندگی روتین حزب بود. میشد
« کنفدراسیون قبیله» مدرن شبهحزب دموکراتیک خلق را ساختار نیمه 

ای نام دهیم، که از توصیف های باال، اندیشه های استبدادی و 
 .(28)« اثر پذیرفته و باهم جمع شده بود فشارهای بیرونی

با حفظ مسایل قابل بحث در نقل قول فوق،  نتیجه درستی که از 
« خود حزبی»آن به یقین کامل استنباط میگردد، این است که هستی 

را بمثابه یک حزب مدرن ( «ا ـ وطن. خ. د. ح»)ن ساختار ای
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اندیشه . دمورد سوال قرار میدهن( آنطوریکه ادعا می شد و میشود)
کرد و از درون آن نیز « نگاه»ا . خ. د. ملی به سوی ح ۀمصالح

ی معتقد «ما»، زیرا بطور طبیعی می خواست نخستین کرد« آغاز»
ا نه ، ولی آنرمشاهده نماید« حزبیخود »جود این ومدافع خود را در و

پس . «بود»که « یافت»، بلکه چنان ی ارگانیک«ما»و « خود حزبی»
ا آنهائیکه توانستد با خویشتن افغانی خویش مصالحه و . خ. د. در ح

ی معتقد و مدافع مصالحۀ ملی  را «ما»رفع از خود بیگانکی کنند، آن 
زیرا . آنرا احتوامیکرد زب، بلکه اکثریتواقعیت بخشیدند که نه همۀ ح

مصالحۀ ملی جادۀ یک طرفه نبود، آنهائیکه در مواضع چپ افراطی 
ین های ایدیولوژیک را باقی ماندند، نتوانستند و یا آگاهانه نخواستند تلق

، به فرهنگ زور، خشونت و ترک نمایند؛ آنهائیکه بجای پذیرش اعتدال
نائیکه نتوانستند به معتقد ماندند؛ آ« اندیشه های استبدادی»توطئه و

حصار خود منشی تمامیت  معقولیت منطق کثرت دست یابند و در
خواهانه محصور ماندند؛ آنهائیکه نتوانستند و یا نخواستند به اندیشه 
های ملی برسند و در زندان تفکر و فرهنگ قبیلوی محبوس ماندند و 

« رانته»و« بادآاسالم « »مسکو»با  «فاصله»سرانجام آنانیکه نه در 
خویشتن ِ افغانی شان بیگانه  ، از«ذوب»بلکه درمراکز بخصوص آنان 

لی افغانستان ترجیح شده بودند و منافع آنان را در برابر منافع م
، به درجات وفاصله های متفاوت وحتی بعضی ازمیان آنها در میدادند

خصومت با این اندیشه قرار گرفتند و با مانور های رنگارنگ متوسل و 
، سیاست مبتنی اقدامات مسلحانه علیه این اندیشهام راه توطئه و سرانج

 .بر آن و مواضع خصمانه با مدافعین آن را برگزیدند

بی تعصب به پروسه تعمیل سیاست مصالحۀ « دیدگاه» اگر از
سیاسی ملی نظر افگنیم این حقیقت را به وضاحت می یابیم که اندیشۀ 

راه خویش را با موفقیت  مصالحۀ ملی به تدریج و به مرور زمان
حاکمیت جمهوری ])مخالفینی که زیر سلطۀ حاکمیتش »دراذهان 
، همچنان در ذهن و روان عدۀ زیادی از «داشتندقرار([ افغانستان

ودر عرصۀ بین المللی « مردم افغانستان»، اکثریت «مخالفین مسلح»
ی در نتیجه باعث تقلیل تدریجی فاصله آنان از دولت جمهور. بازنمود

حتی رهبری افراطی . افغانستان و تغییر مواضع سیاسی شان گردید
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ترین بخش های اپوزسیون مسلح درنتیجۀ فشار ذهنیت های عـامه و 
فضای بین المللی ـ که سیاست مصالۀ ملی در رابطه به مسئلۀ 
افغانستان ایجاد نموده بودـ حاضر به مذاکرۀ مکرر ـ نه چندان مخفی ـ 

مذاکرات مستقیم با حواریون شاه سابق : ا گردیدند. خ. د. با رهبری ح
آغاز گردید و ادامه یافت، تماسهای مستقیم رهبری حزبی و دولتی با 

، عده یی زیادی از ای افغانی مقیم خارج تامین گردیدتکنوکرات ه
، بطور علنی در کنار مخالف یا عمالً تغییر جبهه داده قومندانان مسلح

؛ یا بدون علنی شدن با ان قرار گرفتندلح جمهوری افغانستقوای مس
امضای پروتوکولهای همکاری با دولت در محالت شان باقی ماندند و 

؛ یا بدون ارتباط با دولت عمالً شان را مناطق صلح اعالن نمودندمحالت 
 ازجنگ دست کشیدند، زیرا درنتیجۀ تعمیل سیاست مصالحۀ ملی دیگر

از دست داده « جهاد»داومۀ اانگیزه های عقیدتی و روانی را برای 
ۀ دوم حزب درین زمینه دوکتور نجیب هللا طی گزارش به کنگر. بودند

تفاهم و مذاکره در سطوح مختلف ... طی پنج سال گذشته » :چنین گفتند
با مخالفین به پیش برده شده تعداد افراد گروه های پیوسته به مشی 

فر را نشان میدهد مصالحۀ ملی که اکنون رقم اضافه از یک صد هزار ن
و کاهش نیروهای فعال جنگی مخالفین به وضاحت نشاندهندۀ گرایش 

در حال حاضر دو . در کشور می باشد عمیق آنان بسوی تامین صلح
سوم قومندانان گروه های مسلح مخالف یا در حال مذاکره با دولت قرار 

دست دارند و یا با درک بیهودگی جنگِ  برادر کشی از فعالیت محاربوی 
 ...کشیده اند

ا با تعمیق مشی مصالحۀ ملی اکنون از پرستیژ . خ. د. ح
 «   .بیشتری در عرصۀ ملی و بین المللی برخوردار گردیده است

مخالفین سیاسی که در ساحات تحت حاکمیت دولت قرار داشتند، 
به فاصله های متفاوت در جهت نزدیکی با حزب و دولت تغییر موضع 

آنها تا سرحد اشتراک در حکومت به همکاری عده یی از  .دادند
تن آن به شمول صدراعظم  22تن عضو کابینه،  32از جملۀ )پرداختند 

معاون رئیس جمهور، دوتن شان غیر حزبی  4و همچنان از جملۀ 
، ارگانهای محلی بات برای احراز کرسی های پارلماندر انتخا(. بودند

جتماعی شرکت نمودند و قدرت و ادارۀ دولتی و رهبری سازمانهای ا
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درصورت بدست آوردن آرای الزم درین کرسی ها قرار گرفته و 
اعضای حزب عدۀ محدود اعضای پارلمان را )مسوولیت پذیرفتند 
وحتی به تاسیس ( ارنوالی غیر حزبی گردیده بودڅتشکیل میداد، قضا و

شش سازمان سیاسی . سازمانهای سیاسی علنی و قانونی اقدام نمودند
. تی حزب بطور کامل به آن پیوستندبول اصول سیاسی و تشکیالبا ق

همچنان بعد از انفاذ قانون احزاب ده حزب و سازمان سیاسی رسماً به 
در »برعکس تخیل راوی : در نتیجه؛ ( 28)فعالیت علنی آغاز نمودند 

به انحصار قدرت پایان »زیاد رونما گردید و « رده بندی قدرت تغییر
 .شد«  داده

ت در سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان وضعی
در برخورد با مسایل افغانی و در برابر دولت جمهوری افغانستان تغییر 

، اکثریت اعضا، یگر در اسامبلۀ عمومی این سازماند. مثبت نمود
دستهای شان راعلیه جمهوری افغانستان و بخاطر محکومیت آن بلند 

حالت یک کشور  آهسته، آهسته ازنمی نمودند و افغانستان داشت 
انی باز ـۀ جهـامعـود را در جـاسب خـایگاه منـتجرید شده، بدر آمده ج

 . می یافت

مصالحۀ ملی و سیاسِت مبتنی برآن بود  سیاسی در نتیجۀ اندیشۀ
که پایگاه اجتماعی دولت جمهوری افغانستان گسترش یافت و تقویت 

ای بزرِگ از اپوزسیون بخش ه. شد و دفاع مستقالنه ممکن گردید
« کفار»در برابر« جهاد مقدس»مسلح  پشتوانه های عقیدتی و روانی 

تجاوز »و انگیزه های ملی برای دفاع از سرزمین آبایی در مقابل 
در نتیجه تکیه گاه مردمی افراطی ترین  .را ازدست دادند« بیگانه

 .ن مسلح هرچه بیشتر تضعیف میگردیدحلقات رهبری اپوزسیو

گردید که مصالحۀ « ممکن»، این برعکس ادعای راوی محترم
ملی بمثابه اندیشۀ جدید سیاسی، بعد ازاعالم خویش بتواند، به مرور 

ا و همچنان حزب . خ. د. زمان در ذهن و روان اکثریت اعضای ح
کثریت ا اکثریت اپوزسیون مسلح و غیر مسلح آن وقِت دولتی  و ؛وطن

 . ، اندیشه و عمل آنها را سمت دهدمردم افغانستان نفوذ نموده
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 :ملی  ۀع و دشواری ها در راه تحقق مصالحـ موان 9

ملی و سیاست های مبتنی  ۀهمانطوریکه اندیشه سیاسی مصالح
ضله افغانستان را احتوا حل ابعاد داخلی و خارجی مع ،بر این اندیشه

بنابرین مجموع گرایشات موافق و مخالف در گستره ابعاد  ؛مینماید
بدین ملحوظ نیروهای موافق . را نیز می باید در محاسبه میداشتمذکور 

ا، سپس . خ. د. وهای مخالف این اندیشه در درون حو همچنان نیر
، در میان اپوزسیون حزب وطن، در میان متحدین سیاسی این حزب

جامعه افغانی اعم از افغان های مقیم  مسلح و غیر مسلح و در مجموع
کشور و خارج از آن، افزون بر آن در دسته بندی های مختلف نیروهای 

افغانستان ـ از جمله در پاکستان،  سیاسی کشور های دخیل در معضله
 در دولت و احزاب ، در کادر حزبی و دولتی اتحاد شوروی ودر ایران

این ابر قدرت ها با تبعیت از ایاالت متحده امریکا و اقمار هریک از 
داشتند  که می باید  توجیهاتی که از منافع شان بعمل می آردند ـ  وجود

ریک از ، چگونگی برخورد با هدر یک تدقیق، تحلیل و محاسبه دقیق
 ،مبرهن است که در گستره مورد نظر .این نیروها تنطیم میگردید

اری و افغانستان طرفدنگ در جنیروهائیکه از تامین صلح و قطع 
با ، بطور قطع اکثریت مطلق را در مقایسه حمایت مینمودند و مینمایند

دیشه ان. آنانیکه خواهان تداوم جنگ اند، تشکیل میدادند و میدهند
ا به مصالحه ملی در افغانستان با اتک سیاسی و سیاست های مبتنی بر
مخالفین این  ، نیروهای معتدل در میانهمین اکثریت مطلق تالش داشت

سیاست را تشویق به حمایت از پروسه تحقق مصالحه ملی نموده و در 
نتیجه افراطی ترین بخش های مخالفین این امر را تحت فشار قرار 

با در نظرداشت اصول فوق . ده، صلح را بر ایشان تحمیل نمایددا
پروسه مبارزه برای دستیابی به اهداف مصالحه ملی آغاز و ادامه یافت 

ا . خ. د. ع در برابر مصالحه ملی در داخل حاینک از این میان موان که
، ی خارجی دخیل در معضله افغانستانرا در پیوند با برخی از نیروها

 :د بحث قرار میدهیممور

حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیروی سیاسی بود که 
ایدیولوژی چپ افراطی مبانی اندیشه یی وسمت دهندۀ عملکرد سیاسی 
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با داشتن چنین . سیاست های رسمی آنرا تشکیل میداددر رهبری و کا
 .این حزب در یک طرِف ُبعد داخلی جنگ نیز قرار داشت ،مشخصه

 در عین حال این حزب بخشی از جامعۀ افغانی بود و اعضای آن
، بنابرین خواهی نخواهی از از بطن همین جامعه سربلند نموده
ازسنن و سلوک ساکنین )فغانی مختصات اجتماعی ـ فرهنگی جامعه ا

ات ایدیولوژیک اثر و همچنان از تلقین( دهات گرفته تا شهرنشینی
شرط ضروری »را « نو سازی حزب»دوکتور نجیب هللا . پذیرفته بودند

به همین مبنا با تصویب . میخواند« تامین صلح و اعمار مجدد کشور
حزب »ا به . خ. د. برنامه و اساسنامه کیفیتاً جدید و تغییر نام ح

 . مول مورد نظر قرار داشت أ، این م«وطن

وژیک بر ذهن و در عین حال  طبعیست که تاثیر تلقینات ایدیول
، پدیده نبود که همزمان با روان رهبران، کادرها و اعضای حزب

پذیرش رسمی اساسات جدید اندیشه یی، در یک روز بدور انداخته 
« نو سازی»شان را  الزم بود هر عضو حزب دستگاه تفکر. شود

یعنی آن را از شر مفاهیم تلقین شده ایدیولوژیک آزاد و واقعیت . نمایند
وضیح ، تتند درک و بکمک مفاهیم علمی بیانها را همان طوری که هس

، پروسۀ بازیافتن خویش و مصالحه همین پروسه. و تفسیر نمایند
نو »هللا با توجه به این مسئله هم بود که دوکتور نجیب . باخود است
« شرط ضروری تامین صلح و اعمار مجدد کشور»را « سازی حزب

میخواندند و بر همین مبنا با تصویب مرامنامه و اساسنامه کیفیتاً جدید 
، این مامول را مورد نظر «حزب وطن» ا به. خ. د. و تغییر نام ح

، اساسنامه و نام حزب بلکه ایشان نه صرف تغییر مرامنامه. داشتند
به همین . را مطالبه مینمودند« هر عضو حزب»ز همه تغییر مهمتر ا

، ه خویش درکنگره دوم حزب با تاکیدملحوظ در آخرین قسمت بیانی
صه های همه عر نوسازی باید» :چنین گفتند ؛خطاب به اعضای کنگره

، مفکوروی، ساختار و فعالیت مجموع حیات حزبی اعم از سازمانی
نوسازی باید به امر هر . گیرد حزب و هر سازمان حزبی را در بر

این پروسه یی بود که . «ان حزبی و هر عضو حزب مبدل گرددسازم
 .معقول ادامه می یافت آغاز یافته و می باید بطور
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ا و حتی در . خ. د. علت فوق هم بود که در درون حدرست به 
این . حزب وطن نیز موانعی در برابر اندیشه جدید حزب وجود داشت

 : بودند ازت موانع عبار

ـ نفوذ تلقینات ایدیولوژیک در اذهان وکردار اعضای حزب و سؤ 
، دوران زده و امتیاز باخته اده عده یی از رهبران محافظه کاراستف

بازگشت حزب را به اصطالح به مواضع » این رهبران . ازاین تلقینات
یت های کشور، جز که در عمل چیزی جز فاصله گرفتن از واقع طبقاتی،

ملی و طوالنی ساختن جنگ وخونریزی بوده  ۀی مشی مصالحنف
آنها تالش داشتند بنیادهای اندیشه  .(39)«نمیتوانست، تقاضا میکردند

، نام دولت (ا. خ. د. ح)یی، سیاست های عملی وحتی نام حزب 
و « خلق»)، جناح های قبلی حزب (جمهوری دموکراتیک افغانستان)
حفظ و سمبول هایی چون بیرق و نشان حزب و دولت را نیز ( «پرچم»

های اندیشه یی، سیاست ها، نامها و سمبول ها، زیرا دراین بنیاد. نمایند
خود و نقش تاریخی خویش را میدیدند و در حقیقت در حفظ آنها، حفظ 

 .  خود و تداوم نقش شان را در نظر داشتند

ل به جهت گیریهای خصمانۀ ـ گرایشات عقب ماندۀ فکری متمای
در تحت الشعور عده  اتنیکی، زبانی و سمتی که به مثابه ترسبات ذهنی

، کادرها و اعضای حزب وجود داشت  و با درز برداشتن یی از رهبران
، («ایدیولوژی دوران ساز طبقۀ کارکر»)اعتقادات ظاهراً غالب قبلی 

از گذشته سر بلند  دوباره عود و چون عقده های واپس زده، نیرومند تر
یکی از شاخص های اندیشۀ )نموده و در برابر پروسۀ تکوین ملت 

این گرایشات مضر نیز محملی شد  .به مقاومت پرداختند( مصالحۀ ملی
فاقد دورنما در سیاست  برای سؤاستفادۀ عده یی از رهبران سنتی و

 .های جدید

ت، مانع ـ امتزاج حزب با دولت و تبدیل آن به پدیدۀ حزب ـ دول
تخلیۀ نمودن ساختار . دیگری در برابر تحقق سیاست مصالحۀ ملی بود

دولتی از وجود اعضای حزب و بازگشت به حزب و دولِت جدا ازهم ، با 
مقاومت حلقات تمامیت خواه و محافظه کار مواجه شده به تحریکات 

سبکدوشی . نندگان و مدافعین آن زمینه میدادعلیه این سیاست و طرح ک
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 وزیر حزبی بخاطر تقرر یک فرد غیر حزبی در آن مقام و اعادهیک 
، چه بسا که باعث برانگیختن وزیر نقش غیر حزبی ها در ساختار قدرت

سبکدوش شده در مخالفت با سیاست مصالحه ملی و حامیان این 
دوکتور نجیب هللا درین زمینه در کنگرۀ دوم حزب . سیاست میکردید

خی از اعضای حزب که قدرت را بال منازع برای بر... » :چنین گفتند
، دشوار بود ورانه بر کرسی ها تکیه زده بودنددر اختیار داشتند و مغر

خارج حزب نیز درک کنند که حاکمیت به مردم تعلق دارد و مردم در 
آنان نیز باید در همه امور دولتی بطور متساوی . زندگی و کار میکنند

قدرت به آنان بر مبنای معیارهای  الحقوق با حزبی ها سهیم گردند و
برای آنهائیکه سالها حق موجودیت سازمانها و . دموکراسی تقسیم گردد

یستم یک احزاب سیاسی دیگر را نفی کرده بودند و فقط در چارچوب س
، دشوار بود که با همین سازمانها و احزاب حزبی قادر به تفکر بودند

 «.تحمل کنندمشترکاً کار کنند و یا موجودیت آنان را 

و بعد تداوم این ا . خ. د. وذ عوامل بیگانه در کادر رهبری حـ نف
هریک از جوانب خارجی دخیل در قضایای . نفوذ در حزب وطن

افغانستان، میخواستند با استفاده از مهره های تعبیه شده شان در این 
حزب بزرگ، در برابر پروسۀ تحقق سیاست مصالحۀ ملی موانع ایجاد 

 در سمت وبرخالف منافع ملی افغانستان، اقل پروسۀ مذکور را  و یا حد
. این عوامل بیگانه در درون ح. سوی اهداف و منافع شان سوق دهند

ا و بعد در حزب وطن نیز، خواستند نیات باطنی شان را در دفاع . خ. د
از منافع بیگانه، زمانی تحت ساترهای دفاع از ارزشهای ایدیولوژیک 

زمانی هم تحت ساتر های تمایالت عقب ماندۀ تباری و ا ؛ . خ. د. ح
مثالهای مشخص و . نفاق افگنی های مذهبی نیز می پوشانیدند با بعضاً 

 :متبارز آنان عبارتند از

ـ  چپ نما هائیکه دراوایل مخالفت شان را با سیاست مصالحۀ 9
با مانور فریبنده از موضع )ا . خ. د. ملی؛ دفاع از ارزشهای سنتی ح

وانمود کردند و در نهایت همین چپ نما ها ـ بنابر دساتیر ( اح خلقجن
.  مراکز خارجی ـ برخالف منافع ملی به اقدامات نظامی دست یازیدند

سرانجام از مواضع مضر تباری سر برون نموده و بطور علنی در کنار 
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آی پاکستان قرار گرفتند، که تا .اس.گلبدین حکمتیار و درخدمت آی
 .  ار دارنداکنون هم قر

ـ چپ نماهائیکه در اوایل مخالفت شان را با سیاست مصالحۀ  2
با مانور فریبنده از موضع )ا . خ. د. ملی دفاع از ارزشهای سنتی ح

وانمود کرده و در نهایت همین چپ نماها مطابق ( جناح پرچمی
را یک شبه کنار « نالیزم پرولتریانترناسیو»اعتقاد  سناریوی خارجی،

در کنار شورای . گرایشات مضر تباری و سمتی را تبارز دادندذاشته، گ
نظار و جمعیت اسالمی قرار گرفتند، به اقدامت نظامی متوصل و 
برخالف منافع ملی تحقق پالن صلح پنج فقره یی سازمان ملل را در 

 .ناکام نمودند 9329ثور 

ـ آنهائیکه در اوایل با سیاست مصالحه ملی تفاهم نشان دادند،  3
ما با رشد سیاست مصالحۀ ملی از فورمولهای عام به طرح های ا

، ح و مدافع مصالح و منافع ملی بودمشخص که معطوف به تکوین صل
، کو و تهران در ضدیت با این سیاستهمزمان و موازی به گرایش مس

آنها نیز مطابق سناریوی مسکو و تهران از مواضع سیاست مصالحۀ 
ضد ملی ـ که منافع مسکو و تهران را ملی به مواضع سیاست مصالحۀ 

در نظرداشت ـ میالن نمودند و سرانجام با تبارز گرایشات مضر تباری 
و تفرقه افگنی مذهبی ـ مانند گروه دوم و یکجا با آنها ـ به اقدام نظامی 

قرار « حزب وحدت اسالمی»و « شورای نظار»دست زده در کنار 
 .  گرفتند

، خویش« خیاالت»مضمون ی بهرمان در جناب فیاض نجیم
عینیت موانع فوق را در برابر مصالحۀ ملی ـ که مثال های مشخص 

ا و بعد  .خ .د .انکار ناپذیر درعملکرد افراد وحلقات معین در رهبری ح
در رهبری حزب وطن دارند ـ نادیده گرفته و یا با کلی گویی از بیان 

وم، تحت عنوان کینۀ با منشۀ معلاما بنابر . صریح آنها طفره میرود
و « رئیس جمهور نجیب هللا. 9»:با عجله مینویسد« موانع مصالحه»

را با « نبود فرهنگ بیوگرافی نویسی سیاسیان درکشورما»به تعقیب آن 
نزدیکان »و «همکاران روسی» «خاطراتِ » از «یادداشت»ابتکار ِ

ن مینماید تا ای« کوشش»معلوم الحال، جبران نموده « واطرافیان
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پرزدنت »رین برای بناب. اری نمایندذپایه گ« در کشورما»را « فرهنگ»
میتراشند و در « بیوگرافی سیاسی»خود، « خیاالت»در« نجیب هللا

او دست می یابند تا اورا « ویژگی خاص شخصیت»نتیجه به کشف 
چگونگی پرداخت مسئله نشان میدهد که . قلمداد کنند« مانع مصالحه»

زیرا . مرتکب چنین سفسطه شده اند« روایت» راوی تحت فشار منابع
آیا ممکن است که » :این خود اوست که چنین سوال را مطرح مینماید

چهرۀ که خود ممثل یک سیاست پنداشته می شد، دفعتاً عامل جدی 
 «.بازدارندۀ تحقق آن شمرده شود؟

. همه میدانند که نجیب هللا طراح و مبتکر مصالحۀ ملی بود
تاب استنتاج نهایی ذهن قوی این شخصیت سیاسی با مصالحۀ ملی باز

او به حقانیت و . استعداد و جسور  و برخاسته از عمق اعتقادات او بود
درستی این اندیشه برای حل معضالت افغانی باور کامل داشت و به 
همین علت ـ چنانچه بارها گفته بود ـ در راه تحقق آن حاضر گردید تا 

دولتی کنار رود و سرانجام در این راه جانش بطور داوطلبانه از قدرت 
راوی محترم . را فدا نمود و حماسۀ جاویدان شهادتش را ثبت تاریخ کرد

ایشان ـ اگر . هم نتوانسته اند  کوه بلند شخصیت ایشان را نادیده انگارند
: چه توأم با سم پراگنی و دلیل تراشی ـ چنین اعتراف مینماید

ر میان همقطارانش توانست در پارۀ از د([ دوکتور نجیب هللا])وی»
. مسایل ملی و بین المللی از خویش فراست، دراکیت و درایت نشان دهد

همچنان تا اندازه یی موفق شد تا سیمای خویش را از یک فرد وابسته 
به روسها تغییر داده و به یک شخصیت مورد پذیرش در میان بسیاری 

حتا  .قرار داشتند، مبدل سازداز شهروندانی که در زیر سلطۀ حاکمیتش 
امروز، علی الرغم نبودش، یکی از مورد عالقمند ترین شخصیت های 

فوتوها، فلم ها و . سیاسی ـ در گذشته ـ در افغانستان محسوب می شود
یک نوع . سخنرانی هایش را بفروش میرسانند، که منبع درآمد می باشد

ت الگویی پدید آمده شباهتی بین او و چه گوارا صرف در رابطه با شهر
 (39)«.است

مثبِت فوق، تالش نموده با  راوی در متن به ظاهر توصیف آمیز
، « پارۀ از مسایل ملی و بین المللی» :بکاربرد برخی مفاهیمی چون 

شهروندانی که در زیر سلطۀ حاکمیتش »،«یک فرد وابسته به روسها»
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جلوه داده و  صفات مثبت بیان شده را ناچیز وکم اهمیت« قرار داشتند
او باید بداند  . شخصیت مستقل و ملی نجیب هللا را زیر سوال ببرد

آنهائیکه وابسته به روسها بودند، هیچ وقت نتوانسته اند از دکته 
کردار سیاسی این عده مؤید آنست . روسها حتی تا امروز سرباز زنند

ز که آنها منافع روسها را بر منافع ملی رجحان داده و هم اکنون نی
حرکت قاطع دوکتور نجیب هللا در استقامت مصالحۀ ملی . رجحان میدهند

ائتالف »مطابق نسخۀ روسی، ازجانب او که « مصالحه»و رد قاطع 
در درون حزب وطن مجری ناکام آن گردید، « ستون پنجم»و « شمال

مصداق روشن استقاللیت دوکتور نجیب هللا بمثابه یک شخصیت مستقل 
یست که شهید دوکتور نجیب هللا در بخشی نامه یی بی جهت ن. ملی است

از پناهگاه  9889ـ که در جوالی « پیام وطن»ـ منتشره در سایت 
فرستاده به اعضای فامیل خویش ( مقر سازمان ملل در کابل)خویش 

، در ضمن یاد آوری برخی اقدامات مستقالنه ملی خویش منجمله اند
این اقدامات : نوشته اندچنین « روز نجات ملی افغانستان»اعالن 

س نبودم و افتخارات تاریخی مرا رقم زدند و ثابت ساختند که غالم ک»
غالمی را به گردن محکم ، آنانیکه این حلقه دوستی میکردم نه غالمی

ت؛ جواب فردایش ، حال شان را می بینید و هنوز کجاسنگهداشتند
 « .دنی اند، بسیار مشکل خواهد بود و جواب ندارند و نا بخشوبسیار

تالش نموده اند علل عینی ومنطقی محبوبیت دوکتور « راوی»
نجیب هللا در میان مردم افغانستان را ـ که در اندیشه مصالحۀ ملی و 
عملکرد سیاسی مستقالنه ملی او مبتنی بر این اندیشه مبنا دارد ـ 

او چند . اغماض و  برای توجیه نیات نا صواب خود دلیل تراشی نماید
دوکتور نجیب هللا را ـ که « فوتوها، فلم ها و سخنرانی های»دۀ فروشن

وسل می جویند ـ ـا تـروش آنهـبه ف« دـمنبع درآم» ا انگیزۀـاالً بـاحتم
می بیند، اما چشم دیدن آنرا ندارند تا صدها هزار شهروند افغان را نیز 

هند و این فوتوها، کست پول مید ببینند که علی الرغم ضعف اقتصادی،
ایشان . فلم ها و سخنرانی های مذکور را میخرند کستِ ا و ویدوه
بسیاری از »محدود به « پرزدنت نجیب هللا و رژیمش را« »اعتبار»

پرزدنت نجیب » ساخته و آنرا هم نه در قوت خود« باشندگان شهر کابل
وانمود کرده و « تنظیم های جهادی»، بلکه در ضعف «هللا و رژیمش
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مرگ وی با آن شیوۀ بربر »فی ـ ناشی از صرف  انگیزه های عاط
ـ را محرک این اعتبار «منشانه و وحشتناکی که طالبان انجام دادند

میخواند و سرانجام این اعتبار و محبوبیت را توأم با کینه و حسادت؛ 
استبداد »نابجا و بیمورد، توسط نظریۀ دور تسلسل استبداد نظام الملک 

 .  مینمایدتوجیه  «ـ شورش ـ استبداد جدید

چرا : نیز بی تدقیق نگذریم که « راوی»می باید ازاین ادعای 
دفعتاً »بود « چهرۀ که خود ممثل یک سیاست»دوکتور نجیب هللا یا

 «.عامل جدی بازدارندۀ آن شمرده شود؟

برای تدقیق دقیق و درست مسئله، نخست میباید به سوال ذیل 
 .پاسخ ارائه نمود

« روایت»کدام سیاست بود و منبع ـ دوکتور نجیب هللا ممثل 
عامل »کدام سیاست را در نظر دارد که نجیب هللا را « راوی»جناب 

 .می شمارد؟« جدی بازدارندۀ آن

دو سیاست مصالحه  از  در فصل دوم این اثر ، با توضیح بیشتر،
 :همدیگر تفکیک گردید

یکی ـ سیاست مصالحۀ ملی که دوکتور نجیب هللا ممثل و مدافع 
 . ود آن ب

دو ـ برداشت مسکو از این سیاست با توجیه به منافع خود شان 
که در حقیقت فاقد محتوای ملی و یا دقیقتر « مصالحه بدون مانع» یعنی

 .سیاست مصالحۀ ضد ملی  بود

حکم در مورد محرکات و موانع مصالحه را می باید از این 
را در ( دومیاولی یا )، کدام مصالحه کرد که مرجع حکمدیدگاه برسی 

، این حقیقت را «راوی» مجموع محتوای نوشتۀ مورد بحثِ . نظر دارند
« روایت»دوم « دیدگاه»با وضاحت تائید مینماید که ایشان مسئله را از 

بنابرین او و منابع روایتش حق دارند دوکتور نجیب هللا . مینمایند
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ندارند اما حق . بخوانند« مصالحه»این نوع « عامل جدی بازدارندۀ»را
زیرا مخالفت دوکتور نجیب هللا . رادرین مورد بکار ببرند« دفعتاً »کلمۀ 

با گرایشات مسکو درین زمینه نه دفعتاً و به یک بارگی، بلکه از همان 
ع با صلت ملی این سیاست و از همین موضابتدا با تاکید روی خ

گرایشهای مسکو ـ که  منافع خود را در نظرداشت ـ به مخالفت آغاز 
 :مخالفت نجیب هللا . کرد که به مرور زمان تعمیق گردید

ـ با طرح روسی تخلیه مناطق شرقی و جنوبی کشور و عقب 
ان به کشیدن قوت های نظامی و تشکیالت دولتی به شمال افغانست

شوروی و به قیمت های جنوبی اتحاد غرض ایجاد سپر دفاع از مرز
 .تجزیه افغانستان

والیات شمال افغانستان به حیث مناطق ـ با پالن روسی سپردن 
خود مختار به احمد شاه مسعود که بعد از مخالفت نجیب هللا، برای 

های نمودن فشار تعمیل این پالن، پیش کشیدن حسن شرق را با وارد
 .، خنثی  گردید اعکس العمل مجدد نجیب هللازیاد مطرح کردند که ب

ت غرامت جنگی از ـ مخالفت با ارائه سند مبنی بر عدم درخواس
اردوی « دعوت»روس ها و قبول مسوولیت جانب افغانی مبنی بر 

سرخ به افغانستان که در تداوم این مخالفت نجیب هللا از موضع دفاع از 
 . را اعالم نمود « روز نجات ملی افغانستان»منافع ملی 

این مخالفت ها و نظایر آن در مسایل خورد و بزرگ دیگر، 
روسی را معتقد ساخت که با موجودیت نجیب هللا استراتژیست های 
مورد نظر شان را تطبیق و در نتیجه « مصالحۀ» نمیتوانند سناریوی

بنابرآن اقدامات ذیل رابرای . منافع شانرا در افغانستان حفظ نمایند
روسۀ مصالحۀ ملی ـاختن پـاکام سـونتضعیف موضع دوکتور نجیب هللا  

 :تنددر همان وقت ـ روی دست گرف ـ

ـ سازماندهی کودتاه نظامی با پیش کشیدن دوکتور حسن شرق 
به همکاری بخش نظامیان گماشته شده از جانب سازمان استخبارات 

وروی از نظامی شوروی که می باید در آستانه خروج کامل نظامیان ش
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این حرکت . ، دست به اقدام نظامی می زدند(9392دلو  29)افغانستان 
دوکتور حسن شرق از مقام صدارت و  با سبکدوشی اضطراری

برخی از نظامیان از وظایف شان، قبل از اقدام به کودتا،  یسبکدوش
 .خنثی ساخته شد

ـ تحریک کودتای شهنواز تنی به هدف تدارک زمینه های بعدی 
بی . جی . ه مشترک کااین نخستین پروژ. برای پیروزی بغاوت شمال

نافع خود را هریک اهداف و مآی پاکستان بود که . اس. شوروی با ای
با اقدام نظامی  9398حوت  99کوتای مذکور در . در آن در نظر داشتند

 .وب و ناکام ساخته شدساعت سرک 24آغاز و در مدت 

آغاز و گسترش بغاوت نظامیان  ـ سازماندهی ائتالف شمال،
پاه پاسداران جمهور وابسته به استخبارات نظامی شوروی و سافغانی 

که سرانجام  شان« ستون پنجم»ا حمایت کادر سیاسی ، بیراناسالمی ا
، به هدف ناکام تای نظامی علیه دوکتور نجیب هللااقدام آنان به کود

تحقق  9329حمل  29ساختن پالن پنج فقره یی سرمنشی ملل متحد در 
 .و کشور به سوی دور مکرر فاجعه سوق گردید

عضو هیئت  بعد از پیروزی همین کودتا بود که عبدالوکیل
،  نجیب هللا را ورای مرکزی حزب وطن و وزیر خارجهاجرائیه ش

. خواند( مصالحۀ ضد ملی)بر سر راه مصالحۀ مورد نظر شان « مانع»
، با تبختر طی کنفرانس لیکه ائتالف شمال را در نظر داشتاو در حا

با : مطبوعاتی دربرابر خبرنگاران داخلی و خارجی اظهار نمود که
این مانع اکنون مردم افغانستان خواهند دید که در ظرف برطرف شدن 

با نظر اندازی . تحقق میپذیرد« برادران»چند روز مصالحۀ بزرگ ما با 
است که جناب فیاض نجیمی بهرمان در ردیف « دیدگاه»از چنین 

ـ رئیس جمهور 9»)دوکتور نجیب هللا را نمره یک « موانع مصالحه»
عامل جدی »شان را درین زمینه ، این نمودهعنوا( «نجیب هللا
این همان مصالحۀ بود که باریس یلتسین رئیس . میخوانند« بازدارنده

از  کودتای ( 9889نوامبر  99در )جمهور فدراتیف روسیه ماه ها قبل 
در افغانستان، سند آن را به برهان الدین ربانی سپرده 9882اپریل   99

رادت و تعهد خدمت گذاری و برادران کمونیست را به سالمی و اظهار ا



   929  ملی مصالحۀ سیاسی اندیشۀ ماهیت 

 

مخالفت دوکتور (. 32)فرستاده بود «اکتیابرسکایا»نزد او به هوتل 
« مصالحه»برحق بود، زیرا این « مصالحه»نجیب هللا با چنین 

نمیتوانست ـ چنانچه نتوانست ـ صلح و ثبات را به افغانستان به ارمغان 
میداد  بیاورد، بلکه دور شیطانی دیگری را در تداوم جنگ زمینه

تا بدین وسیله دروازۀ آسیای مرکزی بسوی بحر ( چنانچه زمینه داد)
به نفع روسیه، نامصؤون  را( افغانستان)هند و در نتیجه بسوی جهان 

دوکتور نجیب هللا به نیات واهداف روسها پی می برد و در . نگهدارند
ین تداوم ا. برابر آن چون سد استوار ایستاده و مانع تحقق آن می گردید

خی حلقات سیاسی درکشور مشهود تالش هم اکنون نیزدر عملکرد  بر
 .است

از : در خاتمۀ این بحث می خواهم این اعتقادم را مطرح نمایم که
نگاه به گذشته و نقد آن، می باید درسها یی را فراگیریم که در پرتو آن 
بتوانیم اندیشه و عمل امروز خویش را بسوی آیندۀ مطلوب سمت داده 

 .                  تکرار اشتباهات فاجعه بار جلوگیری نمائیم  واز
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 : یادداشت های فصل سوم           

چاپ هفتم سال  ،زرتشت پیامبر ایران باستان ،ـ هاشم رضی 9 
 . 32و  39صفحات ، تهران انتشارات بهجت ،9384

صفحه  ،برگرفته از مؤخذ اول،  28هات ، بخش یسنا ،ـ اوستا 2
224 . 

هات  ،بخش یسنا، ، برگرفته از اوستا 24صفحه  ،ـ همانجا 3
 . 99بند ، 28

 .بند نهم ،92هات  ،برگرفته از اوستا ،299صفحه  ،ـ همانجا 4

مصالحۀ ملی ـ اندیشه یی »ـ فیاض نجیمی بهرمان، مضمون  9
 .راگراف پنجم پ ،«چرا مصالحه ؟ » ، عنوان کوچک «در میان خیاالت

. د. سی کمیته مرکزی به دومین کنگره حگزارش اسا: ک .ـ ر 9
 .ا . خ

 .پراگراف اول و دوم  ،همانجا، فیاض نجیمی بهرمانـ  2

ـ حزب  2»عنوان کوچک   ،ـ فیاض نجیمی بهرمان، همانجا 8
 . خط دهم و یازدهم « دموکراتیک خلق 

 .پراگراف ششم  ،ـ همانجا 8

 .پراگراف هفتم  ،ـ همانجا  99

، ناشر اتحادیه کمک  2992چاپ  ،کتاب مذکور: ک . ـ ر 99
ـ  999بحث سوم صقحات  ،بلجیم، تفاهم و همبستگی افغانها در ها

929. 
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ها ی سیاسی و رویداد های  یادداشت ،ـ سلطان علی کشتمند 92
 . 828صفحه ، جلد سوم ،تاریخی

 . 224صفحه  ،ـ همانجا 93

 . 229صفحه  ،ـ همانجا 94

 . 229صفحه  ،ـ هماجا 99

 . 229صفحه  ،ـ همانجا 99

ت چهارمین سالگرد مشی ـ بیانیه دوکتور نجیب هللا به مناسب 92
بخشی از بیانیه های »مجموعه  ،9398جدی  29مصالحه ملی، مؤرخ 

 نشر شده به ،  در رابطه به مشی مصالحه ملیشهید دوکتور نجیب هللا
عده یی از افغانهای : گرد آورنده  ،شانمناسبت سومین سالگرد شهادت 

 . 989صفحه  ،9888سال چاپ ، چاپ دهلی جدید ،لیمهاجر مقیم ده

ا، . خ. د. سی کمیته مرکزی به دومین کنگره حـ گزارش اسا 98
 . 934صفحه  ،همانجا

 . 329صفحه  ،ـ همانجا 98

دیگاه ها : ژی حزب وطن استراتی» ـ برگزفته از مجموعه  29
وکتور نشر شده به مناسبت هشتمین سالگرد شهادت د، «و مواضع 

سال چاپ  ،محل چاپ دهلی جدید ،ترتیب کننده گلخان اکبری ،نجیب هللا
 . 83صفحه  ؛ 2993

 . 329صفحه  ،92ـ  مؤخذ  29

 .  999صفحه  ،ـ همانجا  22

 3مؤرخ  ،ور نجیب هللا در مجلس شورای ملیـ بیانیه دوکت 23
 . 293صفحه  ،92، مؤخذ  9329میزان 
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؛ « سرنوشت غم انگیز در افغانستان»کتاب  ،ـ فلیپ کاروین 24
 . 42و  49؛ صفحات  9384ترجمه حکیم سروری ؛ چاپ سال 

ـ برای توضیح بیشتر این مفاهیم مراجعه شود به مقاله  29
داشت ها و برداشتها از یاد»محترم خلیل هللا زمر تحت عنوان وزین 

 جون) 9384، مررخ سرطان ماره اولنشر شده در ش ،«مفهوم صلح
 .یه حزب ملی فعالین صلح افغانستاننشر ،«سوله»جریده (  2999

اجالس مؤسسان جبهه صلح ـ بیانیه دوکتور نجیب هللا در  29
 .989صفحه  ،92خذ ؤم ،9398افغانستان، سرطان 

ه ملی ـ اندیشه یی مصالح»مضمون  ،ـ فیاض نجیمی بهرمان 22
 .پراگراف پنجم  ،«کی ؟مصالحه با »ان کوچک عنو« در میان خیالت

د .بند ح » ،«موانع مصالحه ملی»عنوان کوچک  ،ـ همانجا 28
 . پراگراف اول  ،«ا ـ وطن . خ. 

. ره حگزارش اساسی کمیته مرکزی به دومین کنگ: ک .ـ ر 28
وری تامین صلح و نوسازی حزب شرط ضر»عنوان کوچک  ،ا. خ. د

 .« اعمار مجدد کشور

ا ، عنوان  .خ .د .گزارش کمیته مرکزی به دومین کنگره حـ 39
 .« یست و کدام اهداف را دنبال میکندنوسازی چ»کوچک 

مصالحه »عنوان کوچک  ،ـ  فیاض نجیمی بهرمان، همانجا 39
 . ، پراگراف پنجم «با کی

مجاهدین در »رساله حاوی گزارش تحت عنوان :ک . ـ ر  32
الرحمن فاضل و  فضل: ارشگران، گز«(مذاکرات با روسها)مسکو 

که طی آن جزئیات  82و  89پاورقی صفحات  ،فیض الرحمن وثیق
مالقات مخفی سید محمد گالبزوی با برهان الدین ربانی ـ  رئیس هیئت 

درین . مجاهدین در مسکو ـ در هوتل اکتیابرسکایا توضیح گردیده است 
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من : ت فوده گد نمآقای گالبزوی رو به استا... »: متن آمده است که
 باید گفت که گزارشگران. « .سکر هستم و تابع امر شما  هستم یک ع

 .در ترکیب هیئت مذکور شامل بودند
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 فصل چهارم

 مصالحه ملی و دستگاه سیاسی

      

انتخاب و بکار برد معقول . افزار، وسایل دستیابی به اهداف اند
وسه را ساخته پر ی به اهداف مشخص را ممکن و یقینی، دستیابافزار

به اهداف ضرور مطروحه سیاسی  بنابرین. در حد ممکن تسریع مینماید
دستگاه )ب و بکاربرد معقول افزار سیاسی نیز نمیتوان بدون انتخا

نا مؤجه . دست یافت( شامل افزار اندیشه یی و ساختاری :سیسیا
، یت تشخیص درست اهداف ضرور سیاسینخواهد بود تا در مورد اهم

 . اندکی بحث گرددبکاربرد معقول آن و انتخاب و  همچنان افزار سیاسی

تشخیص معضله یا جمعی از معضالت بهم مرتبط اجتماعی ـ 
امل جامعه در اقتصادی که از تعامالت درونی پروسه قانونمند رشد و تک

و اینک حل این معضله یا جمعی از معضالت  یک مرحله معین ناشی
، در جامعه شناسی به یک هدف ضروری مطرح گردیده استمذکور بمثا

زیرا عدم توجه به عینیت . همیت بزرگی برخوردار استاسی از اسی
 . ، عواقب زیانباری را زمینه میدهدوجود و برخورد ذهنی با این مسئلهم

سیاسی یی که معطوف به حل معضالت عینی اجتماعی ـ  اهداف
بمثابه یک  معضالتیکه اینک زمان، حل و تحقق آنان را)اقتصادی 

. نباشند، اهداف ذهنی و ناضرور اند( ضرورت مطرح نموده است
ها، وسایل و نیرو ؛هداف و تالش جهت دستیابی به آنانگزینش چنین ا

، عمل ماجراجویانۀ است که میتواند احتمال لغزش زمان را ضایع نموده
 . سوی فاجعه را در قبال داشته باشدب
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ورت ا درست زمانی ص .خ. د. ملی از جانب ح ۀطرح مصالح
، در تجربه گرفت که عده یی از فعالین آن تحت رهبری دوکتور نجیب هللا

زنده اهداف تعیین شده سنتی استراتژیک این حزب را نه ناشی از 
، بلکه ناضرور کنونی رشد و تکامل جامعه افغانی ضرورت های مرحله

اختاری و ذهنی تشخیص نموده و به عدم کارایی افزار اندیشه یی و س
آورده بود ـ معتقد  دست یابی به اهداف مذکور ـ که اینک فاجعه بار

بنابرین با توجه به وضعیت عینی فاجعه بار کشور و . گردیده بودند
ت به ضرورت مبرم وظایف که انجام آن جهت تغییرات مثبت در وضعی

تالش بعمل آمد تا افزار سیاسی  و مبدل گردیده بود، اهداف جدید مطرح
ن اهداف تدارک و بکار گرفته دستیابی به ای( یشه یی و ساختاریاند)

 . شوند

 ملی مطروحه بوسیله شهید دوکتور ۀسیاسی مصالح ۀاندیش
، نجیب هللا و حزِب تحت رهبری شان، مانند سایر اندیشه های سیاسی

افزار اندیشه یی ـ سیاسی رهنما و رهگشایی است که دستیابی به 
تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  سیاسی را دراهداف ضرور 
جامعه، توجیه ، با در نظرداشت مختصات کنونی این جامعه افغانی

، وسایل تحقق آن لی دستیابی به این اهداف را معین، روشهای عمنموده
ین همه را بمثابه را تدارک و نیروهای مساعد انسانی را تشخیص و ا

مینماید که در حد معقولی ، در زمینه چنان بسیج یک ُکل ارگانیک
 .موجب دستیابی به آن اهداف می گردد 

. د. ات بنیادی در اهداف سیاسی سنتی حبه ملحوظ تعمیل تغییر
ملی خواهان آن بود ـ می باید افزار و  ۀا ـ که اندیشه سیاسی مصالح. خ

دستگاه تشکل یافته سنتی )ندیشه یی و ساختاری سنتی سیاسی وسایل ا
برای دستیابی . گردند ، نوسازیر بنیادی تغییر نمودهنیز بطو( سیاسی

تشکل یافته « دستگاه سیاسی»پروسه تغییر کیفی ، تعمیل به این مهم
هداف به دستگاه سیاسی کار آمدی ضرور بود که دستیابی به ا ،سنتی

لی را به حد معقولی ممکن می م ۀمطروحه بوسیله اندیشه مصالح
 : بنابرین  .ساخت
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کراتیک و رسانیدن نهایی انقالب ملی و دموبه پیروزی »ـ 
ساسی جمهوری دموکراتیک مقدمه اصول ا که در« اعمار جامعه نوین

قید گردیده بود و هدف استراتژیک دستیابی به اعمار جامعه  افغانستان
از طریق راه رشد غیر سرمایه داری، افاده مینمود، سوسیالستی را 
مبتنی بر مقدمه قانون اساسی مصوب لویه جرگه  مردود اعالن و

ی با در ، تحکیم وحدت ملمصالحه»خورشیدی، دست یابی به  2366
عنعنات و رسوم پسندیده مردم، تامین  ،نظرداشت واقعیت های عینی

صاد ملی و ارتقای سطح زندگی ، رشد اقتعدالت اجتماعی و مساوات
افغانستان در عرصه  مان محبوب ـار وطـش و اعتبـ، ارتقای نقردمـم

 .جدید استراتژیک حزب تعیین گردید ، بحیث اهداف«بین المللی 

گرا بمثابه افزار  ـ ایدولوژی مارکسیستی ـ لننستی شوروی
ملی   ۀسیاسی مصالح ۀمردود و به عوض آن اندیش ،اندیشه یی حزب

 .ندیشه یی ـ سیاسی حزب برگزیده شدبمثابه افزار ا

بمثابه « فغانستانری دموکراتیک اجمهو»ـ ساختار سیاسی 
جمهوری »سی کشور رد گردیده و به عوض آن افزار ساختاری سیا

 .سیاسی پذیرفته شدـ بمثابه افزار ساختاری « افغانستان

ک خلق از استقامت سنتی اتخاذ شده بوسیله حزب دموکراتی گذار
، طرد افزار های اندیشه یی و ساختاری افغانستان به استقامت جدید

زارهای اندیشه یی و ، تکمیل و بکارگیری افنتی، همچنان طرحس
، «در جاده هموار دویدن»ساختاری جدید، نه یک شبه ممکن بود و نه 

شیب فراوان را می دشوار که فراز و ن بلکه پروسه یی بود پیچیده و
، بخصوص که عامل انسانی با عقاید مختلف و از باید طی مینمود

 . مطرح بودین قبال مواضع مختلف در

یی و ساختاری آن با  اینک مسئله مورد نظر را در ابعاد اندیشه
 :توضیح بیشتر، مورد بحث قرار میدهیم
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 : ـ افزار اندیشه یی دستگاه سیاسی 2

ر اندیشه یی ـ حزب دموکراتیک خلق افغانستان با بکاربرد افزا
ـ لننیستی که بر مبانی ایدولوژی مارکسیستی  ،سیاسی سنتی خویش

مشی »یتوانست به اهدافی دست یابد که نم ،شوروی گرا استوار بود
بنابرین نخست از همه ضرور بود تا . در نظرداشت« مصالحه ملی

 ، مفاهیم بیان این اندیشه وشه یی ـ سیاسی سنتی خویشمبانی اندی
ی و در برخی موارد بازسازی ، نوسازتعاریف این مفاهیم را تغییر دهد

. اعی پیوسته تکمیل کند و غنا بخشدل زنده اجتم؛ در پروسه عمنماید
دستگاه اندیشه یی توجیه کنندۀ  در تداوم همین پروسه محقق گردید که

دیگر با ماهیت، ( ملی ۀسیاسی مصالح ۀاندیش)« لیمشی مصالحه م»
 ، منجمله حزب«جمهور دموکراتیک افغانستان»تعریف و ساختار 

رهبری کننده و سوق دهنده نیروی »دموکراتیک خلق افغانستان ـ که 
ه محسوب میگردید ـ بسوی اهداف ناضرور مطروح« جامعه و دولت
 . درین زمینه مطرح گردید ، ضرورت تغییرات کیفیمطابقت نداشته

. د. ر بنیاد های اندیشه یی ـ سیاسی حیات مسئله تغییئچون جز
مصالحه ملی یا نوسازی »در فصل اول این مجموعه زیر عنوان  ا . خ

و در  مطالعه گردیده« اندیشه یی ـ سیاسی و ساختار حزب بنیاد های
فصل های بعدی نیز به انطباق آن در عرصه های اجتماعی، 
اقتصادی،فرهنگی،دفاعی و روابط خارجی مباحث اختصاصی در نظر 

از تکرار مفصل آن درین جا صرف نظر گردیده و صرف  است بنابرین
مصالحه ملی و خصلت انطباقی آن  تاکید میگردد که برای درک مفهوم

، می باید به درک مبتال به بحران ناشی از جنگ در شرایط یک کشورِ 
مفهوم صلح ـ بادرنظرداشت تعمیق و گسترش تاریخی محتوی این 

دست یابی به آن توجه  مفهوم ـ و بیان اندیشه های انطباقی معطوف ِ
خارجی  اخلی و، مشروط بر آنکه اهداف تامین صلح ـ در ابعاد دداشت

همگام با تکوین پروسه قوام ملی و همچنان  آن ـ همخوان با منافع ملی
، دستگاه بنابرین اندیشه مصالحه ملی. باشد( پروسه ملت سازی)

اجتماعی، اقتصادی، )ـ سیاسی متشکل از مفاهیم سیاسی اندیشه یی 
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پیشاهنگ خرد ورز سیاسی است که این مفاهیم عمل نیروی ( فرهنگی
 :جهت را در

 ؛منطبق با منافع و پروسه قوام ملیصلحجویانۀ  ـ  تعیین اهداف

، ساختاری، اقتصادی)ص و انتخاب افزار سیاسی ـ  تشخی
 اهداف تعیین شده فوق الذکر؛ دستیابی به( اجتماعی و فرهنگی

، سمت و اده و بکار گیری معقول این افزارـ همچنان طرق استف
 .سو دهند 

، دستگاه سیاسی هدفمند، ملی ۀمصالحپس دستگاه اندیشه یی 
نی سیال و انطباقی است که برای حل معضالت افغانستان در مرحله کنو

همچنان ( و اعمار صلح ، حفظ صلحشامل پروسه های برقراری صلح) 
الحه ملی در شرایط اندیشه مص: مؤجز و  صریح اینکه . حالیت دارد

اندیشه های صلح ، جز بیان ارگانیک و بهم مرتبط کنونی کشور ما
خواهانۀ مألوف با مختصات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه 

ا منافع ملی و همگام با وفاق ملی، چیزی دیگری ، همخوان بافغانی
م چنین است کلید درک مصالحه ملی و دستیابی به فه.  بوده نمیتواند

ه اهداف مصالحه زیرا دستیابی ب. انطباق آن در شرایط موجود کشور
 . از مبرمیت حد اکثر برخوردار اند ، هنوز همدر افغانستان ملی

 :افزار ساختاری دستگاه سیاسی ـ 1

ساختار سیاسی طبیعی و معقول یک جامعه در حقیقت مزرعه 
، بوسیله ک از روئیده های مشخص موزائیک آنیی است که ریشه هری

 رحله موجودبخش های معینی از زمین سـاختار اجتماعی ـ اقتصادی م
، وجود و حضورعینی این روئیده رشد و تکامل آن جامعه، تغذیه گردیده

ها را در ساختار سیاسی جامعه ثبات بخشیده و بالمقابل این روئیده ها 
ه اند، ته زمینی که در آن ریشه گرفخود از فرآورده های خویش مجدداً ب

ات موزائیک مذکور با نفی و امحای هریک از قطع. بهره میرسانند
، متناسب اتکایی آن در جامعه را برانگیخته، تقابل بخش به زور توسل
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بنابرین . و کیفی آن بخش، مؤجد بحران میگردند به میزان وجود کمی
، احزاب و دولت)که ساختار سیاسی یک جامعه  طبیعی و ضرور است

منعکس کننده واقعیت سطح رشد اجتماعی ـ اقتصادی و موزائیک ...( 
یعنی ساختار سیاسی . ی مبتنی بر آن باشدساختار اجتماعموجود 

ه معین از ، بنابر ضرورت های ناشی از تعامالت درونی مرحلجامعه
، تشکل و انسجام یافته و جهت دستیابی به رشد اجتماعی ـ اقتصادی

 . اهداف مطروحه شان تالش می نمایند

، ا در نظرداشت پایگاه اجتماعی شانطبعیست که این ساختارها ب
، محافظه کارانه و یا ایش های متضاد و متفاوِت ارتجاعیگرماهیت و 

هم ترقی خواهانه داشته و هریک در مواضع فوق الذکر خویش با 
 .عمل مینمایند یا هم سازشکارانه تمایالت افراطی یا اعتدالی و

 :ـ دستگاه سیاسی جمهوری دموکراتیک افغانستان. 3

لحه ملی در مصاساختار سیاسی قبل از اعالم و تعمیل سیاست 
اسی جمهوری دموکراتیک اسول اص»،مبتنی برافغانستان
شورای »شمسی  2311حمل  11مصوب مؤرخ ( 2)«افغانستان

، بمثابه افزار دستبابی به «بی جمهوری دموکراتیک افغانستانانقال
 :اهداف

 6که در  2311انقالب ثور  ضد فیودالی و ضد امپریالستی»
مقدمه )انسجام یافت  «گشت... د وارد مرحله نوین خو 2311جدی 

نظام یک حزبی و تسلط کامل یک حزب ایدولوژیک بر . (اصول اساسی
، تمام عناصر متشکله این ع دستگاه سیاسی جمهوری افغانستانمجمو
، ه را از لحاظ گزینش اندیشه سیاسی، تعیین اهداف اساسیدستگا

با گرایش به  انتخاب افزار دستیابی به این اهداف و اتخاذ سیاست ها ـ
اختار این دستگاه س. ساختار اجتماعی ـ تجانس می بخشیدنفی کثرت 

 .های سیاسی ذیل را شامل بود
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 سیاسی ـ اجزای اساسی دستگاه2. 3

 انـــــک افغانستـراتیــوکـوری دمـجمه

سیاسی جمهوری دموکراتیک افغانستان بر اساس اصول  دستگاه
، ا. خ. د. ح: متشکل بود ازاتیک افغانستان اساسی جمهوری دموکر

دولت جمهوری جبهه ملی پدر وطن جمهوری دموکراتیک افغانستان و 
 یهریک از نهاد های مذکور دارای مقام معین. دموکراتیک افغانستان

درین دستگاه بوده و متشکل از ساختار های مرکزی و محلی بودند که 
 :یک از آنان می پردازیم هر در ذیل به توضیح مختصات

 : ـ حزب دموکراتیک خلق افغانستان 2. 2. 3

یاسی جمهوری دموکراتیک نخستین ساختار در هرم دستگاه س
و یگانه حزبی در ( 1)حزب دموکراتیک خلق افغانستان  افغانستان،

حزب مطابق این . گاه بود که در رأس آن  قرار داشتساختار این دست
حزب دموکراتیک »: ماده اول اساسنامه خود، چنین تعریف گردیده بود

خلق افغانستان عالیترین شکل سازمان سیاسی و پیشآهنگ طبقه کارگر 
ا که ایدیولوژی آن . خ. د. ح. تمام زحمتکشان افغانستان است و 

، براساس اتحاد داوطلبانۀ بخش های پیشرو و ـ لیننیزم است مارکسیزم
فکران ، پیشه وران و روشنآگاه خلق افغانستان یعنی کارگران، دهقانان

ساسی جمهوری دموکراتیک بوده و به حکم اصول ا« کشور استوار
نیروی رهبری کننده و سوق دهنده جامعه و »، در جایگاه افغانستان

اصول انقالب ملی و »: این حزب متعهد بود که. ود قرار گرفته ب« دولت
و خارجی خویش مالک عمل قرار دموکراتیک را در سیاست داخلی 

مفهوم  -؟ ] جی اهداف و وظایف انقالب ثور را تعیین، تعمیل تدریداده
اهداف و وظایف انقالب ثور را تعیین و  : جمله می باید چنین باشد 

ان نموده و مبارزه تمام خلق افغانست[ تعمیل تدریجی آنان را سازماندهی 
استثمار فرد از فرد  ، عادالنه و فارغ ازایجاد جامعه نوین[ امر]را در 

 ( .اصول اساسی 1ماده ) «رهبری میکند
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مقامات مرکزی و محلی ملکی و نظامی دولتی و سازمانهای 
« نمیکالتور»ا درنظرداشت اهمیت و حساسیت آنان، شامل اجتماعی ب

بیروی سیاسی، دراالنشأ، )مقامات حزبی ( نظوریلست مقامات مورد م)
نواحی شهر، ولسوالی  ،شعبات کمیته مرکزی، شوراهای والیتی، شهری

بوده و پیشنهادات تقرر و سبکدوشی نهایی آنان از جانب ( عالقداریو 
همچنان مقامهای حزبی . مهای حزبی تصویب و یا رد میگردیداین مقا

چگونگی کار ارگانهای دولتی و سازمانهای اجتماعی را مستقیماً 
، طی یش مورد برسی و کنترول قرار دادهبوسیله کارمندان حرفوی خو

نان مورد آلین مربوطه را نظر به نتایج کار وومصوبه های خویش مس
قرار داده وظایف جدید می  تقدیر و تشویق یا هم انتقاد و سرزنش

حزب با چنین روشی رهبری ارگانهای دولتی و سازمانهای . سپردند
 .جتماعی را رهبری و کنترول مینمودا

 وطنـ جبهه وسیع ملی پدر 1. 2. 3

 انـــانستـغـک افـراتیـوکـمهوری دمـج

دومین ساختار سیاسی در جمهوری دموکراتیک افغانستان 
برمبنای حکم ماده . محسوب می گردید« سیع ملی پدر وطنجبهه و»
قدرت »: ساسی جمهوری دموکراتیک افغانستاناصول ا ومس

این ساختار « ی بهزحمتکشان در جمهوری دموکراتیک افغانستان متک
کلیه »: ن نیز متعهد بود کههه ملی پدر وط، زیرا جبدانسته شده بود

کارگران، دهقانان، کسبه کاران، کوچیان، روشنفکران، زنان، جوانان  
، کلیه نیرو های مترقی، دموکراتیک و نماینده گان تمام ملیت ها و اقوام

و طنپرست و سازمانهای اجتماعی و سیاسی کشور را تحت رهبری 
ی اعمار جامعه برنامه عموم حزب دمکراتیک خلق افغاستان بر اساس

، همچنان جبهه ملی پدر وطن «آزاد و دموکراتیک متحد می سازد ،نوین
تا در اتحاد تمام نیروهای خلق جهت »ساخته شده بود « مؤظف»

، در ایف انکشاف ملی و دموکراتیک کشورفعالیت مشترک در تعمیل وظ
امور  تربیه مردم به روحیه وطنپرستانه و جلب وسیع اتباع در اداره

 .(ماده سوم)«ت و جامعه مساعدت کنددول
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 هایساختار جمهوری دموکراتیک افغانستان وطنملی پدر ۀجبه
سازمان دموکراتیک زنان ، دموکراتیک جوانان افغانستانسازمان 
ادیه های صنفی کارگران افغانستان، اتحادیه ژورنالستان ، اتحافغانستان

شعرا و نویسنده گان یه ، اتحادافغانستان، اتحادیه هنرمندان افغانستان
، شورای علما و روحانیون افغانستان و تمام سازمانها و افغانستان
بحیث اعضای  ،ا. خ. د. دیگر اجتماعی را تحت رهبری ح شوراهای

 .در صفوف خود متحد گردانیده بودجمعی خویش پذیرفته و 

ساختار : دولت جمهوری دموکراتیک افغانستانـ  3. 2. 3
لت دو»، «اصول اساسی»اسی قبول شده در سی دیگری در دستگاه

دولت جمهوری . استبوده  «جمهوری دموکراتیک افغانستان
ل اساسی مذکور چنین تعریف دموکراتیک افغانستان در ماده اول اصو

جمهوری دموکراتیک افغانستان دولت مستقل و دموکراتیک »: گردیده
هقانان، کسبه غانستان اعم از کارگران، دتمام مردم زحمتکش مسلمان اف

، روشنفکران و سایر زحمتکشان و تمام نیروهای کاران، کوچیان
در . «اقوام کشور می باشددموکراتیک و وطنپرست کلیه ملیت ها و 

« اصول اساسی»در های تعمیل قدرت دولتی رابطه به تعلقیت و ساختار
در جمهوری دموکراتیک افغانستان قدرت دولتی »: تذکار گردیده که

زحمتکشان شهر و ده می باشد و توسط ارگانهای کامالً دولتی  متعلق به
موکراتیک و محلی که از طریق د[ ؟ احتماالً مرکزی درست تر باشد] 

 . (ماده دوم)« ، عملی میگردد[میشوند ] تاسیس میشود 

 جمهوری دموکراتیک افغانستان متشکل ازسیاسی  ساختار
 :ارگانهای مرکزی و محلی ذیل بودند

  هگاـزی دستـرکـای مـارهـتـاخـسـ  1. 3

  انانستری دموکراتیک افغوهمجسیاسی 

، جبهه ملی پدر وطن جمهوری حزب دموکراتیک خلق افغانستان
دموکراتیک افغانستان و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان با در 
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مرکزی و محلی خویش  نظرداشت سلسله مراتب فوق هریک ارگانهای
 :مرکزی ساختار های مذکور عبارتند از  ارگانهای. را داشته اند

 :ا.خ. د. های مرکزی حـ ساختار 2. 1. 3

 :عبارت بودند از ا .خ. د. ساختارهای مرکزی ح

 ا. خ. د. کنگره ح ـ

 ا. خ. د. سراسری ح ـ کنفرانس

 ا. خ. د. ـ پلینوم کمیته مرکزی ح

 ا .خ .د. ـ بوروی سیاسی کمیته مرکزی ح

 ا. خ. د. ح ـ دارالنشای کمیته مرکزی

: شعبات  متشکل بود ازا . خ. د. ـ دستگاه کمیته مرکزی ح
تشکیالت، تبلیغ و ترویج و آموزش، کنترول حزبی، قوای مسلح، 

رگانهای محلی قدرت و اداره دولتی، امور ، االمللی، روابط بین اقتصاد
و ارتباط  و کمسیون  ، اسنادسرحدات و اقوام و قبایل، مالی و اداری

، یک از شعبات مذکور دارای مسوولین، معاونینهر. رکزیتفتیش م
های متعدد حرفوی ( کارشناس)و مربی ( سکتور ها)مسوولین بخش ها 

 .در بخش های مختلف هریک از شعبات

های مرکزی و ا در ساختار. خ. د. یابد که حالزم است تذکار 
ارندوی یا څ، اردو)مهوری دموکراتیک افغانستان محلی قوای مسلح ج

دارای سازمانهای ( همان وقت و خدمات اطالعات دولتی پولیس
ای افسری ـ نیرومندی بود که تقریباً تمام منسوبان ـ بخصوص کادره

کزی وزارت دفاع ریاست در تشکیالت مر. آنان را در بر میگرفت
ولتی جمهوری ، در وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت دعمومی

امور سیاسی با موجودیت رئیس،  های ، ریاستدموکراتیک افغانستان
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. و سایر کارمندان حرفوی وجود داشت، روسای شعبات مختلف معاونین
ز ، یکتن ارگانهای سیاسی سه گانه قوای مسلحدر رأس هریک از ا

 .ا قرار داشت. خ. د. اعضای کمیته مرکزی ح

 یلهای مرکزی جبهه مـ ساختار 1. 1. 3

 انـجمهوری دموکراتیک افغانست پدروطن

تمام سازمانهای اجتماعی مکلف بودند تا عضویت جبهه ملی 
این سازمانها که  به همین ملحوظ نمایندگان .پدر وطن را کسب نمایند

لی جبهه ملی ا بودند در مقامهای مرکزی و مح. خ. د. اکثراً اعضای ح
علمای  ،ین حال تعداد محدود از روشنفکراندر ع. پدر وطن قرار داشتند

ا و حاکمیت دولتی . خ. د. ایندگان گروه های اتنیکی که با حدینی و نم
روابط نزدیک داشتند نیز بحیث اعضای جبهه ملی پدر وطن پذیرفته 

مقامات مرکزی . و محلی آن عضویت داشتند شده و در مقامات مرکزی
 :      جبهه ملی پدر وطن عبارت بودند از

 .ـ شورای مرکزی جبهه ملی پدر وطن

 .یه شورای مرکزی جبهه ملی پدر وطنئـ هیئت اجرا

 .اونین و سکرتر جنرال شورای مرکزی، معـ مقام ریاست

بلیغ و ، تای مرکزی شامل ریاست های تشکیالتـ دستگاه شور
 . بود، مالی و اداری و اسناد و ارتباط ترویج، روابط بین المللی

 های مرکزی دولتـ ساختار 3. 1. 3

 انـافغانستــوکراتیـک ـجـمهـوری دمـ
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اصول »وکراتیک افغانستان که در مقدمه دولت جمهوری دم
خوانده « دولت طراز جدید جمهوری دموکراتیک افغانستان» ، «اساسی

 : کور شامل ساختار های ذیل می باشد، مطابق به احکام سند مذشده

 :(شورای عالی)ـ  لویه جرگه 

ولتی عالیترین ارگان  قدرت د( شورای عالی)لویه جرگه »
طرز و  ،ترکیب لویه جرگه. وری دموکراتیک افغانستان می باشدجمه

، ترتیب انتخاب نمایندگان خلق های افغانستان و همچنین تشکیل
انتخاب . الیت آن توسط قانون تنظیم میگرددصالحیت و ترتیب فع
ویه جرگه بر اساس رای گیری عمومی، آزاد، نمایندگان خلقها در ل

لویه جرگه در اولین اجالس . صورت می گیرد اوی، مستقیم و مسسری
« ا تصویب میکندخود قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ر

 .(ماده سی و پنجم)

 :ـ شورای انقالبی

ا در . د. این عالیترین ارگان قدرت دولتی جنخستین اعضای 
در . ا انتصاب گردیدند. خ. د. ، بوسیله رهبری حموقع تاسیس آن

هت انتخاب تا زمانیکه شرایط الزم ج»: قید گردیده که« یاصول اساس»
، شورای انقالبی مساعد گردد( شورای عالی)آزاد و مصؤن لویه جرگه 

 .وری دموکراتیک افغانستان می باشدعالیترین ارگان قدرت دولتی جمه

، ترکیب و انتصاب و یا انتخاب اعضای جدید برای شورای تعداد
ک و ملی و مترقی نمایندگی و اقشار دموکراتیانقالبی که از تمام طبقات 

« ی تصویب میگردد، به پیشنهاد هیئت رئیسه توسط شورای انقالبنماید
صالحیت های عمده  صالحیت های تقنینی و اکثر. (ماده سی و ششم)

تشکیل هیئت رئیسه شورای انقالبی جمهوری »: اجرائیوی مانند
جمهوری دموکراتیک ( حکومت)ن، شورای وزیراندموکراتیک افغانستا

افغانستان، ستره محکمه جمهوری دموکراتیک افغانستان و تعیین لوی 
بند چهارم ماده سی و )« تانارنوال جمهوری دموکراتیک افغانسڅ

شورای انقالبی سال ». ، به شورای انقالبی تفویض گردیده است(هشتم
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السیه شورای ، دوره اول اجمیکند دو مرتبه دوره اجالسیه خود را دایر
 .انقالبی در ماه سنبله  و دوره دوم آن در ماه حوت دایر میگردد

دوره اجالسیه فوق العاده شورای انقالبی به ابتکار هیئت رئیسه 
اعضای شورای شورای انقالبی و یا بر اساس پیشنهاد حد اقل یک ثلث 

 .انقالبی دایر میگردد

، نقالبیاعضای خود رئیس شورای اشورای انقالبی از بین 
ماده سی )« معاون و یا معاونان رئیس شورای انقالبی را انتخاب میکند

 ( . و هشتم 

سه شورای شورای انقالبی از جمله اعضای خود هیئت رئی»
 .انقالبی را تشکیل میدهد

 : هیئت رئیسه متشکل است از

 .ای انقالبی  بحیث صدر هیئت رئیسهـ رئیس شور

 .رئیسه اون و یا معاونان صدر هیئتـ مع

 .ـ منشی و اعضا

هیئت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان 
افزون . (ماده چهل و دوم)« قالبی می باشدارگان دایماً فعال شورای ان

انه ماده چهل و های دوازده گر صالحیت های اساسی مندرج در بندب
تمام صالحیت های شورای انقالبی در خالل »، «اصول اساسی»سوم 

ماده )« قال می یابدمدت بین دوره های اجالسیه آن به هییت رئیسه انت
انقالبی را  اصول اساسی  صالحیت های رئیس شورای.  (چهل و چهارم

تا تعیین یا انتخاب صدراعظم، رئیس شورای »: چنین معین نموده است
ان ـانستـوکراتیک افغـدراعظم جمهوری دمـان صـین زمـالبی در عـانق

 .می باشد

 : بی دارای صالحیت های ذیل می باشدرئیس شورای انقال
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رهبری فعالیت های شورای انقالبی، هیئت رئیسه و  ـ 2»
 .شورای وزیران

 .ـ قیادت قوای مسلح  1

 .های سران نمایندگی های دول خارجیـ قبول اعتمادنامه  3

شورای  ، تصاویب و سایر اسنادـ توشیح قوانین، فرامین 1
 .شورای وزیران رئیسه و، هیئت انقالبی

 .(ماده چهل و پنجم)« ـ سایر صالحیت های مندرج قانون 1

 :ـ شورای وزیران 

ا متشکل . د. ب به اتفاق اعضای شورای وزیران جاکثریت قری
تقرر اعضای . ب دموکراتیک خلق افغانستان بودنداز اعضای حز

 ا. خ. د. مصوبه بیروی سیاسی کمیته مرکزی حشورای وزیران طی 
در اصول اساسی . مطابق به طرزالعمل تصویب شده، صورت میگرفت

جمهوری ( حکومت)شورای وزیران»: ا آمده است که. د. ج
یوی قدرت دولتی بوده دموکراتیک افغانستان عالیترین ارگان اجرائ

 :مرکب است از

شورای . ونان صدراعظم و وزرأ، معاون و یا معاصدراعظم
رای انقالبی و در خالل مدت بین دوره وزیران در اجراآت خود نزد شو

ماده چهل و . )آن نزد هیئت رئیسه مسوول می باشدهای اجالسیه 
در ضمن بند های یازده گانه ماده چهل و هفتم اصول اساسی  . (ششم

که صالحیت های شورای وزیران را معین نموده اند در بند ششم همین 
ز به نی« رائیوی محلیرهبری و مرافبت فعالیت های ارگانهای اج»ماده 

 .شورای وزیران سپرده شده است

 :ـ ستره محکمه
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ه محکمه اکثراً متشکل از رئیس و سایر مقامات و اعضای ستر
الحیت بیروی سیاسی ا بودند که تقرر همه آنان از ص. خ. د. اعضای ح

قضایی افغانستان نیز  یعنی دستگاه. ا بود. خ. د. کمیته مرکزی ح
دموکراتیک افغانستان  به اصول اساسی جمهوریمطابق . بیطرف نبود

عالیترین ارگان قضایی جمهوری دموکراتیک افغانستان »: ستره محکمه
 .از رئیس ، معاوانان رئیس و اعضأ می باشد و مرکب است

ستره محکمه طبق احکام قانون بر فعالیت های قضایی محاکم 
 .میکندوانین را توسط محاکم تامین نظارت و شکل واحد تطبیق ق

ستره محکمه از فعالیت های خود به شورای انقالبی  و در خالل 
مدت بین دوره های اجالسیه شورای انقالبی به هیأت رئیسه آن گذارش 

 ه شورای انقالبی تعیینـوسط هیئت رئیسـتمام محاکم ت قضاتِ . میدهد
 .(ماده پنجاه و پنجم)« می شوند

 :ارنوالیڅـ لوی        

ارنوالی جمهور دموکراتیک څای لوی رئیس و اکثر اعض
. د. انهای رهبری کننده دولتی اعضای حافغانستان نیز مانند سایر ارگ

در سمت های شان گماشته ا بودند که بوسیله دفتر سیاسی حزب . خ
: موکراتیک افغانستان مشعر استاصول اساسی جمهور د. شده بودند

ری فعالیت ارنوالی جمهوری دموکراتیک افغانستان رهبڅ لوی»
 .ارنوالی کشور را بدوش داردڅارگانهای 

ارنوالی جمهوری دموکراتیک افغانستان سیستم واحد استوار څ
ارنوالی څ ارنوالی وڅ بر اصل مرکزیت را تشکیل داده و مرکب از لوی

ماده پنجاه )«سوالی ها و عالقداری ها می باشد، شهرها، ولهای والیات
 .(و نهم

فعالت های خود نزد شورای انقالبی و در ارنوالی از څ لوی»
رئیسه شورای انقالبی  خالل مدت بین دوره های اجالسیه آن نزد هیئت

 .(ماده شصت و یکم)« مسوول است 
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بنابر استیالی سیستم یک حزبی درجمهوری دموکراتیک 
سایر مقام  ، اکثریت تام مسوولین ارگانهای مرکزی دولتی وفغانستانا

نها، بشمول شورای انقالبی، ارگانهای قوای مسلح های حساس این ارگا
، اعضای ارنوالهاڅ ، حتی قضات و(ارندوی و امنیت دولتیڅ، اردو)

که مبتنی بر مصوبات بیروی  حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودند
ا توظیف . خ. د. االنشا و یا شعبات کمیته مرکزی حدر ،سیاسی

ا هریک در استقامت های  .خ. د. شعبات کمیته مرکزی ح. میگردیدند
عالیت این ارگانها را کاری شان مسوولیت و صالحیت رهبری سیاسی ف

 .دارا بودند

ا . د. تام افسران ارگانهای قوای مسلح جافزون بر آن اکثریت 
ریاست عمومی امنیت دولتی ، وزارت داخله و زارت دفاعاعم از و

 .ا را داشتند. خ. د. عضویت ح

 سیاسی لی دستگاهـ ساختارهای مح 3. 3

 انـــــــــانستـک افغـراتیـوکـمهـوری دمـج

، جبهه ملی پدر وطن و دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان
جمهوری دموکراتیک افغانستان بادرنظرداشت سلسله مراتب نظام 

ت ملکی جغرافیای سیاسی افغانستان، هریک دارای سیاسی و تقسما
ناحیوی شهر، ولسوای و عالقداری والیتی، شهری، : ساختارهای محلی

طح محالت زیست ومحالت ا تا س. خ. د. واحدهای ساختاری ح. بودند
منجمله در واحدهای ساختاری ( ، تعلیمی و تحصیلی و اداریتولیدی)کار

نیز گسترش یافته ( یت دولتی، پولیس و خدمات امناردو) قوای مسلح 
 :این ساختار ها عبارت بودند از. بودند

 ا. خ. د. ساختار های محلی ح: 2 .3. 3

 :ا عبارت بودند از .خ .د .ارگانهای محلی ح
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 حزبی ، جلسات فعالینکنفرانس های والیتی: ـ در سطح والیات
اجراییوی کمیته  ، کمیتهکمیته های والیتی، کمیته های حزبی والیتی

منشی ( معاونین)منشی کمیته حزبی والیتی و معاون . های حزبی والیتی
والیتی متشکل از بخش های دستگاه کمیته حزبی . ه حزبی والیتیکمیت

، کنترول حزبی ، مالی تشکیالت، تبلیغ و ترویج و آموزش، قوای مسلح
 .و اداری و اسناد و ارتباط با مسوولین و کارمندان حرفوی

: عالقداری ها  ، ولسوالی ها وـ  در سطح شهر ها، نواحی شهر
، کمیته های محلی و کمیته های کنفرانس های محلی، جلسات فعالین

منشی و دستگاه حزبی شامل شعبات ( معاونین)اجرائیه، منشی و معاون
ضروری و بطور حتمی شعبات تشکیالت و تبلیغ و ترویج و آموزش با 

 .ورت، دارای کارمندان حرفوی بودندمسوولین و با در نظرداشت ضر

سازمان ( ، تحصیلی و تولیدیاداری، تعلیمی)ر محالت کار ـ د
ات عمومی اعضای سازمان های جلس. های اولیه حزبی وجود داشت

ه و به تعقیب آن ، ارگان عالی رهبری کننده سازمان اولیه بوداولیه
مسوولیت ( معاونین)، منشی سازمان اولیه و معاون کمیته های رهبری

هریک از سازمان های اولیه .  ه داشتندری سازمان اولیه را بعهدرهب
متشکل ( خویشبا در نظرداشت ساختار محل فعالیت و کمیت اعضای )

و ( سازمان اولیه با هیئت رهبری مانند)از سازمان های شعبوی
سازمان های شعبوی متشکل از گروپ های حزبی بوده که در راس هر 

 .روپ حزبی ، منشی گروپی قرار داشتگ

، افزون بر سازماندهی و یه حزبی محل کارسازمان های اول
، در رهبری سیاسی دستگاه عمیل وظایف و دساتیر مقامات حزبیت

 . و مسوولیت داشتنددخیل بوده ( دولتی و اجتماعی)مربوطه 

ه ا در تمام قدم. خ. د. افزون بر ساختار های محلی ملکی حـ 
ک ها و ډ، کناهډ، غنقول اردو ها، فرقه ها، لوا ها)های تشکیالت اردو 

، قومندانی های والیات، شهر ها، نواحی شهر)ارندوی څ، (ولی هاټ
، الیات، شهر هاو)و امنیت دولتی ( ولسوالی ها و عالقداری ها

آمریت های سیاسی با تشکیالت حرفوی ( ولسوالی ها وعالقداری ها
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بری سیاسی واحد وجود داشت که مصروف بیشبرد امور حزبی و ره
 .ندهای مربوطه بود

 لیـساختارهای محلی جبهه م: 1 .3. 3

 انجمهور دموکراتیک افغانست وطنپدر 

جبهه ملی پدر وطن در سطح والیات، شهر ها،  شورا های محلی
، ولسوالی ها و عالقداری ها با عضویت جمعی سازمانهای نواحی شهر

تقل محلی دارای روابط اجتماعی محل و برخی از شخصیت های مس
کیل یافته بودند که ا و دولت جمهوری افغانستان تش. خ. د. نزدیک با ح

رئیس و ( عاونینم)، معاون مذکور دارای رئیس هایهریک از شورا
یا غیرحروفوی  ، دارای مسوولین شعبات حرفوینظر به کمیت اعضا

حزب تحت رهبری سیاسی سازمانهای محلی  هاراین ساختا. بودند
 . یت خویش، فعالیت داشتندافغانستان در ساحه مسوول یک خلقاموکرات

 ساخـتار های محلی قدرت و اداره:  3.3. 3

 وکراتیک افـغـا نستـــانـری دممهوـج تـدول

ساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، مطابق به اصول ا
، عبارت بودند از دو ارگان ساختارهای قدرت و اداره دولتی در محالت

 :ذیل 

ها ولسوالی ها، عالقداریدر والیات، شهرها، »:ـ شوراهای محلی
حل و فصل  به مقصد( شورا ها ی محلی)جرگه های محلی  ،و قریه ها

 .تمام مسایل مربوط  محل، تشکیل میگردد

و سایر ( را های محلیشو)طرز انتخاب دموکراتیک نمایندگان ـ 
آنها توسط  ، مسوولیت و فعالیتمسایل مربوط به تشکیل و صالحیت ها

 .(ماده پنجاه و یکم)«قوانین تنظیم میگردد
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یته ها ـ که در در مورد این کم: ـ کمیته های محلی اجرائیوی
د ـ در اصول اساسی چنین در محالت بودن« حکومت»حقیقت ارگانهای 

در والیات، شهر ها، ولسوالی ها و عالقداری ها، کمیته »: آمده است
رئیس و اعضای  .جرائیوی قدرت دولتی تشکیل میگرددا های محلی

ماده )« ن تعیین می شودته محلی اجرائیوی مطابق به احکام قانوکمی
 .(پنجا ودوم

باید تذکار داد که تعمیل مواد اصول اساسی در مورد انتخاب و 
فعالیت شوراهای محلی و کمیته های اجرائیوی آن تا اعالن سیاست 

زون ها . نگردید و صرف روی کاغذ باقی ماندمصالحه ملی عملی 
والی ها، عالقداری ، ولس، والیات، لوی ولسوالی ها(تشامل چند والی)

، ولسوال ها و عالقدار ها بوسیله آمرین زون، والی ها، لوی ولسوالها
شان که همه انتصابی بودند، ( نطامیملکی و )ها با دستگاه های دولتی 

تصابی و دستگاه امور شهری بوسیله شاروالهای ان. اداره میگردیدند
  .پیش برده میشداداری مربوطه شان، 

، ارگانهای محلی با در نظرداشت سیستم یک حزبیهمچنان 
غانستان نیز بطور کل در قدرت و اداره دولتی جمهوری دموکراتیک اف

حزب و ندرتاً ، سازمانهای اجتماعی اقمار این ا. خ. د. انحصار ح
 . شخصیت های غیر حزبی، ولی مورد اعتماد این حزب، قرار داشتند

 :هنتیجه اینک

جمهوری »سی با تدقیق پیرامون ابعاد مختلف دستگاه سیا
ن را با ، با وضاحت میتوان عدم مطابقت آ«دموکراتیک افغانستان

، اقتصادی و فرهنگی همان مقطع زمانی واقعیت های عینی اجتماعی
؛ واقعیت هائیکه از مرحله معین امعه افغانی مشاهده و تثبیت نمودج

اجتماعی ـ اقتصادی کشور  ـ در آستانه رویداد پروسه رشد و انکشاف 
 2311ثور )ا  . خ. د. احب انحصاری قدرت سیاسی بوسیله حتص

مسئله را در ابعاد مورد بحث . ـ  ناشی گردیده بودند( خورشیدی
 :قابل توضیح میدانیم( ی و ساختاریاندیشه ی)
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، یشه یی و ساختاری موضوع مورد بحثقبل از آنکه ابعاد اند
، «دموکراتیک»اشت مدعیان از مفهوم ، الزم است روی برددگردبرسی 

، زیرا مضمون و محتوی همین برداشت .عطف توجه مختصر بعمل آید
سیاسی ساختارهای »و « اندیشه های سیاسی دموکراتیک»درونمایه 

 .را تشکیل میدهد« دموکراتیک

آنان راه و کارگری و وسازمان های سیاسی هماحزاب کمونیست 
، خود شان را نمایندگان اکثریت جامعه یا رهای در حال رشددر کشو

زحمت کشان جوامع شان دانسته و مبتنی بر این ادعا داشتن آرأ و 
ه و در انحصار خود پشتیبانی اکثریت جامعه را حق مسلم خویش دانست

متکی به چنین ادعایی میخواهند به خویشتن و اقدامات .  تصور مینمایند
ولی این ادعا از یک طرف اکثراً نمیتواند با . مشروعیت بدهندشان 

، مطابقت داشته باشد طبقه و یا طبقات  ادعا شده حامی واقعیت مواضع
یر بخش های جامعه را انکار و از جانب دیگر وجود و حضور سا

، تالش بعمل می آورند وجود و حضور آنان را نموده، با توصل به زور
، مفهوم بدین وجه. ه، حذف نمایندعی و اقتصادی جامعاز ساختار اجتما

بطور . قرار میگیرد« دموکراسی»با مفهوم در تقابل « دموکراتیک»
نیروی رهبری کننده و »حزب دموکراتیک خلق افغانستان بمثابه : مثال 

، «جمهوری دموکراتیک افغانستان»در « سوق دهنده جامعه و دولت
و  میدانست« انحزب طبقه کارگرو تمام زحمتکشان افغانست»خویش را 

طبقه کارگر و تمام »، ولی آیا اکثریت مدعی دفاع از منافع آنان بوده
، که افزون بر کارگران؛ دهقانان، کسبه کاران« افغانستان زحمتکشان

، آمادگی بوط به آنان را نیز در بر میگرفتاهل حرفه و روشنفکران مر
. ؟اده بودندذهنی و عملی تفویض چنین نمایندگی را به این حزب تبارز د

ا و چه . خ. د. بل از تصاحب قدرت دولتی بوسیله ح؛ چه قهمه شواهد
ا . خ. د. ، مؤید این واقعیت است که چنین ادعای از جانب حبعد از آن

صرف در اذهان  پایه عینی نداشته، حکمی بود کامالً غیرواقعی که
به . های ایدولوژیک آنان ریشه داشت رهبران این حزب و برداشت

ا در واقعیت فاقد آن پایگاه و تکیه گاه اجتماعی . خ. د. ن ملحوظ حهمی
چار بنابرین در محاسبات خود د. ود که  داشتن آن را ادعا مینمودب

در نتیجه، علی الرغم داشتن نیات خوب، . اشتباهات جبران ناپذیر گردید
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رشد و انکشاف اجتماعی  ، به عوض تسریع پروسهنیک و وطنپرستانه
حران قبل ب)، این پروسه را به بحران عمیقتر و گسترده تر ـ اقتصادی

و بخصوص  2311، با کودتای ا. خ. د. از گرفتن قدرت بوسیله ح
اعالم نظام سیاسی یک حزبی بوسیله شهید سردار محمد داوود آغاز 

، زحمتکشان و مجموع وطن.   مواجه و  مانع آن گردیده( گردیده بود
 .وشت فاجعه بار سوق نمودبسوی سرن کشور و حتی خود را

 که« جمهوری دموکراتیک افغانستان»دستگاه فکری سیاسی 
، عمل سیاسی اش را سمت میداد، اهداف سیاسی آن را تشخیص مینمود

افزار سیاسی را انتخاب میکرد و طرق سیاسی بکاراندازی این افزار را 
تنها ، نه (ی مارکسیستی ـ لننستی شوروی گراایدیولوژ)معین مینمود 

، اکثریت نزدیک به اتفاق آن طبقات زمینه های نفوذ و پذیرش  در میان
اقشار و الیه های اجتماعی را نداشت که حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان و  دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان  خویشتن را نماینده 

 ، بلکه درک ازاین دستگاه فکری سیاسیع آنها میدانستو مدافع مناف
ز رهبران حزبی ها و حتی بخش بزرگی ااکثریِت از اعضا، کادر در میان

ا و ، چه بسا که آنان به داشتن چنین اندیشه هو دولتی ناقص بوده
، عامل اساسی این عدم نفوذ و پذیرش. اعتقاد به آن تظاهر مینمودند

واقعیت های ناشی از سطح رشد اجتماعی ـ اقتصادی جامعه در همان 
عی می باید تجرید نیروی سیاسی حامل این وقت بوده و بطور طبی

ایدولوژی را ـ که مدعی پیشآهنگ انقالبی زحمتکشان کشور بود ـ از 
 .زحمتکشان و از اکثریت جامعه باعث میگردید که باعث گردید

« جمهوری دموکراتیک افغانستان»افزون برآن ساختار سیاسی 
 :ابقت نداشتقتصادی  موجود کشور مطبا واقعیت ساختار اجتماعی ـ ا

هزار  1تا  6حزب دموکراتیک خلق افغانستان ـ با کمیت اعضای 
عضو از هردو جناح در بخش های ملکی و نظامی در آغاز گرفتن 

تانه اعالم سیاست مصالحه ملی قدرت دولتی و هفتاد هزار عضو در آس
، و از جمله انحصار قدرت دولتی انحصار وضعیت سیاسی کشور باـ  

 :عمال 
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، اقشار و الیه های اجتماعی دیگر را ـ که این حزب اتـ  طبق
ادعای نمایندگی از آنان را نداشت و خویش را مدافع منافع آنان 

قدرت دولتی بوسیله  نمیدانست ـ با توسل به زور ناشی از تصاحب
حضور در وضعیت  ، از حق طبیعی و مشروع وجود وکودتای نظامی

در . آنان را بر می انگیختاومت طبیعی ، که مقسیاسی محروم ساخت
، برای مبارزه سیاسی در داخل کشور تداوم همین رویارویی و نبود فضا

گسترش امواج مهاجرت برخورد های نظامی میان طرفین آغاز و با 
خارجی زمینه  از قبل آغاز شدۀ ،  مداخالت غرض آلودفعالین سیاسی

 . یافتگسترش 

حزب دموکراتیک  ـ اکثریت قاطع طبقات و اقشار اجتماعی که
، اه مدافع منافع آنها تصور مینمودخلق افغانستان خویشتن را در جایگ

بنابر عقب ماندگی اجتماعی ـ اقتصادی به سطح از رشد و تکامل خود 
؛ نند این منافع شان را درک نمایندآگاهی طبقاتی نه رسیده بودند که بتوا

، بلکه ا تبارز نمیدادنداز این منافع ر در نتیجه نه تنها آمادگی برای دفاع
ندیشه یی مارکسیستی ـ که افزار ا)بنابر گسترگی تبلیغات خصمانه 

ضدیت با ، چه بسا که در (لننستی حزب، این تبلیغات را زمینه میداد
ین و در کنار دشمنان مسلح ا( ا. خ. د. ح)مدعی دفاع منافع خویش 

صادی سطح رشد اجتماعی ـ اقت با درنظرداشت. حزب قرار گرفتند
اقعیت قابل وقوع چنین عکس ، پیش آهنگ خردورز میتوانست وکشور

 .وعمل ماجراجویانه احتراز نماید ، از اندیشهالعملی را پیش بینی نموده

افزون بر آن تصاحب قدرت دولتی با توسل به کودتای نظامی و 
ا ـ که در . خ . د . نگهداشت انحصاری قدرت تصاحب شده بوسیله ح 

. د. رض شده بود ـ باعث آن گردید که حاشتباه رژیم منقحقیقت تکرار 
ت حزب ـ دولت را ا به مرور زمان با قدرت دولتی منهمک و ماهی. خ

امتیاز صالحیت های اجرائیوی کادرهای دولتی توجه به  تبارز داده و با
، خصایص دولتی بر حزبی برجسته گردیده و سرانجام وضع ـ حزبی

اه سیاسی در حد حزب ـ دولت توقف ننموده چنان گردید که ماهیت دستگ
وبا توجه به این امتیاز، دستگاه سیاسی جمهوری دموکراتیک 
افغانستان ماهیت  دولت ـ حزب را متبارز ساخت که درین میان نقش 

زیرا این نظامیان بودند که حرف آخر . نظامیان هرچه بیشتر ارتقا یافت
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ینی شان بت های ذات البرا میزدند و کادر سیاسی رهبری نیز در رقا
، به بیشتر به جلب حمایت کادرهای دولتی، بخصوص و با امتیاز بزرگ

بنابرین در تعمیل اصول . مایت کادر های نظامی توجه داشتندجلب ح
، گرایش به مرکزیت و سرانجام گرایش به «مرکزیت دموکراتیک»

 مشخصۀ بود که بر تمام ابعاد سیاسی ـ تشکیالتی ،تسلط نظامیگری
. و باعث تغییرات ماهیوی آن  گردیددستگاه سیاسی مذکور اثر گذاشت 

اثر گذاری بر کادر  مبتنی بر این حقیقت بود که صفوف حزب فاقد
، تغییر در کادر رهبری نه به طرق دموکراتیک بلکه توأم رهبری گردیده

 . به کودتای نظامی صورت می پذیرفت مداخله نظامیان و حتی با توسلبا

 :گاه سیاسی جمهوری افغانستاندست ـ 1

جدی  11سیاست مصالحه ملی در همزمان با اعالم رسمی 
گردد ، توجه به آن معطوف بود که دستگاه سیاسی یی تاسیس 2361

تار اجتماعی ـ اقتصادی موجود و کثرت ساخ که با واقعیت های
قعی ارداه اکثریت ، مطابقت داشته تا بتواند بمثابه ممثل واافغانستان

بنابرین . حران موجود نقش مؤثری ایفا نماید، در رفع بمردم افغانستان
، هدف اساسی مندرج «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان»

ی دموکراتیک و اعمار به پیروزی رساندن نهایی انقالب مل)این اصول 
، «دموکراتیک افغانستان جمهوری»و دستگاه سیاسینفی ( جامعه نوین
پروسه تکوین اندیشه یی و  و همزمان با آن یضتعوبه تدریج 
جمهوری »، بنام ستگاه سیاسی معطوف به مصالحه ملیساختاری د

 .گردیدمی  آغاز« افغانستان

هوری دموکراتیک جم»صرف تغییر نام « جمهوری افغانستان»
ـ با در نظرداشت مفهوم « دموکراتیک»، تنقیص واژه نبوده« افغانستان

دستگاه سیاسی »در  رات ماهیوی و ساختاریتعریف شده آن ـ تغیی
عناصر متشکله این دستگاه را در  مجموع و« جمهوری افغانستان

ع و مجمو« دستگاه سیاسی جمهوری دموکراتیک افغانستان»مقایسه با 
 . عناصر متشکله آن، محتوم ساخته، محتوی کیفیتاً متفاوت می بخشد
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شامل عناصر ) قبل از آغاز پروسه تکوین چنین دستگاه سیاسی
وسه تغییر اندیشه یی و ، میباید نخست پر(اندیشه یی و ساختاری

 زیرا مطابق به متن ماده چهارم. ا آغاز میگردید. خ. د. ساختاری ح
حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حزب طبقه » ،«اصول اساسی»

نده ، نیروی رهبری کننده و سوق دهکارگر و تمام زحمتکشان کشور
بنابرین درگام نخست ضرورت بود . محسوب میگردید« جامعه و دولت

تا این حزب از چنین جایگاه و موقف قانونی خویش داوطلبانه کنار 
یاسی جمهوری میرفت تا راه قانونی برای تغییرات در مجموع دستگاه س

در تداوم   بدین ملحوظ. دموکراتیک افغانستان، گشایش می یافت
. د. یف جدیدی از موضع و موقف حکه تعرگامهای نخستین آن می باید 

به منظور فوق کنفرانس سراسری . ا درین ساختار ارائه میگردید. خ
حزب دموکراتیک خلق افغانستان با شرکت نمایندگان انتخابی 

اکتوبر  11ـ  21)2366میزان  31ـ  11سازمانهای حزبی به تاریخ 
اساسنامه ر و بوسیله آن اسناد مهمی منجمله برنامه عمل و دای( 2111
می کنفرانس سراسری را ا را تصویب و اعالمیه رس. خ. د. جدید ح

ره دوم دوکتور نجیب هللا ضمن گزارش اساسی به کنگ. اعالم نمود
ا . خ. د. دومین کنفرانس ح»: س چنین گفتند ، پیرامون این کنفرانحزب

عالم داشت و اجرای آن مصالحه ملی را بحیث مشی استراتژیک حزب ا
چند حزبی و ایجاد  اتخاذ تدابیر عملی در جهت ایجاد سیستم یقرا از طر

، پیشبرد دیالوگ سازنده با مخالفین و بخصوص قومندانان اداره ایتالفی
درین کنفرانس حزب با برنامه . پوزسیون در داخل کشور، غنا بخشیدا

در  عمل و اساسنامه جدیدی که مؤثریت فعالیت و سهمگیری آن را
اسات کنفرانس اس. حیات سیاسی کشور ارتقا بخشید، تجهیز گردید

، رفع انحصار قدرت و فراهم آوری سیاست مصلحه ملی را قطع جنگ
زمینه سهمگیری نیروهای سیاسی جامعه در حیات سیاسی ـ اجتماعی 

 «.را به حزب مصالحه ملی مبدل ساختکشور اعالم داشت و آن 

ول پذیرفته ، مطابق به اصم حزباسناد تصویب شده کنفرانس دو
، تغییرات بنیادی در دستگاه سیاسی جمهوری شده سیاست مصالحه ملی

بدین منظور لویه جرگه مؤرخ . راتیک افغانستان را توصیه مینموددموک
. ن اساسی جدید کشور را تصویب نموددایر و قانو 2366قوس  1ـ  1
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در ماهیت و  ، پروسه تغییراتبر اساس احکام قانون اساسی جدید
ا  رهبری آن را در . خ. د. ساختار دستگاه سیاسی سنتی ، که ح

 . انحصار داشت،  آغاز و ادامه یافت

، دستیابی به 2366اساسی مصوب لویه جرکه مقدمه قانون 
ملی و دفاع از تمامیت ارضی  تحکیم استقالل، حاکمیت»: اهداف چون 

نظرداشت واقعیت  ملی با ، تحکیم وحدتکشور، دستیابی به مصالحه
عنعنات و رسوم پسندیده مردم، تامین عدالت اجتماعی و  ،های عینی

، ارتقای نقش و سطح زندگی مردم ، رشد اقتصاد ملی و ارتقایمساوات
بمثابه  را «ما افغانستان در عرصه بین المللیاعتبار وطن محبوب 

و  با تعمیق. اسی جمهوری افغانستان پذیرفتاهداف اساسی دستگاه سی
، تعریف جامع تری از این اهداف گسترش نتایج سیاست مصالحه ملی

لویه جرگه جوزای  در مقدمه تعدیل شده همین قانون اساسی بوسیله
 : درین زمینه چنین میخوانیم . ، صورت گرفت2361

ا و جهان معاصر با درنظرداشت تحوالت تاریخی که در میهن م»
عایت ، با رین مقدس اسالماپیروی از اساسات د، برونما گردیده است

، تنی بر حقایق تاریخ و فرهنگ کشور، مبسنن و شعایر پسندیده افغانی
با احترام به مواریث ارزنده نهضت مشروطیت و در مطابقت با منشور 

 :ل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشد، بمنظورمل

 .تمامیت ارضی و تحکیم حاکمیت ملی ، دفاع ازـ حفظ استقالل

 .به صلح سراسری و تعمیق وحدت ملی ـ دستیابی

 .ـ تامین عدالت و دموکراسی

اجتماعی و ارتقای سطح ، یـ اعمار مجدد و رشد متوازن اقتصاد
 .زندگی مردم

 .اعتبار کشور در عرصه بین المللی ـ افزایش نقش و



  216  ملی مصالحۀ    

 

ـ ایجاد شرایط مساعد بخاطر تثبیت موقف حقوقی و بیطرفی 
 «      .دایمی افغانستان و غیر نظامی شدن آن 

درنظرداشت اهداف اساسی فوق، دستگاه سیاسی جمهوری  اب
ج قانون اساسی  جمهوری افغانستان، ، مطابق به مواد مندرافغانستان

 : به ارزش های ذیل متعهد گردید

در جمهوری افغانستان . ن مقدس اسالم استین افغانستان دیـ د
ماده . )باشد.... اساسات دین مقدس اسالم هیچ قانون نمیتواند مناقض 

 (دوم

ـ جمهوری افغانستان کشور غیر منسلک بوده در پیمان های 
جی را در نظامی شامل نمی شود و تاسیس پایگاه های نظامی خار

 (ماده سوم. )قلمرو خود اجازه نمیدهد

ی جمهوری افغانستان ، اساس سیستم سیاساحزاب سیاسی ـ تعدد
 ( .ماده پنجم) می باشد

ی افغانستان طبق ـ تشکیل سازمانهای اجتماعی در جمهور
 .(ماده هفتم)قانون مجاز است 

جمهوری افغانستان به اشکال دولتی، مختلط، ـ ملکیت در 
انهای سیاسی و ، خصوصی، شخصی و ملکیت سازماوقاف ،کوپراتیفی

 (ماده نزدهم . ) ملکیت از تعرض مصوون است. جتماعی وجود داردا

مهوری افغانستان منابع زیر زمینی، جنگل ها، چراگاه ها، ـ در ج
ات تاریخی، تاسیسات رادیوتلویزیون، ، آبدمعادن، منابع اساسی انرژی

از جمله  ، بنادر و خطوط مواصالتیتاسیاسات مخابراتی، بند های بزرگ
 .ت می باشدملکیت های دول
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خش خصوصی جهت استفاده از جنگل ها، سرمایه گذاری ب
، دن و خرید و فروش وسایل مخابراتی، معاچراگاه ها، منابع انرژی

 .طبق قانون مجاز است

مهوری افغانستان در کنار بانک ها، بیمه و ترانسپورت در ج
، بیمه و ترانسپورت هوایی هوایی دولتی، ایجاد بانک های سهامی

 . صوصی و مختلط طبق قانون مجاز استو ترانسپورت زمینی خمختلط 

در جمهوری افغانستان فعالیت نمایندگی بانک ها و موسسات 
 (ماده بیستم. )ستبیمه خارجی طبق قانون مجاز ا

خارجی حق ملکیت عقاری را  ـ در جمهوری افغانستان اشخاص
اساس  فروش عقار به نمایندگی های سیاسی و دول خارجی بر. ندارند

که جمهوری افغانستان عضو آن رویه بالمثل و به موسسات بین المللی 
 (ماده بیست و هشتم. )عد از موافقه حکومت مجاز می باشد، بباشد

حق وراثت ملکیت طبق شریعت  [در جمهوری افغانستان]ـ 
 (ماده بیست و نهم . ) اسالم، توسط قانون تضمین میگردد

تنها به مقصد  استمالک طبق قانون[ ور افغانستاندر جمه]ـ 
. عوض عادالنه و قبلی صورت می گیردتامین منافع عامه و در بدل 

ماده )مصادره ملکیت بدون حکم قانون و فیصله محکمه جایز نیست 
 (سی ام

ساس قانون و عدالت اجتماعی ـ در جمهوری افغانستان بر ا
ماده سی و . )دنواع مالیه و محصول تعیین میگرد، اندازه و امعیارها

 (یکم

 61ـ  33، ضمن مواد افزون بر ارزشهای مندرج مواد فوق
قانون اساسی حقوق و مکفیت های شهروندان جمهوری افغانستان 

 :فشرده آن چنین است تسجیل گردیده اند که مرور
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مرد بدون در نظرداشت ـ اتباع جمهوری افغانستان اعم از زن و 
دین، مذهب، عقیده سیاسی، تحصیل،  تعلقات ملیت، نژاد، لسان، قبیله،

در برابر  ،حل سکونت و اقامت، مشغل، نسب، دارایی، موقف اجتماعی
. مساوی اند و افغان نامیده میشونددارای حقوق و مکلفیت های  قانون

وق و مکلفیت تعیین هرنوع امتیاز غیر قانونی و یا تبعیض نسبت به حق
نستان در داخل و یا خارج اتباع جمهوری افغا. های اتباع ممنوع است

کشور تبعید وهمچنان به دولت خارجی تسلیم داده نمی شوند و در خارج 
 .  کشور تحت حمایت دولت قرار دارند

ـ اجرای مناسک دینی برای تمام مسلمانان تضمین و پیروان 
هیچ شخص نمیتواند . ر اجرای مناسک دینی شان آزاد اندسایر ادیان د

، ایجاد دشمنی و ارتکاب سایر ی و ضد مردمیمنظور تبلیغات ضد ملب
 .افغانستان از دین سؤ استفاده کنداعمال خالف منافع جمهوری 

این حق جز آزادی دیگران و . بیعی انسان استـ آزادی حق ط
همچنان . انون تنظیم میگردد ـ حدودی نداردمنافع عامه ـ که توسط ق

ت ذمه حالت برائ. کرامت انسانی از تعرض مصوون است آزادی و
که به حکم قطعی محکمه محکوم نشده، ، متهم تا زمانیاصلی است

هیچ عملی را : احکام قانون بدون مطابقت به. بیگناه شناخته می شود
رفتار و متهم به ارتکاب جرم ؛ هیچکس را نمیتوان گنمیتوان جرم شمرد

جازات نمود مگر به استیذان ؛ هیچکس را نمیتوان توقیف و منمود
تکب آن شخص دیگری مجازات جرم امر شخصی است جز مر ،محکمه

، شکنجه و در جمهور افغانستان جزای مخالف کرامت انسانی. نمی شود
، شهادت یا اظهار از متهم یا شخص گرفتن اقرار. تعذیب جواز ندارد

هرگاه مؤظف . تهدید ممنوع است و اعتبار ندارد دیگر بوسیله اکراه و
، اظهار دیگری را بمنظور گرفتن شهادتشخص ، متهم یا خدمات عامه

ق قانون ، مطاباید و یا به تعمیل شکنجه امر کندشکنجه نم ،و یا اقرار
مورد سلب آزادی وی شده  ، مدیون بودن شخصمجازات میگردد

 . نمیتواند

ون هیچکس از حق طبیعی حیات بد: ـ درجمهوری افغانستان
، مصونیت مسکن، محرمیت مکاتیب .مجوز قانونی محروم نمی گردد
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افراد یکه بوسیله ، حق جبران خساره مخابره های تلفونی و تلگرافی
بطورغیر سازمانهای اجتماعی و مسوولین امور  ،ارگانهای دولتی

سیاسی و  ،حق شرکت در زندگی اجتماعی. قانونی متضرر گردیده اند
، مایندگان خودیا از طریق انتخاب ناداره امور دولت بصورت مستقیم و 

 عدم ،تحریری و یا شفاهی ،زادی فکر و بیان بطریق علنیآحق قانونی 
تظاهرات و  ،جواز سانسور مطبوعات قبل از نشر، حق اجتماعات

هاد انفرادی و انتقاد و پیشن ،اعتصابات مسالمت آمیز، حق شکایت
همچنان حق . تعقیب بخاطر انتقاد ممنوع است. جمعی تضمین میگردد

ار ، ممنوعیت تحمیل کدر مقابل کار مساویریافت مزد مساوی کار و د
حیات و  آفات طبیعی و سایر حاالتیکه ،اجباری به استثنای حاالت جنگ

آسایش عامه را تهدید کند، حق استراحت، حق آموزش رایگان، حق 
صحت و تامینات اجتماعی، حق آزادی فعالیت های علمی، تخنیکی و 

آزاد محل سکونت و  و خارج  و انتخاب، حق مسافرت به داخل هنری
شخاص ، افزون بر آن حقوق و آزادی اتباع خارجی و ااقامت در کشور

 .   ، طبق قانون تضمین میشوندبدون تابعیت مقیم افغانستان

ـ اتباع جمهوری افغانستان و اتباع خارجی مقیم جمهوری 
نستان افغانستان مکلف اند قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری افغا

، احکام قانون عذر پنداشته نمی شودبی خبری از .  را رعایت کنند
بق قانون مالیه و محصول اتباع جمهوری افغانستان مکلف اند ط

و تمامیت ارضی کشور دفاع  ، حاکمیت ملیبپردازند، از وطن، استقالل
هیچ کس حق ندارد از حقوق و آزادی های مندرج در قانون . نمایند

دی های سایر اتباع استفاده مه و به ضرر حقوق و آزاعلیه منافع عا
 .نماید

ور ، با توضیحات ضرهای مندرج فوق الذکر قانون اساسیارزش
تن سایر قوانین جمهوری ، در مو پرداخت به ابعاد مختلف آنان

ئیس جمهور و ، توشیح رتسوید و بعد از طی پروسه قانونی ،افغانستان
، به تغییرات رد تطبیق قرار گرفتهذ و مو، ناف«جریده رسمی»نشر در 

اه سیاسی جمهوری افغانستان بنیادهای حقوقی ماهیوی در دستگ
 .بخشیدند
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قبل از توضیح ماهیت و اشکال تغییراِت ضرور در عناصر 
یاسی جمهوری دموکراتیک اساسی متشکلۀ ساختار دستگاه س

، دولت: املش)و تاسیس دستگاه سیاسی جمهوری افغانستان  افغانستان
قابل تذکار است که (  احزاب و سایر سازمانهای اجتماعی ـ سیاسی

پیشاهنگ رهنما و رهکشا در سیاسی بخش  ۀتغییر اسناد، بیان اندیش
، ا و دولت جمهوری افغانستان بود، قبول این اندیشه ها. خ. د. درون ح

اعتقاد به حقانیت آنان و حضور داوطلبانه جهت تعمیل آن بوسیله تمام 
کثریت اعضا و بخصوص آن عده یی از اعضای حزبی صاحب و یا ا

قامات دولتی و سازمانهای اجتماعی، که می باید این امتیاز درم
را از دست بدهند ؛ به واقعیت های موجود کشور اعتراف و زات امتیا

، با بحران و نجات کشور از نایره جنگ آن را بپذیرند و به هدف رفع
؛ کار رند، سیر یک شبه و آسانی نداشتامتیازات شان در گذ تواضع از

، جام با بخش لجوج امتیاز باخته هاتوضیحی و اقناعی دوامدار و سران
ه را باید ن رازب ایح. ودـنم اب میـی را ایجـزبـاد درون حـه حارزـمب

می پیمود و قادر گشت تا فاصله زیاد پر از فراز و نشیب آن را با خرد 
این تغییرات . یط ادامه جنگ ـ بپیمایدهم در شراورزی و درایت  ـ آن 

 :عبارت بودند از 

 ـاهیویـییرمـۀ تغـروســـ پ 2. 1

 زب وطنـا و تاسیس ح. خ. د. ح

ا . خ. د. ئه تعریف جدیدی از موضع و موقف حبه ضرورت ارا
اساسی مصوب لویه ، طی متن مقدمه قانون در ساختار سیاسی جامعه

. د. در مرحله کنونی ح»: شد، چنین پاسخ گفته 2366قوس  1جرگه 
ملی یکجا با سایر نیروهای  ا بمثابه طراح و سازمانده مشی مصالحه. خ

وستانه را فعاالنه به پیش ، ملی و دموگراتیک این مشی انساندسیاسی
طبقه حزب »ا  موضع  طبقاتی اش یعنی . خ. د. بدین مبنی ح. «می برد

اسی جدید به موضع ا در قانون اسر« کارگر و تمام زحمتکشان کشور
تعدیل نموده، همچنان از « طراح و سازمانده مشی مصالحه ملی»

« کننده و سوق دهنده جامعه و دولت نیروی رهبری»موقف انحصاری
خویش به سطح قانون  ، با حفظ امتیاز درج قانونیتعقب نشینی نموده
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، وجود و «طراح و سازمانده مشی مصالحه ملی بمثابه»اساسی کشور 
را قانونیت بخشیده و به همین ملحوظ « سایر نیروهای سیاسی»حضور 

تشکیل »: چنین درج گردیده است در ماده پنجم همین قانوان اساسی
؛ مشروط بر اینکه سی در جمهوری افغانستان مجاز استاحزاب سیا

قانون اساسی و قوانین ، اساسنامه و فعالیت آن مغایر احکام مرامنامه
ن ابق احکام قانون تشکیل می شود بدوحزبی که مط. کشور نباشد

 .«موجب قانونی منحل شده نمیتواند

قانون احزاب در جمهوری ، ین اصل ِ قانون اساسیمبتنی بر هم
ب رئیس جمهور ، از جانتسوید و بعد از طی پروسه قانونی ،افغانستان

تعدد )ر نظرداشت اصل کثرت گرایی سیاسیبا د. توشیح و نافذ گردید
: اساسی جدید و قانون احزاب بود کهده بوسیله قانون قبول ش( احزاب

تاسیس و  افزون بر دادن مجوز قانونی فعالیت به تمام احزابی که قبالً 
ورند و ، خواستند به مبارزه قانونی رو بیابعد از ختم فعالیت مخفی

نجیب هللا رئیس جمهور  ، دوکتورهمچنان احزاب جدیدالتاسیس
ای سیاسی افغانی مقیم داخل و خارج کشور ، از رهبران نیروهافغانستان

، محمد ظاهر مقیم پاکستان و ایران اعم از رهبران تنظیم های جهادی
پادشاه سابق افغانستان و سایر شخصیت های سیاسی دعوت بعمل 

دفاتر  آوردند تا به فعالیت سیاسی علنی و قانونی در داخل کشور اقدام و
سایر والیات و محالت کشور فعال  و در سیاسی شان را در شهر کابل

مساوی بتوانند در  ، با حقوقتا همه نیروهای سیاسی افغانستان سازند ؛
تسوید و تصویب قانون  ،ختم نایره جنگ، تدویر لویه جرگه آینده

، انتخات  رئیس جمهور و انتخابات برای سایر ارگانهای اساسی جدید
شاف اقتصادی و دولتی و سرانجام در پروسه اعمار مجدد و انک

د علی الرغم عدم برخور. ماعی کشور در کنار هم سهم بگیرنداجت
در قبال وضعیت جدید، گرایش های « جهادی»مسووالنه رهبران 

علنی و قانونی پرداخته و یاهم به  سیاسی مختلف، به فعالیت سیاسی
که این  های سیاسی جدید ذیل اقدام نمودندتاسیس احزاب و سازمان

 :بودند از احزاب عبارت

تان تحت رهبری دوکتور لق افغانسـراتیک خـوکـزب دمــ  ح
 .2313سال تاسیس  ،نجیب هللا 
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تحت رهبری ( اساز)ـ سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان 
 .2311تاسیس سال  ،محبوب هللا کوشانی

، تحت رهبری حمد هللا (سزا)سازمان زحمتکشان افغانستان ـ 
انونی ، دوباره به فعالیت علنی و قاساسی جدیدن بعد از انفاذ قانو ،گران

 .آغاز نمود

هبری تحت ر ،(کجا)ن کارگران جوان افغانستان ـ سازما
 .مجدداً به فعالیت علنی آغاز نمود 2361در سال ،عبدالعزیز تره خیل

کیم توانا تحت رهبری عبدالح ،ـ حزب عدالت دهقانان افغانستان
 .گردیدتاسیس جدیداً  2361، در سال 

محمد  ستان به رهبری پوهاندجمعیت رستگاری ملی افغان ـ
یت عده یی از در رهبری این جمع. 2361سال تاسیس  ،اضغر

 .طرفداران محمد ظاهر، شاه سابق افغانستان قرار دشتند

، تحت رهبری قاری عبدالستار ـ حزب اسالمی مردم افغانستان
ر سیرت وزیر عدلیه عبدالستااین شخصیت محترم نباید با جناب )سیرت 

 . 2361 ، سال تاسیس(اشتباه گردد، زمان شاه سابق

حت رهبری شیخ وثوق االسالم وثوقی، سال ت ،ـ حزب هللا
 .2361تاسیس 

، سال تحت رهبری مولوی صفر محمد خادم ،ار هللاـ اتحادیه انص
 . 2361تاسیس 

، تحت رهبری محمد سرور ـ نهضت همبستگی مردم افغانستان
 .2361، سال تاسیس یورستانن

حزاب و سازمانهای سیاسی فوق اذکر،  سازمانهای افزون بر ا
قالبی زحمتکشان جمعیت ان: ا هریک. خ. د. جدا شده از بدنه ح

و ( سپزا)، سازمان پیش آهنگ زحمتکشان افغانستان (جازا)افغانستان 
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 ،«گروه کار»، (سپکجا)کارگران جوان افغانستان  سازمان پیش آهنگ
های بریگاد»و ( سفزا)« شان افغانستانسازمان فدائیان زحمتک»

طی مذاکره و توافق  و با پذیرش اصول « انقالبی مردم افغانستان
سیاسی و سازمانی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، ادغام جمعی 

 .با این حزب اعالم و تعمیل نمودنداعضای شان را 

تکوین اندیشه یی با در نظرداشت رشد و انکشاف بعدی پروسه 
، شرایط ی طی مدت بیشتر از دو سال و نیمو ساختاری مصالحه مل

ا مساعد . خ. د. ف جدیدتر ضروری از موضع و موقف حبرای تعری
حزب دموکراتیک خلق افغانستان بعد از پیروزی های متعدِد دفاع . گردید

طه به نفمستقالنه و بطور خاص پیروزی حماسه دفاع از جالل اباد ـ بمثا
، تبلیغاتی و روانی دولت جمهوری عطف درتبارز برتری نظامی

در برابر مادر  افغانستان بر اپوزسیون مسلح ـ نیز با احساس مسوولیت
، بطور یکجانبه و داوطلبانه آماده گردید از امتیاز وطن برخورد نموده

تسجیل  2366قانونی خود ـ که در قانون اساسی مصوب لویه جرگه 
قانون احزاب در جمهوری ، مطابق به صرف نظر نمودهیده بود ـ گرد

، از حقوق و مسوولیت های قانونی یکسانی با سایر نیروهای افغانستان
به این منظور . ر ردیف و در کنار آنان قرار گیردسیاسی برخوردار و د

 2361جوزای  1و  1مؤرخ تعدیل قانون اساسی به وسیله لویه جرگه 
بمثابه »ا . خ. د. امتیاز قانونی موقف حذکار نام و ت. صورت گرفت

، از متن مقدمه قانون اساسی «طراح و سازمانده مشی مصالحه ملی
، این امتیاز به دولت ردید و بجای آن در متن تعدیل شدهکشور حذف گ
، در مرحله کنونی»: نستان تفویض و تذکار بعمل آمد کهجمهوری افغا

یروهای ملی سیاسی و ایت ندولت جمهوری افغانستان متکی بر حم
.  « ، سیاست مصالحه ملی را فعاالنه به پیش می بردوطندوست

: اساسی تعدیل و چنین تکمیل گردید همچنان متن ماده پنجم درقانون
سیاسی جمهوری افغانستان  ، اساس سیستمتعدد احزاب  سیاسی»

شروط براینکه در جمهوری افغانستان احزاب سیاسی م. میباشد
قانون اساسی و قوانین سنامه و فعالیت آنها مغایر احکام ، اسامرامنامه

زب تشکیالت و منابع مالی ح. کشور نباشد، تشکیل شده میتوانند
مطابق احکام قانون تشکیل  حزبی که. سیاسی غیر علنی بوده نمیتواند
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قضات و څارنواالن . ن مجوز قانونی منحل شده نمیتواند، بدومی شود
عضویت حزب سیاسی را داشته  ،ظیفهنمیتوانند در مدت تصدی و

 . «باشند

حزب دموکراتیک خلق افغانستان بخاطر انطباق فعالیت خویش با 
کشور بوسیله لویه جرگه فوق تعدیالت وارد شده در قانون اساسی 

خورشیدی ـ   2361سرطان  1ـ  6، کنگره دوم خود را بتاریخ الذکر
نگره نقد بنیادهای این ک. ل بعد از کنگره موسس ـ دایر نمودسا 16

، سیاست ها و عملکرد سیاسی حزب ایدولوژیک، اصول برنامه یی
دموکراتیک خلق افغانستان را که مبتنی بر اندیشه سیاسی مصالحه ملی 

، عمق و گسترش بیشتربخشید کنفرانس دوم حزب آغاز گردیده بوددر 
ه ، تغییرات کیفی آغاز شدنامه و اساسنامه جدید حزبو با تصویب مرام

در دستگاه اندیشه یی و ساختاری ـ سیاسی حزب را تکمیل و این 
 .مسمأ نمود« حزب وطن»ر سیاسی با کیفیت جدید را بنام ساختا

اساسی کمیته مرکزی حزب به  دوکتور نجیب هللا طی گزارش
درطرح »: حزب؛ چنین گفتند، در باره طرح مرامنامه جدید کنگره

، بلکه وظایف ا در شرایط عادیه وظایف یک حزب رن[ مرامنامه جدید]
حزبی را که از انحصار قدرت صرفنظر نموده است و متکی بر اصول 

یانۀ دموکراسی در حاکمیت شرکت داشته و با سایر احزاب روابط مساو
ف خود در حال و ، برای دستیابی به اهدامتقابالً مفید برقرار نموده

مبارزه مینماید،  ، نه با شیوه های اداری بلکه از طریق سیاسیآینده
اهداف عمومی  نطرح معطوف به برآورده شد .مشخص گردیده است

ملی در مرحله کنونی است که مشحصۀ اصلی آن را گذار از جنگ به 
طرح مرامنامه در بخش . ح و اعمار مجدد کشور تشکیل میدهدصل

س اصول دموکراسی و نظام سیاسی استقرار حاکمیت ملی براسا
هم و وحدت ملی  و دستیابی به نظام دولتی مبتنی بر ، ایجاد تفاپارلمانی

طرح جدید . ی ملی را هدف خویش قرار داده استائتالف نیروها و آشت
، انتخابات از طریق رایدهی پابندی به اصول عنعنوی دموکراسی حفظ و

وسیله عمده تحقق ، مستقیم، مساویانه و دموکراتیک را ، سریآزاد
رد بحث مبارزه در راه تامین حقوق و در طرح مو. دموکراسی میداند

، تشکیل و ی اساسی اتباع اعم از آزادی بیان، مطبوعاتآزادی ها
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فعالیت احزاب و سایر حقوق و آزادی های قانونی را از وظایف اساسی 
صل قانون اساسی ، فعالیت خود را در این عرصه بر اخود دانسته

رزشهای عموم ، اعالمیه جهانی حقوق بشر و اجمهوری افغانستان
ق درین طرح به اعمار مجدد کشور از طری. بشری متکی نموده است

، سیستم های آبیاری و تاسیسات احیا و بازسازی تاسیسات زراعتی
شده  صنعتی که در نتیجه جنگ تخریب گردیده اند، توجه خاص مبذول

طرح جدید در عرصه فرهنگی بر آگاهی سراسری معطوف به . است
اخیر شکل گرفته است اتکأ ر صلح که در سالهای قطع جنگ و استقرا

حزب مناسبات خود را با تمام سازمانهای سیاسی و جنبش . مینماید
بدار صلح و ترقی و حفظ محیط زیست، توسعه و استحکام های ملی جان

 ،یف جدید حزب در عرصه های اجتماعیهمچنان اهداف و وظا. میبخشد
ت مشخص پیش بینی بصور اقتصادی و فرهنگی و سیاست خارجی

گردیده که بیانگر برخورد واقعبینانه آن در اوضاع و شرایط نوین است 
ایف مطروحه در طرح جدید از لحاظ اقتصادی خصلت اساسی وظ. ... 

، وظایِف ناشی از شرایط خاص گذار از جنگ به صلح و مرامنامه
و اجتماعی کشور  ستفاده از همه ظرفیت های اقتصادیعمران مجدد و ا

و تامین  جلب تمام مساعدت های خارجی به رفع پیامد های جنگ و
طرح برخورد جدید حزب را به مسئله  .پیشرفت در کشور می باشد

مالکیت و همزیستی سیستم های مختلف اقتصادی مبنی بر واقعیت های  
گذشته  عینی موجود بخاطر رشد و انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی که در

ترین مشخصه طرح جدید  عمده. د، بازتاب میدهداغلباً نادیده گرفته میش
ی و بیگانه با واقعیت ، رهایی از احکام و مدل های کلیشه یبرنامه حزب
، احکام دین ح مطابقت اهداف حزب با منافع ملیدرین طر. جامعه ماست

 «     .، انعکاس شایسته یافته استقدس اسالم و سنن پسندیده مردم مام

بعد از تحلیل وضعیت بحرانی کشور « حزب وطن»در مرامنامه 
، منجمله نقش حزب طع زمانی و علل داخلی و خارجی آندر آن مق

دموکراتیک خلق افغانستان طی سالهای قبل از اعالم ساست مصالحه 
این ... »: روز بحران مذکور؛ چنین تذکار بعمل آمده استملی در امر ب

رصه های خوردن نظم همه ع امر منتج به ویرانی شدید و برهم
، اتالف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، مخاصمت و نفاق ملی
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، مهاجرت صدهاهزار افغان به خارج و آواره گی ده ها هزاران هوطن
 .دیدهزار هموطن در داخل کشور گر

ا مؤفق نشد تا اهدافش را در . خ. د. بنابر عوامل یاد شده ح
، که در گی مردماجتماعی و بهبود وضع زند زمینه رشد اقتصادی ـ

 .سرخط  برنامه عمومی آن قرار داشت، تحقق بخشد

ن حقایق و بررسی اثرات بعدی با تحلیل و تجزیه همه جانبۀ ای
، غانستان مصمم گردید که در برنامه، حزب دموکراتیک خلق افآنها

بدین وسیله در امر بزرگ . ها و عملکرد خود تجدید نظر نمایدسیاست 
، حفظ استقالل و گ و تامین صلح در کشورز مصایب جننجات وطن ا

ضی و جلوگیری از تجزیه افغانستان، نقش شایسته خویش را تمامیت ار
این نتیجه گیری در تصامیم و فیصله های کنفرانس سال . ایفا نماید

از این رو نقش . راتیک خلق افغانستان انعکاس یافتحزب دموک 2366
، یعنی مشی یفیتاً نویندر چارچوب یک سیاست کو وظایف جدید حزب 

مصالحه ملی تدوین شد که در آن قطع جنگ و دستیابی به صلح بحیث 
حزب بمنظور تحقق . و عاجلترین وظیفه ملی مطرح گردیدعمده ترین 
مؤثری رادر تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی  ، اقداماتمصالحه ملی

به پیروی از مشی مصالحه ملی، حزب از . و اقتصادی بعمل آورد
، از سیستم دموکراسی مبتنی بر تعدد احزاب انحصار قدرت دست کشیده

ه ذیل نقش حزب طی اقدامات عمد. دارۀ ایتالفی پشتیبانی بعمل آوردو ا
 :اساسی ایفا نموده است

ت برای ارگانهای محلی قدرت دولتی، احیای شورای انجام انتخابا
و تعمیم قانونیت در حیات   ، الغای یک تعداد فرمان های قبلیملی

، ایجاد تماس و انجام مذاکره و جامعه، اعالم آتش بس های مکرر
آنان به اشتراک مفاهمه با کتگوری های مختلف مخالفین و فراخواندن 

و و خروج قوای نظامی ، عقد موافقتنامه های ژینفعال در امر صلح
رگه ها و ویه ج، تدویر لاتحاد شوروی، اتخاذ سیاست خارجی متوازن

متعدد بخاطر حل  ، ارائه پیشنهاد ها و ابتکاراتتصویب قانون اساسی
، طرح یک پیشنهاد جامع بمنظور حل سیاسی جنبه صلح آمیز مسایل

های داخلی و خارجی مسأله افغانستان  و مکانیزم تحقق آن در نهمین 
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. ... اجالس سران دول یا حکومات کشور های غیر منسلک در بلگراد 
احزاب و سازمانهای زمینه های حقوقی و عملی برای تاسیس ایجاد 

، ایجاد د شرایط مساعد برای عودت مهاجرین، ایجاسیاسی در کشور
 موسسات و نهاد های جدید اجتماعی و فرهنگی و از جمله تعمیم

 .تحصیالت عالی در عرصه علوم دینی

تنظیم مجدد مناسبات ارضی و آب، رشد سکتور خصوصی 
که ضبط گردیده و یا تحت ] د کردن ملکیت های شخصی، مستراقتصاد

ذمت و عفو قروض دولت [ تامین دولت قرار گرفته بودند ـ نویسنده 
، جلب کمک های بشری و اقتصادی ملل دهقانان عودت کننده به کشور

متحد و سایر موسسات بین المللی بمنظور عودت و اسکان مجدد 
 .ر مهاجرین و تالش در راه اعمار مجدد کشو

د تعدیالت بنیادی در قانون فراهم آوری شرایط برای ایجا
یراً در چاچوب ، از عمده ترین اقدامات دیگری است که اخاساسی

، تحکیم وحدت ملی سیاست مصالحه ملی، ایجاد تفاهم بین جوانب درگیر
و احیای مجدد اقتصادی کشور، هموار ساخت و بنیادهای وسیعتر 

ملی و تعمیق دمکراسی و سهمگیری  حقوقی را جهت تعمیم مصالحه
کشور  ، اجتماعی و اقتصادیام مردم افغانستان در حیات سیاسیفعال تم

 . بوجود خواهد آورد

حقایق و انکشافات بیشتر از سه سال اخیر به وضاحت نشان 
، اقداماتی امه جنگ و مداخالت مسلحانه خارجیدادند که علی الرغم اد
، مورد ملی انجام داده است سیاست مصالحهکه حزب در چاچوب 

ش به بار آورده استقبال وسیع مردم قرار گرفته و نتایج مثبت و ثمربخ
است حزب را به اثبات رسانیده ، صحت سیاین حقایق و انکشافات. اند
 «.اند

نگره دوم اساسنامه ، در کبرای تنظیم حیات درونی حزب وطن
دموکراتیک خلق امه حزب نسبت به اساسن« تفاوت کیفی»جدید حزب با 

  ضمن بیانیه اساسی این دوکتور نجیب هللا. افغانستان، تصویب گردید
طرح فعلی ... »: مون طرح اساسنامه چنین گفتند ، در بحث پیراکنگره
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، بلکه امه های قبلی حزب نیستـاسنـدۀ اسـش لـانت تعدیـاً وریـصرف
های ، احکام و متن موجودیت مشابهت در پارۀ از مواردعلی الرغم 

، این مسئله در های متفاوت از گذشته اتکا دارند مندرج آن بر پرنسیپ
مقدمه طرح مذکور که در آن هویت حزب به صفت سازمان سیاسی و 

تیابی به صلح پایدار سراسری، دفاع از اجتماعی که در جهت دس
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، حفظ و استحکام وحدت  ،استقالل

انکشاف اجتماعی ـ اقتصادی افغانستان و تامین  ، اعمار مجدد وملی
، دموکرات و الت مجاهدت نموده عناصر ترقیخواه، وطندوست، ملیعد

چنین فرمولبندی نه . است مترقی را متحد می سازد، مشخص گردیده
، ملی را در برابر حزب قرار میدهندتنها دایره وسیعتری از اهداف مبرم 

از بروی حلقات هرچه وسیعتر بلکه همچنان دروازه های آن را 
، آنعده بر اساس مطالبات طرح جدید. نیروهای سالم ملی نیز میگشاید

مایند که از اتباع جمهوری افغانستان میتوانند عضویت حزب را حاصل ن
بارزه نموده و ، در حهت اهداف عالی حزب مدارای اهلیت حقوقی بوده

البته این اصل . د باشندو سنن پسندیده مردم ما پابن به دین مقدس اسالم
 «.پیروان سایر ادیان نیز نمیگردد منافی عضویت

مجمع : ده مرکزی حزب وطن عبارت بودند ازمقامات رهبری کنن
، هینت اجرائیه جالس سراسری فعالین، شورای سراسری، اعالی

دستکاه . ت اجرائیه شورای سراسریشورای سراسری و ریاست هیئ
عبات تشکیالت، تبلیغ وفرهنگ، رکزی حزب متشکل از ششورای م

همچنان کمیته  .اسناد و ارتباط  و مالی و اداری ،روابط بین المللی
نظارت و تفتیش مرکزی، ارگان با صالحیتی بود که از چگونگی تطبیق 
اساسنامه حزب در تمام سطوح ساختار حزبی نظارت بعمل آورده، طبق 

  .ددستورالعمل تصویب شده با متخلفین برخورد مینمو

از کنفرانس ها،  دهای محلی حزب وطن عبارت بودنساختار
ئت های اجرائیه  و ریاست هی شوراها، هیئت های اجرائیه شوراها

هریک . شورا های والیتی، شهری، نواحی شهر، ولسوالی و عالقداری
از شوراهای مذکور دارای دستگاه حزبی بوده که متناسب به کمیت 

ن دستگاه ها دارای شعبات ای. دی بودناعضای آن درای کارمندان حرفو
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، مالی و اداری و یاهم صرفاً تشکیالت، تبلیغ و فرهنگ، کنترول حزبی
 .حرفوی بخش های متذکره و جود داشتمسوولین حرفوی و یاهم غیر 

دستگاه شورای مرکزی و دستگاه های شورا های محلی حزب 
رفا صرف مصروف کار حزبی بوده، جهت تعمیل سیاست های حزب ص
می  به اعضای حزبی منجمله آن عده از اعضای خویش وظیفه حزبی

، موسسات تولیدی سپردند که در ارگانهای دولتی، سازمانهای اجتماعی
 .حالت زیست کار و یا سکونت داشتندو م

واحد ساختمانی حزب سازمانهای اولیه حزبی بودند که در 
سازمانهای . ندالیت مینمودمحالت کار و یا محالت زیست تشکیل و فع

وی و اولیه حزبی بادر نظرداشت کمیت اعضای شان به سازمانهای شعب
هریک از سازمانهای اولیه و شعبوی . گروپ های حزبی تقسیم میشدند

، و هر سازمان( معاونین)سوول و معاون دارای شورای رهبری و م
 .مسوول و معاون بودند حزبی دارایگروپ 

پروسه کنار کشیدن سازمان ، د از حضور قانونی حزب وطنبع
های حزبی از ساختار های دولتی  و همزمان با آن  انتقال سازمانهای 

 .الت زیست آغاز و ادامه یافتاولیه حزبی از ادارات دولتی به مح

، حزب دموکراتیک خلق د تذکار نمود که بنابر تداوم جنگبای
ارگانهای در افغانستان و بعد حزب وطن نتوانستند انفصال اعضای شان 

را از عضویت ( ارندوی و امنیت دولتیڅ، اردو)سه گانه قوای مسلح 
، ارنواالن ـ اعالم و تعمیل نمایندڅ، به یک بارگی ـ مانند قضات و حزب

بلکه در زمینه به اصل تدریج رجحان داده شد و در گام نخست به 
ین ارگانها، که ساختار های حزبی بودند، ریاست های امور سیاسی ا

مومی تعلیم دولتی تفویض گردید و بنام ریاست های ع با ماهیت یفوظا
ال عضویت حزبی منسوبان قوای اصل انفص. و تربیه مسما گردیدند

قره یی سرمنشی ، قرار بود همزمان با تحقق طرح صلح پنج فمسلح
 .د، عملی گرد(2311حمل )سازمان ملل متحد 

 



  211  ملی مصالحۀ    

 

 لیـاهیوی جبهه وسیع مـییر مـه تغـروسپ: 1. 1

 انی جمهوری افغانستپدروطن و تاسیس جبهه مل

با اعالم سیاست مصالحه ملی و تعهد این سیاست به تعمیم 
دستگاه سیاسی مبتنی بر این  اصول دموکراسی در جامعه و تاسیس

تذکار یافته خود در  نقشوانست نت« جبهه وسیع ملی پدر وطن»اصول، 
: یث متحد کنندهرا بح« ساسی جمهوری دموکراتیک افغانستاناصول ا»
، کوچیان، روشنفکران، زنان دهقانان، کسبه کاران،،کلیه کارگران»

، نمایندگان تمام ملیت ها و اقوام، کلیه نیروهای مترقی جوانان و
دموکراتیک و وطنپرست و سازمانهای اجتماعی و سیاسی کشور را 

 وظیفه نتوانست و همچنانایفا نماید  عمالً  «ا. خ. د. تحت رهبری ح
در اتحاد تمام نیروهای خلق جهت »مساعدت کننده  د را بمثابه ارگانخو

و « ایف انکشاف ملی و دموکراتیک کشورفعالیت مشترک در تعمیل وظ
. مؤفقانه انجام دهد، «تباع در اداره امور دولت و جامعهجلب وسیع ا»

ا و عضویت اجباری سازمانهای . خ. د. اصل رهبری حبدین ملحوظ 
ی درین جبهه منتفی و به عوض آن اصل پذیرش سیاسی و اجتماع

پذیرفته در آن عضویت داوطلبانه با حقوق و مسوولیت های مساوی 
، نام یفی در اهداف و وظایف این سازمانبا وارد شدن تغییرات ک. شد

در . تغییر یافت« جبهه ملی»به « ر وطنجبهه وسیع ملی پد» آن از 
، موقف و وظایف 2366ویه جرگه ماده ششم قانون اساسی مصوب ل

جبهه ملی جمهوری »: ین سازمان چنین تصریح گردیده استا
، وسیع ترین سازمان اجتماعی سیاسی، احزاب سیاسی افغانستان بمثابۀ

سازمان های اجتماعی و اعضای منفرد شامل صفوف خود را بخاطر 
تامین شرکت فعال آنها بر اساس برنامه مشترک در عرصه های 

با تعمیق و گسترش نتایج . «و دولتی متحد میسازد یاسی، اجتماعیس
« جبهه ملی»، حه ملی و غنای بیشتر اندشه یی آنسیاست مصال

و به  تغییرات کیفی بیشتری را در اهداف و ظایف خویش پذیرفت
این جبهه تمام فعالیت های خویش را در . تغییر نام نمود« جبهه صلح»

بدون امتیاز ذکر نام و ، کشور وقف نموده استقامت تامین صلح در
همچنان ذکر اهداف و وظایف خویش در قانون اساسی جمهوری 
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، مانند زمان سیاسی و اجتماعی هوادار صلح، بمثابه یک ساافغانستان
بنابرین . اجتماعی به فعالیت قانونی پرداختسایر سازمانهای سیاسی و 

زات ماده ششم قانون اساسی جمهوری افغانستان ـ ماده مندرج امتیا
 .گردید« لغو»از متن این قانون  2361جبهه ملی ـ در لویه جرگه 

جبهه صلح  بحیث یک سازمان اجتماعی ـ سیاسی در وزارت 
عدلیه جمهوری افغانستان ثبت و راجستر گردیده و مطابق به اساسنامه 
خویش ارگانهای مرکزی و محلی خویش را ایجاد و با درنظرداشت 

 .خود به فعالیت می پرداخت رامنامهاهداف مطروحه در م

 تـاهیت دولــییرات درمـه تغــروســپ: 3. 1

 انانستـا و تاسیس دولت جمهوری افغ. د. ج

 ،«جمهوری دموکراتیک افغانستان» با نفی دستگاه سیاسی
« جمهوری افغانستان» جدیدی بنامدستگاه کیفیتاً بجای آن به تدریج 

این  ۀمتشکلعمدۀ ابه عنصر دولت بمث. شکل پذیرفت و محتوی یافت
دولت جمهوری »بدین مبنی . دستگاه، نیز می باید تغییر می یافت

، «ولت جمهوری دموکراتیک افغانستاند» در مقایسه با« افغانستان
 . هیت ، اهداف و ساختار متفاوت بوددارای ما

دولت دولت جمهوری افغانستان با کنار گذاشتن ماهیت طبقاتی 
، نه دولت حامی منافع یک طبقه و افغانستانجمهوری دموکراتیک 

تماعی کشور، بلکه دولت متحدین آن علیه سایر طبقات و اقشار اج
بدین مبنی دولت جمهوری افغانستان، دولِت طرفدار . مصالحه ملی بود

صلح، حامی منافع و ممثل اراده ملی، متکی بر نیروهای ملی و 
افراد مرتبط . دم ساالر بوددولت مصالحه جو، حقوق بنیاد و مر: بنابرین

مرد بدون تمایز و با به تمام طبقات و اقشار اجتماعی اعم از زن و 
، اراده خود را در طریق انتخاب آزاِد نمایندگان شان، از حقوق مساوی

دخیل و در اتخاذ و ( مرکزی و محلی)ساختارهای رهبری کنندۀ دولتی 
انونی ، دیگر قعای ذهنیاین اد. ل سیاست های دولتی تبارز میدادندتعمی

، خود را منحصراً نماینده اکثریت محسوب نمی گردید که یک حزب
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در قانون ، جامعه افغانی تصور نماید و با داشتن امتیاز قدرت نظامی
بیانگر اراده و منافع کارگران، دهقانان، »اساسی تسجیل نماید که 

، تا ستا« تکشان و نیروهای ملی و دموکراتیک، تمام زحمروشنفکران
از موضع  بدین طریق اراده خود را مشروع قلمداد نموده و آن را

، بر مردم تحمیل «ننده و سوق دهنده دولت و جامعه نیروی رهبری ک»
 .نماید 

و تعدیل شده  2366ه جرگه مطابق به قانون اساسی مصوب لوی
. وری افغانستان به مردم تعلق داردحاکمیت ملی در جمه»؛ 2361در 

« میکنند یت ملی را توسط لویه جرگه و شورای ملی اعمالمردم حاکم
، دولت بمثابه ممثل واقعی و قانونی با چنین فرمولبندی(. ماده اول)

. اجزای متشکله آن انسجام می یابنداراده اکثریت مردم تبارز نموده و 
لویه )میت ملی با تشکیل و حضور قانونی دو نهاد جدیِد تعمیل کننده حاک

، انتصابی آن« شورای انقالبی»ا و . خ. د. ؛ ح(ی ملیجرگه و شورا
ونی شان را در زمینه از دست داده، شورای انقالبی منحل امتیازات قان

 .گردید

جمهوری افغانستان با چنین ماهیتی؛ اهداف خویش را دولت 
، سیاست های عملی خود دستیابی به این اهداف را انتخاب ، افزارمعین

را استقامت  خارجی ـ تنظیم و عمل سیاسی خویش را ـ در ابعاد داخلی و
 .می بخشید

ز افزون بر آنکه دولت جمهوری افغانستان بمثابه بخشی ا
هداف اساسی این دستگاه ، به ادستگاه سیاسی جمهوری افغانستان

، مسوولیت به قانون اساسی جمهوری افغانستان، مطابق متهعد بود
 :تالش نماید داشت تا جهت دستیابی به اهداف ذیل نیز

از [ رکشو] ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ـ دفاع از استقالل
دولت امنیت و قابلیت دفاعی کشور را . جمله وظایف اساسی دولت است

 (ماده چهارم .) ین و قوای مسلح را تجهیز مینمایدتام
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رشد  دولت سیاست. ی افغانستان کشور کثیرالملیت استـ جمهور
، اقوام و قبایل و همکاری همه ملیت ها همه جانبه، تفاهم، دوستی

، فرهنگی ،ور را بمنظور تامین برابری سیاسی، اقتصادی، اجتماعیکش
مناطق عقب مانده از لحاظ اجتماعی، اقتصادی رشد و انکشاف سریعتر 
دولت زمینه ایجاد واحد های اداری را برمبنای . و فرهنگی تعقیب میکند

 (ماده سیزدهم. )خصوصیا ملی به تدریج مهیا می سازد

از نسل جوان مواظبت دایمی نموده، شرایط الزم تعلیم و  ـ دولت
، پرورش معنوی و جسمی آنها را تربیه، تامین کار، تفریح، استراحت

ماده . )د استعداد نوجوانان مساعدت میکندفراهم آورده در جهت رش
 (شانزدهم

مور یفی اـ دولت بمنظور اعمار منازل مسکونی دولتی و کوپرات
ساختمان منازل شخصی مساعدت ، در امر ساختمانی را توسعه داده

 (ماده هفدهم. )میکند

ـ دولت سیاست اقتصادی را عملی می سازد که هدف آن بسیج و 
منابع کشور بخاطر رفع عقب ماندگی، ارتقاع سطح بکاربردن تمام 

تکامل ساختار اجتماعی ـ اقتصادی جامعه می باشد  و به  ،زندگی مردم
اجتماعی را تنظیم و تطبیق  این منظور پالنهای انکشاف اقتصادی و

 (ماده هجدهم. )میکند

، و گسترش کوپراتیف ها مساعدت کردهـ دولت در امر تقویه 
 (ماده بیست و یکم. )ق میکنداشتراک داوطلبانه مردم را در آن تشوی

انه آنان ـ دولت فعالیت های انفرادی پیشه وران و شرکت داوطلب
و کوپراتیف ها تشویق و حمایه نموده در امر  در اتحادیه های صنفیرا 

، مواد خام و رتقاع سطح مهارت حرفوی پیشه وران، تامین وسایل کارا
ماده . )نبه مبذول میداردفروش محصوالت شان کمک های همه جا

 (بیست و دوم
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، کمک های متمم دولت بمنظور احیا و انکشاف زراعتـ 
زراعتی را به دهقانان و زمینداران انجام میدهد و در ایجاد فارم های 

بکر و بایر زراعتی و مکانیزه مختلط و خصوصی و آبادی زمین های 
 (ماده بیست و سوم. )مساعدت موثر می نماید

ـ دولت برای کوچیان و مالداران امکان استفاده از چراگاه ها را 
اد شرایط مساعد برای رشد موده جهت ایجطبق قانون تضمین ن

ادی و ، اقتصمالداری، فروش محصوالت، بهبود شرایط اجتماعی
 (ماده بیست و چارم. )معیشتی آنها مساعدات میکند

ر انکشاف ـ دولت مصوونیت سرمایه گذاری خصوصی را بمنظو
ه گذاران ملی را در انکشاف ، اشتراک سرمایاقتصاد ملی تضمین نموده

تجارت، ساختمان، ترانسپورت، زراعت و عرصه های خدمات، صنایع، 
 .طبق قانون تشویق و حمایه میکند

دولت مناسبات سودمند و همه جانبه را با متشبثان خصوصی 
توسعه داده و از سکتور خصوصی در مقبل رقابت با سرمایه خارجی 

، منافع و حین تنظیم سیاست مالی، کریدتی، گمرکی و قیمحمایه میکند 
 (ماده بیست و پنجم. )وصی را طبق قانون در نظر می گیردکتور خصس

ـ دولت به منظور رشد اقتصاد ملی سرمایه گذاری خارجی را در 
 ( ماده بیست و هفتم. )دینما افغانستان طبق قانون تشویق میجمهوری 

، ثروت های طبیعی و استفاده معقول ـ دولت بمنظور حفظ طبیعت
، جلوگیری آز آلودگی آب و هوا، محیط زیستاز منابع طبیعی، بهبود 

. حفظ و ابقای عالم حیوانات و نباتات تدابیر الزم اتخاذ و عملی مینماید 
 (ماده سی و دوم)

 های مرکزیـ ساختار2. 3. 1

 انــانستــمهوری افغـت جـدول
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ر ، ارگانهای رهبری کننده مرکزی دمطابق به قانون اساسی
ریاست  ،افغانستان، متشکل از لویه جرگهساختار دولتی جمهوری 

ارنوالی و څ ،جمهوری، شورای ملی، شورای وزیران، قوه قضائیه
 .استشورای قانون اساسی 

لویه جرگه نهاد عنعنوی ِ تاریخی سرزمین ما : ـ لویه جرگهالف 

یصله های بزرگ ملی محسوب گردیده که بمنظور اتخاذ تصامیم و ف
اساسی جمهوری افغانستان، این نهاد در قانون . تدویر می یافت

، شایسته تاریخی خویش را حفظ نموده، نه تنها نفش و اهمیت عنعنوی
ر و ارتقای بلکه مطابق به خواست زمان متکامل گردیده و در امر تدوی

مدنی معاصر  توجه بعمل آمده  ، به معیار هایکیفیت ترکیب اعضای آن
 .است

: اسی جمهوری افغانستانجم قانون اسبه اساس ماده شصت و پن
لویه جرگه مطابق به سنن ملی و تاریخی عالیترین مظهر اراده مردم »

 .« افغانستان می باشد

لویه جرگه »:برمبنای ماده شصت و ششم قانون اساسی مذکور 
 :متشکل است از

 .رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهورـ 2

 .ـ اعضای شورای ملی 1

 .صدراعظم و اعضای شورای وزیرانان ، معاونـ صدراعظم 3

 .ـ قاضی قضات و معاونان قاضی قضات 1

 .ارنوالڅ ـ لوی 1

 .ـ رئیس شورای قانون اساسی 6
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 .ـ روسای شوراهای والیات 1

نها در ولسی جرگه به انتخاب ـ ازهروالیت به تعداد وکالی آ 1
 .رای گیری عمومی، مساوی، آزاد، سری و مستقیم ، از طریقمردم

جاه نفر از جمله شخصیت های سیاسی، علمی، اکثر پن ـ حد 1
 « .توسط رئیس جمهور تعیین میشوند، اجتماعی و روحانی که فرهنگی

فهرست فوق مؤید آنست که لویه جرگه با حفط مقام و منزلت 
نهاد انتصابی ، از ی نخستین بار در تاریخ افغانستان، براخود تاریخی

دنی و دموکراتیک بخشیده ـماهیت مول و ـ، متحمنحصر نظام فیودالی
امل شماره های دوم ، هفتم و ش)زیرا اکثریت تام اعضای آن . می شود

مردم « عمومی، مساوی، آزاد، سری و مستقیم»با رای گیری ( هشتم
نهاد های با اعتبار انتخابی و متباقی نیز با تائید  انتخاب افغانستان

همچنان لویه . میگردندضویت لویه جرگه را متقبل ، مسوولیت عمردم
رده و کارشناس در عرصه های جرگه با عضویت افراد تحصیل ک

، کیفیت بلند از سیاسی، افتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و مذهبی
  .ا تبارز میدهدشناخت و کارایی ر

شامل نمایندگان تمام محالت  2361و  2366لویه جرگه های 
ا وسایر احزاب . خ. د. ح کثراً غیر حزبی بودند درحالیکهکشور و ا

یه جرگه و سازمانهای اجتماعی نیز در ترکیب اعضای لو رسمی
 .نمایندهای شان را داشتند

، لویه جرگه که ـ به ری افغانستانمطابق به قانون اساسی جمهو
استثنای حاالتیکه درین قانون اساسی طور دیگر پیشبینی شده باشد ـ 

و ثلث اعضای آن تحت بوسیله رئیس جمهور دعوت و با نصاب د
ب ریاست رئیس جمهور ـ یا شخصی دیگری که رئیس جمهور بحیث نائ

لویه جرگه صالحیت دارد که قانون . خود تعیین میکند ـ دایر میگردد
خاب و یا اساسی کشور را  تصویب و تعدیل نماید ؛ رئیس جمهور را انت

فقت نماید  ؛ به اعالن جنگ و متارکه ابراز موااستعفای وی را قبول کند
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که به سرنوشت کشور ارتباط میگیرد، و در مورد مهمترین مسایلی 
 .تصمیم اتخاذ نماید

جهت تنظیم جزئیات انتخاب نمایندگان مردم برای عضویت در 
لویه جرگه و سایر مشخصات  مربوط به تدویر و پیشبر کار آن، قانون 

 .د از طی مراحل قانونی نافذ گردیداختصاصی تشوید و بع

اذ قانون اساسی جمهوری با انف: یجمهور تسیاـ ر ب

ت رئیسه ، انحصار معرفی رئیس شورای انقالبی و صدر هیئافغانستان
ا و . خ. د. از جانب ح( با موقف حقوقی رئیس جمهور)شورای انقالبی 

انتخاب صرفاً تشریفاتی آن از جانب شورای انقالبی ـ که کاپی ساختار 
گاه شورای عالی به با تعویض جایدولتی اتحاد جماهیر شوروی 

بود ـ منتفی و صالحیت انتخاب رئیس جمهور به لویه  شورای انقالبی
هفتاد و دوم قانون اساسی مذکور جرگه سپرده شد که مطابق به ماده 

دت هفت سال انتخاب ـرای مـرگه بـویه جـبه اکثریت آرای اعضای ل»
رئیس جمهور ر به حیث یک شخص نمیتواند بیش از دوبا. می شود

و مکلف به ارائه  رئیس جمهور نزد لویه جرگه مسوول. انتخاب گردد
 .«گزارش می باشد

ی افغانستان تصریح ماده هفتاد و یکم قانون اساسی جمهور
های  ، صالحیتیس جمهور در رأس دولت قرار داشتهرئ»: میدارد که

نون ، اجرائیه و قضائیه مطابق احکام قاخود را در عرصه های تقنینیه
مهمترین و اساسی . «ین جمهوری افغانستان تعمیل میکنداساسی و قوان

، ه می باید رئیس جمهور متقبل گرددترین وظایف و مسوولیت های ک
 در متن سوگندی شامل گردیده که مطابق به ماده هفتاد و چهارم قانون

، چنین رئیس جمهور بعد از انتخاب، آن را بنام خداوند بزرگ ،اساسی
اساسات دین  بنام خداوند بزرگ سوگند یاد میکنم که»: آورد بجا می

عایت و از تطبیق آن قانون اساسی را ر ،مقدس اسالم را حمایت
تمامیت ارضی افغانستان ، حاکمیت ملی و مواظبت نموده، از استقالل

 .حراست کنم
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حقوق و آزادی های اساسی اتباع را حفاظت نمایم و تمام 
، تحکیم ین عدالت اجتماعی، سعادت مردمود را بخاطر تاممساعی خ

 «.صلح و ترقی کشور به کار برم 

توشیح قوانین و مصوبات ، قیادت اعالی قوای مسلح»همچنان 
یین صدراعظم مؤظف به تشکیل حکومت، منظوری ، تعشورای ملی

، معاوانان صدراعظم و وزرأ بعد از کسب رای اعتماد از تقرر صدراعظم
، تدویر و ریاست جلسات استعفای آنان ب ولسی جرگه و قبولجان

منظوری تقرر، ، منظوری انسالک قضات و مشورای وزیران عندالزو
، اتخاذ ان و افسران عالی رتبه طبق قانون، کارمندترفیع و تقاعد قضات

عمومی یا مراجعه به آرای عامه  تصمیم در مورد تدویر نظرخواهی
عمده سیاسی؛ اجنماعی و اقتصادی، عفو و  راجع به مسایل( ریفراندم)

، تعیین روسای نمایندگی های دپلوماتیک جمهوری تخفیف مجازات
، قبول اعتماد های دیگر و سازمانهای بین المللیافغانستان در کشور 

ور های دیگر در نامه های رؤسای نمایندگی های دپلوماتیک کش
ومی و قسمی و عم، اعالن حالت اضطرار، سفربری جمهوری افغانستان
 ، اجازهقه لویه جرگه، اعالن جنگ و متارکه به موافخاتمه دادن به آنها

طای تابعیت و پناهندگی طبق ، اعنشر پول و رفورم پولی طبق قانون
نظوری ، مدالها و القاب اقتخاری طبق قانون؛ مقانون، اعطای نشان ها

تقنینی  که  ، الغای قوانین و سایر اسنادسرود ملی جمهوری افغانستان
انون اساسی تثبیت عدم مطابقت آنها با قانون اساسی توسط شورای ق

رئیس جمهور میتواند در خالل دو اجالس شورای ملی یا در . شده باشد
جریان انحالل ولسی جرگه بر اساس پیشنهاد صدراعظم بعضی از 

، این و یا اعضای جدید را تعیین نماید اعضای حکومت را سبکدوش
ه جهت اتخاذ تصمیم ارائه اولین اجالس ولسی جرگموضوع در 

ی افغانستان در ماده هفتاد و ششم قانون اساسی جمهور. «میگردد
 : تصریح گردیده است که

رئیس جمهور به جز از حاالت بیماری صعب العالج و دوامدار »
در . صالحیت به وظایف خود دوام میدهد و یا استعفاء الی ختم دوره

، این نتواند وظایف خود را ایفأ نماید یس جمهورتمام حاالتیکه رئ
رت از در صو. معاون اول رئیس جمهور اجرأ میشودوظایف از طرف 
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، لویه دست دادن دایمی قابلیت کار، مرگ و یا استعفای رئیس جمهور
جدید طی  جرگه توسط معاون اول او به منظور انتخاب رئیس جمهور

، رئیس جمهور استعفای فادرحالت استع. مدت یک ماه دعوت می شود
از ، تصامیم شورای ملی بعد ه لویه جرگه ارائه میکندخود را مستقیماً ب

، در صورتیکه رئیس جمهور به توشیح رئیس جمهور نافذ میگردد
را در ظرف سی تصمیم شورای ملی موافقه نداشته باشد میتواند آن 

، با نماید روز از تاریخ تقدیم، با تذکر دالیل، به شورای ملی مسترد
سپری شدن مدت سی روز و همچنان در صورتیکه مجالس شورای ملی 

آرای اعضای  در جلسات جداگانه اجالس آینده خود آن را به دوثلث
و رئیس جمهور آنرا ، تصمیم نافذ شمرده می شود مجدداً تصویب نمایند

ند در مشوره  با روسای ولسی رئیس جمهور میتوا. تئشیح مینماید
، قاضی قضات و رئیس شورای قانون اساسی  ، صدراعظمجرگه، سنا

ا ذکر دالیل مؤجه آن اعالم انحالل ولسی جرگه یا شورای ملی را ب
ز انحالل ولسی جرگه ، انتخابات مجدد در خالل مدت سه ماه بعد انماید

انحالل ولسی جرگه یا شورای ملی . یا شورای ملی، صورت می گیرد
ولسی . واند، صورت گرفته نمیتابات مجددالی یک سال بعد از انتخجدید 

ماه اخیر دوره صالحیت رئیس ، در در جریان شش جرگه یا شورای ملی
 .«جمهور، غیر قابل انحالل می باشد

ایجاد دستگاه اداری در قانون اساسی جمهوری افغانستان 
، دستگاه اداری بر مبنی این حکم. ریاست جمهوری توصیه گردیده است

ای دستگاه ا شعبات مختلِف مرتبط با سایرساختار هریاست جمهوری ب
لویه جرگه، )سیاسی جمهور افغانستان، اعم از دولتی و غیر دولتی 

ارنوالی، احزاب و څ، شورای ملی، وزارت های شامل حکومت، قضا
شعبات مذکور تحت نظر رئیس . تاسیس گردید( سازمانهای اجتماعی

از جمله معاون اول و ) جمهور بوسیله چهار معاون ریاست جمهوری 
اکثریت از . رهبری میگردیدند( از معاونین دیگر غیر حزبی بودند یکی

ـ بعد ها ا . خ. د. وول دستگاه ریاست جمهوری اعضای حکارمندان مس
، تمام با تاسیس دستگاه ریاست جمهوری. اعضای حزب وطن ـ نبودند

، به این لتور دوا در ام. خ. د. صالحیت های دستگاه کمیته مرکزی ح
خلق  دستگاه انتقال گردیده و دستگاه کمیته مرکزی حزب دموکراتیک
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صرف مصروف امور حزبی خویش  ،افغانستان با تنقیص تشکیالت
 .گردید

سال  21، بعد از خالی (پارلمان)شورای ملی  :ـ شورای ملی ج 

نستان دوباره با تصویب قانون اساسی جمهوری افغا( 2316ـ  2311)
ای شور. ، امکان تدویر قانونی  کسب نمود2366جرگه توسط لویه 

عالیترین ارگان تقنینی افغانستان می »: ملی طبق مواد مندرج این قانون
، «ه و سنا می باشدـرگـمتشکل از دو مجلس ِ ولسی ج»که « باشد

لسی جرگه از طریق رای گیری عمومی، مساوی، وکالی مردم در و»
ه تقنینیه پنج ساله، طبق قانون م برای یک دور، سری و مستقیآزاد

به ترتیب ذیل انتخاب و ( سناتوران)اعضای سنا . انتخاب می شوند
از هر والیت دونفر برای مدت پنج سال و به »: میگردیدند« تعیین

سری و  ،آزاد ،مساوی ،خاب مردم از طریق رای گیری عمومیانت
سه سال  دتمستقیم ، از جمله اعضای شورای هر والیت دو نفر برای م

باقیمانده از جمله شخصیت های ، یک ثلث به انتخاب شورای مربوط
چهار سال  ، برای مدتملی، فرهنگی، افراد خبیر، دانشمند و با اعتبار

 .«به تعیین رئیس جمهور 

نتخاب و انتصاب اعضای ، طرز ابرای تعیین تعداد، شرایط
قانونی نافذ د از طی مراحل ، قانون اختصاصی تسوید و بعشورای ملی

، شورای ملی به قانون اساسی جمهوری افغانستانمطابق . گردید
تعدیل و  ،تصویب»: دارای صالحیت های ذیل بود( و سناولسی جرگه )

یم آنها به رئیس جمهور جهت لغو قوانین و فرامین تقنینی و تقد
، تصویب عقد و فسخ معاهدات دوجانبه و توشیح، تفسیر قوانین

، تصویب دات بین المللی و انفصال از آنهامعاهتصویب الحاق با 
گزارش حکومت در مورد  پالنهای انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی و تائید

جاد ، ایه دولتی و برسی گزارش در مورد آن، تصویب بودجاجرای آنها
، اتخاذ تصمیم ارت ها، تاسیس و لغو وزواحد های اداری و تعدیل آنها

اساس معرفی و  رئیس جمهور به در مورد تعیین و عزل معاوانان
، اجازه اخذ قرضه به دولت و اعطای امتیاز اداری مطالبه رئیس جمهور

 ،اقتصاد ملی به شمول اعطای انحصار، وضع نشانهااهمیت اساسی در 
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دول دیگر ، تائید برقراری روابط با دالها و القاب افتخاری طبق قانونم
اعظم و اعضای حکومت ، استماع جواب صدرو سازمانهای بین المللی

اعضای . مل صالحیت حکومت در جلسه استجوابدر مورد اجراآت شا
رای حق رای و اظهار نظر شورای ملی در اجالس جداگانه و مشترک دا

، هیچ عضو شورای ملی بخاطر رای یا اظهار نظر در داخل و می باشند
، عضو شورای ی مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیردیا خارج شورای مل

لی بدون موافقه بدون موافقت مجلس مربوط و در بین دو اجالس م
شورای ملی بدون موافقت هیئت اداری آن به استثنای حاالت جرم 

رار ـدلی قـیب عـورد تعقـده نمیتواند و مـار و توقیف شـرفتـمشهود گ
، هرگاه عضو شورای ملی در حالت جرم مشهود گرفتار گردد نمی گیرد

 «.مجلس مربوط اطالع داده شوداداری باید به هیئت 

، ولسی جرگه دارای صالحیت های عالوه بر صالحیت های فوق
افغانستان چنین  اختصاصی نیز بود که در قانون اساسی جمهوری

اتخاذ تصمیم در مورد اعطای رای اعتماد و یا » : مشخص گردیده اند
ه ، اتخاذ فیصلرای وزیران و یا یکی از اعضای آنسلب اعتماد از شو

اجتماعی و بودجۀ  ،پالنهای انکشاف اقتصادی نهایی راجع به طرح
، ولسی جرگه و اختالف نظر بین ولسی جرگه و سنا دولتی در صورت

اعضای آن حق دارند در جلسه استیضاح صدراعظم و یا هریک از 
اعضای حکومت را مورد استیضاح قراردهند، ولسی جرگه میتواند بر 

. مت را بررسی کندع سلب اعتماد حکواساس پاسخ ارائه شده موضو
در صورتیکه حکومت مورد سلب اعتماد قرار گیرد تا تشکیل شورای 

 .« جدید به وظایف خود ادامه میدهدمزیران 

را به  مقامات ذیل حق پیشنهاد وضع ، تعدیل و لغو قانون»
، رئیس جمهور: هریک از مجلسین شورای ملی، دارا می باشند

ی ملی، حد اقل عشر اعضای هر مجلس، راکمسیون های دایمی شو
، ارنوالی، در صورتیکه وضعڅ، لوی شورای وزیران، ستره محکمه

کاهش عواید دولت را به بار  تعدیل و لغو قانون افزایش مصارف و یا
 «.بلی حکومت در زمینه حاصل میگردد، موافقه قآورد
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: بههمچنان قانون اساسی جمهوری افغانستان در رابطه      
لی قبل از طرز تدقیق و برسی اعتبار وثایق عضویت اعضای شورای م

، انتخاب و ترکیب هیئت اداری هریک از تدویر نخستین اجالس آن
 ،تدویر اجالس عادی و فوق العاده مجلسین و طرز پیشبرد جلسات و

، تشکیل کمسیون کمیت آرای اتخاذ تصامیم ،چگونگی نصاب قانونی
و کمسیونهای  لعمل فعالیت هر مجلسو طرزا تیهای دایمی و مؤق

 .مؤقت و دایمی  آنان، دارای مواد مشخص است

اعضای شورای ملی جمهوری افغانستان مطابق به قانون 
به استثنای بخشی )، با اکثریت تام اسی و قوانین متمم آن درین زمینهاس

محالت کشور، مستقماً توسط مردم افغانستان و ازتمام ( از اعضای سنا
گیری عمومی، مساوی، آزاد، مستقیم و سری انتخاب شده  با رای

، از اپوزسیون آمادگی برای انتخابات شورای ملی در جریان. بودند
مسلح و غیر مسلح ـ بشمول تنظیم های مقیم پاکستان و ایران ـ به 

حتی عده یی از کرسی . ه شد تا در انتخابات شرکت نمایندتکرار خواست
به مناطقی تحت تسلط اپوزسیون مسلح  های شورای ملی که قانوناً 

اختصاص داشت به آنان واگذار واز آنان بطور مکرر خواسته شد که  با 
ان را به شورای ملی ، ایشب نمایندگان مردم در مناطق مذکورانتخا

برخی از قومندانان داخلی اپوزسیون به دعوت مذکور . معرفی نمایند
شان را به پارلمان  ه تسلطجواب مثبت داده نمایندگان مردم تحت ساح

نمایندگان قانونی بنابرین در شورای ملی افغانستان . معرفی نمودند
درین . تمام گروهای اتنیکی حضور داشتند ، متعلق بهمردم افغانستان

اکثراً شخصیت های غیر حزبی و قسماً نمایندگان تمام احزاب و  ،جمع
کسیون های سازمانهای سیاسی رسمی و نمایندگان جناح ها و فر

مانهای ، همچنان نمایندگان سازیف شده و تعریف ناشده درونی آنانتعر
 . اجتماعی کشور وجود داشتند

نهاد چهارمی در دستگاه سیاسی : (حکومت)ـ شورای وزیران  د

ارگان اجرائیوی عالیترین »بر اساس مادۀ صدم قانون اساسی بوده و
صدراعظم، »: بود ازمحسوب میگردید، که مرکب « جمهوری افغانستان

در »تا صدراعظم مؤظف مکلف بود . «معاونان صدراعظم و وزرأ
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، خط مشی سیاست داخلی و خارجی و ترکیب اولین اجالس دوره تقنینیه
. نمایدئه و معرفی احکومت را جهت اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه ار

صدراعظم بعد از اخذ رای اعتماد و منظوری رئیس جمهور خط مشی 
ت داخلی و خارجی و اعضای حکومت را به سنا ارائه و معرفی سیاس

شورای وزیران در برابر ولسی جرگه  »همچنان(. 212[ ماد)«.مینماید
مادۀ )«.اشدبیه گزارش می امکلف به ار و رئیس جمهور مسوول و

211) 

وم قانون اساسی جمهوری مطابق به ماده یک صد و س
: و صالحیت های ذیل بود وظایف ، شورای وزیران دارایافغانستان

طبیق خط مشی سیاست داخلی و خارجی، تامین اجرای امور طرح و ت»
ترتیب بودجه ، النهای انکشاف اقتصادی و اجتماعی، طرح پاقتصاد ملی

مبنی بر اجرای آنها به ، تطبیق پالنها و بودجه و ارائه گزارش دولتی
مه، حمایت تمام بیر به منظور دفاع از منافع عا، اتخاذ تداشورای ملی

حراست از حقوق و ، تامین نظم و امنیت عامه  و اشکال ملکیت قانونی
، برقراری روابط دپلوماتیک رهبری مناسبات خارجی ،آزادی های اتباع

 ،و موسسات بین المللی طبق قانون و عقد موافقتنامه ها با دول دیگر
رئیس  ورای وزیران و تائیدایجاد ادارات و ارگانهای وابسته به ش

 ،یبق قانونتط، مقرره و اساسنامه در حدود صالحیتتصویب  ،جمهور
، اسانامه ها و مصوبات شورای وزیران به رئیس ارائه مقرره ها

شورای در هنگام تعطیل . اعمال سایر صالحیت ها طبق قانون جمهور و
، شورای وزیران در صورت ضرورت ملی و یا انحالل ولسی جرگه

ی د مسایل شامل صالحیت شورای ملی به استثناعاجل میتواند در مور
، فرامین تقنینی وضع نماید و فرامین مسایل مربوط بودجه و امور مالی

شورای . یح رئیس جمهور نافذ شمرده می شودتقنینی بعد از تئش
وزیران فرامین تقنینی را که مطابق به حکم قانون اساسی وضع گردیده 

فرامین . وری ارائه مینمایدای ملی جهت منظدر اولین اجالس شور
، از تاریخ تصمیم صورتیکه از طرف شورای ملی رد شودتقنینی در 

 «.شورای ملی از اعتبار ساقط میگردد

در حاالت مطابق به قانون اساسی جمهوری افغانستان حکومت 
عالج بیماری صعب ال ،استعفای صدراعظم» : آتی میتوانست منحل گردد
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ظم، سلب اعتماد ولسی جرگه از حکومت، و دوامدار و یا فوت صدراع
در تمام این  ،انحالل ولسی جرگه یا شورای ملی ،ختم دوره تقنینیه

کومتی که منحل گردیده، الی تشکیل حکومت جدید، تحت حاالت ح
، یکی از معاونین و یا هم یکی از وزرا که از سرپرستی صدراعظم

. میدهدطرف رئیس جمهور تئظیف میگردد، به وظیفه خود دوام 
« ، ترکیب و طرز فعالیت شورای وزیران توسط قانون تنظیم تشکیل

 .گردیده بود 

وسه قبالً آغاز بعد از انفاذ قانون اساسی جمهوری افغانستان پر
ا بر قدرت دولتی تعمیق گردیده اکثریت از . خ. د. شده رفع انحصار ح

به شخصیت  (حکومت)مقام های دولتی منجمله در شورای وزیران 
 ،شامل صدراعظم)مقام ِ  31از جمله . ای غیر حزبی سپرده شده

تن  11، محترم فضل الحق خالقیار ۀکابین( معاونین صدراعظم و وزرأ 
در . غیر حزبی بودند( از معاونین شان بشمول صدراعظم و دو تن)آنان 

دا ساختن حزب تشکیل وزارتخانه ها نیز وضع بسوی تعمیق پروسه ج
 .از دولت ادامه یافت

، در دستگاه سیاسی مطابق قانون اساسی: ـ ستره محکمه هـ

« یک رکن مستقل دولت( قوه قضائیه) قضاء»جمهوری افغانستان 
قضاوت در »: یده و متن این قانون مشعر است کهمحسوب گرد

. جمهوری افغانستان صرف توسط محکمه، طبق قانون صورت می گیرد
یگری که طبق اکم دقوه قضائیه مرکب است از ستره محکمه و مح

 .قانون تشکیل میگردند

ستره محکمه بحیث عالی ترین ارگان قضایی در رأس سیستم 
رار داشته مرکب است از قاضی قضات، معاونان واحد قضایی کشور ق
فعالیت های ستره محکمه بر طبق احکام قانون . قاضی قضات و اعضا

یت های محاکم در فعال، تطبیق یکسان قانون را محاکم را نظارت نموده
، معاونان و اعضای ستره محکمه طبق قاضی القضات. تامین میکند

قاضی القضات نزد رئیس . ن توسط رئیس جمهور تعیین میگردندقانو
 .ل و مکلف به ارائه گزارش می باشدجمهور مسوو
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صرف تابع قانون می  ،محاکم در قضاوت خود مستقل بوده
بر اساس اصل تساوی رسیدگی و صدور حکم توسط محاکم . باشند

قضات حین بررسی . ی گیردطرفین در برابر قانون و محکمه صورت م
، احکام قانون اساسی و قوانین جمهور افغانستان را تطبیق قضایا

، محکمه قضایا را االتیکه قانون صراحت نداشته باشد، در حمینمایند
به  طبق احکام شریعت اسالم به نحوی حل و فصل مینماید که عدالت را

ن محاکمه در محاکم جمهوری افغانستا. بهترین وجه ممکن تامین نماید
ایا در جلسات سری رسیدگی حاالتیکه قض. بصورت علنی اجرا می شود

حکم محکمه در همه حاالت ابالغ . می شوند، تئسط قانون تعیین میگردد
رسیدگی و حل و فصل قضایا در محاکم به لسانهای پشتو و . علنی است
اگر طرف . اکثریت ساکنین محل صورت می گیرد به لسان دری و یا

، حق که محاکمه توسط آن صورت می گیرد نمیداند دعوا لسانی را
آشنایی با مواد و اسناد قضیه توسط ترجمان و حق صحبت در محکمه 

فیصله های محاکم باید مدلل . ه زبان مادری برایش تضمین میگرددب
فیصله های قطعی محاکم واجب . گردندد و اسباب حکم در آنان ذکر باشن

منظوری رئیس جمهور  ، به استثنای حکم به اعدام که بعد ازل اندالتعمی
ت محاکم توسط ، صالحیت و طرز فعالیتشکیل، ترکیب. تعمیل میگردد

 «.قانون تنظیم می شود

، افغانستان  و قانون نافذ شده قضابا انفاذ قانون اساسی جمهور 
و ا تخلیه . خ. د. قضائیه کشور از اعضای ح ت سیستمجمیع تشکیال

اعضای حزبی مسلکی مصروف در . بیطرفی این دستگاه تامین گردید
ادارات دیگر دستگاه مذکور یا از عضویت حزب استعفا نموده  و یا به 

 .دولتی تبدیل گردیدند

سیستم واحد نظارت بر تطبیق قوانین در : ارنوالیڅـ لوی و 

ارنوالی څ»به متن قانون اساسی  و مطابقجمهور افغانستان بود 
صل مرگزیت بوده متشکل جمهور افغانستان سیستم واحد مبتنی بر ا

یگری که طبق قانون تشکیل ارنوالی های دڅارنوالی و څ است از لوی
رنوالی های کشور اڅارنوال رهبری فعالیت ارگانهای څلوی . میگردند

راآت خویش مستقل بوده ارنوالی در اجڅارگانهای . را به عهده دارد
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ارنوال و معاونان څلوی . ارنوال می باشندڅصرف تابع قانون و لوز 
لوی . ن توسط رئیس جمهور تعیین میگردندارنوال طبق قانوڅلوی 

ل و مکلف به ارائه گزارش می ارنوال نزد رئیس جمهور مسووڅ
نظارت عالی بر تطبیق و رعایت یکسان قوانین از » و ظیفه . «.باشد

رف تمام وزارت ها، ادارات، موسسات دولتی، مختلط، خصوصی، ط
، مسوولین امور و احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی ،کوپراتیف ها

تشکیل، . ارنواالن تحت اثر او می باشدڅارنوال و څاتباع بر عهده لوی 
 «.ارنوالی توسط قانون تنظیم میگرددڅ، صالحیت و طرز فعالیت ترکیب

، دستگاه انون اساسی جمهوری افغانستاناذ قبعد از انف
از حضور حزبی ها تخلیه و   لی کشور نیز مانند دستگاه قضائیهارنواڅ

 . کامل و قانونی خویش را باز یافت این دستگاه بیطرفی

نهاد با اهمیت مرکزی در دستگاه  :ـ  شورای قانون اساسی ز

یس، متشکل از رئ»: محسوب گردیده که سیاسی جمهوری افغانستان
ه توسط رئیس جمهور ، منشی و هشت تن عضو می باشد کمعاون

ل شورای قانون اساسی در مقابل رئیس جمهور مسوو. تعیین می شوند
ه منظور مراقبت از مطابقت ب». «و مکلف به ارائه گزارش می باشد

ایجاد « با قانون اساسی ، سایر اسناد تقنینی ومعاهدات بین المللیقوانین
شورای قانون »ق قانون اساسی جمهوری افغانستان، بط. گردیده بود

، برسی مطابقت قوانین: سی دارای صالحیت های ذیل می باشداسا
، ارائه مشوره اهدات بین المللی با قانون اساسیفرامین تقنینی و مع

. «ئیس جمهورهای حقوقی در باره مسایل ناشی از قانون اساسی به ر
صالحیت های خویش مبتنی بر  شورای قانون اساسی به منظور تعمیل

اسناد تقنینی »: اسی جمهوری افغانستان حق داشت کهاحکام قانون اس
به  عجمهور ارائه میگردد مطالعه و راجرا که جهت توشیح به رئیس 

پیشنهادات مشخص را . مطابقت آنها با قانون اساسی ابراز نظر نماید
ذاری که قانون در زمینه اجرای تدابیر بمنظور انکشاف امور قانونگ

تشکیل و طرز فعالیت . میکند به رئیس جمهور ارائه نمایداساسی حکم 
 «.ن اساسی توسط قانون تنظیم میگرددشورای قانو
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شورای قانون اساسی نیز از بدو تاسیس خویش یک نهاد 
 .و غیر حزبی بودحقوقی متعهد به قانون اساسی کشور 

 ای محلی قدرتـ ساختاره1. 3.  1

 انمهوری افغانستـولتی جدادارۀ و 

ت قانون اساسی ساختار محلی قدرت و اداره دولتی با درنظرداش
متشکل از واحد های اداره والیات، ولسوالی ها، »جهوری افغانستان 

متذکره بالترتیب در رأس واحد های . شهرها و نواحی شهر می باشند
در هر . داشتندقرار « ال ها ، شاروال ها و آمرین نواحی، ولسووالیها

ولسوالی طبق قانون تشکیل  شورای والیت و شورای والیت و ولسوالی
، یک نفر را از بین شورای والیت و شورای ولسوالی یک .می شود

دوره صالحیت . بحیث رئیس و منشی انتخاب میکنند اعضای خود
شورای والیت و . الیت و شورای ولسوالی سه سال استشورای و

ف انکشافی دولت در محل ق قانون در تامین اهداشورای ولسوالی  طب
انکشاف امور مربوط مشوره ه اداره در باره بهبود و ـ، برفتهـسهم گ

برای اعضای شورای والیت و شورای ولسوالی حق الحضور . می دهند
 .دمناسب پرداخته می شو

و  ، مجالس شاروالی هامنظور اداره امور شهر ها و نواحیبه 
برای اعضای مجالس شاروالی ها و . تشکیل میگرددنواحی طبق قانون 

شهر کابل و نواحی آن . حق الحضور مناسب پرداخته می شود نواحی
، بالترتیب دگان برای لویه جرگه و شورای ملیبه ارتباط انتخاب نماین

 .والیت و ولسوالی ها می باشندمعادل 

امور مربوط به اداره مرکزی و محلی و مصوونیت و ثبات 
رکنان ، طبق قانون تنظیم ی و سایر مسایل مربوط به کاوظیفو

 «.میگردد

ر دستگاه سیاسی جمهوری تکوین ساختا در جریان پروسه
، سیون مسلح، معلوم گردید که رهبران بخش بنیادگرای اپوزافغانستان
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، ی ویژه خارجی منطقوی و فرامنطقوینسبت تاثیر پذیری از سازمانها
، والنۀ مبتنی بر منافع ملی نداشتهمسوبا مسئله صلح و جنگ برخورد 

در چنین حالتی می باید اندیشه . ام بحران و حل نظامی تاکید دارندبه تد
جنگ تحدید   ، علل و عواملیدی  مطرح می کرد تا با تعمیل آنهای جد

بدین مبنی دولت . ر صلح  بر هیوالی جنگ تحمیل گرددسرانجام ام و
طرح ضرورت آغاز گفتگو با  جمهوری افغانستان همزمان با آنکه

رهبران اپوزسیون مسلح و غیر مسلح مقیم خارج را به هدف تامین 
؛ به وسه تحقق مصالحه ملی تداوم بخشیدهمکاری بین االفغانی در پر

قومندانان داخلی اپوزسیون مسلح مراجعه و آز آنان دعوت بعمل آورد 
مستقالنه  ،بین االفغانی در امر مصالحه ملی تا در پروسه مشارکت

توجه به این . ختارهای ایتالفی دولت شریک گردنداشتراک و در سا
سیون مسلح را تحت فشار عرصه می باید بخش افراطی رهبری اپوز

، تا در نتیجه آنان یا مشارکت بین االفغانی در پروسه تحقق قرار داده
 .رند و یا هرچه بیشتر تجرید گردندمصالحه ملی را بپذی

و کمسیون  «کمسیون عالی مصالحه ملی»شکیل ۀ تابتکار اندیش
، از ضرورت فوق ناشی و بمثابه افزار های مماثل آن در محالت

وظیفه تشکیل  ،بنابرین. ر استقامت مذکور بکار گرفته شدندساختاری د
کمسیون عالی مصالحه ملی و کمسیون های مماثل محلی آن را دولت 

بیشتر ساختار های  ریت هرچهبعهده گرفته و در زمینه تامین مثم
در باره نقش .  را جلب نمود« جبهه صلح»و حمایت  ، همکاریمذکور

سرطان  6و وظایف این کمسیون ها دوکتور نجیب هللا طی بیانیه مؤرخ 
چنین « کمیسیون عالی مصالحه ملی» الس خویش در دومین اج 2366

، کومت مختلف بوده و ارگانهای قدرتشیوه های ایتالفی ح» : گفتند
عادۀ مصالحۀ ملی را در بر اجتماعی و کمسیون های فوق ال سازمانهای

خاصتاً میخواهم نقش کمیسیونهای مصالحه ملی را برجسته . میگیرد
 اما برای هیچ. آنها نباید ارگانهای قدرت را تعویض نمایند. ... سازم 

موده و نقش آنها کس مجاز نیست تا صالحیت های عظیم شان را سلب ن
کمیسیونها و کمیته های اجرائیوی شورا های نمایندگان . نماید را پایمال

مردم نخست از همه باید منافع مصالحه ملی را اساس کار خود قرار 
، کمیسیون شهری 1111سیون والیتی و کمی 32در کشور . ندده
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در آنها کتله عظیم فعالین . الی و قریوی مصالحه ملی فعال استولسو
ساس احصایه های کمیته های نپرست بر اهزار وط 11یعنی در حدود 

 « .والیتی، متحد گردیده اند

کمسیون عالی مصالحه ملی و کمسیون های محلی آن متشکل آز 
افراد صاحب نفوذ داوطلب بودند که با قومندان های محلی اپوزسیون 
مسلح تماس برقرار نموده ایشان را به مذاکره و شرکت در پروسه 

مات میان آنان و ارگانهای دولتی را تشویق مصالحه ملی دعوت و تفاه
به همین مبنی . تعهدات دوجانبه نظارت می نمودند و از جریان تعمیل

: الذکر خویش تاکید نموده بودند کهدوکتور نجیب هللا ضمن بیانیه فوق 
فوق العاده و  ، کمیسیونارگانهای اساسی تحقق مصالحه ملی»

صالحیت . مصالحه ملی میباشندوالی و قریوی ، ولسکمیسیونهای والیتی
ها و ترکیب این کمیسیونها بوسیله شورای انقالبی و ارکانهای محلی 

در وظایف کمیسیونهای فوق العاده همچنان . رددقدرت تعیین میگ
 «.ه شرایط مصالحه نیر شامل می باشدنظارت از اجرای عادالن

جرگه های صلح افزار ساختاری دیگری معطوف به مصالحه 
در  ،بهه صلح و کمسیون های مصالحه ملید که با همکاری جملی بو

دوکتور نجیب هللا طی بیانیه فوق . محالت کشور تاسیس می گردیدند
شکل دیگر مؤثر »: ابطه نیز اشاره نموده چنین گفتندالذکر شان درین ر

شد که در اثر تدویر آنها قریه ها، عالقه ، جرگه های صلح می باایتالف
این مناطق از . ها و والیات صلح مشخص می شوند لی، ولسواداریها

، در رف مقابل، پس از امضای موافقت نامه ها با ططریق ایتالف
شکل دیگری که . یونهای مصالحه ملی تشکیل میگردندچوکات کمیس

عبارت از حفظ حکومت های سابق توسط قریه دار یا ولسوال اما با 
 . «باشدلحه نیز میتواند قابل قبول قبول سیاست مصا

توجه به کار مستقالنه با قومندانان داخلی اپوزسیون مسلح که 
، و جبهه صلح استقامت واحد می یافتبوسیله ساختار های دولتی 

توجه به کار با  ، در مقایسهنتایج با مثمریِت به مراتب بیشتردارای 
  با توجه به همین مثمریت بود که دوکتور نجیب هللا. رهبران آنان بود

ا تعداد افراد مسلح . خ. د. ارش رسمی به کنگره دوم حطی گز
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اپوزسیون دولت را که طی پنج سال گذشته ترک مخاصمت نموده و با 
ه خواند« رقم اضافه از یک صد هزار نفر»پروسه مصالحه پیوسته اند، 

م قومندانان گروه دو سو»و افزون بر آن اقشا نمودند که هم اکنون 
بادرک »و یاهم « ال مذاکره با دولتدر ح»یا « های مسلح مخالف

. «محاربوی دست کشیده اندبیهودگی جنگِ برادر کشی از فعالیت 
ن و قومندانان اپوزسیون مایوسیت اعتراف شده بوسله اکثریت رهبرا

گلبدین حکمتیار و احمد شاه مسعود در رابطه به : منجمله بنیادگرا
حاکمیت  وضعیت رکود در جبهات جنگی آنان طی ماه های اخیر

جمهوری افغانستان و در نتیجه گردن نهادن رسمی رهبران اپوزسیون 
 .ناشی از چنین اندیشه و روشی بود مسلح به پالن صلح ملل متحد ،

اگر پروسه تحقق مصالحه ملی با توطئه مواجه و از مسیر 
اصلی و ملی خویش انحراف داده نمی شد و با تعمیل و تحقق مؤفقانه 

، تعمیق میگردید سرمنشی سازمان ملل ادامه می یافت پالن پنج فقره یی
، اجرای در مراحل معین انکشاف این پروسه ،سترده میگشتو گ

 ،قرار میداد که تعمیل این وظایف وظایف جدیدی را در دستور روز
، سیاست های عملی و بنیاد های حقوقی طرح  اندیشه های سیاسی

بطور . یجاب مینمود یدی را اهمچنان وجود افزارهای ساختاری جد
سالح هائی که خارج از )ر قانونی جمع آوری سالح های غی: مثال

و ( ی پذیرفته شده دولتی وجود میداشتتشکیالت واحد دفاعی ـ امنیت
جمع آوری . اضافی مصروف در جبهات دو طرف جنگتقلیل پرسونل 

اجتماعی برای پرسونل اضافی سالح های مذکور و تدارک وظایف مثمر 
همچنان مثال دیگر . مذکور، از جمله یکی از موارد فوق است

 .توانست اجرای عدالت انتقالی باشدمی

، ساختارها و عملکرد دستگاه با مطالعه بنیاد های اندیشه یی
و  سازگاریو چگونگی تعادل، « مهوری افغانستانج»سیاسی 

ی همزیستی این دستگاه  سیاسی با اوضاع و ساختار اجتماعی ـ اقتصاد
 : واقعاً موجود کشور میتوان نتیجه گرفت که 

و ( خ 2361ـ سرطان  2361ثور )ا افغانستان . خ. د. جانب ح
اعالم و تعمیل سیاست  با( خ 2312ـ حمل2361سرطان )حزب وطن 
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و ساختاری دستگاه  بنیاد های اندیشه یی ؛ تصحیح و تغییرمصالحه ملی
ا به حزب وطن و تغییر  .خ. د. اسی کشور منجمله با تغییر کیفی حسی

، انستان به دولت جمهوری افغانستاندولت جمهوری دموکراتیک افغ
ده اند که  بمثابه نیروی خرد ورز، برخورد با مسوولیت تثبیت نمو
 .داشته اند

جمهوری »امون ابعاد مختلف دستگاه سیاسی تدقیق پیر
ی ای عینبا واقعیت همؤید آنست که این دستگاه جدید  ،«افغانستان
، اقتصادی و فرهنگی کشور ما در همان مقطع زمانی  اجتماعی

همخوانی داشته و مجاری مسدود همزیستی میان عناصر متشکله 
واقعیت های مذکور را باز گشوده و موانع موجود برقراری مجدد تعادل 

 . بیعی میان آنان را رفع نموده بودط

ادل و تع ، همزیستی سازگاریزمان با آغاز پروسه باز یافتن هم
؛ میان روند های متعدد اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی  جامعه، خواهی

نخواهی نیروهای اجتماعی و سیاسی خرد ورز ِ ممثل این روند ها تبارز 
نیروهای سیاسی . اسی جدید را شکل و محتوی میبخشندو وضعیت سی

را  هـامعـدرونی جای ـهدـامالت رونـاهیت تعـه نمیتوانند مـرد ورز کـناخ
شکل و محتوی می بخشند ـ تعامالتی را که وضعیت عینی سیاسی را  ـ

ر و بمرور زمان ، وجود و حضور شان بطور طبیعی ناضرودرک کنند
بنیاد گرا به « جهادی»به همین ملحوظ تنظیم های . استحاله می گردند

ل ، قبل از آغاز توطئه گماشتگان بیگانه در داختجرید کشانیده شده
« جمود»و « رکود»از « یأس»، با سیاسی جمهوری افغانستاندستگاه 

 . در تحرکات شان شکایت داشتند 

بنابرین اندیشه سیاسی مصالحه ملی رانباید صرفا به اندیشه 
ا سیاسی میان نیروهای نظامی و ی« آشتی»مبین ختم جنگ و یا هم 

بمثابه  ، بلکه مصالحه ملی را می بایدمتضاد متحارب خالصه نمود
اصر متعدد ، همزیستی و تعادل میان عنسازگاریوسه احیای مجدد پر

، فرهنگی و سیاسی  جامعه و آنهم عینی روند های اقتصادی، اجتماعی
 .، درک کرد ستره ملی و در اتکا بر منافع ملیدر گ
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حقایق توضیح شده مؤید آنند که دستگاه اندشه یی ـ سیاسی 
تگاه را تشخیص مینمود، یاسی این دسجمهوری افغانستان که اهداف س
، افزار سیاسی را انتخاب میکرد و طرق عمل سیاسی اش را سمت میداد

اندیشه سیاسی مصالحه )سیاسی بکاراندازی این افزار را معین مینمود 
بنابر داشتن ریشه های عمیق تاریخی در ارزشهای فرهنگی و ( ملی

 فاق مردم، برای اکثریت قریب به اتعه افغانیمبین واقعیت های جام
 .افغانستان قابل درک و پذیرش بود

جمهوری »گرایی سیاسی  افزون برآن دستگاه کثرت
ـ اقتصادی کشور را  ، تلون موزائیک ساختار اجتماعی«افغانستان

طبقات ، اقشار و الیه های موجود اجتماعی امکان و  ،منعکس ساخته
شان تبارز تماعی ـ اقتصادی زمینه یافتند تا متناسب به ظرفیت های اج

، وجود و حضور طبیعی و مشروع شان را در وضعیت کشور نموده
 . س خود نیز برین وضعیت اثربگذارندنشان داده و برعک

ا و دولت جمهوری . خ. د. انهماک و تعامل متقابل ح
کور ماهیت دموکراتیک افغانستان با همدیگر که به دستگاه سیاسی مذ

ادامه پروسه تکوین دستگاه ، با آغاز و حزب ـ دولت بخشیده بود
سیاسی جمهور افغانستان ، تعمامل معکوس آن نیز آغاز گردید تا حزب 

. دولتی باز یابند فیتاً جدید حزبیمجدداً خودش را با ماهیت و وظایف کی
ه تعمیق میگردید و گسترش این پروسه با موفقیت ادامه داشت، پیوست

شان با کیفیت و وظایف یافتن در نتیجه حزب و دولت با باز. می یافت
به ، بلکه ز خودبیگانگی خویش خاتمه بخشیدند، نه تنها به حالت اجدید

بیگانگی  شان از واقعیت های اجتماعی ـ اقتصادی جامعه نیز پایان 
 .یافت

در نهایت میتوان گفت که اگر تعمیل و تحقق مصالحه ملی با 
تکوین کامل با  ،می یافت و دوچار توطئه نمیگردیدخرد ورزی ادامه 

، تامین بستر آرام برای ر دستگاه سیاسی جمهوری افغانستانساختا
اجتماعی ـ اقتصادی کشور و تقسیم قدرت در (قانونمند)رشد طبیعی 

، زمینه ها و معیار های مدنی و اصول دموکراسی چنین فضایی با
 .را  را برای همیشه منتفی می ساختامکانات  بروز نیروهای استبداد گ
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 :یادداشت های فصل چهارم          

ساسی جمهوری اصول ا» ـ نقل قول های حواله شده، از متن  2
قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوب » و   «دموکراتیک افغانستان

مندرج در «  2361در لویه جرگه  و تعدیل شده 2366لویه جرگه 
« شمسی 2312ـ  2311ساسی افغانستان مجموعه کامل قوانین ا»

ت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، در شده که از جانب وزار گرفته
 . نشر گردیده است 2316خزان 

در نام و بکاربرد آن در سایر اسناد و ادبیات « خلق»ـ مفهوم  1
اعم « زحمتکشان»مجموع ، به حزب دموکراتیک خلق افغانستان مربوط

فاع از ، دهقانان،اهل کسبه و روشنفکراِن دارای مواضع داز کارگران
 .را شامل می باشد« زحمتکشان»نافع م
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 فصل پنجم

 مصالحه ملی و نظام اجتماعی

 

 مجموعۀ به هم مرتبط اندیشه ها،نظام اجتماعی  ۀعناصر متشکل
ل ـاز قب داف  ـه اهـابی بـاست که جهت دستی افراد جامعهرفتارها و روبط 

، نظام حاکم نظام اجتماعی به مفهوم عام .امت می یابندـده استقـتعیین ش
 اجتماعی، افراد جامعه در همۀ ابعاد رفتار و روابط اندیشه ها، بر

چون عناصر . آنان را احتوا مینماید و سیاسی فرهنگی ،اقتصادی
ها و روابط رفتاراندیشه ها، کله نظام اجتماعی را افراد جامعه، متش

ین رفتار و روابط اکثراً بر بنیاد میان آنان تشکیل میدهد و در عین حال ا
شکل می گیرد و محتوا کسب اعتقادات و سایر ارزشهای مسلط جامعه 

، بنابرین این اعتقادات و ارزشها در شکل و محتوی نظام مینماید
ام را بسوی اهداف معینی اجتماعی اثر وارد نموده عملکرد نظ

ت و استقامت سم( قی و تکامل، محافظه کارانه و یا روبه ترارتجاعی)
، ام اجتماعی به ساختار نظام سیاسی، اقتصادی وفرهنگینظ. میدهد

ماهیت و عملکرد آنان بطور مشخص نپرداخته بلکه تعلق افراد به گروه 
در ساختار  (تباری، اصناف، سنی و جنسی) اجتماعی موجود های

زندگی  ابعاد مختلف رفتار و روابط آنان را در افکار، جامعه، چگونگی
 .  مورد نظر دارد( و فرهنگی ، سیاسیاقتصادیاعم از )ماعی اجت

اندیشه سیاسی مصالحه ملی با واقعیت های اجتماعی نه برخورد 
دیشه ، بلکه بمثابه انا. خ. د. آرمانگرایانه و ایدولوژیک سنتی ح
، تالش مینماید واقعیت ها را واقعیت گرا و خرد ورز سیاسی

، با توجه به عناصر یان نمودهبازشناسی و ب ،«هست»همانطوریکه 
بالنده ذاتی این واقعیت ها افزار اندیشه یی و ساختاری و روش های 

یجه به عناصر بالنده ذاتی بکاربرد این افزار را پیشنهاد نماید که در نت
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امکان بخشیده شود که نقش خویش را در استقامت پروسه  ،واقعیت
 . نه ایفا نمایندونمند تغییر و تحول واقعیت مذکور، فعاالقان

، اندیشه سیاسی مصالحه ملی به جامعه مطابق به روش فوق
، رشد اجتماعی ـ اقتصادی افغانستانافغانی با درنظرداشت سطح 

د آمده در آن طی سالهای ساختار طبقاتی جامعه و دگرکونی های پدی
، اوضاع ود و حضور گروه های متعدد اتنیکی، وجا. خ. د. حاکمیت ح

از انقطاب شدید اجتماعی و به نقش مداخالت خارجی در  بحرانی ناشی
نظام  تشدید و تعمیق این انقطاب توجه داشته و مبتنی بر آن اساسات

این اساسات با مراجعه به متن قانوس . اجتماعی را مطرح نموده بود
 6611اساسی جمهوری افغانستان ـ تصویب شده لویه جرگه 

خورشیدی ـ طی  6619رگه خورشیدی و تعدیل شده بوسیله لویه ج
، منعکس ضمن وظایف دولت جمهوری افغانستانفصل چهارم این اثر، 

، اما توضیح ماهیت ذکر دوباره آن الزم پنداشته نشدهگردیده اند که ت
 .خواهد بودمسایل عمده این نظام مؤجه 

، رد اجتماعی، خانواده، طایفه، قبیله، قوم، ملیت و ملتمفاهیم ف
 یه های اجتماعی و همچنان گروه های جنسی و سنیطبقات، اقشار و ال

، واحد های مفاهیم مطرح در جامعه شناسی بوده، هریک از این مفاهیم
راحل تکامل آن را افاده ساختاری جامعه و چه بسا که مختصات م

درک علمی مفاهیم مذکور بطور عام و توجه به مختصات آنان . مینمایند
، می باید و در جوامع مشخصف تکامل اجتماعی در مراحل مختل

، اساسات سی یی قرار گیرند که مبتنی بر آنشالوده اندیشه های سیا
زیرا زمانیکه از فرد و . هتر نظام اجتماعی پیشنهاد میگرددبرای تنظیم ب

مختصات  ،ـ اقتصادی فیودالی یاد مینمائیم یا خانواده در نظام  اجتماعی
مایه در نظام اجتماعی ـ اقتصادی سر متفاوت آنان را با فرد و خانواده
، مختصات متفاوت آنان را در کشور داری و حتی برای تدقیق مشخص

، طبقات و اقشار و ف و حتی در میان گروه های اتنیکیهای مختل
پیروان ادیان و مذاهب مختلف یک کشور در یک مرحله معین تکامل 

بین مفاهیم   م بنابرین. بگیریم اجتماعی ـ اقتصادی این کشور در نظر
، چه بسا که مفاهیم اجتماعی ـ مختصات ساختاری نظام اجتماعی

؛ بدین ملحوظ بکاربرد عام وبدون دقت به مختصات فوق تاریخی اند
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مبتنی براصول . ما را به نتایج نادرست سوق میدهدالذکر این مفاهیم، 
اقعیت ساختاری جامعه ، اندیشه سیاسی مصالحه ملی با توجه به وفوق

، منجمله قانون م اجتماعی کشور را در نظام حقوقی، اساسات نظافغانیا
 . وری افغانستان ، تسجیل نموده استاساسی جمه

، الزم آزادی و قدرت، همچنان حق و مکلفیت ،در نظام اجتماعی
و ملزوم همدیگر اند که می باید کوشش گردد تا تناسب آنان در تمامی 

بمثابه یک کل ـ متعادل و تقسم آن ها پهنا و ژرفنای ساختار جامعه ـ 
 :زیرا. برای افراد جامعه بطور مساوی باشد 

ـ برقراری و حفظ تعادل میان آزادی و قدرت در جامعه،  الف

برهم . م طبیعی و قانونمندی اجتماعی استضرورت مبرم ناشی از نظا
ماعی خوردن این تعادل به نفع آزادی باعث هرج و مرج و بی نظمی اجت

عکس ازدیاد تناسب قدرت؛ استعداد های اجتماعی را تهدید،  و بر
، سکون و عطالت را در ابعاد زندگی اجتماعی ـ اقتصادی باعث رخوت
الت ناشی از وضعیت بوجود آمده، جامعه را به بحران ـمعضم ـو تراک

 . می کشاند

؛ آزادی بی حد و حصر برای قدرتمندان بار ـ تمرکز قدرت ب

د و حصر این دست های آزاد آزادی باعث قدرت بی حآورده و تمرکز 
در چنین حالتی هم آزادی و هم قدرت بواسطه بخشی و یا . میگردد

ای دیگر جامعه بکار برده بخش های از جامعه علیه بخش و یا بخش ه
با آغاز چنین گرایش زمینه های انقطاب و بحران اجتماعی . می شوند

تشدید آن از کنترول  ن تبارز و با، بحرااز و با تعمیق وانکشاف آنآغ
 .خارج میگردد

یان حقوق و مکلفیت ها و تقسیم ـ همچنان عدم تعادل م ج

، زمینه های بحران نظام اجتماعی را نامساوی آنان میان افراد جامعه
. سترش آن نظم اجتماعی برهم میخوردایجاد نموده که با تعمیق و گ
سیم نامساوی آن میان افراد متعادل و تقزیرا وجود حقوق و مکلفیت نا
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سالمت جامعه را به خطر ؛ و تبعیض را بار آورده بی عدالتی ،جامعه
 . می اندازد

های  یک خلق افغانستان برمبنای برداشتحزب دموکرات
ناشی از « دموکراتیک»طبقاتی خویش و دستگاه سیاسی  ایدولوژیک 

نفع قدرت  سطح جامعه به ، تعادل طبیعی میان قدرت و آزادی را درآن
، همچنان قدرت و آزادی را ظاهراً برای یک طبقه و متحدین برهم زده

آن و در نهایت تحت پوشش چنین برداشتی  قدرت و آزادی را به این 
و  تراکم قدرت. رون حزب به رهبری آن متمرکز ساختحزب و در د

، تزاید حقوق این بخش را به ضرر آزادی درین بخش معین از جامعه
چنین برخورد بطور طبیعی . یگر جامعه باعث میگردیدبخش های د

جهت رفع این . وی بحران سوق مینمود که سوق نمودجامعه را به س
، می باید نه تنها تالش بعمل می آمد تا در جامعه تناسب میان معضله
، بلکه هم قدرت و هم آزادی و آزادی دوباره متعادل ساخته شودقدرت 

وی  مسا اد  در تمام سطوح جامعه بطورافر و هم حقوق و مکلفیت های
سی مصالحه ملی نه تنها به بدین ملحوظ اندیشه سیا. تقسیم گردند

آزادی و قدرت در  و تعادل یعنی به مصالحه میان ، همزیستیسازگاری
، همچنان حقوق که به تقسیم متعادل قدرت و آزادی، بلپروسه قوام ملی

در قانون . داشته استتمام سطوح جامعه توجه و مکلفیت ها در 
اساسی جمهوری افغانستان تالش بعمل آمده تا این تساوی و تعادل در 

و همچنان طبقات  وجود فرد اجتماعی نهادینه شده به گروه های اتنیکی
اینک مسئله را در سطوح متذکره مورد . و اقشار اجتماعی گسترش یابد

 .بحث قرار میدهیم 

 قوقدی، حـ تعادل وتساوی قدرت و آزا6

 ومکلـفیت هــا درسطح افــراد جــــامـعـه  

با توجه به اصول فوق در ماده چهل و یکم قانون اساسی 
. آزادی حق طبیعی انسان است»: وری افغانستان قید گردیده که جمه

عامه که توسط قانون تنظیم این حق جز آزادی دیگران و منافع 
تعرض مصوون  آزادی و کرامت انسانی از. میگردد، حدودی ندارد
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درین متن ضمن اینکه . «ولت آن را احترام و حمایت میکند، دهبود
 ، بهبه رسمیت شناخته شده« بیعی انسانحق ط»بحیث « آزادی»

منافع آزادی دیگران و )، حدودش منظور متعادل و متساوی ساختن آن
 . نیز مشخص گردیده است( عامه

مبتنی  میتواند ،امعه در عرصه های متذکرهبرابری میان افراد ج
شتم قانون بر آن اصول مردم ساالری تحقق یابد که در ماده سی و ه

کفیت های افراد ، در مورد تساوی حقوق و ماساسی جمهور افغانستان
اتباع جمهوری افغانستان »: ؛ چنین درج گردیده است در برابر قانونون

یله، ، قبملیت، نژاد، لسان: زن و مرد بدون در نظرداشت تعلقات  اعم از 
دین، مذهب، عقیده سیاسی، تحصیل، شغل، نسب، دارایی، موقف 

قوق و ، محل سکونت و اقامت در برابر قانون دارای حاجتماعی
تعیین هرنوع امتیاز غیر قانونی و یا . مکلفیت های مساوی می باشند

چنین . «ق و مکلفیت های اتباع ممنوع استتبعیض نسبت به حقو
لی در یک از افراد جامعه ـ بمثابه واحد او حکمی و تعمیل آن به هر

، حقوق و مکلفیت های او را بمثابه عضو ساختار جامعه ـ توجه داشته
متساوی الحقوق جامعه مدنی نهادینه ساخته به او امکانات شگوفایی 

دیدگاه اندیشه سیاسی  از. ا و زمینه های سالم تبارز میبخشداستعداد ه
ل از افراد آزاد  پنداشته می شود كه جامعه مدنی متشك ،مصالحه ملی

وق بنیاد درعرصه هاي آنان را یك ساختار سیاسی مردم ساالر و حق
، صادی و فرهنگی با هم مرتبط ساخته، اجتماعی، اقتحیات سیـاسی

تساوی حقوق و مكلفیت های شان رابرای زیست باهمی ئي معین سازد 
 .نی توأم باشدكه با فرهنگ عالی و احساس قوی هموط

با چنین برداشت در فصل ها و مواد متعدد قانون اساسی 
جمهوری افغانستان حقوق، آزادی ها  و مکلفیت های هر عضو جامعه 

معین گردیده اند که شاخص های ( اتباع جمهوری افغانستان)افغانی 
حق شرکت در  ،تضمین قانونی حق طبیعی حیات: ز اساسی آن عبارتند ا

یا از سیاسی و اداره امور دولت بصورت مستقیم و  ،اعیزندگی اجتم
، حق قانونی آزادی فکر و بیان بطریق طریق انتخاب نمایندگان خود

تظاهرات و اعتصابات  ،حق اجتماعات ـ تحریری و یا شفاهی ـ علنی
حق کار  ؛نتقاد و پیشنهاد انفرادی و جمعیا ،حق شکایت ؛مسالمت آمیز
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حق داشتن ملکیت شخصی  ؛کار مساویدر مقابل  و دریافت مزد مساوی
حق مصونیت  ؛گذاری خصوصی و تضمین آن از تعرضو سرمایه 

حق  ،مخابره های تلفونی و تلگرافی ،حفظ محرمیت مکاتیب ،مسکن
سازمانهای اجتماعی و  ،افرادیکه بوسیله ارگانهای دولتیجبران خساره 

حق  ؛احتحق استر ؛یده اندمسوولین امور بطورغیر قانونی متضرر گرد
حق آزادی فعالیت های  ؛حق صحت و تامینات اجتماعی ؛آموزش رایگان

آزاد  حق مسافرت به داخل و خارج  و انتخاب ؛تخنیکی و هنری ،علمی
این مواد قانونی نه تنها آزادی بلکه . محل سکونت و اقامت در کشور

جمهوری افغانستان قدرت  متعادل این آزادی را برای هریک از اتباع 
قدرتی قانونی یی را که بتوانند از آزادی های قانونی . یف مینمایندتعر

ه به ایشان قدرت خویش استفاده نمایند و آزادی های قانونی یی ک
 .قانونی می بخشند

ان را قانون معین ـدود آنـم حـدرت و هـآزادی و قبنابـر اینکه 
 بنابرین نباید. ت؛ پس قانون خود مبین قدرت و آزادی اسمی سازد

در ، تعمیل و نظارت بر تطبیق درست آن پروسه تسوید، تصویب، تفسیر
را تمرکز آن در یک مرجع و زی. یک مرجع و یک دست متمرکز باشد

، باعث تمرکز قدرت و تمرکز آزادی در آن مرجع و در آن یک دست
بدین ملحوظ طبق . ضرر سایر بخش های جامعه ـ میگردددست ـ به 

ای مستقل ، وظایف متذکره به ساختارهستانقانون اساسی جمهوی افغان
ارنوالی، شورای څ، لوی شورای ملی، حکومت، قضا)از هم مرکزی 

، والیات، ولسوالی ها)و محلی ( قانون اساسی، ریاست جمهوری
دولتی که ممثل و . دولتی سپرده شده است( نواحی شهر شهرها و

انون مجری حاکمیت ملی است، حاکمیتی که مطابق به ماده اول ق
مردم حاکمیت ملی »و« به مردم تعلق دارد»اساسی جمهوری افغانستان 

بدین ترتیب با . «جرگه و شورای ملی اعمال میکنند را توسط لویه
تقسیم قدرت از تمرکز آن جلوگیری گردیده و ارگانهای تعمیل کننده آن 

م مردمی که افراد آن به تما. ستان اندنیز نمایندگان انتخابی مردم  افغان
بخش های جامعه افغانی ـ اعم از گروه های اتنیکی و طبقات و اقشار 

ق و مکلفیت های یکسان قانونی اجتماعی ـ تعلق داشته و دارای حقو
 .اند
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درت و آزادی در وجود فرد با نهادینه شدن تعادل و تساوی ق
، نخواهی انعکاس خویش را در اجتماعی، این تعادل و تساوی خواهی

تی درساختار اجتماعی چون خانواده، بزرگتر هویسطح واحد های 
، قوم و ملیت های ساکن کشور و همچنان واحد های هویتی طایفه، قبیله

اجتماعی ـ طبقات و اقشار )اجتماعی در ساختار اقتصادی جامعه افغانی 
، ولی بنابر اینکه هریک از واحد های هویتی تبارز می دهد( اقتصادی

یفیت و مشخصات ویژه خود را ـ متمایز از فوق الذکر جامعه افغانی ک
اید مبتنی بر این کیفیت و مشخصات، تعریف فرد اجتماعی ـ دارند می ب

، همچنان طبقات و اقشار مورد بحث درسطح گروه های اتنیکی ۀمسئل
موجود کشور نیز گسترش  ، همچنان گروه های سنی و جنسیاجتماعی
ـ که در فصل چهارم این  در قانون اساسی جمهوری افغانستان. مییافت

د مذکور توجه مجموعه انعکاس یافته اند ـ و قوانین متمم آن به موار
توضیح تعادل  ۀدرین مقطع بمنظور اختصار مسئل. الزم بعمل آمده است

و تساوی قدرت و آزادی را بعد از فرد اجتماعی به گروهای هویتی 
ملیت ها و )بزرگتر در ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه افغانی 

  .اختصاص میدهیم (طبقات و اقشار اجتماعی

 ـ تعادل و تساوی قدرت و آزادی 0

 اکـن کــشور ـمیـان مـلیت هــای سـ

اندیشه سیاسی مصالحه ملی به وجود و حضور هریک از 
گروه های نژادی ـ فرهنگی هموطن مان ـ آنطوریکه در 

 دراعتراف به همین. واقعیت وجود دارند ـ معترف است
واقعیت بود که در ماده سیزدهم قانون اساسی جمهوری 

خوانده « جمهوری افغانستان کشور کثیرالملیت»افغانستان ؛ 
 .شده است 

نخست از همه می باید به صحت و عدم صحت بکاربرد مفهوم 
در قانون اساسی جمهوری در همچو موردی و آن هم « ملیت»

ستان محترم، بکاربرد مفهوم زیرا بعضی از قلم بد. بپردازیم  ،افغانستان



  020  ملی مصالحۀ    

 

و جامعه  را با چنین افاده یی، اشتباهی ناشی از ادبیات سیاسی« ملیت»
 .دانسته، مورد انتقاد قرار میدهند« کمونستی»شناسی 

؛ زیرا در علوم اجتماعی خصلت تاریخی دارند میدانیم که مفاهیم
تعاریف پروسه تکامل جوامع بشری زایش و پاالیش می یابند؛ معانی، 

. یر یافته و یا حتی دگرگون میشوندآنها غنا کسب نموده، تغی و تعابیر
نیز ـ با حفظ ( Nationality)و ملیت ( Nation)بنابرین مفاهیم ملت 

انند از این قاعده مستثنا  مختصات نوشتاری و گویشی آنان ـ نمیتو
 .باشند

یا « Natio»که از ریشه التینی « Nation»ملت معادل 
«Nasci » در معنی آغازین گرفته شده« تولد»و « زایش» معنی به ،

خود به گروه های انسانی اطالق میشد که در زایش و تولد شان ریشه 
بنابرین مفهوم ملیت . منشه مشترک نژادی و تباری داشتندها و 

«Nationality » وجه نسبتی همین گروه های اجتماعی دارای منشه
به همین تعریف سنتی آن نیز اکثراً  ، تلقی میگردید و حتی درترکمش

، پژوهشگر علوم امرسون»ازجمله . مشخصه اشاره بعمل می آمد
ُمدل آرمانی ملت که در اندیشه ی اروپایی سابقه : سیاسی می نویسد 

، در مرز و بوم ت از یک قوم واحد ، که برحسب سنتعبارتس... دارد 
فرهنگ خاصی  ...، به یک زبان سخن میگویند ندمعین زندگی میکن

دارند و یک تجربه تاریخی مشترک که از نسلهای بسیار به ارث رسیده 
همچنان در اکثر فرهنگ های (. 6)« ایشان را در یک قالب ریخته است

، و از این میان فرهنگ تالیف و گلیسی ـ منجمله انگلیسی به فارسیان
م ملت ، قو ـ معنی ناسیون را در کنار 6619ترجمه علی مولوی چاپ 
قوم »)برتول رنان نیز در اثر معروف خود . و تبار نیز نوشته اند

مفهوم آن را با ( «046صفحه  ،ترجمه ناصر فکوهی ،شناسی سیاسی 
 . نزدیک میخواند « مردم»و « نژاد»مفهوم 

با صرف نظر از معانی و تعاریف متفاوت از مفاهیم مذکور طی 
ع غربی؛ باید گفت مل اجتماعی ـ اقتصادی جوامصده های پروسه تکا

ملیت معادل )و وجه نسبتی آن ( ناسیون)تعریف مدرن ملت : که
ثمره تشکل نظام مدرن سرمایه داری، صنعتی شدن جوامع، ( ناسیونالتی
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بدین مبنا . مردم ساالری و سکوالریسم می باشد، تاسیس دولت ـ ملت
با تعرف مدرن ( Nation)، ملت مایه داریدرکشورهای پیش رفته سر

می یابد و ماهیت توأم « تولد»و « زایش»تجسم مجزا از ریشۀ  ،آن
؛ بنابرین معنی برجستگی کسب مینماید( ملت ـ دولت) سیاسی آن در

. نزدیک میگردد( Citizen)با مفهوم شهروندی ( Nationality)ملیت
چون دولت های غربی مبتنی بر فلسفه اصالت فردی معتقد اند که 

، سیاسی افراد مستقل شکل می گیردق مشروعیت شان بر اساس حقو
، اما توجه مبذول میدارند« شهر وند»وم بیشتر جهت بکار برد مفه

مفهوم ملت را با تعریف مدرن آن بخاطر بیان وحدت و یک پارچگی 
کشورـ دولت ـ »های شان در « شهروند»سیاسی و فرهنگی مجموع 

 .  ش بکار میبرندخوی« ملت

بر عقب ماندگی اجتماعی ـ که بناولی در جوامع نظیرافغانستان 
؛ قوام نیافته و به مفهوم مدرن آن نهادینه نشده« ملت»، هنوز اقتصادی

دد که می باید به مثابه خواست دستیافتنی در برابر نهضتی مطرح میگر
( دولت ـ ملت)، استعمال آن با چنین مفهومی به آن پرداخته شود

. فهومی ریشه یی خویش اندبین بار م؛ بلکه هنوزمینیت یابدنتوانسته ع
ی برای گروه های اجتماع« ملیت»به همین علت مفهوم نسبتی 

نجمله ملل ، مفراقومی متمایل به همگرایی ملی، حتی دراسناد بین المللی
؛ بطور مثال به متن کنوانسیون بین المللی متحد بکار برده می شود

ع کشور های عقب با، زیرا اکثراً پناهندگان  اتمینمائیمپناهندگان مراجعه 
 : نگهداشته شده اند

بین المللی  در مادۀ اول ؛ بند الف ؛ شماره دوم کنوانسیون
: پناهنده را چنین تعریف مینمایند ؛ شخصبرای پناهندگان 6996

ل ترس مؤجه از اینکه به سبب نژاد، پناهنده کسی است که به دلی»
سیاسی  قیده، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عیت، ملمذهب

در خارج از کشور تابعیت خویش بسر می برد . مورد تعقیب قرار گیرد
د را تحت حمایت آن و نمیتواند و یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خو

؛ یا در صورتیکه فاقد تا بعیت است در خارج از کشور کشور قرار دهد
، نمیتواند یا به علت ترس خود نمی بسر میبرد محل سکونت دایمی خود

 ( .0)« واهد به آن کشور باز گرددخ
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ابر فیصله مجمع عمومی متن مسوده کنوانسیون مذکور بن
توسط [ 6992در دسامبر ( 1) 409قطعنامه نمبر] سازمان ملل

، با دقت تمام تهیه و در یک کنفرانس دانشمندان حرفوی نخبه جهانی
تن از شخصیت های اهل نظر جهانی   922جهانی منعقده ژینو با شرکت 

را به تعمیل آن ، خود دولت درجهان 644ب گردیده و اینک تصوی
 .متعهد دانسته اند

ملیت »، بکار برد مفهوم وجه باید کرد که در چنین سند مهمت
زیرا منطقی . دام ارزش مفهومی را بیان مینمایدک« Nationalityمعادل

اش را « تابعیت»فردی را که  «کشور» نیست تصور شود که یک 
او ـ با « ملیت»؛ یعنی خویش« ملت»تهام نسبت داشتن به ا ، بهدارد

قرار دهد و کشور دیگری هم « تعقیب»افاده مدرن مفاهیم مذکورـ مورد 
در « ملیت»پس مفهوم . او را بپذیرد« پناهندگی»ن دلیلی بنابر چنی

ش مفهومی دیگری را ، بلکه ارزدرنتعریف متذکره نه بارمفهومی م
 ؛ چی میتواند باشد ؟مفهومی دیگر این ارزش. افاده مینماید

رهنمود شورای ) خوشبختانه درسند با اعتبارحقوقی دیگر
ار با پناهندگان و بی تا بعیت اتحادیه اروپا در باره معیارهای حد اقل رفت

ملیت معادل » مفهوم بکار رفتۀ ( 0224اپریل  09ها؛ مصوب مؤرخ 
Nationahity » ادۀ دهم ؛ بند مدر متن کنوانسیون مورد بحث  را در

مفهوم ملیت تنها »: ؛ چنین توضیح نموده است یکم ؛ ردیف ج خویش
منحصر به تابعیت یا عدم تابعیت فرد نخواهد بود بلکه بویژه در بر 
گیرندۀ عضویت به یک گروه نیز می شود که آن گروه با داشتن هویت 

 ، یاشا مشترک جغرافیایی یا سیاسی خود، منرهنگی، قومی یا زبانیف
نفوس یک کشور دیگر مشخص  داشتن خویشاوندی خود با

 . (6)«میگردد

در اسناد « ملیت»پس مؤثق می گردد که هدف بکار برد مفهوم 
ملت ـ با تعریف مدرن »هنده به انتساب افراد پنا معتبر جهانی مذکور

که از واژه  Ehtnic)و همچنان بطور مشخص و منحصر به قوم « آن
نبوده ـ زیرا در آن صورت به عوض ( دریشه دار Ehtnosیونانی 
مینوشتند ـ  بلکه به ( Ehtnicity)باید قومیت ( Nationality)ملیت 
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هویت »ی یی اطالق گردیده که با داشتن گروهای اجتماعی فراقوم
خود مشخص « ...رافیایی ، منشه مشترک جغفرهنگی، قومی یا زبانی

 .میگردند

مثالً اقوام ) اعی بزرگ اجتمدر افغانستان اقوام شامل گروه های 
، ازبک شامل پشتون ها، همچنان شامل تاجک ها، هزاره ها، بلوچ ها

، عقاید میان قومی شان را تحت جاذبه زبانپروسه همگرایی ...( ها و
، تا سایر ارزشهای مشترک ، رسم و رواج ها و، سنن، عاداتمذهبی

زده یا حد اقل کنار  حدود زیادی طی نموده و خطوط میان قومی شان را
، انتساب شان را به  گروه  اجتماعی بزرگتر و فراگیرتر کمرنگ نموده

(  مثالً از قوم غلجی در میان پشتون ها)مشخص خویش « قومیت»  از
این ، عینیت بخشیده اند و می باید (مثالً ملیت پشتون ) « ملیت» به

ی ـ و انکشاف اجتماع، توأم با رشد پروسه با دقت و هوشیاری تمام
، طی همگرایی ملی میان تمام ملیت های ساکن اقتصادی کشور

« ملت»، بسوی تشکل و تکوین مـاهـغانستان و یکجا و در همکاری باف
دولت ـ »ـ به مفهوم مدرن آن ـ با برجستگی مضمون سیاسی آن در 

 . ادامه یابد« ملت

مبتنی بر دالیل مؤجه فوق است که در قانون اساسی جمهوری 
، خورشیدی ـ  با درایت علمی 6611ه ـ مصوب لویه جرگ افغانستان

خوانده شده ( ماده سیزدهم)«یتجمهوری افغانستان کشور کثیرالمل»
 . است

انکار از واقعیت وجود و حضور ملیت ها در کشور واحد مان و 
، یا از عدم آگاهی و یا هم ناشی از تمایالت ارتجاعی به آن عدم اعتراف

پروسه تکامل اجتماعی را انکار و تداوم آن را قوم گرایانه است که 
های « ملیت»زیرا تمام . وام ملی با مشکالت مواجه می سازدبسوی ق

 چه مختصات قومی و بعضاً حتی قبیلوی و طایفوی را رـاگ ساکن کشور
؛ اینک اختار اجتماعی شان حفظ نموده اندـ با درجات متفاوت ـ در س

شان « خودآگاهی» ،تصادی خویشسطح رشد اجتماعی ـ اق متناسب به
 مورد توجه قرار گرفته ضرور است تا این خودآگاهی. را تبارز میدهند

طور آگاهانه و معقول تکامل ببه آن اعتراف گردد و زمینه داده شود تا 
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، رسالت تاریخی اش را دراستقامت  نموده، همگام با پروسه قوام ملی
فهوم ُمدرن هی ملی به م، کسب خودآگاکالن ملی همگرایی: ملت سازی 

توجه به این واقعیت و طرح . ، به اکمال رساند آن و رجحان منافع ملی
، یکی از « ملت سازی»ضرورت تداوم پروسه تکامل آن در استقامت 

، چنانچه طی ادی اندیشه سیاسی مصالحه ملی استمشخصات بنی
 . استتوضیح ماهیت این اندیشه بیان گردیده 

نی میتواند با موفقیت به قوام برسد که پروسه ملت سازی زما
ت ها اعتراف شده و با توجه به نخست به عینیت وجود و حضور ملی
، سیاسی و فرهنگی همگونی ها آن، علل و عوامل اجتماعی، اقتصادی

و ناهمگونی ها میان ملیت های ساکن کشور تشخیص و با تقویت 
، گاریسازول ناهگونی ها، تالش برای همگونی ها و رفع معق

میان خواست ها و منافع هریک از ملیت ( مصالحه)همزیستی و تعادل 
. ای جامعه مدنی آغاز و ادامه یابدهای ساکن کشور مطابق به معیار ه

این امر زمانی میتواند ممکن گردد که هم آزادی و هم قدرت میان آنان 
عمالً موجود  بطور متعادل و متساوی ـ با در نظرداشت ظرفیت های

درین صورت هریک از ملیت های ساکن کشور با . ـ تقسیم گردند آنان
درک و آگاهی از حقوق و مسوولیت های شان در پروسه قوام ملی 
سهم سازنده گرفته ، نقش و اثرات شان را در دست آورد های هریک 

ده و لمس مشاه( اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی)از ابعاد آن 
. کوین این ارزشها افتخار مینمایندش در ت، بر نقش و سهم خوینموده

، سیاسی و ین صورت است که ارزش های اجتماعی، اقتصادیصرف در
، ی ممثل و مفاهیم مبین این ارزشها، همچنان سمبول هافرهنگی جامعه

مبتنی بر چنین درک . ی کسب نموده و مقبول عام میگردندماهیت مل
دی میان افراد جامعه است که افزون بر تعادل و تساوی قدرت و آزا

، در ام ملیت های ساکن کشور با همدیگرمنجمله افراد وابسته به تم
؛ تسجیل هم قانون اساسی جمهوری افغانستانبخشی از ماده سیزد

دولت سیاست رشد همه جانبۀ تفاهم، دوستی و همکاری »: گردیده که 
سیاسی، ور را بمنظور تامین برابری ، اقوام و قبایل کشهمه ملیت ها

مناطق عقب ، رشد و انکشاف سریعتر افتصادی، اجتماعی، فرهنگی
همچنان . «مانده از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تعقیب میکند
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: جمهوری افغانستان وظیفه میدهد کهماده چهاردهم قانون اساسی 
م اتخاذ ، زبان و ادبیات مردم تدابیر الزدولت به منظور رشد فرهنگ»

شایسته فرهنگ، رسوم، زبان، ادبیات و فلکلور تمام ملیت کرده میراث 
 «.، انکشاف میدهدها، اقوام و قبایل را حفظ نموده

تعهد به اندیشه حزب وطن بمثابه نیروی سیاسی طراح و م
ان ، به اصل تعادل و تساوی قدرت و آزادی میسیاسی مصالحه ملی

منامه     مطابق اصول مندرج مرا. ملیت های ساکن کشور معتقد بود
ـ این حزب ( ۹۶۳۱سرطان )حزب وطن ـ مصوب کنگرهء دوم حزب 

تحکیم وحدت ملی، توسعه و تساوی حقوقی و آزادی »: مبارزه در راه
تمام شؤن ملیت ها و اقوام و قبایل و مشارکت عادالنه آنها در  ۀهای هم

، سیاسی و فرهنگی و مبارزه علیه هرگونه زندگی اقتصادی، اجتماعی
تبعیض طلبانه در عرصهء ملی و حمایت از اشکال اداره بر برخورد 

را از اولویت « اساس دموکراسی در محالت و مناطق مختلف کشور
در استقامت همین . ایف خویش در عرصه اجتماعی میداندهای وظ

کمیته مرکزی به دومین  وظایف است که دوکتور نجیب هللا طی گزارش
معتقد است که مبارزه در ...   حزب»: ؛ خاطر نشان ساختندکنگرۀ حزب

جهت استقالل و تمامیت ارضی وطن تجزیه ناپذیر ما، تحکیم پیوند های 
برادری و همکاری میان ملیت ها و اقوام مختلف کشور و تقویت وحدت 

حزب بر آن است که . و تفاهم ملی یکی از وظایف عمده بشمار میرود
لق داشته و مسلما ً حاکمیت ملی جمهوری افغانستان به تمام مردم تع

ایجاد حاکمیت سیاسی در آینده در نتیجهء حل و فصل سیاسی و 
ف وسیع متشکل از نماینده گان انتخابات پارلمانی انعکاس دهندۀ ایتال

جوانب درگیر کنونی و تامین سهم متساوی الحقوق و بدون تبعیض  متما
اکنون همه ملیت ها و مناطق و مذاهب مردم افغانستان خواهد بود که 

حزب به این عقیده است که با تشکیل ادارۀ . صاحب خود آگاهی ملی اند
، شرایط مناسب های وسیع ملی و اجتماعی ائتالفی و حکومت  با پایه

برای شرکت بدون تبعیض و متساوی الحقوق نمایندگان تمام مناطق و 
ملیت های کشور در سیستم ادارۀ مرکزی و محلی فراهم گردیده اشکال 

اداره بر مبنای دموکراتیک در محالت، به اساس دایمی حاکمیت جدید 
این امر پایه های متوازن اجتماعی و . دولتی در افغانستان، مبدل میشود
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در برخورد با ... ملی دولت جمهوری افغانستان را بوجود می آورد
مسئلۀ ملی که در برگیرندۀ ایجاد شرایط مناسب برای تأمین حقوق الزم 

اعی و فرهنگی تمام ملیت ها، اقوام و قبایل کشور است، سیاسی، اجتم
ما نه با شعار ها بلکه باید با اقدامات عملی در جهت تشدید مساعی 
برای برابری و برادری ملیت ها و اقوام و تحکیم وحدت و تفاهم میان 

 . «آنها توجه عمیق خود را مبذول داریم

اد مختلف حیات ابععلی الرغم ادامه جنگ و تاثیرات منفی آن بر 
، مداخالت وسیع عمالً موجود خارجی ، منجملهاقتصادی و اجتماعی

بلکه با « شعارها»دولت جمهوری افغانستان و حزب وطن نه تنها با 
 .ل فوق را آغاز نموده و ادامه دادپروسه تحقق اصو« اقدامات عملی»

به منظور تعمیل اصل تقسیم متعادل و متساوی قدرت و آزادی میان 
، و حضور متعادل نمایندگان ملیت هاملیت های ساکن کشور، وجود 

دستگاه )های مرکزی  اقوام و قبایل کشور در تمام سطوح ساختار
، ستره ارنوالیڅ، لوی ریاست جمهوری، پارلمان، شورای وزیران

دستگاه های اداری والیات، ) و محلی( محکمه و شورای قانون اساسی
( ورا های محلی مربوطه آنانشهر و ش، نواحی ولسوالی ها، شهرها

اخله و ، دیوزارت های دفاع مل)، منجمله در قوای مسلح کشور دولتی
اصالحات در شیوه های عملکرد وزارت . تامین گردید( امنیت دولتی

ر چوکات شورای امور سرحدات و قبایل وارد و  وزارت امور ملیت ها د
ل و ـسراسری قبای همچنان شورا های الزمی. ران تشکیل یافتـوزی

ملیت های ساکن کشور با اشتراک شخصیت های شاخص و با اعتبار 
جرگه سراسری کوچی ها و شورای سراسری ملیت : مثالً ) آنان 
شورا ها و جرگه های متذکره یکجا با وزارت . تاسیس گردید (  هزاره

های مربوطه ، در حل معضالت و دریافت امکانات و طرق تحقق 
. لیت ها ، اقوام و قبایل ساکن کشور همکاری مینمودند خواسته های م

مبتنی بر همین فعالیت ها شبکه تحصیالت عالی با تاسیس پوهنتون 
ده ها کانون و انجمن  . های جدید ، به سایر والیات گسترش یافت 
رادیوی مرکزی ، همچنان . فرهنگی تاسیس و به فعالیت آغاز نمودند 

و تلویزیون های محلی در برنامه های  دستگاه های نشراتی رادیوها
در مطبوعات دولتی . شان نشرات به زبان های محلی را شامل ساختند 
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جراید به زبانهای بلوچی ، ازبکی ، ترکمنی و نورستانی اقبال نشر 
پورتریت های بزرگ شخصیت های ملی متعلق به تمام ملیت  .یافتند 

 .صب گردیدهای ساکن کشور در نقاط پر تجمع شهر کابل ن

افزون بر تعمیل اقدامات فوق ، قانون اساسی جمهوری 
نیز « خصوصیات ملی»افغانستان  به تشکیل واحد های اداری مبتنی بر 

توجه داشته و به همین منظور در ادامه ماده سیزدهم  قانون اساسی 
دولت زمینه ایجاد واحد های اداری را بر مبنای » : تصریح میگردد که 

این طرح به مراتب از . « به تدریج مهیا می سازد  خصوصیات ملی
معقولیت ، دقت علمی و پختگی سیاسی نسبت طرحی برخوردار است 
که عده یی از محافل و شخصیت های سیاسی کشور تحت عنوان 

و آنهم با نیت مرکز گریزی ـ یعنی فدرالیزم مرکز گریز را « فدرالیزم»
اقتصادی ، سیاسی و بدون توضیح مختصات انطباقی اجتماعی ، 

مطرح مینمایند و روی تعمیل  فرهنگی آن در شرایط کنونی افغانستان ـ 
 . آن بمثابه وظیفه مبرم لحظه کنونی پافشاری دارند 

زمینه ایجاد واحد های اداری بر »طرح مهیا ساختن تدریجی 
با در نظرداشت مختصات رشد اجتماعی ـ « مبنای خصوصیات ملی
نی واوضاع  بحرانی آن وقت ـ همچنان اکنون ـ اقتصادی جامعه افغا

این طرح درحالیکه به متعادل  ساختن و . کشور مطابقت داشته است 
تقسیم متساوی  قدرت و ازادی در میان واحد های هویتی تمام سطوح 
جامعه افغانی توجه داشت ،تالش بعمل می آورد تا میان تمایالت مرکز 

( مصالحه)تعادل طبیعی و ضرور  گرایی و مرکز گریزی ؛ در سطح ملی
ین برقرار و ناهمگونی های اجتماعی را در استقامت پروسه تکو

همچنان این طرح در شرایط موجود . همگونی های ملی استقامت دهد
تحت ساترهای فریبنده  بحرانی کشور و نفوذ دول خارجی ـ که

 اق، مذهبی و استیالی عوامل افغانی چمایدولوژیکی، نژادی، زبانی
، تعمیل میگردید و میگردد ـ  به بدست آنان در برخی محالت کشور

، همچنان به حفظ و تجزیه طلب و انحالل آنان منزوی ساختن عناصر
ت ارضی افغانستان واحد متعهد تقویت وحدت ملی و حراست از تمامی

تکمیل تحقق چنین طرح ـ با در نظرداشت ساختارهای مرکزی و . بود
مهوری افغانستان که در فصل چهارم این محلی دستگاه سیاسی ج
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مجموعه مطالعه گردید ـ نه تنها به تقسیم متعادل قدرت و آزادی عمل 
میان ارگان های مرکزی بلکه به تقسیم  متعادل آن میان ارگا نهای 

 .و محلی نیز جامه عمل می پوشانید مرکزی

، بخصوص فدرالیزمی که با نیت مرکزگریزی طرح عام فدرالیزم
لحظه بحرانی یی در حیات )هم بمثابه وظیفه مبرم لحظه کنونی و آن

در بروز و   ، نظامی و امنیتی کشور ما که، سیاسی، اقتصادیاجتماعی
تشدید ابعاد مختلف آن همسایگان آزمند افغانستان نقش قاطع داشته و 
اینک در تدام آن تالش دارند تا به خواب های تعبیر شده استیال گرانه 

که بوسیله ( های از ساحات کشور ما واقعیت ببخشند شان بر بخش
ی ، پروسه تکوین وحدت ملمحافل معلوم الحالی مطرح میگردد افراد و

، ظرفیت های حفظ تمامیت ارضی کشور را تضعیف را ضرر رسانیده
 . به منافع ملی کشور ما صدمه میزندنموده و در نتیجه 

ند طرح های شان ، تالش دارطراحان کنونی فدرالیزم مرکز گریز
را بر شالوده نا همگونی های اجتماعی و تقویت این ناهمگونی ها 
استوار سازند و آن را به انگیزه هایی در جهت ایجاد و تشدید نفرت 

ن رو بی از ای. معین از ساکنین کشور مبدل سازند میان بخش های
توجه به همگونی ها و رشد، تکامل و گسترش آن در استقامت 

الً به نفاق دامن میزنند و آگاهانه یا هم ناخودآگاه به اجرای ، عم«ملت»
یه مادر وطن ما سناریو های امکان میدهند که در خارج کشور و بر عل

به این طریق آنها آب به جریانی می ریزند که چرخ . تحریر گردیده اند
نستان را سریعتر به حرکت  آسیاب  تدارک دیده به منظور تجزیه افغا

 .اندازد

رالیزم مرکز گریز در اید توجه داشت که طرح مبرمیت تعمیل فدب
 ری است که رویافغانستان مکمل طرح هایی ناضرو شرایط کنونی

، «کنفدراسیون افغانستان و پاکستان» تاسیس «تأخیرناپذبر مبرمیت»
، منشه ها و اهداف طرح های ماهیت. و تاکید دارند« حوزه تمدنی ما»

ل آنان در شرایط کنونی بر اثرات زیانبار تعمیدوگانه اخیرالذکر و 
ن ، تحت عنواباط موضوع در فصل نهم این مجموعه، بنابر ارتکشورما

مصالحه ملی و روابط بین المللی، بطور مفصل توضیح خواهند شد، 



   066  اجتماعی نظام و ملی مصالحۀ  

 

لی از ، صرف خاطر نشان میگردد که طرح اودرینجا بطور مختصر
ن در همیاری با آی پاکستا. اس. محصوالت استراتژیست های آی

ریزرف های افغانی شان و دومی ساخته و بافته برخی از اندیشه 
پردازان دولتی  جمهوری اسالمی ایران است که در همیاری با ریزرف 

مطرح گردیده و اینک محتوی آن با افاده های  های افغانی دولت مذکور
انه ـ تبلیغ آگاه متعدد ، به وسیله عده یی از افغانها ـ آگاهانه و یا هم نا

این طرح ها ارزشهای ضرور   راـ با بکاربرد مفاهیم . و ترویج میگردد
فریبنده ـ هدف تیر خصمانه قرار میدهند که در سطح کنونی رشد 

اگر . شور و مردم ما اهمیت حیاتی دارنداجتماعی ـ اقتصادی برای ک
، تضعیف همگرایی افغانها به دور محور واحد طرح فدرالیزم مرکزگریز

، تعمیق و گسترش داخل هدف قرار داده و پروسه رشد منافع ملی را از
، طرح های متذکره به نفع مینماید را با موانع مواجه« ملت»تکوین 

، ظاهر آرایی های فریبنده مخملی ( پاکستان و ایران)محور های اجنبی 
استدالل را تدارک مینمایند تا عناصر متمایل به فرار از محور همگرایی 

و در حول این انی را به دور محور های منافع پاکستان و ایران جذب افغ
 . محور ها منحل سازند

 ـ تعادل و تساوی قدرت و آزادی 6

 درمیان طبقـات و اقـشار اجتمـاعی   

، نقش آنان در پروسه وابط افراد جامعه با افزار تولیدرچگونگی 
تولیدی بدست رآورده های تولید و سهمی را که از ارزش اضافی در ف

دی ـ اجتماعی جامعه معین ؛ جایگاه آنان را در ساختار اقتصامی آورند
ت و اقشار متفاوت این واقعیت باعث وجود و حضور طبقا. می سازد

طبقات و اقشاری که هریک گرایش های متفاوت را . اجتماعی میگردد
 . منافع اقتصادی شان تبارز میدهند برپایۀ

اجتماعی در سیستم  و اقشارچگونگی سهم و نقش طبقات 
 ، وابستگی ضرور آنان را به همدیگر در پروسه تولیداقتصادی جامعه

را ، تا سرحدی بار می آورد که وجود منفرد یک طرف آنان اجتماعی
رین و به ملحوظ خصلت طبیعی بناب. بدون طرف دیگر ناممکن می سازد
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ات و میان گرایش و همزیستی سازگاریجامعه؛ برقراری اعتدال، 
، زمانی ممکن میگردد که قدرت و یالت ناشی از منافع اقتصادی آنانتما

ماعی متعادل و متساوی تقسیم آزادی میان طبقات و اقشار مختلف اجت
چنین برخوردی نه تنها باعث ثبات اقتصادی ـ اجتماعی بلکه . گردد

باعث رشد و انکشاف موزون و طبیعی اقتصادی و اجتماعی در مرحله 
، بلکه گذار طبیعی و آرام جامعه رشد و تکامل جامعه میگردد عین ازم

ن ممکن ـریـله بـه مرحـد اجتماعی ـ اقتصادی بـله رشـرا از یک مرح
 .  می سازد

نیروهای سیاسی و اجتماعی خردورز ـ باحفظ مواضع شان در  
دفاع قانونی از منافع طبقات و اقشار اجتماعی که از آنان نمایندگی 

، فرهنگی و این خصلت طبیعی روند های اجتماعی، اقتصادیمینمایند ـ 
 سیاسی جامعه را در امرمبارزه میان طبقات و اقشار اجتماعی بر سر

 .منافع شان، در نظر می گیرند

اندیشه سیاسی مصالحه ملی بمثابه اندیشه سمت دهنده عمل 
سیاسی حزب وطن ـ این نیروی ترقیخواه و خردورز سیاسی جامعه ما ـ 

بر خصلت ماهیوی خویش به شناخت بدون استثنای همه طبقات، بنا
، همچنان به چگونگی های موجود اجتماعی جامعه افغانی اقشار و الیه

، توجه عمیق داشته و نافع شان تبارز میدهندگرایشهایی  که مبتنی بر م
، عمل مشخص سیاسی را د بر آن سیاست های عملی را تنظیممستن

اکتیکی را معین ـژیک و تـداف استراتـدستیابی به اهزار ـپیشنهاد و اف
حزب وطن سیاست حمایه از  ،با توجه به شناخت متذکره. می سازد

سازمانهای غیر سیاسی که با تشکل داوطلبانه )سازمانهای اجتماعی 
، از حقوق و منافع آنان منسوب به گروه های مشخص اجتماعی افراد

، بازسازی و ماهیت جدید بخشیدهرا مضمون ( ددفاع و حمایت مینماین
 :که برین مبنا ؛اندیشه یی و ساختاری این سازمانها را آغاز و ادامه داد

جتماعی سازمانهای ا»ـ سازمان های اجتماعی از محدودیت 
ـ که « تعمیل اهداف و وظایف انقالب ثور»وانقیاد به « زحمتکشان

آن محدود و مطابق به ماده ششم اصول اساسی جمهوری افغانستان به 



   066  اجتماعی نظام و ملی مصالحۀ  

 

، هر یک در استقامت منافع د ساخته شده بودند ـ آزاد گردیدهمقی
 .متعهد به مبارزه قانونی گردیدند مشروع شان

ا در امر رهبری سیاسی سازمان های . خ. د. ـ به انحصار ح
اجتماعی خاتمه بخشیده شد و این سازمان ها برای نخستین بار امکان 

، مستقالنه از ول جدید تشکیالتی شاناهداف و اص یافتند که مطابق به
و  امر و نهی این حزب و بی توجه به استقامت های سیاسی ایدولوژیک

 .قانونی نمایند ، فعالیتمدل های ساختاری توصیه شده آن

ـ صالحیت های حزب دموکراتیک خلق افغانستان درامر انتصاب 
ه شده و ، ملغی قرار دادی ـ مرکزی و محلی ـ این سازمانهاکادر رهبر

و در  افتند با اتکآ به اصول دموکراسیسازمانهای مذکور امکان ی
، خود مقامات رهبری حرک ناشی از رقابت میان کاندیدانفضای پرت
این اصل سازمانهای . سطوح مرکزی و محلی انتخاب نمایندشان را در 

، رقابت سالم اعی را از رکود و جمود نجات داده، تبارز قوه ابتکاراجتم
، در نتیجۀ چنین فضایی. در کار و مبارزه آنان باعث گردیدرک را و تح

سازمانهای اجتماعی امکان یافتند تا در کادر رهبری شان افراد شایسته 
 . و یا غیر حزبی را انتخاب نمایند حزبی

ـ سازمانهای اجتماعی حدود داشتن روابط با سازمان های 
در آن ) سوسیالستی اجتماعی مماثل دراتحاد شوروی و سایر کشورهای

وقت سیستم بین المللی سوسیالستی تحت رهبری اتحاد شوروی وجود 
، امکان یافتند روابط شان را با سازمانهای اجتماعی را شکسته( داشت

 .های مماثل بین المللی گسترش دهندسایر کشورها و همچنان سازمان

، حزب دموکراتیک خلق افغانستان مسولیت ـ بر خالف گذشته
، بلکه آنها متکی به این سازمانها را به عهده نگرفته تمویل مالی ادامه

، همچنان کمک ای اعضا و تشبث های اقتصادی خویشحق العضویت ه
 .ثاثل خارجی و بین المللی گردیدندهای قانونی دولت و سازمانهای مم

های آگاه و پیشگام از میان طبقات، اقشار و بدین طریق بخش 
، برای نخستین بار در تاریخ افغانستان امکان یافتند که الیه های جامعه
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با  تشکل داوطلبانه خویش در سازمان های اجتماعی شان، با اراده 
، از جامعه مردم ساالر و حقوق بنیاد  مستقل و متکی بر ارزشهای

تم درین زمینه ماده هف. حقوق و منافع قانونی شان دفاع و حمایت نمایند
د سازمانهای اجتماعی به ، بدون انقیاافغانستان قانون اساسی جمهوری

تشکیل سازمانهای اجتماعی در جمهوری »: ، حکم میکند که کدام حزب
، تمام مبتنی بر همین اصل قانونی. « استافغانستان طبق قانون مجاز 

طبقات و اقشار اجتماعی امکان یافتند سازمان های اجتماعی خویش را 
منافع شان در اختیار دف دفاع قانونی از متکی بر اراده آزاد  و به ه

 .داشته باشند

مبانی دفاع قانونی فوق را  ماده پنجاه و دوم قانون اساسی 
اتباع جمهوری »: جمهوری افغانستان تصریح مینمود و تاکید داشت که 

اوی در مقابل کار مساوی افغانستان دارای حق کار و دریافت مزد مس
، طبیق قوانین عادالنه و مترقی کارو تدولت از طریق وضع . می باشند

. « شرایط الزم را برای استفاده اتباع از این حق مساعد می سازد
اتباع »: همچنان در زمینه ماده پنجاه و پنجم این قانون حکم مینمود که 

دولت تعیین ساعات . نستان دارای حق استراحت می باشندجمهوری افغا
ی شرایط کار را در روز های کار و رخصتی نوبتی با مزد و چگونگ

، گسترش شبکه رخصتی، جشن ها و اعیاد تنظیم کرده شرایط استراحت
تفریحات  ، ورزش ونگی، هنری، رشد تربیت بدنیهای موسسات فره

بر بنیاد اصول مندرج قانون اساسی و . «سالم را مساعد می سازد
کار  ، قانونوضع شده از سوی سازمان جهانی کارمنطبق با معیار های 

. در جمهوری افغانستان تسوید و بعد از طی مراحل قانونی نافذ گردید 
این قانون حقوق و مکلفیت های کارکنان و کارفرمایان در کشور را 
مطابق به معیار های مدنی ، متعادل و تساوی حقوق میان افراد جامعه 
اعم از مرد و زن را مبنی بر حق کار ، حق معاش تضمین شده ، حق 

و استراحت ، حق آموزش رایگان حرفه یی و مسلکی ، حق  رخصتی
باز نشستگی ، حق تامینات اجتماعی ، حق مصوونیت محیط و شرایط 
کار ، حق عضویت داوطلبانه در سازمانهای اجتماعی مربوط ، همچنان 
مکلفیت رعایت انظباط  ، سازماندهی و بیشبرد سالم کار را تامین 
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، مقرره زئیات و تعیین معیارهای دقیقترج همچنان برای توضیع. مینمود
 .های مربوط به قانون کار تصویب و نافد گردیده بود 

افزون بر اصول مندرج قانونی فوق ، حزب وطن که مبتکر طرح 
و تعمیل اندیشه سیاسی مصالحه ملی محسوب میگردد ، در مرامنامه 

ایجاد نهضتهای اجتماعی مدافع »خویش  6619مصوب کنگره سرطان 
لح وعمران مجدد ، تقویت نهضت جوانان و روشنفکران ، پشتیبانی ص

 –ازنهضت های کوپراتیفی ، اتحادیه یی و سایر نهضت های اجتماعی 
اقتصادی را که با اهداف تأمین صلح و عمران مجدد مطابقت داشته 

، از اولویت های محسوب نموده که جهت دستیابی به آن « باشند
  .مبارزه مینماید 

مطابق به اصول مندرج قانون اساسی جمهوری افغانستان ، 
قوانین و سایر اسناد حقوقی متمم آن ، سازمانهای اجتماعی موجود با 
نوسازی بنیاد های مرامی و تشکیالتی ، مرحله جدیدی از فعالیت های 

 : برین مبنا . شان را آغاز و برخی هم جدیداً تاسیس گردیدند 

غانستان ـ جناح پرچم ـ که در نخستین ـ حزب دموکراتیک خلق اف
سالهای فعالیت سیاسی اپوزسیونی خویش ، نهادهای اجتماعی ای را 

برای تشکل کارگران صنعتی کشور در « صندوق های تعاونی»بنام 
برخی فابریکات و همچنان برای پیشه وران ، بر بنیاد عضویت 

، تاسیس  داوطلبانه و با پرداخت حق العضویت ماهانه بوسیله آنان
این صندوق ها در مواقع ضرورت به اعضای خود ، کمک . نموده بود 

بعد از تصاحب قدرت دولتی بوسیله حزب . مالی بعمل می آوردند 
بر بنیاد همین  ،خورشیدی 6691ق افغانستان در ثور دموکراتیک خل

، اتحادیه کارگران افغانستان تاسیس که بعد ها به صندوق های تعاونی
این اتحادیه در تمام ابعاد . ای صنفی افغانستان گسترش یافته هاتحادی

هستی و فعالیت خویش تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
یک و سیاسی آن حزب قرار داشته و در استقامت تحقق اهداف ایدولوژ

 . فعالیت مینمود
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با اعالم سیاست مصالحه ملی و آغاز پروسه تحقق آن که 
ژیک بر تمام ناشی از تسلط یک حزب ایدولو شکستن رکود و جمود

، سیاسی و فرهنگی را به همراه داشت، ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی
این اتحادیه . نستان نیز آماده تنفس آزاد گردیداتحادیه های صنفی افغا

کنگره دوم خود را دایر و درین کنکره اهداف خویش را در انطباق با 
تشکیالتی اش را باز سازی  ریف و ساختار، از نو تعاساسی جدیدقانون 
، به نام جدید( اساسنامه)ساختار تشکیالتی ، مطابق به اهداف و نمود ه

اتحادیه . مسما گردید«  (امکا)ن افغانستان اتحادیه های ملی کارکنا»
های ملی کارکنان افغانستان بر مبنای عضویت داوطلبانه کارکنان کشور 

، عرصه های تولیدی، انتقاالتی، اداریگران و کارمندان ـ شامل کار
علمی و هنری دولتی و خصوصی یا همه آنانیکه در مقابل کار فزیکی و 

را  یا فکری مزد بدست می آورند ـ  تشکیل و دفاع قانونی از منافع آنان
 .در برابر خویش قرار داده بود

ق اتحادیه های ملی کارکنان افغانستان که وظیفه داشت از حقو
در نظرداشت مختصات عرصه  ، باعضای خویش حمایت نمایدقانونی ا
 :شش اتحادیه ذیل تشکیل گردیده بود، از های کار

 .کارکنان عرصه تجارت و ترانسپورت ـ اتحادیه

 .ـ اتحادیه کارکنان عرصه بافندگی

 .ادن، صنایع و امور ساختمانیـ اتحادیه کارکنان عرصه مع

 .ـ اتحادیه کارکنان عرصه صحت عامه

 .اتحادیه کارکنان عرصه خدمات عامهـ 

 .تحادیه کارکنان عرصه علم و فرهنگـ ا

شورای )هریک از اتحادیه های شش گانه فوق، رهبری مرکزی 
لیت مالی و بودجوی همچنان استقال( ، هیئت اجرائیه و رئیسمرکزی
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روسای اتحادیه های مذکور در عین حال عضو هیئت .  خویش را دشتند
های ملی کار کنان افغانستان بودند که در رأس این اجرائیه اتحادیه 

ن افغانستان با دستگاه هیئت اجرائیه رئیس اتحادیه های ملی کارکنا
 .کاری خویش، قرار داشت

بدنه شدن از  ـ همچنان اتحادیه پیشه وران افغانستان با جدا
ازمان مستقل اجتماعی از ، بمثابه یک ساتحادیه های صنفی افغانستان

گی نقش شان در زیرا پیشه وران از لحاظ چگون. س گردیدنو تاسی
، از لحاظ چگونگی ارتباط شان با وسایل تولید و سیستم اجتماعی کار

، با کارکنان و در نتیجه سهم شان از فرآورده های تولیدی  هم از لحاظ
بنابر این  . فی که از منافع آنان داده می شود، متمایز بوده اندتعری
به خود شکل پیشه وران در سازمان اجتماعی مختص ، ضرورت تتمایز

اتحادیه پیشه وران افغانستان ارگانهای . شان مطرح گردید و عملی شد
مرکزی رهبری خویش را در شهر کابل فعال نموده و در والیات نیز 

ار های ، ساختای موجود پیشه وران داوطلب عضویتبنابر کمیت ه
حادیه پیشه وران  افغانستان که فعالیت ات. خویش را ایجاد نموده بود

متعهد دفاع از منافع آنان بود با اتکأ به ماده بیست و دوم قانون اساسی 
دولت فعالیت های انفرادی پیشه »: جمهوری افغانستان مبنی بر اینکه 

وران و شرکت داوطلبانه آنها را در اتحادیه های صنفی و کوپراتیف ها 
ای سطح مهارت حرفوی پیشه وران، رتقتشویق و حمایه نموده در امر ا

، مواد خام و فروش محصوالت شان کمک های همه تامین وسایل کار
لوایح متمم این ماده قانون و قوانین و مقررات و « جانبه مبذول میدارد

 .اساسی، فعالیت مینمود

بات و امنیت در قرأ ـ بنابر عوامل متعدد از جمله عدم استقرار ث
در سیستم تولیدات زراعتی به علت تداوم جنگ ، اختالل و قصبات کشور

ین ، جذب قابل مالحظه کمیت های دهقانی به ماشو تخریبات ناشی از آن
، بیجا شدن دهقانان از محالت زراعتی به جنگی طرف های متخاصم

اجباری آنان به پاکستان و ایران،  شهر ها با تغییر شغل و یا مهاجرت
ضعف خصلت تشکل پذیری ی و ؛ پراگندگی سنتسطح نازل سواد

سر دهقانان افغانستان ، امکان مساعد نگردید تا اتحادیه سرادهقانان
ولی کمیت های از دهقانان و زارعین توانستند بمنظور . تاسیس گردد
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کم تامین برخی از منافع اقتصادی خویش بر مبنای ماده بیست و ی
تشکل کوپراتیف های دهقانی م، در قانون اساسی جمهوری افغانستان

ستان درین زیرا ماده بیست و یکم قانون اساسی جمهوری افغان. گردند
و گسترش کوپراتیف ها دولت در امر تقویه »: زمینه تصریح مینمود که

. «بانه مردم را در آن تشویق میکند، اشتراک داوطلمساعدت کرده
سی جمهوری افغانستان آمده همچنان در ماده بیست و سوم قانون اسا

، کمک های متمم دولت بمنظور احیا و انکشاف زراعت»: بود که
زراعتی را به دهقانان و زمین داران انجام میدهد و در ایجاد فارم های 

بکر و بایر زراعتی و میکانیزه مختلط و خصوصی و آبادی زمین های 
، بنای اصول مطروحه در قانون آساسیبر م. «مساعدت مؤثر مینماید

ردید که بر مبنای این قانون ساختار گنافذ  قانون کوپراتیف ها تصویب و
 .های مرکزی و والیتی کوپراتیف ها فعالیت مینمود

ـ اتاق تجارت و صنایع افغانستان نهاد دولتی بود که وظیفه 
تنظیم فعالیت قانونی تاجران و سرمایه گذاران خصوصی جمهوری 

گذاران تاجران و سرمایه . تان و کمک به آنان را بعهده داشتافغانس
خصوصی در جنب این نهاد دولتی اتحادیه های آزاد خویش را با نورم 
های دموکراتیک تشکیل و مقامات رهبری کننده شان را در مرکز و 

تیازات قانونی شان والیات کشور انتخاب و بخاطر دفاع از حقوق و ام
اتحادیه تاجران  :این اتحادیه ها عبارت بودند از. تالش مینمودند

، اتحادیه تاجران کاالهای صادراتی و اتحادیه سرمایه وارداتی کاالهای
 .گذاران خصوصی افغانستان 

افزون بر اتاق های تجارت و صنایع و اتحادیه و انجمن های 
ب ، در جنف سرمایه گذاران و متشبثین خصوصیبخش های مختل

، شورای مشورتی اقتصادی  شورای وزیران جمهوری افغانستان
ود که در ترکیب اعضای آن عده یی از وزیران مرتبط تاسیس گردیده ب

، شخصیت های علمی در عرصه علوم نهبه بخش های اقتصادی درکابی
های تجارت و صنایع مرکز و والیات، اقتصادی و نمایندگان انتخابی  اتاق
سرمایه گذاران خصوصی و پیشه ، اتحادیه ها و انجمن های تاجران

خابی فعالیت نموده، از موضع و منافع ت نظر رئیس انتشامل و تح وران
، پیشه وران و وسایل ترانسپورتی، مالکین تاجران، صاحبان صنایع
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شوره های ، می سرمایه گذاران و متشبثین خصوصیسایر بخش ها
، ارائه میداشت که طبعاً  دفاع متعادل از منافع الزم و ضرور را به دولت

مبانی حقوقی دفاع و . ی اقتصاد ملی را حاوی  می بودندبخش خصوص
اساسی جمهوری حمایت از منافع بخش خصوصی اقتصاد را قانون 

قانون سرمایه گذاری های خصوصی، :  اختصاصی افغانستان و قوانین
، قانون تجارت، قانون بانک ها، قانون اتاقهای تجارت، قانون زمینداری
 قانون آباد کردن زمین های بکر بوسیله سرمایه های خصوصی و سایر

 .  کیل میداد، تشاین بخش و اسناد حقوقی متمم آنانقوانین مربوط به 

سی جمهوری افغانستان آمده در ماده بیست و پنجم قانوان اسا
ر دولت مصؤنیت سرمایه گذاری خصوصی را به منظو»: است که

یه داران ملی را در ، اشتراک سرماانکشاف اقتصاد ملی تضمین نموده
، زراعت و عرصه های ختمان، ترانسپورتانکشاف صنایع، تجارت، سا

دولت مناسبات سودمند و . ت طبق قانون تشویق و حمایه میکندخدما
همه جانبه را با متشبثان خصوصی توسعه داده و از سکتور خصوصی 

یه میکند و حین تنظیم حمایت در مقابل رقابت با سرمایه خارجی حما
را طبق قانون در  ی، منافع سکتور خصوصمالی، کریدتی، گمرکی و قیم

  « .نظر میگیرد 

حزب وطن نیز مطابق به اصول مندرج در مرامنامه خویش 
حمایت از تشویق و تقویت بخش خصوصی اقتصاد و فراهم آوری »

زمینه ها و شرایط الزم حقوقی برای فعالیت های اقتصادی مؤثر 
در عرصه های مختلف اعم از  سرمایه گذاران خصوصی ومتشبثین ملی

، بانکداری و خدمات اجتماعی تمان، ساخت، صنعت، ترانسپورتزراع
وتأمین ضمانت های عملی و قانونی به منظور تشویق سرمایه گذاری 

 .لویت های مبارزه خویش دانسته بودرا از او« های خارجی

، افزون بر زیان های مادی و معنوی ـ تداوم جنگ در کشور
طرفداری از جناح های  کمیت قابل مالحظه انسان هموطن ما را ـ در

متخاصم و یا هم در نتیجه جنگ میان این جناح ها ـ از نعمت زندگی 
ته  محروم نموده که بازمانده های بدون سرپرست را از خویش بجا گذاش

، امکان سهم و نقش آنان در سازمان و یا هم معلول و معیوب نموده
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بمثابه عضو  اجتماعی کار را تضعیف و یا منتفی ساخته ولی حقوق آنان
به این حقوق معترف و به رعایت جامعه پابرجا بوده که می باید جامعه 

، ن ملحوظ اندیشه سیاسی مصالحه ملیبدی. آن احساس مکلفیت نماید
سیاست های مبتنی بر این اندیشه و نهاد های سیاسی مجری این 

بنابرخصلت ( دولت جمهوری افغانستان و حزب وطن)سیاست ها 
قابل ستند به این بخش از جامعه بی توجه بوده و در مخویش نمیتوان

بر همین مبنا در ماده پنجاو هفتم قانون . آنان احساس مسوولیت ننمایند
اتباع جمهوری افغانستان دارای حق »اساسی جمهوری افغانستان 

اند و در همین ماده قانون  دانسته شده« صحت و تامینات اجتماعی
بود تامینات مادی به»که در مورد  ، دولت مکلف ساخته شدهاساسی

ن شهدا تدابیر الزم ، معلولین جنگ  و کار و بازماندگابرای کهن ساالن
 روی مبارزه بمنظور همچنان در مرامنامه حزب وطن. «اتخاذ نماید

ن و با مانده گان قربانیا  وارسی و مواظبت از معلولین و معیوبین»
، صول قانونی مندرج فوقا مبتنی بر. نیز تاکید بعمل آمده بود« جنگ

 ، معلولین ون زمینه و اسناد حقوقی متمم آنانقانون اختصاصی دری
اطر ، حقوقی را مستحق بودند که بخمعیوبین و بازماندگان شهدای جنگ
، سازمان اجتماعی خویش را بنام دفاع از این حقوق قانونی شان

این . مودندن تاسیس« اتحادیه معلولین و معیوبین و بازماندگان شهدا»
اتحادیه مقامات رهبری کننده مرکزی و والیتی خویش را انتخاب و 

و بازماندگان  فعالیت مؤثری را در جهت حمایت از معلولین و معیوبین
 . شهدا به پیش میبرد

ـ ماده پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری افغانستان مشعر 
لیت های علمی، زادی فعااتباع جمهوری افغانستان دارای حق آ»بود که 

و تربیه کادر های  دولت پیشرفت منظم علم. تخنیکی و هنری می باشند
، حقوق مؤلفان و مخترعان را حفظ و تحقیقات علمی را علمی را تامین

در تمام عرصه ها تشویق و حمایه کرده ، استفاده مؤثر از نتایج 
ون با در نظرداشت این ماده قان. « تحقیقات علمی را تعمیم می بخشد

اساسی و قوانین متمم آن بخش های متعدد کارمندان عرصه فرهنگ ، 
سازمان های اجتماعی اختصاصی شان را بمنظور دفاع از حقوق 
قانونی و رشد استعداد های مسلکی شان نیز تاسیس نموده بودند 
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انجمن نویسندگان افغانستان ،اتحادیه هنرمندان افغانستان ، اتحادیه .
ان ، انجمن حقوقدانان افغانستان از جمله چنین ژورنالستان افغانست

سازمانهای اجتماعی بودند که در مرکز و والیات افغانستان ساختار 
. های خویش را تاسیس و مقامات رهبری شان را انتخاب نموده بودند 

این سازمانها نه تنها در استقامت احقاق حقوق اعضای شان بلکه در 
بیت نسل جوان درین عرصه ها ، امر ایجاد سهولت های کاری و تر
 . فعالیت های پرثمری را انجام میدادند 

ـ افغانستان کشوریست که اکثریت قریب به اتفاق ساکنین آن 
هیچ اندیشه خرد ورز سیاسی نمیتواند و نباید به این . مسلمان اند 

اندیشه سیاسی مصالحه ملی و . واقعیت کشور ما کم توجهی نماید 
بر این اندیشه ارج عظیمی به این واقعیت میگذاشت سیاست های مبتنی 

مبتنی بر همین اصل در ماده دوم قانون اساسی جمهوری . و میگذارد 
دین افغانستان دین مقدس اسالم است »: افغانستان تاکید گردیده بود که 

در جمهوری افغانستان هیچ قانون نمی تواند مناقض اساسات دین . 
چنین . « ی مندرج این قانون اساسی باشدمقدس اسالم و دیگر ارزشها

حکم بزرگ ، در برابر کارکنان این عرصه یعنی علمای دینی و 
روحانیون افغانستان ، وظایف و مسوولیت های بزرگی را قرار داده و 

برای انجام این . متناسب به آن حقوقی را نیز به آنان مرعی میداشت 
ی که یک نهاد دولتی بود امر اجتماعی ، افزون بر وزارت شئون اسالم

شورای »، علما و روحانیون افغانستان نهاد اجتماعی شان را که بنام 
نامیده میشد ، کیفیت نوین بخشیده « عالی علما و روحانیون افغانستان

بنابر وضعیت بحرانی . ، خارج از تاثیرات دولت به فعالیت پرداختند 
ستی اپوزسیون ناشی از ادامه جنگ و شدت برخورد خصمانه و ترو

مسلح دولت با اعضای این سازمان اجتماعی ،  تشکیالت آن نتواست به 
بدین ملحوظ این سازمان اجتماعی . ولسوالی های کشور گشترش یابد 

و در ، همچنان در شهر کابل صرف دارای ساختارها ی مرکزی بوده
ها و رهبری ، توانسته بودند سازمانسطح مراکز والیات افغانستان

 .را ایجاد نمایندخویش 

می باید این  ، نیمۀ از پیکر جامعه محسوب میگردد کهـ زنان
یسته شان را در عرصه های ، نقش متناسب و شانیمۀ از پیکر جامعه
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ولی در افغانستان بنابر علل . اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حایز گردند
، حقوق حقه ب ماندگی اجتماعی ـ اقتصادی کشورمختلف ناشی از عق

، برای بدین منظور زنان پیش گام. ایت ناشده، پامال میگردیدان رعآن
نخستین بار در تاریخ افغانستان نهضت سازمانیافته اجتماعی زنان را با 

این . ، براه انداختند«ازمان دموکراتیک زنان افغانستانس» تاسیس
سازمان اجتماعی که در جنب حزب دموکراتیک خلق افغانستان ـ جناح 

سیس گردیده بود به مرور زمان از لحاظ اندیشه یی و پرچم ـ تا
ه بعد از انتقال تشکیالتی تحت تاثیر کامل این حزب قرار داده شد ک

، بنابر جاذبه قدرت مذکور توانست به ا. خ. د. قدرت دولتی به ح
سازمان نیرومند سراسری مبدل گردد و نقش در خور ستایش را در 

خاطر نان جهت مبارزه سازمانیافته بتنویر اذهان زنان کشور و بسیج آ
 . احقاق حقوق آنان ایفا نماید

این سازمان میتوانست نقش به مراتب مؤثرتر و ماندگارتری را 
ا و دولت . خ. د. های خویش ایفا نماید ؛ اگر با ح در راستای مسوولیت

ه جمهوری دموکراتیک افغانستان منهمک نمی گردید و استقاللیت اندش
هد و سیاسی خویش را بمثابه یک سازمان اجتماعی متع، ساختاری یی

حوظ بعد از به این مل. به احقاق حقوق زنان افغانستان، حفظ مینمود
، سازمان دموکراتیک زنان افغانستان نیز اعالن مشی مصالحه ملی

مانند سایر سازمانهای اجتماعی دیگر امکان یافت تا از چنبر تسلط آن 
، نام ییر کیفی بنیاد های ساختاری خویشتغ، توأم با یی یافتهحزب رها

سازمان سرتاسری زنان افغانستان را برگزیند و مطابق به معیار های 
 .مدنی فعالیت خویش را تنظیم نماید

ـ جوانان بخش قابل مالحظه جامعه را ـ با مختصات قابل اهمیت 
منحصر به خویش ـ تشکیل میدهند که ظرفیت های عظیم اثر گذاری بر 

این مسئله خود ضرورت انسجام آنان . اجتماعی ـ اقتصادی دارند زندگی
را در سازمان اجتماعی اختصاصی شان مطرح مینماید تا این سازمان با 

ژی آنان  را در نظرداشت حقوق و مکلفیت های جوانان استعدادها و انر
بخش پیش آهنگ  از  با در نظرداشت این مهم،. استقامت مطلوب ببخشد

ک جوانان افغانستان را در  جنب ، سازمان دموکراتیورنسل جوان کش
، بنیان و درنخستین سالهای تاسیس این حزبا ـ جناح پرچم ـ . خ. د. ح
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از انتقال قدرت دولتی به این گذاشتند که این سازمان اجتماعی نیز بعد 
سازمان . دل گردید، مببه سازمان نیرومند سرتاسری کشور ،حزب

نستان بعد از اعالم سیاست مصالحه ملی و طی دموکراتیک جوانان افغا
که توانست از  پروسه تعمیل و غنامندی اندیشه یی این سیاست بود

ا تغییرات ا آزاد و ب. خ. د. استیالی اندیشه یی، سیاسی و تشکیالتی ح
، نام سازمان سراسری جوانان افغانستان را کیفی مرامی و تشکیالتی

اهداف ، در مسیر اصلی ی بیشتر از پیشبا ابتکار و انرژ انتخاب و توأم
 .اجتماعی خویش فعالیت نماید

، جهت تنطیم ق که بیان فشردۀ تالش های آغازینتوضیحات فو
، خود مؤید گاه اندیشه سیاسی مصالحه ملی استنظام اجتماعی از دید

، بدون ذهنیگری مبتنی بر این اندیشهآنست که تنظیم نظام اجتماعی 
موجود در ساختار اجتماعی  و اعتراف به سهم متکی بر واقعیت های 

ی ـ اقتصادی کشور صورت گرفته و نقش این واقعیت ها در نظام اجتماع
 :بدین ملحوظ به نقش و سهم هریک از. است

 ؛ثابه نخستین واحد ساختاری  جامعهـ افراد به م

و احزاب سیاسی  روه های سیاسی شامل کادر دولتیـ گ
 اپوزسیون ؛

 یکی اعم از ملیت ها و اقوام و قبایل ساکن کشور؛ ـ گروهای اتن

کارمندان ، اقشار و الیه های اجتماعی شامل  کارگران و ـ طبقات
، فرهنگی و اداری در بخش های دولتی ،عرصه های مختلف تولیدی

 خصوصی ؛ 

 دهقانان و زمینداران ؛ ـ 

 تاجران و سرمایه  گذاران خصوصی و پیشه وران ؛ـ 

  ؛نـ زنان و جوانا
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، حقوق و توجه صورت گرفته، طی سیستم حقوقی جامعه
مکلفیت های آنان بمثابه اجزای مرتبط به هم یک ساختار واحد 

ساس این سیستم ، که بر اماعی ـ اقتصادی تعریف گردیده استاجت
قدرت در هر سطحی از ساختار مذکور، توأم با حقوق ، آزادی و حقوقی

 .شده اندو مکفیت های آنان، متعادل ساخته 

تحکیم و تقویت مواضع خود در ، احزاب سیاسی که بخاطر نفوذ
تالش  ،ری دستگاه دولتی مبارزه مینمایندوبدست آوردن رهب دولت

راد ، پشتیبانی حد اکثر افعار های سیاسی جذابمیکنند تا با طرح ش
، طبقات و اقشار اجتماعی و بخش های شامل گروه های اتنیکی)جامعه 

را جلب ( خواسته های یکساندارای مشخصات و  دیگری اجتماعی
رقیب در پروسه مبارزات سیاسی بدین ملحوظ احزاب مختلف  . نمایند
لف و حتی ، چه بسا که مواضع متفاوت را اتخاذ و شعار های مختشان

نبه و چندید طی این مبارزه متقابل   دو جا. متضاد را مطرح مینمایند
، با ل میان خواسته های احزاب مذکوراد، تعمیل تعجانبه و در نتیجه آن

، ممکن می گردد که این داشت ظرفیت های حامی اجتماعی شاندر نظر
بیث و بوسیله ، تثر حقوقیتعادل در پرتو سیستم تدوین شده مردم ساال

 سازگاریزی رعایت میگردد که ضرورت خردور نیروهای سیاسی دخیل
 .و همزیستی را درک مینمایند

جام یافته ی اجتماعی بمثابه نهاد های انسهمچنان سازمان ها
، با وجود مبارزه ممثل اراده جمعی طبقات، اقشار  و الیه های اجتماعی

بهبود شرایط و متداوم بخاطر حفظ و بدست آوردن منافع اقتصادی و 
و در نظرداشت ، در پرتو سیستم حقوقی فوق الذکر امکانات زندگی شان

یش را توأم با خرد ورزی مبتنی ، مطالبات خوظرفیت های حامی شان
نیروهای اجتماعی بردرک ضرورت همخوانی و همزیستی با سایر 

 .متعادل می سازند

با درک همین اصالت در ماده یکصد و چهلم قانون اساسی 
دولت و تمام ارگانهای آن بر »: مهوری افغانستان تاکید گردیده کهج

عالیت کرده نظم افغانستان فاساس قانون اساسی و قوانین جمهوری 
. افع قانونی اتباع را تامین میکند، حقوق و منحقوقی، منافع جامعه
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خصوصی، احزاب سیاسی،  ،موسسات دولتی، کوپراتیفی، مختلط
، مسوولین امور و اتباع مکلف به رعایت قانون سازمانهای اجتماعی

این ماده قانون . «می باشنداساسی و قوانین جمهوری افغانستان 
، ترقیخوا)یاسی دارای مواضع مختلف وهای خرد ورز سنیر اساسی

را به رعایت ارزشها و اساسات حقوقی ( رجعت پسند و محافظه کار
 . مکلف می سازد ،ساالر و حقوق بنیادجامعه مردم 

تماعی خرد ورز و دست آورد باوجود همه مزایای این نظام اج
عمده این مشکالت . توان آن را مبرا از مشکالت دانست، نمیهای آن

 :ه بنیاد گذاشته شده مبتنی بر خرد، این بود کهنظام اجتماعی تاز

ـ نهضت اندیشه یی نظام اجتماعی مورد بحث به وسیله بخش از 
فعالین خردورز و پیشگام سیاسی و اجتماعی تحت رهبری دوکتور 

و مبتنی بر  رت ناشی از اوضاع عینی کشورنجیب هللا بمثابه ضرو
یم و ساختارهای آن ، بنیاد های حقوقی آن تنظطرحم رجحان منافع ملی

بنابر اوضاع ولی . منجمله ساختارهای نظام اجتماعی آن تاسیس گردید
این از ری سدرک سرابحرانی و مداخالت گستردۀ خارجی، زمینه های 

، پیوسته سبوتاژ نهضت و قبول آن از جانب سایر نیرو های سیاسی
، پروسۀ نهاد دایمی ثبات بخشنده یل آن بهتبد بدین ملحوظ و میگردید

به آن آغاز گردیده مشکلی بود که مبارزه بخاطر دستیابی دراز مدت و 
 .و ادامه  یافت

مربوط به هر دو  نامستقل   بنابر همین مسئله بود که نیرو های 
را « پشت و روی یک سکه»نقش ( چپ و راست)جناح سنتی بنیاد گرا 

، طبق سناریوی از قبل ن سیاستدر دو مقطع اوج پیروزی ایاجرأ و 
، در اتحاد باهم دست به دو کودتای نظامی زده در تنطیم شده در خارج

نظام را تضعیف و در کوتای دومی ای ــ  پایه ه 6611حوت 61اولی ـ 
و  جه ساخته ، با عملکرد غیر عقالنیـ به سقوط موا 6616حمل 01 ـ

اختارهای تشکل منجمله س ؛مجموع شیرازه زندگی خالف منافع ملی،
، از هم فروپاشیدند و عی را بدون ارایه بدیل و تحقق آننظام اجتما ۀیافت

، مواضع متفاوت با تداوم جنگ های ذات البینی میان گرایش ها و
 .جعه و جنگ را آغاز و ادامه دادندبنیادگرایان مذکور موج دیگر از فا
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برگرفته  ، 621دانشنامه سیاسی ، صفحه  ،ـ داریوش آشوری 6
 : از

R.Emerson,Form Emrpire,Cambridge,Harvard 
University Rress,1960.   
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 .سایت خاوران موجود در آرشیف 
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 فصل ششم

 مصالحه ملی و نظام اقتصادی

                                

، بتنی بر اندیشه سیاسی مصالحه ملیبرای درک نظام اقتصادی م
نخست الزم است نظام اقتصادی را تعریف نموده و انواع آن را بطور 

 .توضیح نمائیم مختصر

 :ـ تعریف و انواع نظام اقتصادی  1

اجتماعی و اقتصادی ـ  ینظام اقتصادی مجموعۀ از نهاد ها
عناصر متشکلۀ آنهاست که روابط و عملکرد آنان بر مبنی یک اندیشۀ 

ساختار  یک در مبتنی بر این اندیشه،انی حقوقی مباقتصادی ـ سیاسی و 
 کردکه عمل ه شونددیچنان انتظام بخش و بهم مرتبط، واحد( دستگاه)
ستگاه را در استقامت معینی سوق دهند و بر آن نظارت این د رگانیکا

ه یا بهر نمایند تا تولید و خدمات را از لحاظ کمیت و کیفیت با نیازها و
 . وری هرچه بیشتر، متعادل  سازند

ساختارمعین ،عملکرد و بنابرین هرنظام اقتصادی نه تنها دارای 
ری و اندیشه یی خویش نیز ـانی فکـه دارای مبـ، بلکداف مشخصـها

ن نظام ؛ ساختار، عملکرد و اهداف آمی باشند که این مبانی اندیشه یی
های اندیشه یی مؤثر در تشکل و بنیاد. را توجیه و توضیح مینماید

سمتدهی  نظام اقتصادی می باید از قانونمندی تکامل اجتماعی و سطح 
 ؛ همچنان واقعیت های موجود و اثرگذارهـ اجتماعی جامعرشد اقتصادی 

 .، الهام گرفته باشد(داخلی و خارجی)

انسان عالیترین محصول طبیعت  چون جامعه بخش از طبیعت و
، تکامل و انکشاف اقتصادی جوامع بشری ـ که همپا است؛ پروسه رشد

با تکامل جوامع مذکور صورت گرفته و خصلت تاریخی دارند ـ نیز 
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تاکید روی قوانین . انین طبیعی ـ اجتماعی تحقق یابندنمیتوانند جدا از قو
این )عامل انسانی طبیعی ـ اجتماعی بخاطریست که نقش اثرگذار

زیرا از . درامتداد این پروسه برجسته است( عالیترین محصول طبیعت
عامل رشد و تکامل افزار و در  ،یک طرف اگر کار انسان ِ اندیشمند

خود انسان  ، از جانب دیگر مل شیوه تولید میگرددیر و تکانتیجه تغی
گام با آن ، همز این تغییر و تکامل اثر پذیرفته، انیز بمثابه عنصر دخیل
این حقیقت متضمن تغییر و تکامل متداوم یک . تغییر و تکامل می یابد

شیوه تولید به شیوه تولید متکاملتر و همچنان متضمن تغییر و تکامل 
، نظام های چون هریک از شیوه های تولید. می گردد انسانمتداوم 

اقتصادی مختص به خود را دارا اند بنابرین نظام های اقتصادی نیز 
در عین حال نظام . خصلت تاریخی دارند ،مانند شیوه های تولید

اجتماعی  ، گسترده و پیچیده تراقتصادی بخشی و فرعی از نظام کلی
ه و خود بر این نظام اثر اثر پذیرفت ؛ بنابرین از نظام مذکوراست

به همین علت است که نظام اقتصادی اثرات در خور توجهی . میگذارد
فرهنگ مادی و معنوی جامعه داشته، پدیده های  بر تشکل و انکشاف

فردی تحرک و  ، ایجاد انگیزه هایمربوط به فقر و غنا، عدالت و ظلم
د و سکون  را در تمام ، رشد و توسعه و یا رکوابتکار و یا عدم آن

 . ، زمینه میدهدعاد حیات اجتماعی منجمله اقتصادیاب

صادی ـ هایی که زمینه های مساعد برای پیشرفت اقتکشور
 ، از لحاظ رشد و تکامل شیوه تولید واجتماعی شان را داشته اند

ساختار نظام اقتصادی مربوط آن ـ با وجود برخی مختصات متفاوت 
منحصر به فرد شان ـ پنچ مرحله زیرین را تمدنی و حتی جزئیات 

 : ر مراحل از امتداد آن قرار دارندپیموده و یا د

مرحلۀ که انسان : ـ شیوه تولید متکی بر اقتصاد طبیعی  الف
های ابتدایی برای رفع نیازمندی های شان به فرآورده های آماده طبیعی 

شکار  عی واتکای کامل داشتند و صرف با جمع آوری محصوالت طبی
 .حیوانات وحشی، معیشت مینمودند

مرحلۀ از رشد : شیوه تولید متکی بر اقتصاد شبانیـ ب 
اقتصادی ـ اجتماعی یی که انسانها به اهلی ساختن و تربیه حیوانات 
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کی پرداخته و برای رفع نیازمندی های شان از محصوالت و نیروی فزی
 .این حیوانات استفاده می بردند

مرحلۀ از رشد : متکی بر اقتصاد زراعتییوه تولید ـ ش ج
فزون براهلی ساختن و تربیه که انسانها  ااست  اقتصادی ـ اجتماعی

، به آن پرداخته و زراعت دسترسی یافته ، به کشت ومواشی
چون . زمندی های خویش استفاده برده اندازمحصوالتش برای رفع نیا

در آن  غولایجاب مینود تا انسان های مش ،کشت و کار روی زمین
را  ترک کوچیگری زمینه هایاقامت ثابت اختیار نمایند؛ این انکشاف 

شکل گرفتن زندگی  ها ومسکن گزینی انسان باعث مساعد ساخته و
 .روستایی نیز گردید

در تداوم : زراعتی و صنعتیـ شیوه تولید متکی بر اقتصاد  د
 ،، جوامع بشری نه تنها در عرصه های مالداری و زراعتتکامل

بدون مداخله ) ناب طبیعی  خویش را از اتکای کامل بر فرآورده های
، استقالل بخشیدند بلکه به صنعت البسه و سایر مصنوعات (انسان

مورد نیاز خویش نیز دست یافتند که این پروسه از ایجاد حرفه ها و 
صنایع دستی شروع و به مرور زمان از یک طرف با انشعاب و 

دستی  این حرفه ها و از جانب دیگر از کارِ تخصصی شدن هرچه بیشتر 
تبارز . تکامل یافتند( بعد فاریکات بزرگ مونو فکتور ها و)به ماشینی 

شیوه تولید متذکره و فکتور صنعت اعم از صنایع دستی و ماشینی 
ضرورت تاسیس نهاد های ابتدایی بازار را مطرح و در نتیجه ایجاد 

 .گردیدولیه شهر های مدرن را باعث اشکال ا

: ـ شیوه تولید متکی بر اقتصاد زراعتی ، صنعتی و تجارتی  هـ
ارتقای سطح تولید باعث مازاد محصوالت گردیده و ضرورت تاسیس 

. جام به جهانی شدن آن منتهی گردیدبازار مدرن را ایجاب نمود که سران
ه تنها در ساختار و عناصر تاسیس بازار ـ به مفهوم مدرن آن ـ ن

، همچنان چکونگی و هیت نظام های اقتصادیبلکه در ما، متشکله
، در نتیجه مرحله ن تاثیرات فوق العاده وارد نمودهگستره عملکرد آنا

و به  جدیدی در رشد اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بشری گشایش یافت
 . اد و زمینه های هرچه بیشتر بخشید، ابعروابط و مناسبات میان آنان
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کمپیوتر و انترنت  ؛ با نقش روبه تزایداینک در متن مرحله اخیر
، درپروسه تولید، توزیع و یا مبادله؛ ساختارها و عناصر متشکله

، ویژه گی های ماهیوی طرز و سرعت عمل نهاد های اقتصادیهمچنان 
نوع و گسترش هرچه بیشتر ابعاد جدیدی کسب مینمایند که علی الرغم ت

 . ی سازدمبدل م« دهکده کوچک»؛ جهان را دارد به آن

مختصات مراحل مذکور مؤید آنند که با تکامل جوامع بشری 
، عناصر جدید را شامل قتصادی نیز مغلق و پیچیده گردیدهساختار نظام ا

و به تدریج از نظام اقتصادی کامالً بسته به نظام های اقتصادی پیشرفتۀ 
اجتماعات بسته و مبادله یی تکامل نموده و میدان عمل آنان نیز از 

تعریف . و بین المللی را احتوا نموده اند، گسترۀ ملی وچک فراتر رفتهک
، مارا در امر ریک از نظام های بسته ومبادله ییو توضیح مختصر ه

ملی؛ کمک  ۀسیاسی مصالح ۀدرک نظام اقتصادی مبتنی بر اندیش
 :خواهد نمود

 ، ساده و خود کفایم مبتدینظا: ـ  نظام اقتصادی بسته 1 .1

اقتصادی بوده که پروسه انسجام آن زمانی آغاز و ادامه یافت که 
های اولیه محصوالت آمادۀ طبیعی برای رفع نیازمندی های مجتمع 

ذکور به این محصوالت ، یاهم مجتمع های مانسانی اکتفا نه نموده
، ضرورت تولید را درک و خود مهارت های الزم برای قناعت نکرده

دین طریق افراد ـب. ودندـان را کسب نمـز اولیه شرد نیاوـای مـتولید اشی
، استفاده از افزار ساده و ابتداییـ یا مجتمع های بستۀ اولیه ـ انسانی با 

تند و آنچه را که  تولید میکردند، خود مصرف خود به تولید پرداخ
، صرف به انسجام پروسه تولید این نظام اقتصادی خود کفا. مینمودند

نه بمنظور ) ع نیازمدی های خودی مؤلدین آننعمات مادی جهت رف
توجه داشته و معطوف بود به تامین تعادل میان ( مبادله و انباشت
؛ که مؤلدین مذکور لیدی و نیازمندی های خودی مؤلدینفرآورده های تو

 . مجتمع های بسته و کوچک انسانی را شامل میگردیدند 

پروسه تکامل در نتیجه تداوم : یی ـ نظام اقتصادی مبادله 0 .1

اجتماعی ـ اقتصادی جوامع بشری، رویهمرفته کمیت بیشتری از نیروی 
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طح مهارت ، سانسانی درپروسه تولید مشغول، کارهرچه بیشتر تقسیم
، افزارتولید تکامل و سطح مؤثریت و کارایی های حرفوی مؤلدین بهبود

باعث این همه . ابدـمی ی اـدی ارتقـه نسل بعـل بـزار از یک نسـاین اف
دین بطور می گردد تا سطح تولید در حدی بیشتراز نیازمندی های مؤل

کاال های  ، مازاد تولید و تنوع هرچه بیشترروبه تزاید ارتقا یافته
، می باید بطور مازاد مذکور. بار آمده و پیوسته افزایش یابند تولیدی

ظام ن. ان مؤلدین کاال های از هم متفاوت، مبادله می گردیدندمتقابل می
های اقتصادی در چنین وضعیتی بر چگونگی انسجام پروسه تولید، 

ره وری هرچه بیشتر توزیع و مصرف و حفظ تعادل میان تولید با به
نظام های اقتصادی که به ایجاد و حفظ تعادل میان تولید . نظارت مینماید

قتصادی مبادله یی ، بنام نظام اا بهره وری هرچه بیشتر معطوف اندب
نظام های اقتصادی مبادله یی بر حسب تابعیت از . می شوندنامیده 

انگیزه های مسلط جهت تعمیل شیوه های تحقق تعادل به دو نوع تقسیم 
میگردند که یکی حد اکثر بهره را به نفع مالکیت خصوصی و دیگری 

 .ع مالکیت اجتماعی استقامت میدهندآن را به نف

م های اقتصادی بسته جهان کنونی با اکثریت قریب به اتفاق نظا
مبادله یی غیر بازار را  ، مرحله مبتدی نظام های عنعنویو حتی اکثراً 

وت تکامل درنظرداشت سطوح متفا ، حیات اقتصادی شان را باعقب زده
، مبتنی براصول نظام پیشرفته اقتصادی اجتماعی ـ اقتصادی خویش

بر برخی بنا، نظام اقتصادی مبادله یی. مبادله یی انسجام می بخشند
یی  ـهادلـادی مبـام اقتصـنظ»واع ـه انـ، بمـاوت از هـخصوصیات متف

 .تقسیم میگردند« مبادله یی بازار نظام اقتصادی»و« غیر بازار

 :نظام اقتصادی مبادله یی غیر بازار  ـ1. 0 .1

نظام اقتصادی مبادله یی غیر بازار نیز بنابرمختصات متفاوت 
، به دو دستۀ اقتصادی جامعه سطح رشد اجتماعی ـشان، ناشی از 

 .سوسیالستی تقسیم میگردند عنعنوی و

طی مراحل : عنوی اقتصادی مبادله یی غیربازارـ نظام عن الف

توانمندی انسان برای تولید اضافی؛ مبتدی بعد از نظام اقتصادی بسته و 
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، کاالهای (های کوچک تولیدی، خانواده و یاهم مجتمع فرد)مؤلدین 
ز نیازمندی شان را جهت بدست آوردن کالهای متنوع تولیدی اضافه ا

چنین . میکردند( تبادل جنس به جنس)ادله مورد نیاز شان با همدیگر مب
بادله یی غیر بازار یاد نظام اقتصادی را بنام نظام عنعنوی اقتصادی م

بمثابه وسیله مبادله  درین نظام اقتصادی حتی پول فزیکی نیز. مینمایند
نظام . ه تبادله، جنس به جنس صورت میگرفتوجود نداشت، بلک

عنعنوی اقتصادی مبادله یی غیر بازار، ابتدایی ترین نظام اقتصادی 
، خانواده ها و میان افراد)ین گستردگی ساحه عمل مبادله یی با کمتر

( مجتمع های کوچک انسانی که در ساحات نزدیک باهم زندگی میکردند
، توجه ه تعادل میان تولید و بهروریله ببوده و در پروسه تولید و مباد

 .داشته است 

نوعی از نظام های اقتصادی : ـ نظام اقتصادی سوسیالستیب 

دولتی و اشتراکی تعاونی )جوامع مدرن مبتنی بر مالکیت اجتماعی 
ه به میکانیزم است که بی توج( مجتمع از افراد دارای حرفه مشترک

و مصرف از طریق پالن ، توزیع عملکرد بازار آزاد؛ پروسه تولید
ی مرکزی به وسیله دولت سوسیالستی، تنظیم، تعمیل و رهبری گذار

آزادی های فردی در  این نظام با تکیه بر اصالت جمع و نفی. میگردد
، ضمن تامین زمینه مالکیت، سرمایه گذاری، انتخاب شغل و مصرف

امکان ، های اولیه و برقراری برابری نسبیمعیشت عمومی در حد نیاز
فعالیت های آزاد اقتصادی افراد را سلب کرده و بدین طریق با بی 

ذکور ، کارایی فعالیت مگیزه های فردی در فعالیت اقتصادیاعتنایی به ان
 .را در سطح نازل باعث میگردد

فیلسوف و اقتصاد دان انقالبی ( 1113ـ  1111)کارل مارکس 
و بخصوص با نشر  1119در « نقد اقتصاد سیاسی»آلمان با نشر کتاب 

بنیاد های اندیشه یی نظام اقتصادی  1181در « سرمایه»کتاب معروف 
برعکس ِ رویا های مارکس و بر خالف . سوسیالستی را ارائه داشت

انتظارات او طبقه کارگر کشورهای پیشرفته صنعتی در انجام رسالت 
 تحت ناکام ماندند ولی( پیروزی انقالبات سوسیالستی)انقالبی شان 

، طبقه کارگر روسیه تحت رهبری حزب جاذبه اندیشه های مارکسیستی
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را به پیروزی رسانیدند که  1918، انقالب اکتوبر کمونیست آن کشور
سرانجام به تاسیس دولت سوسیالستی اتحاد جماهیر شوروی منتج و 

در یک بخش بزرگ جهان  نظام اقتصادی سوسیالستی روئیت و بعد ها
 . گسترش یافت

م تصادی فروپاشی اتحاد شوروی و سقوط نظااق علل
دی سقوط نظام ، همچنان علل اقتصاسوسیالستی آن بعد از هفتاد سال

رگشت شان به نظامهای های اروپای شرقی و بهای سوسیالستی کشور
چند کشوری که  ، افزون بر آن رکود مزمن اقتصادی درسرمایه داری

، همه ه دوش میکشندن نظام اقتصادی را بیر ایذهنوز بار تحمل ناپ
مؤید تجربه ناکام این نظام اقتصادی ـ حد اقل در وضعیت کنونی رشد 

ار نمود که درین میان تجربه باید تذک. اقتصادی و اجتماعی جهان ـ اند 
، از معیارهای سنتی اقتصاد عدول جمهوری چین صنعتی شده

 .  و رونق مجدد اقتصادی آن جالب استسوسیالستی 

چین در اخیر سالهای دهه هفتاد قرن گذشته  جمهوری توده یی
برخی اصالحات اقتصادی را در قرأ و قصبات این کشور عملی نمود و 

، متکی بر تجارب حاصله. دریج آنرا بسوی شهر ها گسترش دادبه ت
نظام اقتصادی »این اصالحات را بسوی تاسیس  1990 دولت درسال

اهداف و  0223 سرانجام درسال جهت داده و« بازارسوسیالستی
ادی بازار تکمیل نظام اقتص» وظایف استقامت مذکور را بسوی

نظام نسبتاً کامل اقتصاد  0212در سال . تثبیت نمود« سوسیالستی
هرچه آنرا 0202بازار سوسیالستی را ایجاد کرد و قرار است تا سال 

این نظام اقتصادی با اتکا بر اقتصاد صنعتی و بر . بیشتر تکمیل نماید
قرار گرفتن مالکیت عمومی وجود انواع مالکیت با محور  مبنای

و  ؛ آزاد و مبتنی بر رقابت، پذیرفتن مشحصات بازار مدرن(دولتی)
این پروسه با . تجارت درهای باز ِ رو به خارج؛ تاسیس یافته است

، ساختار ها و افزار سنتی به مدرن، تقسیم مجدد منابع تغییر تدریجی
شی جهت جذب هرچه بیشتر و مؤثرتر بکاربرد شیوه های انگیز

رشد ، هماهنگی در فعالیتهای اقتصادی توأم بوده نیروهای انسانی
، تکامل و گسترش عرضه خدمات انسان با انسانی ساختن طبیعت

، رشد و انکشاف رفاه عمومی عمومی توسط دولت بمنظور تامین
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ها و روستا را هدف قرار داده هماهنگ اقتصادی و اجتماعی شهر 
 . ستا

 : ـ نظام اقتصادی بازار آزاد0. 0 .1

این نظام اقتصادی به مالکیت خصوصی اتکأ و به مکانیزم بازار 
آزاد جهت ایجاد خود به خودی تعادل میان تولید با بهره وری حد اکثر، 

. عدم پالن گذاری مرکزی درین زمینه، اعتقاد داردعدم مداخله دولت و 
انتخاب نوع شغل، محل، )اشتغال آزادی حق ؛ مفهوم آزادی اقتصادی

نواع ، تعیین هدف اشتغال مبنی برتولید و تجارت امدت و زمان اشتغال
؛ آزادی مالک در استفاده از حقوق (کاال ها و یا هم عرضه خدمات

حق مصرف و بهره برداری از )مالکیت نسبت به دارایی و درآمد 
ر دارایی زودن ب، حق افآمد مطابق به تمایل و اراده مالکدارایی و در

گذاشتن دارایی و به ارث بردن ، حق به ارث از راه مبادالت و تجارت
، آزادی تجارت داخلی و خارجی و  ؛ آزادی بازار، آزادی رقابت(آن

مقصود از آزادی در عرصه های . را بیان میداردآزادی فعالیت بانک ها 
یان کلی ، یا با بر مقابل دولت و دخالت های آن استفوق آزاد بودن د

پایه های نظری . دخالت دولت در امور اقتصادی است نفی هر نوع
در انگلستان به وسیله آدام سمیت  11اقتصاد سنتی بازار آزاد در قرن 

احساس ۀ نظری»هایی تحت عناوین با نشر کتاب ( 1899ـ  1803)
 ، مطرح و به مثابه بخشی از مجموعه دیدگاه«ثروت ملل»و « عاطفی

، اقتصاد و سیاست درعرصه های فلسفه، جامعه شناسی های لیبرالیزم
 .       در اوج اعتبار خود قرار گرفت 19 پذیرفته شد که در قرن

جحیت آزادی های لیبرالیزم اقتصادی با تکیه بر اصالت فرد و ار
در کسب  است که اگر هر یک از افراد جامعه، معتقد نامحدود فردی

و آنان بتوانند بدون موانع  و  منافع شخصی خویش آزاد گذاشته شوند
، آنگاه منافع اهند نفع شخصی شان را تامین کنندآنطوریکه خود میخو

؛ زیرا گرددهم به بهترین شکل تامین می(منافع جامعه)تمام افراد جامعه 
، هماهنگی منافع ا و منافع افراد در بازار رقابتیبنابر برخورد نیرو ه

ام سمیت اقتصاد دان به اعتقاد آد. رد و جامعه تامین و همسو میگردندف
، این همان دست نامریی است که بازار را تنظیم میکند مشهور کالسیک
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هنگی اقتصادی آن را بسوی تعادل و هما ،و به کمک میکانیزم قیمت ها
نظام اقتصادی سرمایه داری لیبرال معتقد است که با چنین . می کشاند

ی فعالیت اقتصادی و ابتکار راشیوه یی زمینه های تحریکِ انگیزه ها ب
 . اد ایجاد میگرددافردر 

تجربه تاریخی کشورهای دارای نظام اقتصادی بازار آزاد نیز 
مؤید آن است که این نظام اقتصادی علی الرغم آنکه انگیزه های 
نیرومندی را جهت دستیابی به بهره وری هرچه بیشتر و برای 

در ماهیت خویش علل  ابتکارات و نوآوری ها تبارز میدهد، ولی
پدیده های همچون مازاد تولید و . وعوامل بحران زا را نیز حاوی است

تسلط بر بازارهای داخلی و جهانی،  توسل به شیوه های زورگویانه
ضاع اجتماعی، نارضایتی های عمومی، ، وخامت اوبیکاری، فقر

، ماشین شکنی بوسیله کارگران خشمگین بیکار تظاهرات و اعتصابات
، کارایی و ن های اقتصادی و اجتماعی را مرئیبحرا... شده و 

بقای آن را مورد سوال مشروعیت نظام اقتصادی سرمایه داری آزاد و 
 ـ 1113)با توجه به حقایق مذکور جان مینارد کینز . قرار میدهد

، اقتصاد دان مشهور انگلیسی، برخالف نظریات آدام سمیت( 1121
را مطرح و در « ازمانیافته سرمایه داریتوسعه بازارهای س»نظریه 

، بسیاری از نظریات آدام «پایان عصر اقتصاد عدم مداخله»م رسالۀ بنا
سمیت مبنی برعدم مداخله دولت در بازار و نتایج مکانیزم بازار آزاد 

نتایج برخورد منافع نیروها و افراد طی پروسه عرصه و تقاضا در )
تبارز بحران ها باعث عقب .  دانسترا مردود ( مبتنی بر رقابت بازار

ش نظریات جان مینارد کینز نشینی نظام سرمایه داری آزاد سنتی و پذیر
ریفورم های درین ، قوانینی وضع و تعمیل آنان به تحوالت و گردیده

، مطلقیت دو اصل مالکیت خصوصی با این تحوالت.  نظام منجر گردید
ت  ـ که به نفع مالکیت و آزادی اقتصادی به مفهوم عدم مداخله دول

حوالت که این ت. قای آن تمام میشد ـ از میان رفتخصوصی و بمنظور ب
آغاز شد، رفته رفته تکامل پیدا کرد، جنگ جهانی اول  19در نیمه قرن 

نیز  1901و  1919، بحران های اقتصادی سالهای 1912در سال 
با . تدولت ها را در اقتصاد فراهم ساخزمینه مداخله بیش از پیش 

زمینه برای افزایش مداخالت (  1922ـ  1939) جنگ جهانی دوم 
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در نتیجه از نیمه قرن . الیت های اقتصادی بیشتر فراهم شددولت در فع
ابرقبول تناسب مختلف ، بنبه بعد در کشور های سرمایه داری بیستم

 . اقتصادی سرمایه داری شکل گرفتند ؛ نظام هایمداخله دولت

مایه داری که بر بنیاد بهره و انباشت هرچه ولی نظام های سر
، مدت زیادی نظام اقتصادی مبتنی بیشتر سرمایه خصوصی بنا می یابند

، لهذا در دهه هفتاد و هشتاد ات کینز را تحمل نموده نتوانستندبر نظری
قرن بیستم با انتخاب رونالد ریگن بحیث رئیس جمهور امریکا و 

، گرایش مجدد لیبرالیزم لستانریت تاچر در مقام صدارت انگمارگ
تبارز نمود که بازهم بر مبنای مکتب فکری ( نیولیبرالیسم)اقتصادی 

«Laisse- Faire»(1 )جریان نیو لیبرالیزم در  .انتظام می یافت
کشورهای پیشرفته سرمایه داری نقش دولت در اقتصاد را با تضعیف 

، ی دولتیوصی سازی نهاد های اقتصادمداخله دولت در بازار و خص
بحران اقتصادی سالهای اخیر حلقه دیگری در . اختدوباره کمرنگ س

تسلسل بحران های ناشی از ماهیت نظام سرمایه داری نیولیبرال است 
که تمام کشورهای سرمایه داری را در نوردید و تاثیرات منفی گسترده 

، هنوز هم د نمود که با وجود تالش های زیادیی بر تمام جهان وار
 . به مشاهده نمی رسد ه های بیرون رفت از آننشان

تجارب زنده جهانی مؤید آن اند که هم نظام سنتی اقتصادی 
سوسیالستی و هم سرمایه داری لیبرال ماهیتاً نظام های اقتصادی 

بدین . میتوانند پایان تاریخ تصور گردند، بلکه تاریخی اندبحرانزا اند و ن
ی این نظامها نیز نمیتوانند مجزا ملحوظ مبانی سنتی فکری و اندیشه ی

به همین ملحوظ اگر جان . جسم عملی داده های شان تصور شونداز ت
را « توسعه بازارهای سازمانیافته سرمایه داری»میارد کینز نظریه 

، نظام ری لیبرال مطرح و در مواقع بحرانبرای اصالح نظام سرمایه دا
آن مبادرت می ورزند و های متذکره مغایر خواست ذاتی خود به تعمیل 

یا اگر جمهوری سوسیالستی چین نیز مغایر ماهیت نظام سوسیالستی به 
، خود مبادرت می ورزد« بازار سوسیالستینظام اقتصادی »تاسیس 

مؤید ناگزیری دو گرایش متضاد انتها پسند و اعتراف آنان به ناکارایی 
 .ن در کشورهای پیش رفته صنعتی استمطلق گرایی آنا
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، ق الذکر ِ کشورهای پیشرفته صنعتیرنظرداشت تجارب فوبا د
کشورهای روبه انکشاف ـ منجمله افغانستان ـ می باید با در نظرداشت 

مؤثر مثبت و واقعیت های عینی اجتماعی ـ اقتصادی خویش و عوامل 
نکشاف اقتصادی خود ، راه دستیابی به رشد و امنفی منطقوی و جهانی

، ماهیت و مختصات ساختاری نظام اقتصادی شان و شان را انتخاب
 . چگونگی عملکرد عناصر متشکله این نظام را مشخص سازند

اندیشه سیاسی مصالحه ملی با توجه به دیدگاه فوق و با نقد 
، نظام نظر حزب دموکراتیک خلق افغانستاننظام اقتصادی سنتی مورد 

ود اوضاع و از اقتصادی یی را مطرح نمود که با واقعیت های موج
. اجتماعی کشور هماهنگی کامل داشت جمله سطح رشد اقتصادی ـ

قانون اساسی )م اقتصادی در قانون اساسی جدید اساسات این نظا
و تعدیل شده به وسیله  1311، مصوب لویه جرگه جمهوری افغانستان

ین درج و جرئیات آن در سایر قوان( خورشیدی 1319لویه جرگه 
پروسه انتظام و تعمیل نظام متذکره . تسجیل گردید جمهوری افغانستان

 1381 ـ 1311بوسیله دولت جمهوری افغانستان بین سالهای 
؛ ولی با کودتای نظامی علیه دولت خورشیدی آغاز و ادامه یافت

، پروسه مذکور متوقف و با 1381حمل  01جمهوری افغانستان در 
ودتاچیان، به از جانب ک 1381تسلیمی قدرت دولتی در هشتم ثور 

 به تعقیب آن ستان وساخته شده در پاکو « مجاهدین»حکومت نامنهاد 
 .قتصادی مذکور کامالً تخریب گردیدنظام ا فروپاشی ساختار های دولتی،

 :صادی مبتنی بر اندیشه مصالحه ملینظام اقت ـ 3 .1

افغانستان چنانچه در آستانه انتقال قدرت به حزب دموکراتیک 
 حالت گذار کاهالنه از شیوه تولید زراعتی به شیوه خلق افغانستان در

. د. تولید زراعتی و صنعتی قرار داشت، در طی مدت انتقال قدرت به ح
، (1311ـ ثور  1318ثور ) الحه ملی ا تا اعالم سیاست مص. خ

یق منجمله تعم ؛، این حزب به دالیل متعددا. خ. د. برعکس ادعا های ح
نه تنها نتوانست در ساختار  ،دهو گسترش جنگِ از قبل آغاز ش

؛ بلکه ا های خویش تغییراتی وارد  نمایداقتصادی کشور مطابق به ادع
شاخص های رشد در عرصه های مختلف اقتصادی نیز در مقایسه با 
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سالهای قبل با اُفِت ناشی از علل عینی مواجه و چرخ اقتصادی کشور 
ا سرمایه های زیر. بر محور کمک های خارجی می چرخید بطور عمده

، از کادرهای ملی در عرصه های علمی، اداریخصوصی و بسیاری 
فنی و نیروی کار اقتصادی یا از کشور فرار نموده و یا هم به بهانه 

کنار  ، از کار فعالنظام و تحمل ناپذیری دگر اندیشانعدم وفاداری به 
، تخریب شبکه های آبیاری را باعث و زده شدند و گسترش ساحه جنگ

، فابریکات و زراعتی فاقد بهره برداری گردیده ر نتیجه زمین هاید
جوان  معادن از فعالیت بازمانده و نیروهای انسانی بخصوص نیروهای

قابل و متخاصم جنگ ، در جبهه های متبه عوض فعالیت های اقتصادی
 . مصروف گردیدند

حزب طبقه »برخورد ایدولوژیک حزب دموکراتیک خلق بمثابه 
با واقعیت های جامعه افغانی منجمله « ام زحمتکشان افغانستانکاگر وتم

های ذهنی خوشبینانۀ مبتنی بر  واقعیت های اقتصادی و نتیجه گیری
و گسترش دامنه ، بزرگترین اشتباه این حزب و یکی از عوامل تشدید آن

اثرات نامطلوب این اشتباه بعد از پیروزی قیام . جنگ محسوب میگردید
خوانده شد ـ و « انقالب ثور»خورشیدی ـ که  1318ر نظامی هفتم ثو

ه بزرگتر و ، هرچ«ص بعد ازمرحله نوین و تکاملی آنبخصو»
از این میان بود که با تمایل ماجراجویانه پرش از . زیانبارتر تبارز نمود

، مطابق به متن مقدمه اصول احل طبیعی رشد اجتماعی ـ اقتصادیمر
البی جمهوری دموکراتیک انقشورای  1319حمل  01اساسی مصوب 

دولت طراز جدید جمهوری »و « انقالب ثور»، هدف اساسی افغانستان
به پیروزی رسانیدن نهایی انقالب ملی ... دموکراتیک افغانستان 

راه رشد غیرسرمایه »با گزینش « دموکراتیک و اعمار جامعه نوین 
می باید خوانده شد که مطابق به مادۀ هجدهم این اصول اساسی « داری

 . می انجامید« تمام انواع استثمار امحای»به 

اقدامات عجوالنه رهبری حزبی و دولتی طی نخستین ماهای بعد 
حات در رابطه به امر اصولی اصال 1318از پیروزی قیام نظامی ثور 

، تبارز خصومت با صاحبان سرمایه ارضی و تعمیل ماجراجویانه آن
، مصادره امالک و حذف حضور آنان در «لیسرمایه داران م»بشمول 

وضعیت سیاسی کشور، تعمیل سیاست خارجی یک جانبه اقتصادی با 
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ات کشور های سوسیالستی در ضدیت با جهان سرمایه داری و تبلیغ
، همه و همه نه تنها به بودن« سرخ»لجام گسیختۀ جلوه گری به 

یز زمینه اپوسیون افغانی بلکه برای دستگاه های تبلیغاتی خارجی ن
و وحشت و فرار سرمایه ها و کادرهای  مساعد نمود که با ایجاد ترس

کشور را نه تنها از ظرفیت های  ، نظام اقتصادی در خور تغییرملی
مساعد داخلی و از امکانات جلب سرمایه گذاری های مفید خارجی 

د بلکه افغانستان را بسوی بحران عمیق اقتصادی نیزسوق نمحروم ساز
؛ بخصوص کمک های ه جزکمک های کشورهای سوسیالستیک دننمای

محدود و مشروِط ـ توأم با دکته ـ اتحادشوروی ، که خود نیز در لجنزار 
 .  ت و پا میزد، اتکای دیگری نداشتعمیق بحران روبتزاید اقتصادی دس

بنابرین سیاست اقتصادی حزب دموکراتیک خلق و دولت 
لی گردید افزون بر عوامل جمهوری دموکراتیک افغانستان نیز عام

و گسترش جنگ آغاز شده در دیگری داخلی و خارجی جهت تعمیق 
؛ جنگ ادامه سیاست است به بی جهت نیست که گفته اند. کشور ما

 .ر و سیاست بیان فشرده اقتصاد استشیوه و با استفاده از افزار دیگ
به این ملحوظ جستجو و تشخیص عوامل اقتصادی جنگ در مبانی 

نیز ، موکراتیک خلق افغانستان و رفع آنلوژیک و سیاسی حزب دایدو
ن پاسخ ملی به آ ۀسیاسی مصالح ۀرسالتی بود که می باید اندیش

 . خردورزانۀ را ارائه میداد

گرای معتقد  ، اندیشه واقعیت چون اندیشه سیاسی مصالحه ملی
وسه به کثرت و تعادل ضرور میان عناصر و روند های کثیر در پر

، نظام اقتصادی بنابرین؛ این اندیشه. ل اجتماعی ـ اقتصادی استتکام
مورد نظر خویش را متکی بر بنیاد های فکری ـ فلسفی و هماهنگ با 

پیشنهادی خویش مطرح نموده   ماهیت دستگاه سیاسی و نظام اجتماعی
و با در نظرداشت سطح رشد اجتماعی ـ اقتصادی، شناخت از انواع 

و نقش متعادل هر یک از آنان در پروسه رشد و موجود مالکیت و سهم 
انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی کشور برگزیده و با چنین گزینشی تالش 

جلب ممکن  نمود تا با به کاراندازی مؤثر انواع سرمایه های داخلی و
، بر بحران اقتصادی موجود غلبه نموده، سرمایه های مفید خارجی

اف اقتصادی ـ اجتماعی کشور را ، رشد و انکش ا تامینمنافع جامعه ر
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، وفور کمیت و ارتقای کیفیت فرآورده های تولیدی را با در تضمین
، رشد و انکشاف رفتن ضرورت و سلیقه مصرف کنندگاننظرگ

افزارکار، ارتقای مهارت های مسلکی مؤلدین اعم از کارفرما و کارگر، 
... واد خام ونتر مبازاریابی بهتر در داخل و خارج ، تهیه بهتر و ارزا

 . را باعث گردد 

اندیشه مصالحه ملی معتقد بود واست که در صورت انتظام 
، ایجاد بتنی بر احترام به آزادی اقتصادیارشادی نظام اقتصادی م

فضای معقول برای عملکرد میکانیزم بازار، رعایت اصول افزایش 
بهبود کیفیت  ،تقسیم و تخصصی ساختن کار)تولید  کمیت و بهبود کیفیت

معقول انگیزه رقابت و نفع  ، تحریک مؤثر وو مؤثریت افزار کار
ر متشکله عوامل تولید ، تقسیم عادالنه ارزش اضافی بر عناص(شخصی

؛ کرایه وعی سرمایه که جهت خرید افزارکار، حجم مجمنیروی کار)
ار میروند و مدیریت کارگاه و سایر ضرورت های پروسه تولید بک

اقتصادی ، تشخیص جواب معقول به سه سوال اساسی (دجریان تولی
 تقاضا .؟این کاال ها چگونه تولید شوند .کدام کاالها تولید شوند؟)

و پالن گذاری ـ بخصوص ( .؟دگان کاالهای مذکور چی کسانی اندکنن
؛ یربنایی ـ  رشد و انکشاف اقتصادیپالنگذاری پروژه های بزرگ ز
یابد که از تعادل درونی میان عناصر  نظام اقتصادی کارایی انسجام می

و  ، ازدیاد سرمایهار بوده و باعث افزایش سطح تولیدمتشکله برخورد
 . کاهش سطح فقر در کشور می گردد

، در ت اصول فوق و تعریف نظام اقتصادیبا درنظرداش
جمهوری افغانستان مجموعه منسجم از نهاد ها و ارزش های حقوقی 

اندیشه سیاسی مصالحه ملی ایجاد گردید که  انتظام اقتصادی مبتنی بر
ل میان عناصر و روند های اقتصادی، نظارت بر چگونگی تحقق تعاد

 . نمایند

 1311قانون اساسی جمهوری افغانستان ـ مصوب لویه جرگه 
تعدیل گردید ـ با رد مدل  1319خورشیدی که به وسیله لویه جرگه 

و طرد اهداف « راه رشد غیر سرمایه داری»کلیشه یی و ایدولوژیک 
به پیروزی رسانیدن نهایی انقالب ملی دموکراتیک و اعمار »ذهنی 
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، اهداف «تمام انواع استثمار امحای»چنان و هم« جامعه نوین 
اعمار » مطابق به مقدمه قانون اساسی مذکور. واقعبینانه را برگزید

« اجتماعی و ارتقای سطح زندگی مردم، مجدد و رشد متوازن اقتصادی
. ولت جمهور افغانستان تعیین گردیدبحیث اهداف سیاست اقتصادی د

افغانستان هوری برای دستیابی به اهداف متذکره قانون اسای جم
 :تصریح مینماید که

دولت سیاست اقتصادی را که هدف آن بسیج و »: ـ ماده هجدهم 
،ارتقای سطح منابع کشور بخاطر رفع عقب ماندگیبکار بردن تمام 

، عملی تماعی ـ اقتصادی جامعه می باشدزندگی مردم، تکامل ساختار اج
اجتماعی را تنظیم  مینماید و به این منظور پالنهای انکشاف اقتصادی و

 . «و تطبیق میکند

ده ـ انواع مالکیت در کشور تثبیت و از تعرض مصؤن خوانده ش
ماده نزدهم قانون درین زمینه در . و مورد حمایت دولت قرار  گرفت

جمهوری افغانستان به اشکال دولتی، ملکیت در » : اساسی آمده است
انهای سازم، شخصی و ملکیت مختلط، کوپراتیفی، اوقاف، خصوصی

دولت . ملکیت از تعرض مصوون است. سیاسی و اجتماعی وجود دارد
بر بنیاد همین حکم قانون . «انواع ملکیت قانونی حمایت میکند از تمام

اساسی تمام دارایی های منقول و غیر منقول افراد و اشخاص حقیقی و 
و یا از جانب دولت ضبط  1311ـ  1318حکمی که در جریان سالهای 

؛ بدون هیچگونه قید و شرطی به مالکین و تامین قرار گرفته بودندتحت 
 .یا وکالی قانونی شان بازگردانیده شدند

افزون بر آن در قانون آساسی جدید با تعیین حد و مرز ملکیت 
، زمینه های گسترده یی قانونی برای تشبث و فعالیت آزاد دولتی های

 :  نواع سرمایه نیز مساعد ساخته  شدسایرا

مهوری افغانستان منابع زیر در ج»:ـ ماده بیستم قانون اساسی
زمینی، جنگل ها، چراگاه ها، معادن، منابع اساسی انرژی، آبدات 
تاریخی، تاسیسات رادیو و تلویزیون، تاسیسات مخابراتی، بند های 

. از جمله ملکیت های دولت می باشد ، بنادر و خطوط مواصالتیبزرگ



   022  ملی مصالحۀ    

 

 

ی جهت استفاده از جنگل ها ، چراگاه ها، ش خصوصسرمایه گذاری بخ
دن و خرید و فروش وسایل مخابراتی، طبق قانون ، معامنابع انرژی
ها، بیمه و  در جمهوری افغانستان در کنار بانک. مجاز است

، بیمه و ترانسپورت ترانسپورت هوایی دولتی، ایجاد بانک های سهامی
طبق قانون مجاز  صوصی و مختلطهوایی مختلط و ترانسپورت زمینی خ

ت در جمهوری افغانستان فعالیت نمایندگی بانک ها و موسسا. است
 .«بیمه خارجی طبق قانون مجاز است

و دولت در امر تقویه »: سیـ  ماده بیست و یکم قانون اسا
لبانه مردم را در ، اشتراک دواوطگسترش کوپراتیف ها مساعدت کرده

 «.آن تشویق میکند

را پیشه وران  دولت فعالیت انفرادی»: ـ ماده بیست و دوم
رتقای سطح مهارت حرفوی پیشه وران، تامین حمایت نموده در امر ا

کمک های همه جانبه  ، مواد خام و فروش محصوالت شانوسایل کار
 «.مبذول میدارد

دولت بمنظور احیا و » :ـ ماده بیست و سوم قانون اساسی
دهقانان و زمین داران ، کمک های متمم زراعتی را به انکشاف زراعت

انجام میدهد و در ایجاد فارم های زراعتی و میکانیزه مختلط و 
 «.می نماید خصوصی و آبادی زمین های بکر و بایر مساعدت مؤثر

دولت برای کوچیان و مالداران امکان »: ـ ماده بیست و چهارم
اد شرایط استفاده از چراگاه ها را طبق قانون تضمین نموده جهت ایج

، اعد برای رشد مالداری، فروش محصوالت، بهبود شرایط اقتصادیمس
 «.عی و معیشتی آنها مساعدت مینمایداجتما

دولت مصوونیت سرمایه »: ـ ماده بیست و پنجم قانون اساسی
گذاری خصوصی را به منظور انکشاف اقتصاد ملی تضمین نموده 

ختمان، یه داران ملی را در انکشاف صنایع، تجارت، سااشتراک سرما
ت طبق قانون تشویق و حمایه ، زراعت و عرصه های خدماترانسپورت

دولت مناسبات سودمند و همه جانبه را با متشبثان خصوصی . میکند
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توسعه داده و از سکتور خصوصی در مقابل رقابت با سرمایه خارجی 
، منافع یه میکند و حین تنظیم سیاست مالی، کریدتی، گمرکی و قیمحما

 «.ی را طبق قانون در نظر میگیردصوصسکتور خ

دولت به منظور رشد »: ـ ماده بیست و هفتم قانون اساسی
انستان طبق اقتصاد ملی سرمایه گذاری خارجی را در جمهوری افغ

 « .قانون تشویق می نماید

حق »:ست و نهم تسجیل گردیده است که سرانجام درماده بی      
 « .نون تنظیم میگرددت اسالم توسط قاوراثِت ملکیت طبق شرعی

کر قانون اساسی جمهوری با در نظرداشت ارزشهای فوق الذ
درین . ، تصویب و نافذ گردیدتدوین، سیستم جدید حقوقی افغانستان

 ، قانون حقوق وقانون کار ،اط قانون سرمایه گذاری های خصوصیارتب
مکلفیت های کارکنان و کافرمایان، قانون بانک ها، قانون تجارت، 

ن اتاق های تجارت، قانون گمرکات، قانون کوپراتیف ها، قانون قانو
، قانون آباد کردن ی، قانون آب، قانون تنظیم مناسبات ارضزمینداری

یازات معلولین ، قانون امتی بکر به وسیله سرمایه های خصوصیاراض
، قانون ممنوعیت و بازماندگان شهدا، قانون مهاجرین و عودت کنندکان

 .نافذ و مورد تطبیق قرار گرفت... اد مخدر و کشت و قاچاق مو

سیاست های اقتصادی حزب نیز بعد از اعالم سیاست مصالحه 
ملی در استقامت احکام فوق الذکر قانون اساسی و قوانین متمم آن عیار 

دوکتور نجیب هللا رهبر و . تغییر کیفی یافت 1319نگره سرطان و در ک
پیروی از »:وضاحت بخشید که  بنیادگذار حزب وطن در کنگره مذکور،

راه رشد غیرسرمایه داری یعنی از ساده ساختن مسایل و رجوع به یک 
یک یا چند مرحله فرضیه تیوریک اثبات ناشده درباره طفره رفتن از 

تعیین این هدف نه از تحلیل عینی جامعه بلکه از . رشد طبیعی جامعه
سؤ تفکر ناقص اثرات  .های جزمی تیوریک بیگانه ناشی شد فورمول

حزب در باره مسئله رشد پس از آن ظاهر گردید که قدرت سیاسی را در 
قایل شدن رجحان به رشد سکتور دولتی و نادیده گرفتن . تدست گرف
، اصالحات ارضی قعی سکتور خصوصی در حیات اقتصادینقش وا
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ثریت اقتصادی و نتایج رادیکال و عجوالنه بدون درنظرداشت مؤ
، باره جلب سرمایه گذاری های خارجیتوجهی در ، بیاجتماعی آن

تفکر جدید حزب ما بر اساس . ... اثرات مصیبت باری را به بار آورد 
. و نه طفره رفتن از آن اتکا دارد حکم رشد طبیعی تاریخی جامعه

مسئله که از لحاظ اقتصادی در برابر ما مطرح است اینست که چگونه 
ا به منظور جلب انواع مختلف میتوانیم مکانیزم مؤثر اقتصادی ر

شاف سریع سرمایه ها در کشور بسوی فعالیت مثمر و تامین کننده انک
طریق  برای این مسئله ما از ، ایجاد کنیم واقتصادی و اجتماعی مجدد

با صراحت . توسعه اقتصاد بازار و تشبثات آزاد اقتصادی پاسخ میگوئیم
ادی ـ اجتماعی درجهت اعالم میداریم که جانبدار انکشاف سریع اقتص

 .«اشیمبرفته و سطح بلند رفاه اجتماعی میایجاد یک جامعه مدرن و پیش

طی همین کنگره در رابطه به  ب هللادوکتور نجی همچنان
برخورد جدید »: زب وطن وضاحت بخشیدند که این سندمرامنامه ح

حزب را به مسئله مالکیت و همزیستی سیستم های مختلف اقتصادی 
واقعیت های عینی موجود بخاطر رشد و انکشاف اقتصادی ـ مبتنی بر 

بربنیاد . «رگذشته اغلباً نادیده گرفته میشد، بازتاب میدهداجتماعی که د
صوب همین ، در بخش اقتصادی مرامنامه حزب وطن ـ مهمین برداشت

ادی در حزب کلیه نهاد های موجود اقتص»: کنگره ـ تسجیل گردید که
، تلط و کوپراتیفی را در نظر داشته، مخصوصیکشور اعم از دولتی، خ

و پالنهای  از رشد آزاد و هماهنگ آنها بر مبنای میکانیزم بازار آزاد
، حزب وطن متعهد همچنان درین مرامنامه. «ارشادی حمایت می کند
حمایت از پالن های ارشادی در سکتور دولتی »گردیده تا بخاطر تحقق 

یر تشویقی برای سکتور و خصوصی وارائه مشوره ها و تداب
خصوصی، اتخاذ سیاست های پولی، مالیاتی و گمرکی جهت تأمین 

تصادی با در نظرداشت منافع هماهنگی میان فعالیت رشته های اق
عمران »: ن بر این اعتقاد تاکید میداشت کههمچنا. ، مبارزه نماید«مردم

اجتماعی را در  -اقتصادیمجدد افغانستان یک دورۀ خاص انکشاف 
تحقق عمران مجدد افغانستان مستلزم فعال ساختن همه . برمیگیرد

ظرفیت های اقتصادی داخلی و همه منابع و سرمایه های موجود در 
 .«و جلب کمکهای بین المللی میباشد کشور
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از تحلیل و تدقیق ارزشهای فوق الذکر مندرج در قانون اساسی 
ایق معتبر مبتنی هردو وثجمهوری افغانستان و مرامنامه حزب وطن که 

 :ملی اند، استنتاج میگردد که ۀسیاسی مصالح ۀبر اندیش

اول ـ جمهوری افغانستان بنابر وضعیت ناشی از جنگ به یک 
 .ضرورت دارد« ف اقتصادی ـ اجتماعیدوره خاص انکشا»

ه آن دست دوم ـ اهداف اقتصادی که درین دوره می باید ب      
ارتقای سطح  ،انی های ناشی از جنگمار مجدد ویراع: یافت عبارتند از

، رفع عقب ماندگی و زندگی مردم، رشد متوازن اقتصادی و اجتماعی
سرانجام تکامل ساختار اجتماعی ـ اقتصادی به یک جامعه مدرن و 

 .پیشرفته و سطح بلند رفاه اجتماعی

سوم ـ در دوره متذکره و برای دست یابی به اهداف مورد نظر 
های  ای اقتصادی داخلی و همه منابع و سرمایهمی باید همه ظرفیت ه

... ، کوپراتیفی و موجود در کشور اعم از دولتی، خصوصی، مختلط
ای ـویق و کمک هـارجی تشـذاری خـایه گـ، سرمدنه شوـداختـبکار ان

به همین منظور دولت زمینه های گسترده . دنبین المللی جلب گرد
، مصوونیت را مساعد ساختهزاد انواع سرمایه قانونی برای فعالیت آ

 .نونی را از تعرض تضمین نموده استتمام انواع ملکیت قا

چهارم ـ با توجه به ماهیت ظرفیت های اقتصادی معطوِف 
کشاف اقتصادی ـ اجتماعی مورد دستیابی به اهداف متذکره طی دوره ان

، نظام اقتصادی مختلط را مطرح نموده است که از طریق مشارکت نظر
زم بازار ی ظرفیت ها و منابع دخیل اقتصادی بر مبنای مکانیو همزیست

 .آزاد و پالن های ارشادی، تاسیس می یابد

 اهـیم معـرف نظـامـ توضیح بـرخی مـف1. 3 .1

 اقتصادی مبتنی براندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی 
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ایجاب مینماید تا آن  ،جهت درک بهتر نظام اقتصادی فوق
لی از مختصاتی اندکی توضیح گردند که اندیشه سیاسی مصالحه م

روش »، « مشارکت»، «همزیستی»، «نظام اقتصادی مختلط»مسایل 
 .در نظر دارد« رفاه اجتماعی»و « یآزادی اقتصاد»، « ارشادی

نظام اقتصادی متشکل از اختالط : ـ نظام اقتصادی مختلط اول

را نظام های عناصر نظام های سرمایه داری لیبرال و سوسیالستی 
چون تناسب و ویژه گی های اختالط عناصر . اقتصادی مختلط گویند

متذکره در کشور های مختلف با در نظرداشت مختصات وضعیت 
 اقتصادیاقتصادی این کشورها صورت می گیرد؛ بنابرین نظام های 

 . مختلط در کشور های مختلف، مختصات منحصر به خویش را دارند

چنانچه تاکید گردید که اقتصاد به شدت جنگ زده افغانستان در 
آستانه اعالم مشی مصالحه ملی هنوز هم در حالت گذار گاهالنه از 
شیوه تولید زراعتی به شیوه تولید زراعتی و صنعتی قرار داشت و 

ز هم بخش بزرگ نیروی انسانی را مصروف زراعت غیر میکانیزه هنو
. نتیجه عاید ملی را تدارک مینمود ساخته و بخش اعظم تولید و در

، میوه جات اکثراً مواد خام)عطوف به صادرات افزون برآن تجارِت م
هرنوع کاالی مورد نیاز )ات و وارد( خشک و تازه و نباتات طبی

ت اقتصادی جامعه را لیبخش قابل توجه فعا...( ، مواد غذایی و صنعتی
همچنان نمونه های از اقتصاد شبانی ـ در مثال اقتصاد . احتوا مینمود

کوچی ها ـ  اقتصاد پیشه وری ماقبل صنعتی متکی به افزار ساده سنتی 
، قالین بافی، نجاری، معماری، آهنگری، زرگری: کار دستی ـ در مثالو 

همچنان  ... . ی و، شیرینی پزدوزی، خبازی، بوت سازی، خیاطیحلبی 
در )و رزاعت میکانیزه ( فابریکات دولتی و خصوصی)اقتصاد صنعتی 

بخش کوچک اقتصاد ملی کشور را  (مثال فارم های رزاعتی دولتی
  .احتوا مینمود

آن موقع در کشور ما مالکیت دولتی، از لحاظ مالکیت در 
افراد و :شخصیت های حقیقی ) ، شخصی خصوصی، مختلط، کوپراتیفی

وجود ( احزاب ، سازمانهای اجتماعی و اوقاف : خصیت های حکمی ش
 . داشت 
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ملی معتقد به کثرت و  ۀسیاسی و سیاست مصالح ۀچون اندیش
وسه تکامل اجتماعی تعادل ضرور میان عناصر و روند های کثیر در پر

؛ این اندیشه ، نظام اقتصادی مورد نظر خویش بنابرین. ـ اقتصادی است
ق الذکر وضعیت اقتصادی ـ شت واقعیت های فورا با در نظردا

. بحران اقتصادی موجود غلبه نماید ، چنان انتظام  بخشید تا براجتماعی
جهت دستیابی به هدف مذکور الزم بود که نه تنها سهم و نقش متعادل 
هر یک از ظرفیت ها و منابع اقتصادی موجود در پروسه رشد و 

؛ بلکه با به کاراندازی ن گرددیانکشاف اقتصادی ـ اجتماعی کشور تام
مؤثر آنان از ورشکستگی و اضمحالل شان جلوگیری و زمینه های 

این امر . وی اقتصاد پیشرفته تر مساعد سازدرشد و تکامل آنان را بس
زمانی ممکن میگردید که همزیستی و مشارکت ظرفیت های اقتصادی 

و انکشاف  موجود در نظام اقتصادی مختلط تامین و به استقامت رشد
 . رهنمون گردند

امر همزیستی ظرفیت های اقتصادی در یک : ـ همزیستی  دوم

نظام مختلط اقتصادی زمانی تامین می گردد که معیارهای حقوقی و 
میان ساختار اجرائیوی این نظام به تعمیل و تحقق اصل تعادل نسبی 

در یک نظام اقتصادی مختلط زمانی . ظرفیت های مذکور معطوف باشد
تعادل نسبی برقرار و همزیستی ممکن میگردد که منابع و فعالیت های 

، های مختلف اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی اقتصادی میان بخش
، کارایی و اثر بخشی خصوصی و کوپراتیفی بر مبنای تواندولتی ـ 
تقسیم عادالنه منابع و . تقسیم گردد« عادالنه»آنان بطور  هریک آز

، نه به مختلف اقتصادی در یک نظام مختلط فیت هایفعالیت ها میان ظر
 . بلکه با مشارکت هم صورت می گیرد شیوه های قومانده و اجبار

نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه مصالحه ملی : ـ مشارکت سوم

نی بر دستور، تحمیل و اجبار نیست؛ بادرنظرداشت چنین نظام مبت
لط مذکور نه از موضع دی مخت، اصل ارشاد در نظام اقتصاارزش بنیادی

یت یا ظرفیت های نیرومند ، تحمیل و اجبار از جانب طرفدستور
، بلکه درمشارکت باهم و با تعهد حفظ منافع اقتصادی، منجمله دولتی

مشروع و عادالنه هریک از ظرفیت های موجود در ساختار اقتصادی 
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ش خصوصی تحقق مذاکره و گفت وگو بین دولت و بخ ، از طریقجامعه
، حفظ و تامین منافع ن در حوزه روابط اقتصادی فرا ملیهمچنا. یابد می

ر بر رعایت اصول فوق ملی معیار مشارکت بوده و دولت بمثابه ناظ
 .الذکرمشارکت،عمل مینماید

در جمهوری افغانستان برای تامین مشارکت میان بخش های 
، هوری افغانستانمختلف اقتصاد ملی در جنب شورای وزیران جم

ای مشورتی اقتصادی تاسیس گردیده بود که در ترکیب اعضای آن شور
، شخصیت تبط به بخش های اقتصادی در حکومتعده یی از وزیران مر

های اتاق لوم اقتصادی و نمایندگان انتخابیهای علمی در عرصه ع
و  ، اتحادیه هاتجارت و صنایع مرکز و والیات، کوپراتیف های دهقانی

ایه گذاران و سایر بخش های خصوصی ، سرمانجمن های تاجران
، ت نظر رئیس انتخابی فعالیت نمودهاقتصاد و پیشه وران  شامل و تح

روی اتخاذ سیاست های اقتصادی و تدابیر حمایوی و تشویقی برای 
اد های تولیدی بحث و توافق نموده، از موضع و منافع تاجران، نه

ران و سایر بخش ، پیشه ولکین وسایل ترانسپورتی، ماصاحبان صنایع
، مختلط و کوپراتیفی ، خصوصیهای سرمایه گذاران و متشبثین دولتی

، ارائه میداشت که طبعاً  دفاع شوره های الزم و ضرور را به دولتم
 .  ف اقتصاد ملی را حاوی  می بودند متعادل از منافع بخش های مختل

رشد و انکشاف متعادل ظرفیت های : ـ روش ارشادی  چهارم
سوق آنان به  اقتصادی متذکره ـ که هریک بخشی از اقتصاد ملی اند ـ و

، بدون حمایت و رهنمایی هریک از آنان از جانب سوی اقتصاد پیشرفته
رگان بجز دولت ملی ؛ این اارگان با صالحیت و ملی ممکن نیستیک 

لط را ارشاد لت می باید این نظام اقتصادی مختبنابرین دو. نمیتواند باشد
، طوری رهنمایی کند که تعادل نسبی میان و بسوی رشد و انکشاف

رشد و تکامل مورد  عناصر رشد یابنده این نظام و ثبات آنرا در پروسه
لط متذکره ، به نظام اقتصادی مخت« ارشاد»مفهوم . نظر حفظ نماید

 . مختصات جدید می بخشد

« به راه حق و به راه درست رهنمایی کردن»غت ارشاد در ل
معنی دارد و در اقتصاد به  طرق سیاست گذاری جهت هدایت اقتصاد 
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ملی با بکارگیری برخی تدابیر و اجرای پالنهای انکشافی سمتدهنده و  
و هماهنگ نهاد های تشویقی، اطالق میگردد که باعث رشد آزاد 

، بیگاری را دهتیفی گردی، مختلط و کوپرااقتصادی دولتی، خصوصی
بنابر . ه مقصد رونق اقتصادی ایجاد نمایدکاهش دهد و تکانه های را ب

مشخصه ارشادی نظام اقتصادی اولویت های رشد و انکشاف اقتصادی 
ه های بخش های مختلف شامل پالن های اقتصادی گردیده و شیو

یل بر همین مبنا اهدای قرضه های طو. تشویقی را نیز مرعی میداشت
، کوپراتیف ها و پیشه وران بمنظور دسترسی دت دولتی به دهقانانالم

، خریداری ر و در نتیجه تولید بهتر و بیشتربه افزار پیشرفته کا
بازاریابی برای فروش این محصوالت اضافی آنان به قیمت ثابت و یا 

را به سوی  پالنهای که تدابیر اقتصادی. دید ، تعمیل میگرمحصوالت
، افزار تعمیل آنرا ی استقامت داده، آنان را مشخص ساختهاداهداف ارش

اجرای آن را زمان بندی مینمایند، پالن های ارشادی خوانده  تدارک و
 . میشوند

ول انسان نه تنها عالی ترین محص: ـ آزادی اقتصادیپنجم 

. ، بلکه موجود اجتماعی نیز است(اشرف المخلوقات)تکامل طبیعت 
امعه اثر پذیرفته و سان هم از طبیعت و هم از جبدین ملحوظ ماهیت ان

. خصیت او را شکل و محتوا می بخشند، تمام ابعاد شاین دو مشخصه
 انسانها را« ق طبیعی آزادیـح»ستره ـد و حصر گـانکه حـ، چنابرینـبن

؛ حد و قوانین عینی طبیعی تعیین مینمایدـ بحیت جزیی از طبیعت ـ 
ـ بحیث عضو از جامعه ـ نیز می باید او را « حق آزادی اجتماعی»حصر

این بدان معنی است که مفهوم . انین عینی تکامل جامعه معین سازدقو
او، « حق اجتماعی»و هم « حق طبیعی»معطوف به « آزادی انسان»

 . آزادی مطلق و بی حد و حصر نیست

، با یکه انسان در پروسه تکامل تاریخی، همانطورافزون بر آن
بیعت و در حدود این قانونمندی قانونمندی های عینی طاستفاده از درک 

، را از محدودیت ها و اجبار طبیعی ، گستره اندیشه و عمل خویشها
؛ با استفاده از درک ی وسعت و اختیار استقامت می بخشدبسو

، نیز امعه و در حدود این قانونمندی هاقانونمندی های عینی تکامل ج
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و عمل خویش را از محدودیت ها و امکان می یابد تا گستره اندیشه 
تری از گشایش و اختیار ارتقا اجبار اجتماعی به سوی سطوح متکامل

با پروسه تکامل تاریخی فوق الذکر، انسان نه تنها محیط همپا . دهد
نیز خویش را  اجتماعی خویش را انسانی می سازد بلکه محیط طبیعی

خود نیز در استقامت   بخشیده و موازی با آنانسانی ممیزات متکاملتر 
این اثرگذاری و  .ی خویش اثر می پذیردتکمیل متداوم ماهیت انسان

، پیوسته مطابقت انسان ِ در حال تغییر و تکامل را با اثرپذیری متداوم
، روابط ال تغییر و تکامل او تامین نمودهمحیط طبیعی و اجتماعی در ح

 .تکامل می بخشدکیفیت متی و همزیس، سازگاری تعادل مبنی برن را شا

یکی از این روابط فوق الذکر که می باید پیوسته تغییر و تکامل 
 میان ، روابط اقتصادیهیت هرچه بیشتر انسانی کسب نمایدنموده و ما

حق »پس آزادی اقتصادی انسان نیز بمثابه بخشی از . است ها انسان
یت فوق او در برابر طبیعت و جامعه نمیتواند و نباید مغایر واقع« آزادی

د ، معتقر روابط اقتصادی ـ اجتماعی انسانآنانیکه در ام. تعریف گردد 
، نتوانسته و یا نخواسته اند به سطح «انسان گرگ انسان است» اند که 

محدودۀ  از درک فوق الذکرماهیت انسان و جامعۀ برسند و هنوز هم در
 .از جامعه ، دست و پا میزنند« نگلج»از انسان و« گرگ»درک

ملی  ۀسیاسی مصالح ۀالذکر، اندیشوجه به واقعیت های فوق با ت
وق بنیادی هر انسان محسوب مشعر است که آزادی اقتصادی از حق

، گستره این حق افراد نیز مانند دیگر حقوق بنیادی او حد و میگردد
از قوانین عینی طبیعی و  مرزی نمی شناسد مگر حد و مرز ناشی

قانونی افراد جامعه مانند سایر حقوق در عین حال این حق . اجتماعی
عه را نادیده گرفته ، متضرر اجتماعی او نباید حق مماثل سایر افراد جام

، یعنی از حق فغان از حق قانونی آزادی اقتصادیبنابرین هرفرد ا. سازد
و از حق ( مدت ، و محل شغلحق انتخاب آزاِد نوع ، زمان ، )اشتغال 
داشت حق و درآمد با درنظر  یحق مالکیت بر دارای)  مالکیت

، حق ازآن در مصرف و یا بهره برداری  ، حق آزادیمصوونیت دارایی
برخوردار است ؛ همچنان که ( به ارث گذاشتن و همچنان ارث بردن آن

حقوق و آزادی های قانونی افراد جامعه  دولت حق ندارد و نباید سایر
دی قانونی آنان را تهدید و را تحدید نماید ، نمیتواند و نباید آزادی اقتصا
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؛ بلکه دولت بادرنظرداشت حقوق و مکلفیت های قانونی یا محدود سازد
انسان ـ بمثابه عضو جامعه ـ مؤظف است که مبتنی بر سیستم حقوقی 
ناشی از قانونمندی های عینی تکامل جامعه ، در گستره داخلی مناسبات 

افراد جامعه  اقتصادی صرف بر حد و مرز آزادی متقابل اقتصادی
، توزیع و حقیقی و حکمی که در پروسه تولید مجموع شخصیت های)

، جهت حفظ مناسبات و روابط اقتصادی با خارجو در ( مصرف دخیل اند
اقتصادی و ثبات آن  منافع ملی نظارت نموده تا بدین طریق تعادل نظام

 . را حفظ نماید

آن حفظ  ادل نظام اقتصادی و ثباتـتع: ـ رفاه اجتماعی ششم

نمی گردد تا اینکه افراد جامعه به امکان حد الزم رفع نیاز های مبرم 
ـ خویش دست ( زادی اقتصادیحد حق آ)اجتماعی ـ و از جمله اقتصادی 

، حد الزم و ضرور محمل های رفاه اقتصادی آنان مورد تعرض نیابند
قرار گرفته و از جانب قدرت های اقتصادی تهدید و تحدید گردیده از 

. وم و به تحت خط فقر کشانیده شوندتامینات حد اقل رفاه معیشتی محر
جرای وظایف متذکره در عرصه داخلی، بنابرین دولت صرف به منظور ا

، طوری نظارت مینماید که با احترام به آزادی بر پروسه تولید و توزیع
، آنان قواعد بازی را به ضرر مل هریک از بازیکنان عرصه اقتصادع

چنین برخوردی در تقابل . ، نقض نه نمایندزیکنانبا  ل سایرآزادی عم
با آزادی بی حد و مرز اقتصادی مورد نظر لبرالیزم سنتی ـ که به آزادی 

داروینیزم »عمل جانداران جنگل در برابر همدیگر مانند بوده و به 
منجر می گردد ـ معیارهای اجتماعی آزادی اقتصادی را با « اقتصادی

، در جهِت «توزیع متناسب وعادالنه درآمد» شیوه های رعایت و تعمیل
به  دهم این مجموعهرفاه همگانی ـ که در فصل تحقق اصول جامعه 
 . ات آن خواهیم پرداخت ـ تحقق بخشدتوضیح مفصل مختص

از توضیحات فوق میتوان استنباط نمود که اندیشه مصالحه ملی 
تقد است که ادعای مخالف نظام اقتصادی بازار آزاد سنتی بوده و مع

مطلق وعدم مداخله دولت در بازار،  لیبرالیزم اقتصادی مبنی بر آزادی
مکتب اقتصادی مذکور تحت پوشش این . ادعای فریبندۀ بیش نیست

ادعا تالش نموده و می نماید که با نفی دولت از موضع و موقف نظارت 
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وسیله ، آن را در موضع و موقف نظاره کننده غارت ضعفا به کننده
منافع بزرگ سرمایه ها  اقویا در بازار و در نهایت به افزاری در خدمت

زیرا تراکم سرمایه خود باعث تراکم قدرت گردیده که این . دزمبدل سا
قدرت نه تنها در رقابت های نابرابر اقتصادی بلکه در انحصار یک 
 اقطبی و یا چند قطبی بازار، از میان برداشتن زمینه های رقابت و ی

ناقض آزادی  ، خود به وسیلهمحدود ساختن آن بکار گرفته شده
ورهای دارای نظام همچنان تجربه گسترده کش. اقتصادی مبدل میگردد

، مؤید این حقیقت اند که سرمایه هایی از پروسه رقابت اقتصادی لیبرال
که به نفع  اندسر بلند نموده  و به بزرگ سرمایه ها مبدل گردیده 

وضعیت کنونی . ستفاده افزاری نموده و مینماینداز دولت اخویش 
افغانستان و غارت دارایی های عامه به وسیله حلقات حاکم دولتی و 

ت بلکه سیاست اقتصادی حواریون آنان نه تنها مؤید این حقیقت اس
پاول بوسیله آنان ، بازار افغانستان را نیز به افزار غارت و چبازار آزاد

افزاری از دولت نه تنها در پروسه تراکم  استفاده. مبدل ساخته است
ی و فرا بزرگ سرمایه های خصوصی و عملکرد آنان در جغرافیای مل

؛ بلکه در مواقعی که این بزرگ سرمایه ها ملی صورت گرفته و میگیرد
ل خویش مواجه می شوند، قبل با بحران ها و یا تهدیدات خارج از کنترو

له و حمایت از خویش به  مداخ، دولت را از همه و رساتر از هر کس
، خواهی دولت در نظام سرمایه داری لیبرالبنابرین . فرا میخوانند

نخواهی تحت تاثیر قدرت نافذه سرمایه های خصوصی، به افزاری مبدل 
میگردد که به سرمایه های مذکور امکان میدهد تا متناسب به مجموع 

تبلیغات )وم روانی ، تلقین متدا( سرمایه ها و دولت)قدرت تدارک شده 
با ورشکست ساختن )و انحصار غیر مریی بازار( گسترده رسانه یی

و رقبای ضعیف، ترویج متداوم مارک ها و تجدید مکرر دیزاین ها 
، برای کسب نفع هرچه بیشتر به خود (تقسیم بازارهای جهانی میان هم

ملی و هم فرا ملی ـ و غارت هرچه بیشتر دیگران ـ هم در جغرافیای 
طرفهای ضعیف در یک رقابت متقابل،  آزادی طرف و یا. مبادرت ورزند

اقعیت می یابد که طرف ؛ آزادی زمانی وآزادی صوری است نه واقعی
داشته  را برای استفاده از آن« برابر»، امکانات و افزار های متقابل

است و برابری ـ بدون « برابری»، «آزادی»بنابرین مالزمه  .باشند
در حالیکه لیبرالیزم . ممکن نیست« نه ارزش اضافیتوزیع عادال»
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خلع امکانات و افزار ، ی اکثریت جامعه را به نفع سرمایهسنتی اقتصاد
...( ، مبانی حقوقی مدافع واتحادیه ها، نمایندگان در دستگاه دولت)

، بلکه مالکان لیزم اقتصادی نه همه افراد جامعهبنابرین لیبرا. مینماید
، آزادی بی حد و حصر آزادی اکثریت افراد جامعه به ضررسرمایه را 

( افزار حاکمیت مردمنه )بخشیده و دولت را به افزار حاکمیت سرمایه 
 . مبدل مینماید

مشخصات فوق بخصوص در کشورهای در حال رشد که مودل 
اقتصاد بازار آزاد را پذیرفته اند ـ برعکس طرق ظریفانه درکشورهای 

؛ زیرا رهنه تر و خشن تر متبارز میگردندپیش رفته صنعتی ـ هرچه ب
درین کشور ها نظام اقتصادی بازار آزاد نه تنها باعث غارت بیرحمانه 

، بلکه  سرمایه های داخلی این داخلی میگردد مردم توسط سرمایه های
کشورها نیز برخالف منافع ملی از جانب بزرگ سرمایه های خارجی 

و یا این سرمایه ها قرار گرفته  پیوسته تهدید و در نتیجه یا در خدمت
ید این واقعیت اند تجارب زنده مؤ. به سوی ورشکستی سوق میگردند

، ملت های عقب مانده را به شیوه های نو استعماری به که تجارت آزاد
 . ور های پیشرفته صنعتی مبدل میکندمستعمره اقتصادی کش

را در ، آزادی بزرگ سرمایه ها نتیجه آنکه لیبرالیزم اقتصادی
امرغارت هرچه بیشتر جوامع بشری در جغرافیای ملی و فراملی 
تضمین مینماید و بدین طریق باعث تعارض میان منافع فرد و جامعه و 

به نفع غارت ) ع مختلف بشری همچنان باعث تعارض میان منافع جوام
گردیده که با تعمیق آن تعادل ( های فقیر به وسیله کشورهای غنیکشور

به انسان و در « طبیعت خداداد»برهم خورده بهشتی را که  اقتصادی هم
، به دوزخی ورز و زحمتکش می باید اهدا نمایدنتیجۀ تالش انسان خرد 

 . مبدل نموده و مؤجد بحران میگردد «شیطان»ناشی از عملکرد 

سنتی و با توجه به ماهیت و نتایج نامطلوب اقتصاد بازار آزاد 
یاست اندیشه سیاسی مصالحه ملی و س، هم چنان اقتصاد سوسیالستی
در مواردی اجرای تدابیری را در صرف  ،اقتصادی ارشادی مبتنی بر آن

رای تدابیری ، یعنی اتخاذ و اجها توصیه مینماید جهت تثبیت حدود قیمت
را به وسیله دولت مجاز میداند که به رفع نواقص ناشی از میکانیزم 
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ورت اجرای برنامه های اجباری نه برای جانشینی آن به ص)بازار آزاد 
معطوف (  لستی صورت می گیردو فراگیری که در نظام های سوسیا

هدف این تدابیر اقتصادی بیشتر پائین آوردن سطح بیکاری و . باشند
، حفظ تعادل میان اشتغال هرچه بیشتر در اقتصاد ملیدستیابی به 

. است( ازسقوط تقاضا)عرضه و تقاضا و جلوگیری از بحران اقتصادی
ستان بر اساس از این جمله تدابیری بود که دولت جمهوری افغان

ل قیمت ها بر ، بدون مداخله مستقیم و تحمیسیاست اقتصادی خویش
، ها ـ متکی بر تجربه محدود گذشته ، جهت ثابت نگهداشتن قیمتبازار

با گسترش کمی و کیفی هرچه بیشتر آن ـ  اقالمی از کاال های مورد 
ان ادارات و موسسات یی از جامعه ـ مثالً کارمندان و کاگرنیاز بخش ها

، خطبا و مالامامان تولیدی دولتی، منسوبان قوای مسلح، متقاعدین
، معلولین و بازماندگان تکیه خانه ها و سایر اماکن مقدسهمساجد و 

شهدای جنگ و فامیل های بی سرپرست ـ را بطور رایگان و یا با قبول 
افزون بر آن در برخی از شهر . زان توزیع مینمودایدی به قیمت ارسبس

ها از طریق مغازه های پرچون فروشی دولتی برخی اقالم مورد نیاز 
چنین . مردم به طور آزاد و به قیمت های ارزان و ثابت بفروش میرسید

روشی دولت را بمثابه فکتور رقابت سالم در بازار آزاد مطرح مینمود تا 
ود قیمت ها عرضه و تقاضا را حفظ  و از صع بدین طریق بتواند تعادل
روش فوق نه تنها به سود دریافت کنندگان .  جلوگیری بعمل می آورد

، بلکه نسبت پائین نگهداشتن واستقرار قیمت ها، امتیازات فوق الذکر
بنابر مفیدیت روش فوق . سایر مستهلکین نیز تمام می گردیدبه سود 

تولیدی خصوصی نیز حاضر  یبود که بعد ها صاحبان دستگاه ها
، دولت عرضه خدمات متذکره را برای گردیدند؛ با پرداخت سبسایدی

 .  ن آنان نیز بعهده بگیردکاگران و کارکنا

باید گفت که اندیشه مصالحه ملی و نظام اقتصادی مبتنی برآن 
رهیافت اندیشه یی حزب وطن و دولت خرد ورز کشور فقیری بود که 

مردمش را از چنگال های قارونی ابر قدرت میخواست مادر وطن و 
های اهریمنی جهان و مزدوران منطقوی و داخلی شان و هم چنان از 

ما مطمین هستیم که . فقر و عقب ماندگی اقتصادی ـ اجتماعی نجات دهد
اندیشه میتوانست و میتواند در  ؤثریت سیاست اقتصادی مبتنی براینم
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حانه از خارج، به مراتب ود جنگ و مداخله مسلشرایط عادی و نب
تمام نیروهای متعهد به منافع ؛ آنچه که می باید بیشتر و موثرتر باشد

 .را به آن معطوف و منوط سازند ، قدم و قلم شانملی
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 :یادداشت های فصل ششم   

مکتب فکری نیو لیبرالیستی که معتقد به آزادی اقتصاد از ـ 1
ت اقتصادی آدام سمیت مطابقت و با نظریا هرگونه مداخله دولت است

تعابیر نیو لبرالیستی آن بر آزادی بازار با حداقل مداخله دولت و . دارد
ات عمومی مانند آموزش و صحت عامه، آنهم صرف در عرضه خدم

 . تاکید میدارد

 

 

 

 

 



 

 فصل هفتم

 ملی و مسایل فرهنگی ۀمصالح

 

ه های زندگی ، به تمام عرصملی ۀسیاسی مصالح ۀاندیش     
یستی این عرصه ها را در حال ، هستی و چاجتماعی  توجه داشته

مینماید با شناخت آنچه تالش  ،حرکت، تغییر و تحول مطالعه نموده
، تشخیص عناصر و روند های واپسگرا، محافظه کار و بالنده هست و

، روند د تا با پاالیش، غنا و تقویت عناصر بالندهمواضعی را اتخاذ نمای
فلسفی مورد نظر خویش متشکل از این عناصر را با توجه به بنیاد های 

در بستر واحدی به  ،توأم با خردورزی و بدون تازاندن ،(فلسفه صلح)
های معقول  اهداف خویش را تعیین؛ افزار و روش ،حرکت ترغیب

به این اهداف را انتخاب نماید و مبارزه نیروهای مساعد  دستیابی
بنابرین این . دستیابی به این اهداف سازمان دهداجتماعی را جهت 

سهم داشته های فرهنگی در  اندیشه نمیتواند به امر مهمی چون نقش و
ل از آغاز بحث قب. تحول حیات اجتماعی بی توجه ماند ، تغییر وتظامان

، شناخت تعریفی از مفهوم فرهنگ ، الزم است باپیرامون این مسئله
حیات اجتماعی و تشخص هویت جامعه،  درونمایه واثرات آن در انتظام

 . بحث را آغاز نمائیم

ع سیر و تکامل تاریخی جوام جامعه شناسان در ادوار مختلف  
های زیاد و مختلف بعمل آورده اند؛ که این بشری از فرهنگ تعریف 

یح جوانب مختلف مختصات این ، به تنهایی و بدون توضتعریف ها
بدین منظور . ، نمیتوانند معرف کامل محتوی و مضمون آن باشندمفهوم

ضرور پنداشته می شود نخست تعریفی از آن بعمل آمده و بعد پیرامون 
 .له توضیحاتی ارائه گرددمختلف مسئجهات 
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 :و انواع فرهنگ  ـ  تعریف 1

مجموع فرآورده های مادی و معنوی ناشی از کاربرد نیروی 
بطور ُکل ـ در امتداد تاریخ جسمی و ذهنی انسان و جامعه ـ نه طبیعت 

، علمی ، هنری ، ارزش  ؛ اعم از دست آورد های فنی ، تخنیکیبشری
، های حقوقی، ساختار های اجتماعی و سیاسی، اعتقادات، عادات، آداب

بنابرین فرهنگ را به فرهنگ مادی و .  نن را شامل می گرددرسوم و س
 .فرهنگ معنوی تقسیم نموده اند

مجموع فرآورده های مادی اعم از کارافزارها : فرهنگ مادی

امتداد  که نسل های متعدد انسانی درو سایر اشیا را شامل می گردد 
ه قرار داده و ، مورد استفادتکامل تاریخی خویش ساخته، به کار کرفته

 .به ارث گذاشته اند

مجموع فرآورده های معنوی به وسیله انسان : فرهنگ معنوی

یان تکامل تاریخی او اعم از علوم، هنر ها، زبان وادبیات، در جر
و سایر ارزشهای معنوی جامعه را ، سنن اعتقادات، عادات، رسوم

 .شامل می گردد 

، محرک عمل داشت ها و استنتاج های ذهنیهمانطوریکه بر
، عمل و تجربه انسانی و ان بوده و آن را سمت و سو میدهندانس

سترش انباشت های ذهنی او فرآورده های آن نیز باعث غنا و گ
؛ تداخل دارندؤثر بوده و درهمدیگر ؛ این هردو بر همدیگر ممیگردند

بدین ملحوظ فرهنگ معنوی و فرهنگ مادی جوامع بشری نیز بر 
 ، تغییر و تحول  رشد، انکشاف. مدیگر مؤثر و در همدیگر دخیل انده

نسل های متعدد . ذاشته و از همدیگر اثر می پذیرندیکی بر دیگری اثر گ
های  کار افزار از ساده ترین و ابتدایی ترین نوع بدوی آن ـ مثالً تراشه

سنکی ـ تا پیچیده ترین و عصری ترین انواع آن ـ مثالً سفینه های 
، دی اندیشه انسانی و ممثل سطح رشدفضایی ـ در حقیقت تجسم ما

عملکرد او در امتداد  ۀی اندیشوی انسان بوده که در نتیجتکامل و غنا
همچنان این مسئله که انسان . حیات اجتماعی اش تبارز یافته اندتاریخ 
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ده سطح دام نسلی از کارافزار مصروف به کار است خود نشاندهنبا ک
درین . شت های ذهنی و توانایی فکری اوستای انبانرشد، تکامل و غ

واضح است . با پیلوت هواپیما مقایسه نمائید زمینه راننده گاوگادی را
جامعه ایجاد و بکار گرفته فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی در  که

بارزترین مشخصه . انسان و جامعه ارتباط دارندن با ، بنابریمیشوند
دی و معنوی به ، تحول و غنای فرهنگ ماور اینست که تغییرارتباط مذک

و تحول انسان و جامعه ، تغییر نوبه خود باعث رشد، انکشاف
اثر گذاری و اثر پذیری متقابل میان فرهنگ مادی و  .نیزمیگردند

، شبکه و میان این دو با انسان و جامعه فرهنگ معنوی از یک طرف
، تحلیل و استنتاج آن در ایجاد مینمایند که درک پیچیده روابط متقابل را

، از حل مختلف تکامل تاریخی این جوامعجوامع مختلف بشری و در مرا
نیرو های سیاسی که رهبری . اهمیت خارق القاده برخور دار است
، تحلیل و استنتاج ارند، بدون درکجامعه، انتظام و سوق آن را ادعا د

، اشتباهات جبران و تاریکی گام برداشته در خال ،علمی این واقعیت
ت این امر مهم پس الزم اس. را باعث و حتی فاجعه می آفرینند ناپذیر

 . اندکی  توضیح گردد

 :ـ رابطه انسان و جامعه با فرهنگ 0

فعال و انسان عنصر اساسی ساختار جامعه و یگانه بازیگر 
ریخی حیات اجتماعی ایجادگر ارزش های مادی و معنوی در گستره تا

، نخستین بار در ذهن فرد معینی مشخص ۀاندیش. محسوب می گردد
جان می گیرد که این فرد در زمان معینی از مرحله تکامل تاریخی 

بعد این اندیشه   .ه با سطح معینی از رشد فرهنگی آن، زیست داردجامع
،اظهار می تراوش نموده فرد مشخص انسانی آن ن ـذه زاجان یافته 

ـ مادی شود ـ گفتاری یا نوشتاری  ـ و یا عمل فردی را در ایجاد ارزشی 
رزش ایجاد شده از فرد به هر قدر که این ا. یا معنوی ـ استقامت میدهد

، از خانواده، از خانواده به طایفه، از طایفه به قبیله، از قبیله به قوم
ملت و از ملت به جامعه جهانی و یاهم از فرد لیت، از ملیت به مقوم به 

وخ نمایند و مورد به نهضت های گسترده و گسترده تر اجتماعی رس
پا تر و تاثیرگذارتر مبدل ، به ارزش فرهنگی دیرقبول قرار گیرد
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به بنابرین گسترش نفوذ ارزشهای فرهنگی ازفرد و خانواده . میگردد
خود پروسه یی است مغلق و  ،گتر بشریمجتمع های بزرگ و بزر

ولی زمانیکه این   ؛دخالت فکتورهای مساعد و نامساعد ، توأم باپیچیده
شکل  ، بهی مذکور قبول گردید و پذیرفته شدارزش ها توسط مجتمع ها

ر ناخودآگاه افراد آن ترسب ، در ضمیالیه یی از اعتقادات و باورها
؛ را سمت داده و استقامت می بخشند ، نه تنها اندیشه و عمل آناننموده

این . گردداز نسلی به نسلی انتقال می بلکه طی جریان عادی تاریخی 
 جریان چگونه تداوم می یابد ؟

تاریخ جوامع بشری چیزی نیست جز بیان نتایج تاثیر متقابل 
اندیشه و عمل انسان و تحلیل و استنتاج آن طی  تداوم پروسه تکامل 

این تکامل تحقق نمی یافت و . نسل به نسل دیگروامع بشری از یک ج
نمی یابد اگر نتایج اندیشه و عمل نسل های گذشته به نسل های بعدی 

میراث . ی فرهنگی به میراث گذاشته نمی شدبه شکل انباشت ها
 ، نظام آموزشی جامعه و افراد آن را ـ از گهواره تا گور ـفرهنگی

 ، از همانک نسل به نسل دیگرمحتوی بخشیده و پروسه انتقال آن از ی
از طریق حواس  أکودک در ابتد. لحظات تولد یک کودک آغاز میگردد

، مواد افزارهای کاری و زینتی)مادی خویش با عناصر متعدد فرهنگ 
، اشکال، رنگ ها، طعم. پیرامون خود آشنا می گرددموجود در ( غذایی
 برداشت اد های، نخستین بنیو عملکرد و طرق استفاده از آنان رایحه

، به او مفاهیم و معانی مشخص حساسی و ادراکی کودک را شکل دادها
زبان )و بیان لفظی آنان  را انتقال می دهند که این مفاهیم و معانی

شت های ذهنی او را تشکیل می ، نخستین سنگ بناهای انبا(مروج
محیط ) ش قدرت ذهنی کودکی که در پیرامونتفاوت پرور. دهند
، وسایل خود، نسل های ابتدایی آشیا( و اجتماعی عقب ماندهنوادگی خا

دوی و ، عملکرد برا با اشکال و رنگ های غیر جالب و کار افزار
 ، با کودکی که در پیرامونروش های ساده استفاده، مشاهده مینماید

د نسل های پیشرفته و خو( محیط خانوادگی و اجتماعی انکشاف یافته)
، سایل را با اشکال و رنگ های جالبو و ، کار افزارمتکامل آشیا

، از همینجا د پیچیده و روش های مغلق استفاده، مشاهده مینمایدعملکر
به همین ملحوظ انتخاب سامان بازی و رنگ های آن . ناشی میگردد
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شد و انکشاف ، در ربرای کودکان سنین مختلف، از اهمیت زیاد تربیتی
 . ذهنی او برخودار است

اطفال طی پروسه رشد عقلی خویش با عناصر از در قدمه بعدی 
: چون ؛خود( خانوادگی و اجتماعی)یرامون فرهنگ معنوی محیط پ

عقاید دینی و مذهبی، ارزشهای اخالقی، سنن، عنعنات، آداب و رسوم 
، پذیرش این  بخش از فرهنگ  آشنا می گردند، آنها را می پذیرند

ایام ، طی تمام تماعیعناصر بنیادی شخصیت فرد اج معنوی در تشکل
یعنی شخصیت فرد انسانی در بستر این . زندگی او تاثیرات بسزا دارد

، شکل و محتوی می پذیرد که این برداشت ها برداشت های فرهنگی او
و تحرک بخشیده و تمامی اندیشه و عمل او را در طول زندگی اش مایه 

پرورشی و به همین ملحوظ در برنامه های علمی . استقامت می دهند
آموزشی کودکان و نوجوانان به پرورش مختصات مثبت فردی و رشد 

همین بخش از فرهنگ . د اکثر مبذول میدارندشخصیت شان توجه ح
افراد )اکثریت افراد جامعه است که در جوامع سنتی بر ذهنیت و عمل 

در برابر تغییر و تحول ، استیالی بیشتر داشته و بیشتر از همه (سنتی
حفظ  اعتقادات . سختی نشان داده و مقاومت مینماید، جان هحساس بود

جوامع سنتی ـ حتی « بالغ»خرافی و تبارز آن در عملکرد افراد 
لمی ـ  از عملکرد عده یی زیاد از دارندگان سطوح بلند تحصیالت ع

 .اثرات فوق ناشی میگردد

مرحله بلوغ عقالنی انسان ـ با در نظرداشت درجات مختلف  
ا و دسترسی های متفاوتی او به امکانات و فرصت ها ـ توأم استعداد ه

است با اکتساب علوم و هنرهای متداوله عصر که در اندیشه و عمل 
و ، نوآوری ها ترین نمونه های آنان با ابداعات، اختراعات شاخص

وص ، وقف و قبول فداکاری ـ بخصسنت شکنی های فرهنگی و با تعهد
این نمونه های شاخص و شاخه های . بددر جوامع سنتی ـ  تبارز میا

، تغییر و تحول فرهنگی جامعه و در النده انسانی که با قبول فداکاریب
امعه را تداوم قانونمند می بخشند، با داشتن نتیجه تغییر و تحول ج

قدرت باالی انتخاب و  ،استعداد کافی برای نوآوری: مختصات چون
، توانمندی کنترول نظر تصمیم گیری، اعتماد به نفس، وسعت و عمق

هیجانات روحی و روانی، دوری از تنگ نظری و تعصب، پرهیز از 
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تقلید محض و کورکورانه و آمادگی برای پذیرش خطرهای ناشی از 
بیان اندیشه ها و اقدام به تجارب نو و نهراسیدن از اشتباهات در بیان 

رای یت الزم ب، خصلت انعطافن اندیشه ها ودر جریان این تجاربای
فکر و  ، استقالل رای و نظر و اعتقاد به آزادیپذیرش تغییر و تحول

ته و در نظرداشتن واقعیت های ، آموختن از درس های گذشبیان آن
، نقادانه و توأم با شک علمی به تمام مسایل حال؛ برخورد عقالنی

؛ ری از اندیشه ها و اعمال خرافاتیمطرح در تمامی ابعاد زندگی و دو
؛ بیشبینی و مخالفت با تقدیرگرایی حاسبات و تحلیل ها جهتباور به م

به مبارزه  آگاه به حقوق خود و دیگران و معتقد به عدالت و مصمم
علیه ظلم و بی عدالتی؛ مسوولیت پذیری و وظیفه شناسی؛ امید به 
زندگی و خوشبینی به آن؛ جمع گرا و معتقد به کار جمعی؛ پرکاری و کم 

ت بردن از خدمت به هموطن و در مجموع ؛ وطندوستی و لذحرفی
قمندی خدمت به انسان و در نهایت با داشتن خصلت انظباط پذیری و عال

ه یافته اجتماعی ، نشانه های شخصیت توسعبه انتظام امور و قانونیت
صیت های بالنده با به حرکت اندیشه و عمل این شخ. را تبارز میدهند

، کیفیت ایر افراد جامعهق اندیشه و عمل س، سمتدهی و سوآوردن
اجتماعی ـ اقتصادی را انتظام فرهنگی جامعه و در نتیجه کیفیت زندگی 

را با مختصات ، بنیاد های مادی و معنوی جامعه توسعه یافته ارتقا داده
 . ذیل تدارک مینمایند

یک نظام : جامعه توسعه یافته، جامعه یی است بهرور از
، ؛ سطح بلند سواد و دانش عمومیآموزشی سیال، پویا، منتفد و مبتکر

کادر های  نظام تولیدی ـ فرآورده های مادی و معنوی ـ مجهز با
با شرکت هرچه ، با سطح بلند تولید و متخصص و افزار پیشرفته

نی با ؛ وجود و حضور مؤثر ساختار های جامعه مدگسترده افراد جامعه
دستگاه سیاسی ؛ ارتقای نقش دولت بمثابه مشارکت گسترده افراد جامعه

ری حد اکثر و توأم با انتظام، شفافیت و مسوولیت با ظرفیت کارگذا
پذیری در عملکرد آن؛ ارتقای سطح رفاه  زیستی، جسمی و روانی 

؛ سطح افراد جامعه و تامین امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنان
 .بلند رعایت و تحقق اصول و ارزشهای مردم ساالری 
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که با وقف، فداکاری  در برابرانسان توسعه یافتهباید گفت که     
امعه توسعه یافته ، بستر الزم را برای حرکت بسوی جو ازخودگذری

انسان سنتی مختصات متضاد . هموار مینمایند، انسان سنتی قرار دارد
از تغییرات و ، ترس عه یافته را توأم با محافظه کاریانسان توس

مت علیه آن تبارز میدهد و باعث عصبانیت و خصونوآوری را توأم با 
 .    حفظ جامعه سنتی با معیارهای بدوی و خرافی آن میگردد

سرعت سیر تغییر و تحول فرهنگی یک جامعه و در نتیجه 
، در جوامع سنتی کندتر و در سرعت سیر تغییر و تحول خود جامعه

جامعه زیرا در جوامع سنتی ـ مثالً . جوامع توسعه یافته تندتر می باشد
 قبیلوی ـ ارزش های جا افتاده و نهادینه شده فرهنگی در محیط محدود

 («نام و نشان»)هویت بخشنده  قبیله به سنن و ارزش های مقدس و
همان قبیله مبدل گردیده و تالش برای تغییر و تحول آن بدعت و نفی 

؛ مقاومت های اجتماعی مواجه میگرددهویت همان قبیله تلقی شده با 
ن حساسیت ها یکه در جوامع توسعه یافته و مدنی تبارز چنیدر حال

ی گسترده اجتماعی مواجه ، بنابرین با مقاومت هازمینه گسترده نداشته
های از فرهنگ معنوی چون باید تذکار نمود که بخش . نمی گردد

، اعتقادات، سنن، آداب، رسوم و عادات،  بخصوص بخش اعتقادی آن
برابر تغییر و  سیت ها و مقاومت ها را دربیشترین و گسترده ترین حسا

 .تحول نشان میدهند

 :به این مختصات از فرهنگ ، پی برداز توضحات فوق میتوان 

ر ابتدا توسط افراد ـ فرآورده های مادی و معنوی که د اول

شاخص، پیشگام، متعهد، با وقف و فداکارایجاد میگردد، بعد از پذیرش 
عنصری ازعناصر  ،سب نمودهفرهنگی ک ، ارزشآن توسط جامعه

 .عرف هویت آن جامعه را تشکیل داده، مورد حمایت قرار می گیردم

ـ فرهنگ پدیده اجتماعی است، در جامعه ایجاد گردیده،  دوم

 .ترویج یافته و غنا کسب مینماید



  066  ملی مصالحۀ    

 

ـ ارزشهای فرهنگی قابل آموزش اند و از طریق نظام های  سوم

 . آموزشی ترویج شده میتوانند

ام آموزشی جامعه را محتوی ، نظـ ارزشهای فرهنگی چهارم

ناخود آگاه افراد جامعه   ، سمت می دهد و با ترسب در  ضمیربخشیده
ز اندیشه و در طرز و محتوی اندیشه و عمل آنان و در نتیجه در طر

 .خشد، آن را تحریک نموده  و استقامت می بعمل جامعه اثر گذاشته

نسل به نسل دیگر به میراث ـ ارزشهای فرهنگی از یک  پنجم

 .نباشت های فرهنگی انتقال می یابدرسیده و بطور ا

میان افراد جامعه را ـ ارزشهای فرهنگی پیوند و ارتباط  ششم

 .نتیجه وفاق اجتماعی را بار آورده، تحکیم می بخشد، در تقویت نموده

افراد جامعه  ها و اعتقاداتشهای فرهنگی به باورـ ارزهفتم 

تماعی را در حمایت ، نظارت اجشکل و محتوی بخشیده در نتیجه
شات مغایر و فکتورهای متضاد ، در برابر گرایخود« قدسیت»از

 .خویش، بر می انگیزد

در مطابقت با ارشهای فرهنگی  ـ عمل و نظر افراد جامعه هشتم

را دگی ، زنروحی بخشیده و بمثابه مظهر خوشی ، آنان را آرامششان
 . برای شان لذت بخش می سازد

، از بنابر قدرت و امکانات نفوذ خویش ـ ارزشهای فرهنگی نهم

، درامتداد زمان به اجتماعات  بزرگ راه  می گشایدمجتمع های کوچک 
 . میدهد و گستره مکان انتشار می یابد و میدان تاثیر خویش را گسترش

یی شکل و جغرافیاـ فرهنگ هایی که در حوزه های معین  دهم

شرایط آرام در همدیگر ؛ درمحتوی می پذیرند، در برابر هم قرار گرفته
نحه های سا.  ، بر همدیگر غلبه مینمایندنفوذ نموده؛ یا درنتیجه هجوم
، اضمحالل کامل و یا قسمی فرهنگ ها را بزرگ طبیعی در طول تاریخ
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و ی جهانکشایان ؛ همچنان لشکرکشی هادر جغرافیای معینی باعث شده
خل و امتزاج فرهنگ ها ، باعث فروریزی و یا تدامهاجرت های کتلوی

در وضعیت کنونی جهان، رسانه های گروهی بخصوص . گردیده است
نفوذ و غلبه فرهنگ ها بر  ، تلویزون و شبکه انترنت بمثابه افزاررادیو

عقب آن اهداف استراتژیک  ، بکار گرفته می شوند که درهمدیگر
 .نظامی قرار دارنداقتصادی، سیاسی و 

طابق به قانونمندی های درونی خود، در ـ فرهنگ ها م یازدهم 

ن عناصر قدیم و پذیرش عناصر جدید، ، با استحاله نمودامتداد زمان
؛ با این تفاوت که تغییر و تحول فرهنگ های تغییر و تحول می پذیرند

ق ، با سیر بطی تحقمقاومت و سخت جانی محافظه کارانهبدوی بنابر 
بر تغییر و می پذیرد در حالیکه فرهنگ های مدنی و عصری در برا

هیچ تغییر و تحولی کلی را جامعه نخواهد . تحول انعطاف پذیر اند
 .زم فرهنگی اش تدارک نگردیده باشدپذیرفت تا  بستر ال

 :های ارزشهای فرهنگیه ها و معیارـ زمین 2

در هم پیچیده و بهم مرتبط ارزشهای  ۀنظام فرهنگی مجموع
، مورد است که بر اساس قرارداد اجتماعی مادی و معنوی یک جامعه

از  یپذیرش جامعه قرار گرفته و هویت همان جامعه را در مرحله معین
. در جغرافیای معین معرفی می نمایدرشد و تکامل تاریخی آن و 

ه های معین تبارز و فرآورده های مادی و معنوی افراد جامعه در زمین
.  سنجش با معیار های همین زمینه ها، رد و یا تائید می گردنددر 

 :ها را بطور ذیل مشخص ساخته اند جامعه شناسان اغلباً این زمینه

   ؛الف ـ  دین و مذهب

  ؛ب ـ زبان و ادبیات

   ؛ج ـ علم و هنر

  ؛د ـ نظام اقتصادی و معیشتی
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 ؛تاریخیهـ ـ مراحل و رویداد های 

 ؛ز ـ مختصات جغرافیایی

فرآورده های مادی و معنوی در واقعیت مطابق به معیارها و 
تائید و یا تردید  ،ارزشهای مورد نظر در زمینه های فوق توزین گردیده

صورت مطابقت با معیار های مذکور،  این فرآورده ها در .می شوند
یابند و در صورت ، ارزش فرهنگی می مورد پذیرش جامعه قرار گرفته

عدم مطابقت مورد بی اعتنایی قرار گرفته و در صورت قرار گرفتن 
ی مذکور مورد تردید و حتی انزجار، عصبانیت و متضاد آن با معیار ها
، معیارها و ارزشهای توجه به این عوامل. هجوم قرار می گیرند

 ، پیوند احزاب و نهضت هایآن و برخورد خرد ورزانه به آنان مربوطه
، اقتصادی و فرهنگی ـ که برای تغییر و تحول اجتماعی سیاسی را

جامعه تالش و مبارزه مینمایند ـ تحکیم بخشیده حمایت آنان را برای 
برعکس بی توجهی . اهداف مطروحه خویش جلب مینمایند دستیابی به

معیارها و ارزشهای مورد نظر و برخورد ماجراجویانه با این عوامل و 
نهضت ها را از مردم تجرید نموده، بلکه  ا این احزاب و، نه تـنهآنان

 . مورد غضب آنان قرار داده، فاجعه بار می آورد

 :های اجتماعی با نظام فرهنگینیروـ رابطه  2

یچیدۀ از عناصر جامعه مجموعه از افرادیست که بوسیله نظام پ
فرهنگی به  ، اقتصادی وو روند های متعدد، مختلف و متضاد اجتماعی

انتظام عناصر و روندهای متضاد مذکور در . م مرتبط گردیده انده
این . مبتنی بر قانون طبیعی وحدت اضداد، عینیت می یابدجوامع بشری 

اری متقایل میان عناصر متشکله آن، عینیت و چگونگی روابط و اثر گذ
ب ، تغییر و تکامل طبیعت و جامعه محسوعامل درونی و ذاتی حرکت

، نادیده گرفتن و یا بی توجهی به یکی از نفی در صورت. میگردد
عناصر و روندهای موجود اجتماعی، پروسه حرکت، تغییر و تکامل که 

 .ختل گردیده با بحران مواجه میشودمعلول آن است، م
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ایش های ، نیروهای سیاسی با گربا در نظرداشت توضیحات فوق
یه های متعدد و ال( ، محافظه کار و ارتجاعیترقیخواه)متضاد سه گانه 
تنادی ، خاستگاه ها و در عین حال پایه های اتکایی و اسهریک از آنان

و هم در نظام ، هم در نظام اقتصادی شان را هم در نظام اجتماعی
هریک از این نیروها تالش دارند، در تقابل با . فرهنگی جامعه دارند

استفاده  بی به اهداف شان ، از این استناد ها برای دستیانیروهای رقیب
روهای متضاد در عرصه های اجتماعی، پس مبارزه این نی. نمایند

، زمانی قانونمند و خردورزانه است که این نیروها اقتصادی و فرهنگی
، استناد به پایه های اجتماعی خویشبا درنظرداشت قانون مذکور و با 

جتماعی، اقتصادی و فرهنگی مبارزه سیاسی شان را در عرصه های ا
، مبارزه توجه به موضوع مورد بحث این فصل اینک با. دهند سازمان

مورد توضیح و تفسیر قرار  ،ابل این نیروها را در عرصه فرهنگمتق
 :میدهیم

نه سیاست گزاری های فرهنگی و عملکرد سیاسی درین زمی
درک علمی نیروهای سیاسی از . بخش عمدۀ از مبارزه سیاسی است

متضاد و بهم مرتبط فرهنکی و درجه  نظام کثیر مبتنی بر وحدت عناصر
در برابر امر ضرور تغییر و  صالبت و سیالیت هریک از این عناصر

، همچنان اتخاذ روش های خردورزانه برخورد با این عناصر و تحول
به اهداف تاکتیکی و دورنمایی بکاربرد و سوق آنان در مسیر دستیابی 

یک از نیروهای هر. اهمیت خارق العاده برخوردار است ، ازشان
، عناصر اتکایی با درنظرداشت مواضع و اهداف شان خردورز سیاسی

و استنادی خویش را تشخیص و از آن بمثابه بستر دستیابی به اهداف 
؛ افزون بر آن این نیروها دورنمایی شان استفاده می نمایند تاکتیکی و

تالش مینمایند سایر ارزشهای فرهنگی جامعه را در صورت امکان 
نان تفسیر و تعبـیر نمایند که مؤید و تقویت کننده اثر گذاری سیاسی چ

بطور مثال . ات اجتماعی ـ اقتصادی جامعه گرددآنان در ابعاد مختلف حی
یار های سنجش ارزشهای دین و مذهب یکی از زمینه های تبارز و مع

؛ هیچ فرآورده مادی و معنوی نمیتواند در یک جامعه فرهنگی است
بی ارزش فرهنگی  کسب و مورد حمایت قرار گیرد که با سنتی و مذه

بنابرین نیروهای . همان جامعه متضاد باشد اصول و ارزشهای دینی
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سیاسی خردورز با درک این واقعیت اجتماعی تالش می ورزند هم از 
اصول و ارزشهای دینی و مذهبی و هم از اندیشه ها و اهداف سیاسی 

وف همدیگر معرفی بدارند که آنها را مأل شان تعابیر و تفاسیری را ارائه
افاده و توضیح نمایند که حد اقل در تضاد و تقابل  نموده و یا قسمی

 .قرار نگیرند

 :سیاسی مصالحه ملی و مسئله فرهنگ ـ اندیشه 2

، اندیشه سیاسی مصالحه ملی، اندیشه سیاسی خردورز ملی
عینیت انتظام این اندیشه به . قیخواه   مبتنی بر فلسفه صلح استتر

تغییر و تحول را  ،مبتنی بر وحدت اضداد معتقد بوده؛ حرکت کثرت
و روند های کثیر و متضاد ناشی از عمل و عکس العمل عناصر 

، اقتصادی و فرهنگی در نظام واحد اجتماعی دانسته با شناخت اجتماعی
آنان در نظام  دقیق علمی از مختصات این عناصر و روند ها و جایگاه

بط خویش ، محتوی و طرز برخورد و چگونگی روادی ـ اجتماعیاقتصا
 .  را با آنها مشخص می سازد

، رو به توسعه و انستان در حال حاضر کشوریست سنتیافغ   
متاثر از بحران ناشی از جنگی که پیش از سه دهه آغاز گردیده و هم 

 بعاد زندگی جامعهاین سه مشخصه بر تمامی ا. ز ادامه دارداکنون نی
اندیشه سیاسی . اقتصادی و فرهنگی اثر گذاشته اند، اعم از اجتماعی

سیاسی خردورز معطوف به وضع مصالحه ملی دستگاه افغانی تفکر 
 ۀمرحل ین، رفع بحران و سوق جامعه بسوی ثبات و ترقی درکنونی

سیاسی  ۀا افاده کلی میتوان گفت که اندیشمبارزه سیاسی است و یا ب
ر از فرهنگ جنگ به ه تفکر سیاسی افغانی گذاملی ، دستگا ۀمصالح

گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح،  پروسه. فرهنگ صلح است
برای آغاز این پروسه قبل از همه الزم است . پروسه بلند مدت است

 :ک دقیقی از مسایل ذیل تامین گردددر

صر متشکله مادی و معنوی این ـ از نظام فرهنگی افغانی و عنا
 ؛نظام
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چگونگی اثرات این عناصر بر همدیگر و در عین حال از ـ از 
امعه و در مجموع بر روان اثرات آنان بر ذهن و روان افراد ج

 ؛اجتماعی

ـ از انگیزه های محرک این اثرات ذهنی و روانی بر عملکرد     
 افراد جامعه و حرکت های اجتماعی؛ 

 که فرهنگ مادی و معنوی افغانی از  یـ از عناصر و بخش های
 از آنان برای تحریک جنگ استفاده افزاری صورت می گیرد ؛

ـ همچنان درک عناصر و بخش های از فرهنگ مادی و معنوی  
 . صلح را تقویت کرده کرده میتواند افغانی که گرایش به

پرواضح است که عناصر و بخش های دوگانه فرهنگی مذکور 
فرهنگ  ارزشیدر معیارهای ( هم محرک جنگ و هم مشوق صلح)

، اقتصاد و معیشت ، دین و مذهب، زبان و ادبیات، علم و هنر) افغانی 
وجود دارند که ( مراحل و رویداد های تاریخی و مختصات جغرافیایی

هریک از نیروهای طرفدار جنگ و حامی صلح بر بخش های مورد نظر 
خویش تکیه نموده و یا به تأسی از آنان مشروعیت تالش و مبارزه 

یشه ها و نیروهای یعنی همانطوریکه اند. وجیه مینمایندشان را ت
، تالش مینمایند که با شناخت از برخی از عناصر سیاسی محرک جنگ

، آن ها را در خدمت های از فرهنگ مادی و معنوی مساعدو بخش 
و با استفاده از آنان ماشین جنگی مورد نظر شان  دادهاهداف شان قرار 

بخشیده؛ آن را تمویل و به حرکت  ا پوشش های فرینده فرهنگیر
؛ اندیشه سیاسی مصالحه ملی و نیروهای سیاسی معتقد به این درآورند

اندیشه نیز تالش مینمایند تا با شناخت عناصر و بخش های مساعد از 
، نه تنها آنها را عیارهای افغانی ارزشی آنفرهنگ مادی و معنوی  و م

تقویت پروسه صلح  و  در جهت تضعیف گرایشات جنگی و ارتجاعی و
بلکه پوشش های فرهنگی اندیشه ها و نیروهای  ؛دنترقی بکار گیر

ه نیات واقعی آنان را برمال سیاسی متمایل به جنگ را نیز عقب زد
 .سازد
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اینک دین مقدس اسالم را که در حیات اجتماعی ما و از جمله  
، در زمینه ح از اهمیت استثنایی برخورداراستدر رابطه به جنگ و صل

 : فوق بمثابه مثالی ؛ مورد بحث قرار میدهیم 

 :دین اسالم بمثابه معیار ارزشی فرهنگ افغانی 

، دین قریب به اتفاق تمامی در جامعه سنتی ما، دین مقدس اسالم
یده و عمل شان را مردم ما را تشکیل داده اعتقادات آنانرا محتوا بخش

ذکار نمود که آمیزه های از در عین حال می باید ت. استقامت می دهد
، بنیاد رسوم و باورهای بومی و حتی خرافیارزشهای دینی با برخی از 

سواد بی بهره و یا بهره کم دارند، های اعتقادی اکثریت جامعه را که از 
درک اندک و ناقص از محتوی اصلی متون مقدس . تشکیل میدهند
 آم با تعابیر و، تویان قشر سنتی مبلغین و مروجین آناسالمی در م

افزاری  ، همچنان سؤاستفاده هایتفاسیر ناشی از محدوده های ذهنی
و استعمار از اعتقادات دینی ، ارتجاع سیاسی بوسیله حکام مستبد
بنابرین اندیشه . فغانی است، منجله جامعه اعوام، مشخصه جوامع سنتی

ا ر های سیاسی خرد ورز نیز که رسالت و وظیفه تغییر و تحول جامعه
اید نسبت به اعتقادات ـ، نمیتوانند و نبدـدر برابر خویش قرار داده ان

زیرا تغییر و تحول . فوق الذکر دینی مردم افغانستان بی توجه باشند
اجتماعی به مفهوم کامل آن تحقق نمی یابد تا ذهن انسان جامعه آماده 

پروسه گذار از جامعه سنتی . رش تغییر وتحول و تحقق آن نگردندپذی
ذار فرهنگی ـ مادی و ـبه جامعه توسعه یافته در حقیقت پروسه گ

با )الم خوشبختانه ارزش های اصیل دین مقدس اس. معنوی ـ است
های محلی و خرافی جوامع مختلف اسالمی و تفکیک و تجرید نفوذ باور

از جمله افغانی و تعابیر و تفاسیر غرض آلود توجیه به اهداف سیاسی 
نه تنها مانع این گذار نمیگردد بلکه با احکام ( ارتجاعی و استعماری

، آگاهی از قوانین طبیعی فرد مسلمان را مکلف به آموزش علمصریحی 
و تسخیر عرصه های آن بمنظور بهبود حیات اجتماعی ـ اقتصادی و 

، ماعی اقتصادی برمبنای اصول عدالت، انتظام حیات اجتی فرهنگیغنا
انتظام حیات اجتماعی، رعایت  براز رای دررعایت اصل مشوره و ا

ـ به مفهوم نفی محافظه کاری و هم نفی تالش ماجراجویانه  اصل اعتدال
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با توجه به . نیز می سازد ... و جهت تازاندن پروسه ها ـ در همه امور
بمثابه ، اندیشه سیاسی مصالحه ملی زشهای اصیل اسالمیمین اره

والصلح »یدگاه اسالمی ، انتظام یافته و ددستگاه تفکر سیاسی افغانی
قرار ( دوم این اثر به فصل : ک.ر) ویش را بنیاد اعتقاد فلسفی خ« خیر

« خیر»به آنچه « لاعتدا»بنابرین این اندیشه از موضع  .داده است
و « راست و چپ»و از چنین موضعی علیه بنیادگرایی  است می پردازد

مصالحه ملی ندیشه ا. است مبارزه مینماید« شر»چه منبع علیه هر آن
دسترسی به این  شیوه ها و بکاربرد افزار   ، انتخاب  در تعیین اهداف

اهداف و توضیح و تفسیر هر یک از آنان  به ارزشهای فوق الذکر 
افزون بر آن این اندیشه ماهیت ارتجاعی اهداف . توجه داشته است

تعابیر و  سیاسی نیروهای راست افراطی و سؤ استفاده آنان را مبتنی بر
دین مقدس اسالم و آمیزه های آن با باور  تفاسیر قرون وسطایی از

برمال ساخته در ارتقای درک  ،های محلی قبیلوی و خرافی ارتجاعی
اندیشه سیاسی . مایدسیاسی هموطنان مسلمان نقش خویش را ایفا مین

عطف توجه به مصالحه ملی طرفدار تعمیل سیاست هایی است با 
افزاری از اسالم جهت بدست  ۀی با استفادارزشهای اصیل اسالمی؛ ول

زاری از دین ـزیرا استفاده اف. ن اهداف سیاسی کامالً  مخالف استآورد
، بخشیده ـ منجمله دین مقدس اسالم ـ آن را ماهیت سیاسی ـ ایدولوژیک

، خواهی نخواهی ـ مانند راایدولوژیک آن را زیر سوال بردهخصلت ف
و صف بندی  میان مومنین انقطابتمام ایدولوژی های سیاسی ـ در 

. رخوردی نمیتواند به نفع دین باشدچنین ب. سیاسی را باعث میگردد
، انقطاب های متعدد عد از رحلت پیامبر بزرگوار اسالمتجارب تاریخی ب

تقابل و حتی متضاد میان مسلمانان، ناشی از اندیشوی و صفبندی های م
دولوژیک ، نقض فراایرداایدولوژیک بودن دین و درین مواصل فر نقض

، «هشت گانه»و « هفتگانه»نمونه های. بودن دین مقدس اسالم است
های خصمانه شان در برابر  افغانستان و برخورد« تنظیم های اسالمی»

ج ، هم به مردم مسلمان افغانستان و هم به دین مقدس اسالم نتایهمدیگر
هاد دینی ـ از نظام های سیاسی نامن. زیانباری را در قبال داشته است

، «جمهوری اسالمی پاکستان»جمله نظام های سیاسی نامهاد مانند 
اگر لحظۀ تصور )در بهترین حالت آن ... و « جمهوری اسالمی ایران»

مخالفت های گسترده مردم را علیه ( شود که چنین حالتی وجود دارد
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بنابرین مسجد می باید محل . خویش برانگیخته و برخواهد انگیخت
ی افراد جامعه باشد نه محل ت و تبلیغ و ترویج محسنات اخالقعبادا

القی مسلمانان ـ، مسجد را به مرکز وفاق عبادی و اخسیاست، این اصل
 ۀان آنان ـ مبدل می سازد و جایگاه شایستـ  و نه مرکز نفاق سیاسی می

ت مبلغ و مروج عبادات و اجتماعی عالم دینی را به مثابه شخصی
، معنویت و محبوبیت می بخشد و آنان را از اختهاخالقیات، مشخص س

، هم طرفداری ها را در های سیاسی ـ که همیشه و هم زمان شخصیت
 می م مخالفت ها را بر ضد مواضع سیاسی  خویش برـحمایت  و ه

پس اندیشه سیاسی مصالحه ملی همچنانکه با . انگیزند ـ تفکیک مینماید
ا ضد دینی ساختن سیاست بی توجه بودن سیاست نسبت به دین و ی

ین بخاطر ، با سیاسی ساختن دین و استفاده افزاری از دمخالف است
رعایت این اصل . بدست آوردن اهداف سیاسی، نیز مخالفت جدی دارد

، بمثابه سیاست رسمی دولت ا در پروسه عملی تحقق مصالحه ملیر
خورشیدی، مورد بحث  1221ـ  1262ن طی سالهای جمهور افغانستا

 .قرار میدهیم

وضعیت )ل فوق الذکر و اوضاع جاری کشور با توجه به اصو
بحرانی ناشی از تداوم جنگ و مداخالت خارجی علیه جمهوری 

سیاست های عملی اتخاذ شده ( افغانستان تحت پوشش های اسالمی
، در رابطه به دین مقدس اسالم بتنی بر اندیشه سیاسی مصالحه ملیم

م و رعایت آن در نظام ل دین مقدس اسالنه تنها به ارزشهای اصی
؛ تعیین اهداف و عملکرد سیاسی حزب و دولت توجه حقوقی کشور

خود عینیتی را تدارک  ،معطوف میداشت بلکه اتخاذ و تعمیل این توجه
می دید که تبلیغات خصمانۀ خالف واقعیت علیه جمهوری افغانستان و 

و مذهبی مردم صورت  ینیحزب وطن ـ که با سؤاستفاده از اعتقادات د
نیات مراکز  فاقد پشتوانه گردد و در عین حال سؤ می گرفت ـ

سازماندهی تبلیغات متذکره را در استفاده افزاری از دین مقدس اسالم 
 .اهداف سیاسی شان نیز برمال سازد به منظور

، در افغانستان 1262طبق احصائیه های ناتکمیل دولتی در سال 
باب اماکن متبرکه  12222خانه و تکیه  222مسجد،  20222
هزار عالم دینی و روحانی وجود داشته  222تا  022و از  اسالمی
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این ارقام و اثرمندی معنوی آن روی جامعه اسالمی ما،   (.1)است 
 .خود میتواند مؤید حقایقی فوق الذکر باشد

ا در صحنۀ سیاسی  .خ .د .نگاه گذرا به حضور و فعالیت ح
هبران این حزب از ایدیولوژی معینی، حقانیت این کشور و استمداد ر

رکزی ـزارش کمیته مـوبی تائید مینماید که در گـه خـیری را بـنتیجه گ
حزب همچنان مؤظف »: گفته شد ؛ا به گنگره دوم این حزب .خ .د .ح

بود نقش و اهمیت دین مقدس اسالم را بیشتر از آنچه در نظر گرفته 
ا مجبور شد در  .خ .د .ه همین جهت حبود در نظر میگرفت و درست ب

 (0)« ادوار بعدی فعالیت خود از این ناحیه بهای گرانی بپردازد

افزون بر آن تجاوز نظامی اتحاد شوروی بر افغانستان نه تنها 
وسیله یی را برای دول همسایه و برخی دولت ها و قدرت های دیگر از 

اعد نمود تا در امور جمله ایاالت متحده امریکا و بعضی متحدین آن مس
بلکه برای اپوزسیون افغانی نیز  ؛ستان مداخالت شانرا تشدید نمایندافغان

امکان عینی داد تا انگیزه های نیرومند ملی و مذهبی راعلیه این تجاوز 
بکار گرفته و آنان را به منظور دست یابی به اهداف نظامی و سیاسی  

نیرومند و انگیزندۀ تبلیغانی  شان مورد استفاده قرار داده و به پشتوانه
 .خویش مبدل نمایند

با استفاده از مسایل فوق، طیف های مختلف اپوزسیون دولتی، 
جنگ خویش را که قبالً علیه رژیم محمد داوود آغاز نموده بودند، علیه 

داده،  ا و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان، پوشش دینی .خ .د .ح
با آنکه رهبران اپوزسیون به ماهیت و ، خواندند« جهاد مقدس»آنرا 

آنها صرف اهداف قدرت طلبانه و . صادق نبودند« جهاد مقدس»اهداف 
  .ندستور میداشترا با این پوشش مقدس، م عطش ثروت اندوزی شان

دولت جمهوری  این حقیقت اگرچه درجریان جنگ اپوزسیون با
وقت،  های خونین درونی میان تنظیمی در آنافغانستان و برخورد

همچنان با موجودیت حساب های بانکی شان، بخوبی آشکار بود، ولی 
، تداوم جنگ های «مجاهدین»، انتقال قدرت به 1220 بعد از کودتای

، فظ، تحکیم و یا بدست آوردن قدرتذات البینی میان آنان بخاطر ح
همچنان همکاری اکثریت آنان با ایاالت متحده امریکا و سایر دول عضو 
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و در پروسه « طالبان»در سقوط ( ناتو)ظامی اتالنتیک شمالی پیمان ن
، به برمال شدن ثروت های قارونی آنان و« مبارزه علیه تروریزم»

به اندازۀ باال گرفت که حتی خود « رهبران»مرور زمان رسوایی این 
. سران تنظیم ها به تکرار درین زمینه، مجبور به اعتراف گردیدند

آصف محسنی رهبر حرکت اسالمی خود چنین ازجمله آیت هللا محمد 
ما رهبران، کشور را به کام آتش و خون فرو »: اعتراف مینمایند

یک صندلی ریاست   .بردیم، مشکل افغانستان یک مشکلۀ ریاضی بود
جمهوری وجود داشت و ما میخواستیم، یک، در عین زمان پانزده باشد 

یاد میزد که ممکن و آن تقسیم شدن به پانزده را نمی پذیرفت و فر
نیست و ما ُمصر بودیم و اصرار ما بانی تشدید جنگ و خونریزی 

 (2)«.بود

سال  12در طول»: ن اعتراف توجه نمائیدهمچنان به ای
حکومت، کمونیست ها یک سوزن ملت و دولت را چور نگردند، ولی ما 

یک سوزن برای دولت و مردم باقی  مجاهدین در ظرف یک سال، 
تعمیرات سربه فلک کشیده کنونی آنان در شهر کابل و (. 2)« نگذاشتیم

 .آی .سایر شهرهای افغانستان، افشای لست کسانی که از کارمندان سی
به مثابه یک نمونه کوچک، به )ای بسته های دالر بدست آورده اند 

باور قطعی اینست . مضمون منتشره در سایت پیام وطن مراجعه شود
آینده که ثبت تاریخ میگردد، کم نخواهد که از این افشأ گری ها در 

، گدایی قدرت از رهبران اتحاد شوروی آن وقت حین سفرهیئت (بود
 1222مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی به مسکو در ماه عقرب 

اسناد و شواهد تازه، از نگارنده این سطور، منتشره : در مقاله اول)
فعال آنان و یا نمایندگان  ، همچنان حضور(سایت پیام وطن مراجعه شود

ین حکمتیار که او ګلبدبه استثنای )شان در مقامات نظام کنونی دولتی 
آی پاکستان، این  .اس .ابر وابستگی بسیار عمیق اش با آیرا بن

سازمان جهنمی بمثابه ریزرف آینده برای تعمیل اهداف ضد افغانی اش 
« هاد اسالمیج»، چگونگی اعتقاد آنان را به اصل (نگهداشته است
 . ، بخوبی نشان میدهدان مورد ادعای ش

بادر نظرداشت حقایق فوق بود که دوکتور نجیب هللا مبتنی بر 
داشتند، سیاست ( 2) فهم غنی یی که از اساسات دین مقدس اسالم
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، است« دین اعتدال»دین مبین اسالم .  مصالحه ملی را اعالم نمودند
ملی را بر همین اصل  ۀمصالحاین واقعیت ایشان سیاست باتوجه به 

اسالمی اساسمند ساختند، دوکتور نجیب هللا بارها و به تکرار این 
او باری در جلسه وسیع علما و . حقیقت را اظهار نموده است

ملی  ۀسرچشمۀ مصالح»: ب نموده چنین گفتروحانیون، آنان را مخاط
 همچنان دوکتور نجیب هللا طی گزارش( 6)«.دین مقدس اسالم است
: ا به دومین کنگره حزب چنین گفتند .خ .د .اساسی کمیته مرکزی ح

ملی،  ۀنظریات حزب در بارۀ سیاست مصالح در پروسه تدوین سیستم»
حزب قبل از همه به تفکر ملی و وطندوستانه، معتقدات مذهبی، رسوم 
و عنعنات مردم افغانستان و تجارب بیش از سه سال تحقق مصالحه 

لبته ما به تجارب سایر کشورهای جهان نیز ارزش ا  .ملی اتکا داشت
قایل می باشیم و از نظریات مفید متفکرین و دانشمندان بزرگ جهان 
بدون تعصب و همچنان بدون برخورد تعبدی مطابق به شرایط خاص 
کشور خود برای غنای اندیشوی حزب مبتنی بر مصالحه ملی و منافع 

 (.2)« .علیای کشور، استفاده مینمائیم

دوکتور نجیب هللا متکی به باور فوق، حتی زمانیکه در رأس 
حزب و قدرت دولتی نیز قرار نداشت، مسئله خروج قطعات نظامی اتحاد 

ملی ابراز و از لحظۀ که مسولیت فوق  شوروی را با شجاعت و غرور
 .را پذیرفت، گاهی هم این هدف ملی و اسالمی را از نظر دور نداشت

اگر  :به این سوال راتدقیق نمائیم که اکنون بهتر است پاسخ
، می باید «سرچشمه سیاست مصالحه ملی، دین مقدس اسالم است»

این گرایش در تمام عرصه های این سیاست و اقدامات مبتنی بر آن، 
 :مسئله را پیگیری مینمائیم. اشد ؟متجال ب

برای دستیابی به مأمول فوق، پایه های حقوقی تسوید و تصویب 
م سیاسی و رعایت آن به مکلفیت مجموع جامعه منجمله سیست گردید، تا

دولتی شامل آن و تمام اتباع جمهوری  ارگانهای قدرت و اداره
افغانستان مبدل شود، عدم رعایت آن نقض قانون تلقی و مستوجب 

دوکتور نجیب هللا طی بیانیۀ خطاب به اعضای شورای   .مجازات گردد
: ؛ درین زمینه چنین گفتند1222ن میزا 2انستان به تاریخ ملی افغ
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ملی تحکیم  ۀهای حقوقی و تقنینی سیاست مصالح برای اینکه پایه»
مقرره نافذ گردیده  ۵۱فرمان و  ۲۶برنامه قانون،  ۱۵یابد، به تعداد 

برای تعمیل این مبانی حقوقی، ساختار های اجرایی و ناظر (. 2)«است
 .از نمودندایجاد و این ساختار ها عمالً به فعالیت آغ

بزرگترین اقدام تاریخی، ملی و اسالمی دوکتور نجیب هللا اخراج 
نیروهای نظامی اتحاد شوروی بود که بر اساس توافقات ژینو، آنرا با 

درموضع یک طرف )وجود نقض خشن توافقات مذکور بوسیله پاکستان 
، (بحیث یک طرف تضمین کننده)و ایاالت متحده امریکا ( امضا کننده

ز شوروی از افغانستان یکجانبه عملی و روز خروج آخرین سربابطور 
خواند و داخل تقویم افغانی ساخت و « روز نجات ملی»را   (1262)

 .رخصتی عمومی اعالن نمود

قانون اساسی جدید جهت ایجاد پایه های حقوقی مصالحۀ ملی، 
بحیث  ۵۶۲۲تسوید و آنرا لویه جرگه مؤرخ نهم قوس   افغانستان
 ۵۶۲۱جوزای  ۵ـ  ۷ن وثیقه ملی تصویب و لویه جرگه مؤرخ بزرگتری

پیروی ... » مصوبه لویه جرگه برای تصویب این قانون، . تعدیل نمود
را یکی از اهداف تصویب و تعدیل « ...از اساسات دین مقدس اسالم 

افزون بر آن درمتن قانون آساسی مذکور درین . این قانون خوانده است
 :زمینه، آمده است

جمهوری افغانستان دولت مستقل و واحد، غیر قابل : ادۀ اولم»
 «....بوده، برتمام قلمرو خود دارای حاکمیت میباشد اسالمیتجزیه و 

در جمهوری . دین مقدس اسالم استدین افغانستان : مادۀ دوم»
و  متناقض اساسات دین مقدس اسالمافغانستان هیچ قانون نمیتواند 

 «.انون اساسی باشددیگر ارزشهای مندرج این ق

نشان دولتی جمهوری افغانستان دارای تصویر آفتاب : مادۀ نهم»
در متن سبز محاط با خوشۀ گندم و فیتۀ  مهراب و منبردر حال طلوع، 

 «.دارای سه رنگ سیاه، سرخ و سبز میباشد
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ملکیت در جمهوری افغانستان به اشکال دولتی، : مادۀ نزدهم»
صوصی، شخصی و ملکیت سازمانهای ، خاوقافمختلط، کوپراتیفی، 

دولت . ملکیت از تعرض مصؤن است  .سیاسی و اجتماعی وجود دارد
 «.از تمام ملکیت های قانونی حمایت میکند

در رابطه به مادۀ فوق الذکر قانون اساسی ، قابل تذکار است که 
 .ین های وفقی را محدود نمی ساختدولت جمهوری افغانستان ساحه زم

ن اصل است که دوکتور نجیب هللا در دومین اجالس بر مبنای همی
ـ در ضمن صحبت بر 1266سرطان  6کمسیون مصالحه ملی ـ مؤرخ 

سیاست جدید حزب در رابطه به برخی انواع مالکیت بر زمین، چنین 
در مشی حزب و دولت مراعات اساسات دین مقدس اسالم، ... » : گفتند

زمین مثالً   .اند هقی یافتعنعنات و عادات مردم انعکاس روشن و دقی
  ( 2)« ...های وقفی تحت محدودیت قرار نمی گیرند

 طبق شریعت اسالمحق وراثت ملکیت : مادۀ بیست و نهم»
 «.توسط قانون تضمین میگردد

آزادی اجرای مناسک دینی در جمهوری افغانستان : مادۀ چهلم»
ادیان در پیروان سایر . و مذهبی برای تمام مسلمانان تضمین میگردد

هیچ شخص نمیتواند بمنظور . اجرای مراسم مذهبی شان آزاد اند
تبلیغات ضدملی، ضد مردمی، ایجاد دشمنی و ارتکاب سایر اعمال خالف 

 «.منافع جمهوری افغانستان از دین سؤ استفاده کند

لویه جرگه »در مادۀ شصت و پنجم قانون اساسی مورد بحث، 
خوانده شده و در مادۀ شصت و « ستانعالیترین مظهر ارادۀ مردم افغان

از لحاظ ترکیب و شیوه انتخاب و   ششم آن، این نهاد سنتی افغانی
انتصاب اعضای آن، متحول و با خواسته های زمان مطابقت داده شده 

حد اکثر »به رئیس جمهور صالحیت داده است بند نهم این ماده . است
 رهنگی، اجتماعی وپنجاه نفر از جمله شخصیت های سیاسی، علمی، ف

برعالوه . را برای شرکت در لویه جرگه معرفی نمایند« روحانی
شخصیت های روحانی متذکره علمای علوم اسالمی وروحانیون ذیل در 

 :لویه جرگه عضویت دارند
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« علمی»که شامل شخصیت های  دانشمندان علوم اسالمی ـ 
 .ردیف فوق میگردند

 .شورای ملی شامل اندشخصیت های مذهبی یی که در ترکیب ـ 

با رای گیری  آنهائیکه در ترکیب نمایندگان انتخابی هر والیت ـ 
 .انتخاب میگردند  عمومی، مساوی، آزاد، سری و مستقیم

ـ آنهائیکه در ترکیب شورای وزیران، قاضی القضات و معاونان 
 او و روسای شوراهای والیتی شامل اند،

که  مهوری افغانستانهرتبعۀ مسلمان ج: مادۀ هفتاد و سوم»
سالگی را تکمیل کرده و خود و همسر وی از والدین افغان  22سن 

متولد و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند، بحیث رئیس جمهور 
 «.انتخاب شده میتوانند

رئیس جمهور بعد از انتخاب در لویه : مادۀ هفتاد و چهارم»
بزرگ سوگند یاد  بنام خداوند»: جرگه، حلف آتی را بجا می آورد

، قانون اساسی را اساسات دین مقدس اسالم را حمایتمینمایم که 
از استقالل، حاکمیت ملی و   رعایت و از تطبیق آن مواظبت نموده

 .تمامیت ارضی افغانستان حراست کنم

حقوق و آزادی های افراد را حفاظت نمایم و تمام مساعی خود 
مردم، تحکیم صلح و ترقی  را بخاطر تامین عدالت اجتماعی، سعادت

 «.کشور به کار برم

جمهوری افغانستان خواهان بر : مادۀ صد و سی و پنجم »
بخصوص کشورهای قراری و تحکیم مناسبات دوستانه با همه کشورها 

همجوار و اسالمی بدون در نظرداشت نظام سیاسی، اجتماعی و 
به استقالل، مبنی بر اصول تصاوی حقوق، احترام متقابل اقتصادی آنها 

حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی همدیگر، عدم 
توسل به زور، تهدید و یا قوه، تقبیح همه اشکال مداخله و تجاوز، 
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اجرای صادقانۀ تعهدات بین المللی مطابق به اصول و موازین قبول شدۀ 
 (.12)« حقوق بین المللی می باشد

سرطان )دوم حزب  ۀکنگر متن مرامنامۀ حزب وطن که در
وطن محبوب »: تصویب گردید، با چنین جمله یی آغاز میشود ( 1262

، دارای تاریخ کهن، مردم با اسالمیما افغانستان کشور واحد، مستقل، 
افزون بر آن در همین متن قبل از . «شهامت و سنن پسندیده است

توضح وظایف حزب در عرصه های خاص، در مورد مطابقت تمام 
... »: چنین میخوانیم؛محتویات مرامنامه با احکام دین مقدس اسالم 

ون احکام دین مقدس اسالم، قانمرامنامه ذیل را که با ... حزب وطن
، اعالم اساسی، ارزشها و مفاخر ملی و رسالت افغانی مطابقت دارد

مینماید و تمام اعضای خود و همه مردم افغانستان را برای تحقق این 
 «.اهداف و وظایف فرا میخواند

 ۀمصالح»: میخوانیم که ؛این مرامنامه« عرصۀ سیاسی»در 
حزب . ملی مشی استراتیژیک و معرف طرز تفکرحزب وطن است

اهداف مصالحه ملی را در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
محتوای آنرا بر مبنای معتقدات اجتماعی و فرهنگی در نظر داشته، 

وطندوستی و سنن پسندیدۀ مردم و تجارب سیاست عملی،  اسالمی،
 . «انکشاف و تعمیم میدهد

: همچنان در عرصۀ فرهنگی این مرامنامه قید گردیده که 
در راه ایجاد سیستم معارف عمومی و امحای بیسوادی ... حزب وطن »
و سنن مردم و نظرداشت مقتضیات  مطابقت با احکام دین مبین اسالمدر 

 . «اعتالی کشور مبارزه میکند

در عرصۀ سیاست خارجی مرامنامۀ مورد بحث، یکی از اهداف 
تامین، »: است کهخارجی حزب وطن چنین مشخص گردیده سیاست 

مناسبات حسنه و همکاری های متقابالً مفید کشور با  گسترش و تحکیم
و غیر  بخصوص با کشور های همسایه، اسالمیتمام دول جهان 

منسلک به اساس اصول احترام به استقالل، حاکمیت ملی، تمامیت 
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. «ارضی، همزیستی مسالمت آمیز و عدم مداخله در امور همدیگر
(11 ) 

که عضویت افغانهای همچنان در اساسنامه جدید حزب در حالی
پیرو سایر ادیان در حزب را نفی نه نموده برای اتباع مسلمان جمهوری 

را قید « و سنن پسندیده مردم پابندی به دین مقدس اسالم»افغانستان 
دوکتورنجیب هللا در کنگره دوم حزب درین زمینه چنین   .نموده است
ه است که در هدف از طرح اساسنام]در طرح جدید ... »: تاکید نمودند

، آنعده از اتباع جمهوری افغانستان [همین کنگره تصویب شد ـ ودان
میتوانند عضویت حزب را حاصل نمایند که دارای اهلیت حقوقی بوده، 

به دین مقدس اسالم و سنن در جهت اهداف عالی حزب مبارزه نموده و 
 البته این اصل منافی عضویت پیروان .پسندیده مردم ما پابند باشند

 ( 10)« .سایر ادیان نیز نمیگردد

ادارات دولتی، احزاب، سازمان های اجتماعی و هریک از آتباع 
کشور مکلف بودند تمام محتویات قانون اساسی منجمله ارزشهای 
اسالمی فوق الذکر را رعایت نمایند، طبیعی است که تخلف از آن، عدول 

رامنامه حزب همچنان اساسنامه و م. از قانون و جرم تلقی میگردید
  وطن نیز، کار و مبارزه اعضای حزب را سمت داده حقوق و مکلفیت

های آنان را معین مینمود، عدم رعایت آن عدول از پرنسیپ های قبول 
 . شده حزبی تلقی و مستوجب مجازات بود
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 :یادداشت های فصل هفتم       

ردهمایی ـتور نجیب هللا در گـانیۀ دوکـود به بیـعه شجمرا  ـ 1
 ،بین المللی اسالمی به مناسبت بزرگداشت از میالد مسعود پیامبر اسالم

، برگرفته از مجموعۀ 1262، اول عقرب(ص)حضرت محمد مصطفی 
 .02دید گاه ها و مواضع ، صفحه : استراتیژی حزب وطن 

برخی از بیانیه های : ، برگرفته از مجموعۀگزارش مذکور  ـ 0
طه به مشی مصالحه ملی، نشر شده به مناسبت دوکتور نجیب هللا در راب

 .101سومین سالگرد شهادت شان ، صفحه 

ی چگونگ: ـ عبدالغفور آرزو، مجموعه مقاالت تحت عنوان  2
: ، محل چاپ تهران، مقالۀ1261، چاپ سال هویت ملی در افغانستان

 .120عبور از ترنم های تل شده، صفحه 

نقل از سخنرانی مولوی ستر جنرال محمد نبی عظیمی، با   ـ 2
یکی از چهره های معروف جهادی در شمال )عبدالباقی ترکستانی 

، برگرفته از اردو 1222در تلویزیون مزار شریف در سال ( افغانستان
 .602چاپ دوم صفحه  و سیاست در سه دهۀ اخیر افغانستان،

صالحه نیک )به اساس نوشتۀ خواهر دوکتور نجیب هللا   ـ 2
شهید نجیب هللا کالم هللا مجید را با تفسیر آن حفظ نموده و  (ابراهیم خیل

برای معلومات مزید رجوع . اکثر متون معتبر اسالمی را خوانده بودند
از نورالبشر نوید، « وطن یا کفن»، مجموعه ه نوشته مذکورشود ب
 .022صفحه 

بیانیۀ دوکتور نجیب هللا در جلسۀ وسیع علما و روحانیون  ـ  6
 .22، مؤخذ دوم، صفحه 1266مؤرخ دهم حوت  افغانستان

 .122، صفحه گزارش مذکور، مؤخذ دوم  ـ 2
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 . 022صفحه  ،مؤخذ دوم  ،ـ دوکتور نجیب هللا 2

 .6بیانیۀ مذکور، مؤخذ دوم ، صفحه   ـ 2

برگرفته از متن قانون اساسی مورد بحت، مؤخذ دوم،   ـ 12
 .ین مقاله استتکیه روی کلمات از نگارندۀ ا. 216ـ  020صفحات 

تمام نقل قولها از مرامنامۀ حزب وطن ، منتشره در مؤخذ   ـ11
 .گرفته شده است  206ـ  212دوم ، صفحات 

 .   22ساسی مذکور، مؤخذ دوم ؛ صفحه بیانیۀ ا  ـ 10

 

 

 

 



 

 فصل هشتم

 امنیتی ـ ملی و مسایل دفاعی ۀمصالح

 

ویش موضع دفاع ملی بنابر ماهیت خ ۀسیاسی مصالح ۀاندیش
صلح و تقویت محمل های آنرا در ، تحکیم و گسترش بلند مدت از تامین

ن تمام ابعاد زندگی اجتماعی ـ اقتصادی داشته و بمثابه اندیشه متضم
های سیاسی امنیت این محتوی و محمل های آن، سیاست ها و عمل نهاد

جنگ را سمت داده و در تقابل با گرایش های اندیشه یی ـ سیاسی 
 ۀابرین اندیشبن. طلبانه و محمل های این گرایش،استقامت میبخشد

، م اندیشه های سیاسی دیگر جانبدار، مانند تماملی ۀسیاسی مصالح
اهداف دفاعی و ، با چنین دیدی، در این بخش. آرأ و رزمنده است رزم

 ، افزار دستیابی به این اهداف و طرق بکاربرد اینامنیتی این اندیشه
ح و این توضیحات کامالً با توضی. افزار را اندکی توضیح مینمائیم
 (بدترین شکل تبارز معضله افغانستان)تشریح شناخت علمی ابعاد جنگ 

همچنان علل و انگیزه های بروز این ابعاد و مبتنی برآن توضیح 
. ع این علل و انگیزه ها و ختم جنگ، مرتبط استاقدامات جهت رف

 :بنابرین 

علل . ُبعد داخلی و ُبعد خارجی. جنگ در افغانستان دو ُبعد دارد
و ریشه یی جنگ در خود افغانستان، در ُبعد داخلی معضله  اصلی

مناسبات و ساختار اجتماعی ـ اقتصادی عقب نگهداشته شده )افغانستان 
 . نهفته است( و در موقعیت جغرافیایی ـ استراتژیک آن

به همین ملحوظ جنگ شکل نهایی تبارز معضله افغانی به 
یشه در ُبعد داخلی بدترین شکل آن محسوب میگردید و میگردد و ر

منطقی است که علل جنگ را نه صرفاً درحیطه انگیزه . معضله دارد
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های تبلیغاتی ـ سیاسی آن، بلکه درعرصه های مختلف معضله افغانی 
 . نیز جستجو، تشخیص و برجسته ساخت

عمده ترین عوامل ریشه یی جنگ در عقب ماندگی شدید 
که این عقب ماندگی ُمهر و . اجتماعی ـ اقتصادی افغانستان نهفته است

نشان خود را در تمام عرصه های مناسبات و ساختار های اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و در مجموع زندگی مادی و معنوی جامعه 
. و مهمتر از همه در ذهن و روان انسان جامعه، بجا گذاشته است

فرادی احزاب، تنظیم ها، سازمانها و سایر گروه ها و شخصیت های ان
در جنگ، محصول همین جامعه و ( مستقیم یا غیر مستقیم)افغانی دخیل 

تضاد های درونی آن اند، که گزینش شیوه های عملکرد شان درمقابله 
، نیز منشه درعقبماندگی مناسبا ت و (استفاده از اسلحه گرم)باهم

 .ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و روان اجتماعی ناشی از آن دارد

لهای اخیر در افغانستان، نه صرفاً کنش ها و اقدامات سا جنگِ
ستیزه جویانه دولت های افغانستان و اپوزیسیون مسلح آنها را در 
مقابله باهم، بلکه کنش ها و اقدامات ستیزه جویانه متقابل میان الیه 
های مختلف قدرت در درون دولت ها و همچنان طیف های مختلف 

کودتاهای . م نیز احتوا مینمود و مینمایداپوزسیون آنان را در برابر ه
ولتی علیه بخش های دیگر و مکرر نظامی بخش های از حاکمیت های د

تنطیم های »های دوامدار و گسترده مسلحانه میان تنظیمی برخورد
ید ـ چه در مواضع اپوزسیون و چه در قدرت دولتی ـ خود مؤ« جهادی

 .این کنش های ستیزه جویانه اند

، موقعیت حساس جنگانگیزه محرک  ُبعد خارجی عمده ترین 
، نظامی و اخیراً سیاسیافغانستان در عرصه های « جیواستراتژیک»

، قدرت های منطقوی و دول همسایهاقتصادی است، که توجه 
علل تداوم و پیچیدگی . جهانکشایان بزرگ را بخود جلب نموده است

چه بعد از آن  جنگ کنونی افغانستان چه در شرایط تسلط جنگ سرد و
، نظامی و اقتصادی دلچسپی های سیاسی نیز، بنابر مداخالت ناشی از

 . معطوف به همین واقعیت بوده و است ،دول خارجی
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، با تشخیص علل و انگیزه عاملین ُبعد خارجی جنگ کنونی
های ُبـعد داخلی، روی آن سرمایه گذاری نمودند و آنانرا رشد و 

از طبیعی است که این همه را هریک  .گسترش دادند و عمق بخشیدند
های تحت ساتر ، در شرایط و اوضاع مختلف،کشورهای دخیل خارجی

، مبارزه علیه تروریزمجهاد مقدس، ) مختلِف مخملی و عوام پسندانۀ 
پوشانیدند و ... ( ، سمتی و ، مذهبی، زبانیتمایالت و گرایشات تباری

، نظامی و اقتصادی اسیدر خدمت دستیابی به اهداف سی از همان ابتدا
تداوم، گسترش و تعمیق تدریجی این مسئله، باعث . خویش قرار دادند

گردید که ُبعد داخلی جنگ در مقابل ُبعد خارجی آن، کمرنگ و ُبعد 
 . خارجی هرچه برجسته و تعیین کننده به نظر آید

در بِـُعد خارجی معضله افغانستان می باید مجموع اقدامات دول 
در قضایای افغانستان را در نظرگرفت که هریک بنابر  خارجی دخیل

دلچسپی های خاص خویش یکی یا گروهی از طرفین داخلی جنگ ـ این 
محصول جامعه عقبمانده ـ را در مقابله با طرف یا طرف های دیگر، در 

مفهوم ؛ بدین ملحوظ. خدمت خویش قرار داده بودند و قرار داده اند
بدون حل  ،به صلح عادالنه و پایدار است که ختم جنگ و دست یابی

در ابعاد داخلی و خارجی آن ـ با در نظرداشت « معضله افغانستان»کامل
طرف های متعدد این ابعاد ـ ممکن و میسر نیست و می باید آن را در 

 این گستردگی است که حل کامل معضله. همین گستره در نظر داشت
ز لحاظ زمانی دراز مدت ا، مغلق و افغانستان را هرچه بیشتر پیچیده

 .ساخته است

در عین حال باید توجه نمود، همانطوریکه جنگ نمی تواند یک 
در . جاده یک طرفه نیست طرف داشته باشد، راه رسیدن به صلح نیز

« فرهنگ جنگ»چنین شرایطی گرایش نیروهای متقابل داخلی از 
با درجه رشد شعور سیاسی و اجتماعی  ،«فرهنگ صلح»بسوی 

ران و فعالین این نیروها و درجه استقاللیت شان از فکتور های رهب
بنابرین برای تحقیق . مؤثر در ُبعد خارجی جنگ، تناسب مستقیم دارد

پیرامون مسئله صلح، اقدامات و تدابیر طرفهای اصلی جنگ، طیف ها 
و الیه های درونی این طرف ها و حتی موضعگیری های شخصیت های 

 .ا می باید با همین معیار ها مورد سنجش قرار دادمؤثر در میان آنان ر
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سیاسی  ۀبتنی بر اندیشبا عطف توجه به این مشخصه، م
، سیاست مصالحه ملی بمثابه وسیلۀ دستیابی به این ملی ۀمصالح

، سیاست یک («فرهنگ صلح»به « فرهنگ جنگ»گذار از)مأمول 
 5621 طرف اصلی منازعه تحت رهبری دوکتور نجیب هللا طی سالهای

خورشیدی بود که در نتیجه تداوم مبارزۀ حاد درونی این طرف 5625ـ 
مبارزه آشتی »ـ علیه سنت گراهای عقب مانده یی که زیر پوشش 

در یک  تداوم حضور شان را در قدرت در نظر داشتند ـ« ناپذیر طبقاتی
، زمینۀ طرح یافت و به تدریج به سیاست مسلط و مقطع معین زمانی

ف تبدیل و با در نظرداشت اهداف دورنمایی خویش در رسمی این طر
؛ دستیابی به اهداف ذیل را در برابر خویش قرار یعرصه دفاعی و امنیت

 : داد

، به با توسل به طرق سیاسی« قراری صلح»ـ قطع جنگ و بر ۱
 .مثابۀ گام اول 

ـ تنظیم و تعمیل دوکتورین نظامی ـ دفاعی معطوف به تقویت  ۲
مهار نمودن نیروی قهارجنگ و در نهایت تأمین پروسه صلح و 

 .«حفظ صلح»امکانات مطمین برای 

ـ باز سازی تمام عرصه های مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی  ۳
تنظیم و تعمیل مبانی حقوقی،  ۀمتاثر و یا ناشی از تداوم جنگ، بوسیل

رفع مبانی تاسیس ساختار های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مألوف به 
ارهای محرک جنگ، همچنان محوه اثرات اقتصادی، اجتماعی، و ساخت
پروسه ، تعمیق و گسترش فرهنگی و روانی جنگ و تقویت، سیاسی

 . «اعمار صلح»

پروسه دست یابی به اهداف سه گانه فوق زمانی ممکن بود که 
جوانب اصلی بِـُعد داخلی جنگ و یا هم نیروهای درُخَور محاسبه در 

فرهنگ و استقاللیت سیاسی معطوف به منافع  میان آنان، سطح بلند
برای شرکت در پروسه صلح تبارز  ی همزمانملی را جهت آمادگ

ممکن  چنین امر ،بنابر دالیل متعددولی متأسفانه در افغانستان . میدادند
 . نگردید



   682  امنیتی ـ دفاعی مسایل و ملی مصالحۀ 

 

هداف مطروحۀ سه گانه سیاست بادرنظرداشت چنین وضعیت، ا
بوسیله یک طرف ُبعد داخلی ( که در فوق تذکار یافت)ملی  ۀمصالح
دولت جمهوری افغانستان تحت رهبری رئیس جمهور دوکتور )جنگ 

 .، موازی و مرتبط باهم، مورد اجرا قرار داده شدهمزمان( نجیب هللا
چنین برخورد بخاطری صورت گرفت تا از یک طرف حقانیت و درستی 

قابل سیاست مصالحه ملی را برای ذهنیت های عامه داخلی و جهانی 
لمس سازد و از طرف دیگر جوانب متقابل در جنگ را هم تحت فشار 

، به آن ست و هم تحت فشار ذهنیت های عامهاعالم و تعمیل این سیا
وادار نماید که صداقت مطرح کنندگان آنرا باور نموده و سیاست 

و یا در بهترین حالت « شعار های فریبندۀ میان تهی»مصالحه ملی را 
این شیوه برخورد توانست هم در . تلقی نه نمایند« کیبرخورد تاکتی»

 ـۀرصـم در عـر و هـای مهاجـانهـان افغـم در میـان، هـانستـل افغـداخ
، نتایج ملموس مثبت را در سازمان ملل متحدبین المللی، منجمله در 

 .حمایت از خویش به بار آورد

در  ا و بعد .خ .د .بنابرین مدافعین سیاست مصالحه ملی در ح
، نیروی بالنده و مصمم  سیاسی، تحت رهبری دوکتور نجیب حزب وطن

، تعهد به منافع ملی و سیاسی هللا بودند که با تبارز سطح بلند فرهنگ
آزاد از امر و نهی عاملین ُبعد خارجی معضله افغانستان، در تفاهم با 

( که سازمان ملل مسئولیت انسجام آنرا پذیرفته بود)جامعۀ بین المللی 
حل کامل سیاسی معضله افغانستان را بطور علمی مطرح و آنرا گام به 
گام و در جریان مبارزه حاد، عمق و گسترش و غنا بخشیده و زمینه 

و در  ، در میان اپوزسیونفوذ و اعتبار آن را در بین جامعههای ن
دوکتور نجیب هللا . ، ترویج و تقویت نمودندعرصه بین المللی، به تدریج

وظیفۀ نیروهای سالم ملی در شرایط حساس کنونی نه »: بود کهمعتقد 
انتظار پسیف برای شرایط مطلوب، بلکه فعالیت پر تحرک در جهت 

بنیاد گذار و رهبر حزب وطن بارها ( . 5)«ایجاد چنین شرایط می باشد
ایند تا بر ما جنگ تاکید مینمود که اگر نیروهای جنگ طلب تالش مینم

تالش مینمائیم و باور ما اینست که میتوانیم و چرا ، ما را تحمیل کنند
تحمیل صلح بر نیروهای جنگ . که صلح را بر آنان تحمیل نمائیم نتوانیم

این . شه سیاسی مصالحه ملی را مؤید است، خود جانبدار بودن اندیطلب
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هت دستیابی به اهداف سه گانه فوق؛ چنین جانبداری و مبارزه فعال ج
 :انکشاف نمود

 وضیعگیریها وانکشـافات در زمینه حـل ـ م 5

 جنگ و صلح در افغانستان به  مسئلۀ مربوط 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان که یک طرف اصلی جنگ و 
بعد ها نیروی عمده در این طرف را تشکیل میداد، در مراحل مختلِف 

« جنگ و صلح»بعد از احراز قدرت، برخورد همساِن رسمی با مسئله 
هفتم ثور )این حزب در مرحله اوِل بعد از گرفتن قدرت دولتی . نداشت
، با اعتقاد به ایدولوژی طبقاتی و (یخورشید5618ـ ششم جدی 5612
 ۀحل نظامی معضل، «اصل آشتی ناپذیری طبقات متخاصم»قبول 

تصور و بر آن مطلق ( داخلی و خارجی آن: در هردو ُبعد)افغانستان را 
 5621ثور  51ـ 5618ششم جدی )در مرحلۀ بعدی  .پافشاری مینمود

ر همان مبنای حل نظامی،  منحصر به ُبعد داخلی معضله ب( خورشیدی
باقی ماند و برای حل سیاسی ُبعد « آشتی ناپذیری طبقاتی»ایدولوژیک 
همزیستی مسالمت آمیز میان دول دارای » ۀبر مبنای نظری خارجی آن

، مذاکرات غیر نموده عمل« نظام های مختلف اجتماعی ـ اقتصادی
 ، تحت سر پرستی سازمان ملل متحد در حالیبا پاکستانمستقیم ژینو را 

بودن این مذاکرات شروع نمود که جانب پاکستان بر اصل غیر مستقیم 
این مذاکرات را هردو طرف توأم با بازی های سیاسی . پافشاری مینمود

ـ  5621ثور  51)در مرحله سوم . به هدف دفع الوقت، ادامه میدادند
با انتقاد از برخورد ( خورشیدی5622کنگره دوم حزب درششم سرطان 

، حل کامل و همه جانبه ا در مسئله جنگ و صلح. خ. د. ایدولوژیک ح
معضله افغانستان ـ در ابعاد داخلی و خارجی ـ آن را با وسایل سیاسی 
به حیث یک اصل اساسی مطرح و بر مبنای آن سیستمی از نظریات 

انسجام « سیاست مصالحه ملی»سیاسی را ارائه نمود که بر مبنای آن 
ـ که در همین کنگره تاسیس « حزب وطن» بعد از کنگره مذکور. یافت

 . ، عمل نمود ز بمثابه مدافع پیگیر همین سیاستگردید ـ نی
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که گذار از یک مرحله به مرحله دیگری از  گرددباید تذکار 
ا  .خ .د .مراحل فوق الذکر ـ که در نتیجه مبارزه حاد درونی در داخل ح

موده و راه را میسر میگردید ـ نیروهای بالنده در این حزب عمل ن
؛ این مدافعین محافظه کاراندرحالیکه . بسوی تأمین صلح می گشودند

میان رهبران، کادر مراحل قبلی و ترسبات ذهنی ناشی از این مراحل در 
، باقی و در برابر طرح های جدید مقاومت و ها و صفوف حزب
اختالل تداوم منطقی پروسه گذار از جنک به . سازماندهی مینمودند

 5226ـ که به هدف سبوتاژ پالن صلح ملل متحد در اپریل صلح 
صورت گرفت ـ نتیجه کوتاه اندیشی وعمل غیر مسووالنه و ضد ملی 

 .بود« حزب وطن»همین محافظه کاراِن نامستقل در درون 

 شامل (اپوزسیون)افغانستان  ۀطرف دیگر ُبعد داخلی معضل
هفت گانه های مقیم پاکستان و هشت گانه های مقیم )تنظیم های جهادی 

و تکنوکرات های  ، طرفداران محمد ظاهر پادشاه اسبق افغانستان(ایران
نیمۀ دوم دهۀ شصت طی  افزون بر آنان. بودند افغانی مقیم غرب

مسلح ، الیه یی از میان قومندان های اپوزسیون خورشیدی صدۀ روان
اشتند، بنام ر که با جوانب خارجی جنگ پیوند مستقیم نددر داخل کشو

همچنان در میان مهاجرین افغانی الیه ای مستقل ،«قومندانهای داخلی»
 .از تنظیم ها نیز در حال شکل گرفتن بودند

بر خورد « جنگ و صلح»نیروهای اپوزسیون نیز با مسئله 
 :یکسانی نداشتند

هبری گلبدین حکمتیار، حزب اسالمی به ر)تنظیم های بنیاد گرا 
جمعیت اسالمی به رهبری برهان الدین ربانی، اتحاد اسالمی به رهبری 
عبدالرب رسول سیاف و حزب اسالمی به رهبری مولوی محمد یونس 

تحت تاثیر حلقات نظامی پاکستان و بادرنظرداشت منافع ( خالص
، بطور رسمی، یکسره و کامل حل سیاسی را رد ین کشوراستراتژیک ا

، و در بهترین حالت، بعضی از آنها آنها غلبه نظامی را مطرح. یکردندم
 .تسلیمی بی قید و شرط جانب مقابل را تقاضا مینمودند
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جبهه نجات ملی به رهبری حضرت صبغت هللا )ملی گراها 
مجددی، محاز ملی به رهبری پیر سید احمد گیالنی و حرکت انقالب 

، همچنان حلقات مربوط (دیاسالمی به رهبری مولوی محمد نبی محم
، طی مذاکرات دوجانبۀ اه سابق و تکنوکرات های مقیم غرببه ش

مخفی، تمایالتی را برای حل سیاسی مسئله تبارز میدادند ولی بنابر 
فشار نیروهای مؤثرمطرح در ُبعد خارجی معضله، هیچگاه نه تنها 

 سیاست مصالحه ملی نگردیدند بلکهو علنی حاضر به تائید رسمی 
پیوسته این سیاست را رد وخود نیز ـ مانند نیروهای بنیاد گرا ـ هیچ 

 . نوع طرحی را بطور رسمی برای حل سیاسی مسئله ارائه نه نمودند

حزب وحدت اسالمی افغانستان که بر بنیاد وحدت تشکیالتی 
تنظیم های هشتگانه مقیم ایران تاسیس گردید، در پروسه بازیهای 

اتی ـ که بوسیله ایران و اتحاد شوروی پیچیده مشترک استخبار
سازماندهی و درهمکاری با بعضی از شخصیت های افغانی منصوب 
درمقامات حزبی و دولتی آن وقت افغانستان تعمیل میگردید ـ سازشهای 

، بخاطر کسب ۀ ملیدر برخی استقامت های سیاست مصالحسری یی را 
از همین امتیازات  (5226در سال )ها متیازاتی تبارز دادند که بعدا

 .بخاطر ناکامی پالن صلح ملل متحد، سؤ استفاده نمودند

« قومندانان داخلی»درین میان صرف بخش قابل مالحظه یی از 
که عمالً در میدانها و معرکه جنگ حضور داشتند و بخش عظیم از رنج 
جنگ را بدوش میکشیدند و مصیبت های آنرا از نزدیک شاهد بودند، 

سیاست لبیگ گفتند، عده یی از  است مصالحه ملی، به اینتحت تاثیر سی
بطورعلنی موضعگیری نموده در دفاع از این سیاست قرار گرفتند  ناآن

و بخشی هم با قطع جنگ و تبدیل مناطق تحت تسلط شان به مناطق 
. اقدام نمودند( بدون قبول حضور نیروهای امنیتی و ادرات دولتی)صلح 

خی از روشنفکران افغانی افغانستان و بر همچنان در میان مهاجرین
 ۀسی معضله افغانستان و تحقق مصالح، گرایش به حل سیامقیم غرب

 .ملی تا سهمگیری مستقیم شان درین پروسه تقویت گردید
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     :ا. ـ  دوکتورین دفاعی ـ نظامی دولت ج  6

عدم تبارز درک متعالی سیاسی و اراده مستقل ملی بوسیله عده 
تن اصل حل رهبران اپوزسیون مسلح و مبتنی بر آن نپذیرفیی از 

فشاری شان به حل نظامی افغانستان و پا ۀسیاسی و صلح آمیز معضل
، باعث آن میگردید که دولت جمهوری افغانستان علی الرغم این معضله

د ـ همچنانکه در عرصه سیاسی شوناگزیر  عدم گرایش به تداوم جنگ،
قق مصالحه ملی تالش بعمل می روسه تحـویت پـو تبلیغاتی جهت تق

چنین هدفی در سند . ه تقویت دفاع نظامی نیزعمل نمایدـ درعرص آورد
( فغانستاندوکتورین دفاعی ـ نظامی دولت جمهوری ا)رسمی دولتی 

، بوسیله دوکتور نجیب هللا این دوکتورین. بطور دقیق منعکس گردید
 5628رطان قات مؤرخ اول سرئیس جمهور افغانستان طی مال

هبری قوای مسلح جمهوری ، در اجالس وسیع هیئت رخورشیدی
 ؛، دوکتورین نظامیدر سند مذکور، نخست از همه. افغانستان، ابالغ شد

، به سیستم از اصطالح دوکتورین نظامی»: چنین تعریف گردیده است
ره خصلت و چگونگی طرق بیشبرد نظریات رسمی یک دولت در با

 محتوی تعلیم و تربیه ساختارها ی نظامی و چگونگی تشکل ، بهجنگ
دوکتورین نظامی با علوم نظامی . منسوبان قوای مسلح اطالق میگردد

در دوکتورین و بطور کل با تیوریهای نظامی این تفاوت را دارد که 
ی شامل ـامـی نظـولـِل اصـررات کامـا و مقـهنظامی صرف آن رهنمود

می کادر های نظامی حتمی امی باشند که اجرای آنان بوسیله تم
چنین باید فهمید که در باره تیوری های مختلف نظامی میتوان . میگردند

جروبحث طوالنی نمود ولی هنگامی که برخی از این تیوری ها بطور 
تحقق ، لت دوکتورین نظامی را کسب نمودنداحکام رسمی تثبیت و خص
  .(6)«و اجرای آنان حتمی میگردد

 یاز جمله دوکتورین نظامی جمهور هر دوکتورین نظامی و
درینجا . اشندرا شامل می بافغانستان، جهات سیاسی، نظامی و تخنیکی 

جهت سیاسی دوکتورین نظامی جمهوری  ابعاد مختلفِ  بنابر ارتباط،
درین زمینه؛ چنین  ،در سند متذکره. یمافغانستان را قابل توضیح میدان

ری افغانستان مانند تمامی دوکتورین نظامی جمهو»: تاکید گردیده است
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، خصلت منحصر دفاعی دارد ،دولت های صلحدوست از جهت سیاسی
الً جنگ را بمثابه افزار حل تضادهای به این معنی که دولت ما اصو

تجربه چندین ساله . ند، اقتصادی و ایدولوژیکی مردود میداسیاسی
کشور ما بطور قانع کننده نشان داد که هیچ یک از این مشکالت 

یاست صلح آمیز را ما س. وانست از طریق جنگ حل و فصل گرددنت
ل صلح آمیز ما با قاطعیت و بطور متداوم بخاطر ح. تعقیب مینمائیم

دولت جمهوری افغانستان بر ضد کشورهای . معضالت تالش مینمائیم
 (.6)«دیگر هیچ نوع پالن تجاوزکارانه و اشغالگرانه ندارد

بعاد داخلی معضله افغانستان، در اسی اافزون بر آن برای حل سی
ما نه تنها با دوام » : دوکتورین مورد بحث؛ چنین تذکار گردیده است

ه هرچه زودتر جنگ مخالف هستیم بلکه با تمام قوت تالش مینمائیم ک
، جهت تامین فضای صلح و همکاری در به جنگ خاتمه بخشیم

تمامی  ، در میان مردم کشور خویش و در میانستانسرزمین افغان
اسیس صلح آمیز دولت وسیع البنیاد، اقشار جامعه افغانی و برای ت

، مورد حمایت اکثریت قاطع مردم این سیاست. شرایط را مساعد سازیم
، بدون شک حیطه ی از نیروهای اپوزسیون قرار داردافغانستان و بخش

امر طبیعیست که . بیشترگسترش می یابداین حمایت در آینده هرچه 
ظیفه دولت جمهوری افغانستان ح و مصالحه ملی صرف وتامین صل

 ، تا وقتی که نیروهای آشتی ناپذیر اپوزسیون و حامیان خارجینیست
، تداوم عملیات نظامی و تهدید آنان از هدف سرنگونی نظام کنونی

آنانیکه از دولت جمهوری افغانستان حمایت مینمایند و همچنان از پالن 
اریم جز ، ما چاره دیگر ندرف نشوندای ماجراجویانه خویش منصه

، از از شهر ها، از قریه ها، از خانه ها ،اینکه از وطن محبوب خویش
خانواده ها و از تمامی آن هموطنان شریفی دفاع نمائیم که بر ما باور 

 ( .1)«مینماینددارند و در امر تامین مصالحه ملی با ما همکاری 

صادقانه آن در  و ملی و تعمیل قاطع ۀطرح سیاست مصالح
، تبلیغاتی و دفاعی توأم با عدم تبارز درک مستقل و عرصه های سیاسی

 و تداوم« تنظیم های جهادی»عده یی از رهبران  بوسیلۀ سالم سیاسی
های خارجی بخصوص پاکستان و استراتیژی جنگ طلبانه برخی کشور

با شرکت طیف وسیعی از تروریست های اجیر حرفوی شامل اتباع 
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( القاعده)لی ترورستی ای مختلف و منسوبان سازمان بین الملکشور ه
اپریل  51چنین وضع باوجود امضای توافقات ژینو در . ادامه داشت

از افغانستان  و مبتنی بر آن خروج کامل قوای نظامی شوروی 5288
به استراتیژی  ، نه تنها تغییر ننمود بلکه مطابق5282فبروری  51در 

، جنگ با شرکت گسترده و وسیعتر تروریستهای ضد افغانی پاکستان
لیه ، لوژستیکی و تخنیکی، عالمللی و با امکانات بزرگتر مالیبین 

د ـا بعــالهـسه ـیست کـهت نـبی ج. ه یافتـان ادامـجمهوری افغانست
در « جمعیت اسالمی افغانستان»رهبران  زمحمد موسی توانا یکی ا

، «تنظیم های جهادی»لیت رهبرانقالزمینه فقدان دوراندیشی و عدم است
حه همچنان نقش حکومت پاکستان در ممانعت از پذیرش سیاست مصال

؛ چنین سی. بی. ، به رادیو بی«تنظیم های جهادی»ملی بوسیله 
من خودم در همین لحظات خیلی قانع هستم که اگر »: اعتراف مینماید 

ذشت ها داشت خیلی گ ما همراه داکتر نجیب  ـ تا جائیکه من خبر دارم
ن گپ را حاال میفهمم من ای. بخاطر اسالم، به نفع اسالم ـ متحد می شدیم

، من فکر میکنم یک چند لیکن اینکه چه چیزی مانع شد. و درک میکنم
ما و در عین حال تاثیر اضافه تر، ( دوراندیشی)در صد نداشتن بـُعد نظر

 .(1)« ر را حکومت پاکستان باعث شددر صدی بیشت

، تبلیغی و ترویجی اندیشه سیاسی مصالحه ه ابعاد سیاسیتوجه ب
، به هیچوجه باعث عدم توجه به ُبـعد ملی و تاکید مرجح روی این ابـعاد

دولت جمهوری افغانستان از . فاعی و امنیتی مصالحه ملی نگردیدد
همان آغاز اعالم سیاست مصالحه ملی ـ که خروج نیروی های نظامی 

تان را در پی داشت ـ به تقویت کمی و کیفی اتحاد شوروی از افغانس
که بر   قوای مسلح جمهوری افغانستان توجه مسووالنه مبذول داشت

مسلح به سطح عالی آن تدارک اساس آن احضارات محاربوی قوای 
، قوای مسلح جمهوری افغانستان از لحاظ کمیت صفوف و گردید

، تخنیک تی مورال عالی محاربوی گسترش یافکادرهای مسلکی دارا
ت لوژستیکی کیفیت محاربوی بیشرفته و مدرن بکار گرفته شد و اکماال

این تدارکات قوای مسلح جمهوری افغانستان ۀ در نتیج. بهتر کسب نمود
، ثابت نمود که به یکی از قویترین طی سالهای دفاع مستقالنه عمالً 

. است امورال ترین قوای مسلح  در منطقه، تبدیل گردیدهآبدیده ترین و ب
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و فرامنطقوی جنگ تحمیلی بر دولت  گسترده افزون بر آن بنابر خصلت
جمهوری افغانستان و شرکت اتباع کشورهای مختلف منطقوی و 
فرامنطقوی در صفوف و کادرهای اپوزسیون مسلح در میدانهای جنگ 

، در آنان بوسیله کشورهای متعدد خارجیو همچنان  تسلیح و تمویل 
محفوظ داشتن حق » به منظور وری افغانستاندوکتورین نظامی جمه

 :نیز چنین قید گردید که« ن المللیدرخواست کمک نظامی از دوستان بی
بدین ملحوظ دولت جمهوری افغانستان این حق را برای خود ... »

محفوظ نگهمیدارد که به دوستان بین المللی خود مراجعه نموده و آن 
رضا و رغبت خود با ما همکاری افرادی را جلب نماید که میخواهند به 

به همگان روشن است که ما دوستان بین المللی زیاد داریم و با . نمایند
ل در مقابل مداخالت مستقیم خارجی، با ما کمک و کام اعتقاد و باور

های خارجی همکاری با تمام کشور ، ولی بازهم ما ازهمکاری مینمایند
بنیاد اصل احترام به حاکمیت  و در گام نخست با کشور های همسایه ـ بر

برابری حقوق ـ پشتیبانی ، عدم مداخله در امور داخلی همدیگر و ملی
 (.2)«مینمائیم

روی از اگرچه بعد از خروج کامل نیروهای نظامی اتحاد شو
، قوای مسلح جمهوری افغانستان مسولیت 5622دلو  62افغانستان در 

، و موفقیت به عهده گرفتبا افتخار کامل دفاع مستقالنه از کشور را 
، دفاعی ـ نظامی جمهوری افغانستان مبنی طرح فوق الذکر در دوکتورین

رجی نیز در جبهات جنگی جانب دولت، امکان حتی به یک فرد خا
، ولی معقولیت اصل فوق را در اندیشه سیاسی مصالحه شرکت داده نشد

 .دمکان مورد استفاده در شرایط ضرور، تسجیل نموملی بمثابه ا

 ـ تـاثیرات جـنگ برابعـاد مختـلف   6

 حیات اجتماعی ـ اقتصادی افغاستان 

ان ـکل گیری معضله افغانستـافزون برعلل و عوامل ریشه یی ش
بتنی محسوب می گردد ـ م آننهایی بدترین نوع تبارز ـ که جنگ شکل 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور،  ،بر عقب ماندگی شدید اجتماعی
، شکل گیری فرهنگ مادی و معنوی پروسه تداوم خویش جنگ خود در
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تماعی ـ را در تمام ابعاد زندگی اج( فرهنگ جنگ)مخصوص به خود 
ملی نه تنها افزار  ۀسیاسی مصالح ۀاندیش. اقتصادی باعث گردیده است

اندیشه یی رهنمای عمل سیاسی نیروهای بالنده اجتماعی بخاطر محوه 
است ( بماندگی اجتماعی ـ اقتصادیعق)علل و عوامل ریشه یی جنگ 
نیز استقامت داده، « فرهنگ جنگ»حایبلکه عمل سیاسی را جهت ام

، سیاسی و گسترش و تحکیم زمینه های اجتماعی، اقتصادی، ایجاد
 . پایدار باعث میگردد فرهنگی را به نفع صلح

مل ریشه یی ، علل و عوادر فصل های گذشته این مجموعه
، اقتصادی و فرهنگی توضیح گردیده اند که جنک در ابعاد اجتماعی

زسازی و نوسازی طرح و تعمیل مبانی حقوقی اقدامات در زمینه با
سی و فرهنگی کشور مبتنی بر ، سیاعرصه های اجتماعی، اقتصادی

رین تکرار مجدد ، بنابملی را شامل میگردند ۀسیاسی مصالح ۀاندیش
بود به آن حقایق  ی خواهد، ولی درین مقطع الزمآنان لزومی ندارد

جنگ ، سیاسی و فرهنگی اشاره گردد که از تداوم اجتماعی، اقتصادی
 . متأثر و یا ناشی  گردیده اند

 :رات جنگ بر ساختار اجتماعی کشورـ اث 5. 6

، قبل از آغاز جنگ های تنظیمی ـ که افغانی ۀساختار جامع
از خاک  نخستین بار مطابق به اهداف استراتژیک ضد افغانی پاکستان و

داوود رئیس لیه گرایش های ناسیونالستی سردارمحمدآن کشورع
،آغاز گردید ـ دارای شکل خورشیدی 5611جمهور افغانستان، در سال 

، نابر رشد برخی مختصات جامعه مدرنو ماهیت  قبیلوی یی بود که ب
ه با حرکت بطی ـ آغاز گردیده فرسایش آن بسوی تکوین ملت ـ اگرچ

، در میان تمام گروه ختصات نسبی چنین ساختاراجتماعیم ،بنابرین. بود
، اقتصادی و ـ با در نظرداشت سطح رشد اجتماعیهای نژادی کشور 

که در میان ساکنین شهرهای  فرهنگی آنان ـ با این تفاوت وجود داشت
و قصبات کشور  أتا حدودی رنگ باخته ولی در قر بزرگ، این مختصات

 . برجسته تر مینمود
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، نسبت عدم تعمیق مان جمهوریت سردار محمد داوودت زطی مد
و  مذکور در محالتنظام بوسیلۀ اصالحات اقتصادی و اجتماعی 

گروه های  ۀرشد پایگاه اجتماعی و گسترش سلطامکان  همچنان عدم
، هیچ یک صادر شده از پاکستان« اسالمی»مسلح اپوزسیون مسلح 

ولی . افغانستان را تحقق بخشنداجتماعی قادر نگردیدند تغییرات ساختار 
این تغییرات بعد از سقوط نظام جمهوری تحت رهبری سردار محمد 

ا ، هم بنا . خ. د. خورشیدی و به قدرت رسیدن ح 5612 داوود در ثور
جنگ و تسلط  ۀین حزب و همچنان بنابر گسترش ساحبر عملکرد ا
کشور  ، تغییرات در ساختار اجتماعیدر محالت «جهادی»تنظیم های 

 .مشهود و پیوسته تعمیق گردید

حزب دموکراتیک خلق افغانستان بادرنظرداشت اعتقادات 
تالش بعمل آورد تا نظام ( ایدولوژی طبقه کارگر)ایدولوژیک خویش 

، ساختار اجتماعی و ذهنیت ـ اقتصادی فیودالی در افغانستان اجتماعی
ه نفع ال بهای قبیلوی مربوط آن را با انجام اصالحات ارضی رادیگ

پروسه رشد  ازاندندهقانان بی زمین و کم زمین، مضمحل ساخته و با ت
، به «راه رشد غیر سرمایه داری»از طریق اجتماعی ـ اقتصادی 

فرمان شماره . تاسیس نظام اجتماعی ـ اقتصادی سوسیالستی دست یابد 
، پایه های در مورد اصالحات ارضی و تعمیل آنهشتم شورای انقالبی 

م مذکور را دی و سایر فرامین شورای مذکور ابعاد دیگر از نظااقتصا
، در تیررس خویش قرار دادند که از یک سو بمنظور ایجاد تغییرات

بنابر صدور و تعمیل معجل هریک از این فرامین ترقیخواهانه در عدم 
وه های آمادگی های قبلی و الزمی ذهنیت سازی و با بکاربرد شی

و از سوی دیگر بنابر گسترش مقاومت  ناننامناسب و خشن تعمیل آ
ن ـ  سازمانیافته ضد افغانی از خارج ـ بخصوص از خاک پاکستان و ایرا

شده جهت دگرگونی  ، تغییرات آغازو مداخله نظامی اتحاد شوروی
ر مطلوب ، به بیراهه کشانیده شد و نتوانست بطوساختار اجتماعی

ناقص، اصالحات ارضی  ولی باوجود تحقق. تعمیق گردد و گسترش یابد
گرگون ساخت های اقتصادی مالکیت فیودالی بر زمین را در حالی دبنیاد

، ساختار های قبیلوی و ارزشهای مربوط آن که بنابر ملحوظات فوق
بمثابه افزار مقاومت ـ منجمله مقاومت مسلحانه ـ در برابر تغییرات 
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. شدند اپوزسیون مسلح ضد دولتی، بکار گرفته بوسیلۀ آغاز شده،
، بخش های از ساکنین محالت« مهاجرت»وضعیت مذکور باعث 

، سران صوص و در گام اول زمینداران بزرگ، خوانین، بیگ هابخ
اقوام و روحانیون بسوی پاکستان و ایران شده که در نتیجه به تدریج 
موقف اجتماعی آنان را قومندانان نظامی و کادرهای سیاسی و مذهبی 

ادی اشغال و تسلط نظامی آنان رویهمرفته باعث مربوط تنظیم های جه
گردید که در فصل  در محالت کشور تغییرات ساختار اجتماعیآن نوع 

دگرگونی های ساختاری جامعه »، تحت عنوان فرعی اول این مجموعه
، بطور مفصل توضیح گردیده « ا .خ .د .افغانی طی سالهای حاکمیت ح

 .است

تعمیل و تحقق توطئه بغاوت ا در تداوم وضعیت فوق بود که ب
و به تعقیب آن با انتقال قدرت به تنظیم  5625حمل  62، کودتای شمال

و هجوم قومندانان تنظیم ها و رعایای ( 5625ثور 8)های جهادی 
مسلح آنان از محالت به شهرها ـ از جمله به شهر کابل ـ ساختار 

اقتصادی تصات متبارز فرهنگی و اجتماعی شکل یافته در محالت و مخ
، وجاهت متبارز و ارزشهای مدنی آن، بر شهر ها نیز مسلط گردیده

 .  رد تهدید و تاخت وتاز قرار دادندشهرها را نیز مو

، برخالف االری در محالت و بعداً در شهرهاتسلط قومندانس
بنیادهای اعتقادی اسالمی ـ که تنظیم های جهادی مدعی آن بودند ـ نه 

. لکه مطابق به اهداف ضد افغانی آیاسالمی ، ببر محور وفاق و انتظام 
و اهداف ضد افغانی فدراتیف  آی پاکستان و استخبارات ایران. اس

ذهبی عمل نموده و تحت چنین ، م، بر محور نفاق تنظیمی، قومیروسیه
، به تخریب همه نهاد های اجتماعی و پوششی، بدون ارایه و تحقق بدیل

، تشدید، تعمیق هیده و در نتیجو مدرن مبادرت ورز اقتصادی سنتی
 .ش و تداوم بحران را باعث گردیدندگستر

 اختارــ اثرات جنگ بر س.6. 6

 عملکرد نظام اقتصادی کشورو
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، دترین شکل تبارز معضله افغانستانهمانطوریکه جنگ بمثابه ب
، زمینه های اثرات نموداثرات منفی بر ساختار اجتماعی کشور وارد 

، زیرا از یک طرف اقتصادی کشور نیز مساعد نمودتار منفی را بر ساخ
دولت »جنگ مانع تداوم و تعمیق اصالحات اقتصادی برنامه یی 

 5622ـ قوس  5612ثور ) جمهوری دموکراتیک افغانستان
ـ ثور  5622قوس )دولت جمهوری افغانستان »و « (خورشیدی

ید گردید و بخش اعظم منابع اقتصادی یی را بلعید که می با« (5625
در پروژه های انکشاف اجتماعی ـ اقتصادی به مصرف میرسیدند، از 

ی دولتی جانب دیگر باعث  گردید تا بخش بزرگ از پروژه های اقتصاد
و شخصی در عرصه های صنعت، زراعت و مالداری، بند و انهار، 

، تعلیم و سات ترانسپورتی، راه ها و موستفحص و استخراج معادن
یروی ، کتله های بزرگ نیا از فعالیت بازمانندتخریب و . ..تربیه و 

در صفوف نیروهای  ، یا از کشور خارج وانسانی جوان و مستعد به کار
فوف قوای مسلح مسلح اپوزسیون تنظیم و یا در داخل کشور در ص

معیوب و معلول و  ،دولتی گماشته شدند؛ چه بسا که از این میان کشته
امواج با کمیت های بزرِگ از . مصاب به امراض روانی گردیدندیا 

ار بار و با هر تغییر نظام ، بکادرهای ملی و مغزهای متفکر کشور
. ر و پناهندگی به ممالک دیگر شدند، مجبور به فرار از کشوسیاسی

، نوجوانان و جوانان از رفتن به مکتب و کمیت های بزرگ از اطفال
داوم وضعیت دیده و یا نسبت تادامه تعلیم و تحصیل رسمی محروم گر

، مکتب سوزی. نظام تعلیمی و تحصیلی سقوط نمود ، سطح کیفیتجنگی
، تخریب پروژه شاگردان مکاتب بخصوص مکاتب نسوانمسموم سازی 

، بزرگترین بخش عملیات صادی، ترور معلمان و کادرهای ملیهای اقت
آی پاکستان و استخبارات ایران را تشکیل . اس. نی آیهدفمند ضد افغا

تنظیم »، توسط «جهاد»میدهد که در مراحل مختلف  تشکیل میداد و
چه بسا . ، انجام میدادند و انجام میدهند مقیم آن کشورها« های جهادی

، دیروز خود در دولت افغانستان« جهادی»کنونی که قدرتمندان 
 . ات ضد افغانی بودندنیزعامل تعمیل همین عملی

امدار دو همچنان در عدم حضور ارگانهای دولتی و تسلط
، بنابر نبود برنامه مشخص رشد اجتماعی قومندانهای جهادی در محالت
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در ، نوع اقتصاد جنگی «تنظیم های جهادی»تصادی از جانب و اق
بعد از تعمیل توطئه بغاوت شمال و . محور قومندانساالری بوجود آمد

 5625خورشیدی ـ که  انتقال قدرت دولتی در ثور  5625کودتای حمل 
را در قبال خود داشت ـ و هجوم قومندانهای « جهادی»م های به تنظی

، همین نوع یای مسلح آنان از محالت به شهرهاو رعا« جهادی»
، گستره هرچه بیشتر خدمت گرفتن نهاد ها و قدرت دولتیاقتصاد با در 

 :اشکال عمده تبارز آن عبارتند از و بیشتری را احتوا نمود که

این . اق و تجارت مواد مخدرـ اقتصاد مبتنی بر کشت، قاچ
رده اول تولید مواد مخدر مشخصه افغانستان را به یکی از کشورهای 

زه با مواد مخدر به گزارش دفتر مبار. در جهان، مبدل نموده است
ن تریاک در ټ 2522، میالدی 6222سازمان ملل متحد، در سال 

، تولید آن در سال فیصد 6 1،1 افزایشافغانستان تولید ګردیده بود و با 
ولی با تشدید فشار جامعه بین المللی . ارتقأ یافت نټ  8622به  6222

، رقم تولید مقدار حای مزارع قابل دسترسی کشت خشخاشو آغاز ام
براساس گزارش شعبه ملل . ک در افغانستان نسبتاً کاهش یافتتریا

که در پایان سال ( UNODC) جرم و جنایت متحد جهت مبارزه با
میالدی انتشار یافت، طی این سال تولید تریاک در افغانستان  6228

 . را نشان میدادټن   2222رقم 

ـ اقتصاد متکی بر غصب امالک دولتی و شخصی و غارت سایر 
ه معادن و آثار باستانی دارایی های منقول و غیر منقول دولتی از جمل

 .کشور

ق جنگ ـ اقتصاد ناشی از خرید و فروش غیر قانونی و قاچا
 . افزار ها 

، اختالس و غارت کمک های ـ اقتصاد مبتنی بر فساد اداری
دولت های متکی بر این  و بعد ها به« جهادی»جهانی به تنظیم های 

دولتی و اخذ ، فروش و اجاره مقام های حساس و پردرآمد تنظیم ها
 .رشوه های بزرگ
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انحصار و تامین « آزاد»ـ تسلط مافیایی بر بازاِر ظاهراً      
 . گروه های مافیایی بر اقالم پرسودتعریف ناشده 

ـ گروگانگیری افراد به هدف مطالبه های بزرگ مالی و پولی  و 
 .اقتصادی« سیاه»سایر عرصه های 

ها از افغانستان  ، فرار سرمایهـ بادرنظرداشت وضعیت فوق
به . له بزرگ اقتصادی مبدل گردیده است، به یگ معضبمنظور پولشویی

روز  62؛ طی یک پروژه تحقیقاتی که به مدت گزارش الس انجلس تایم
، روزانه میدان هوایی کابل صورت گرفته بودبطور نامحسوس در 

طریق این میدان هوایی به  ازبطور غیر قانونی ملیون دالر  52تقریباً 
که به گفته زاخیلوال یکی از مشاورین ارشد  ید؛ردمی گ انتقالخارج 

( اکنون وزیر مالیه)جمهور حامد کرزی در آن موقع اقتصادی رئیس 
، بمنظور این پولها به عمارات متحده عربی مقصد اصلی خروج

  .استبوده پولشویی 

در عقب هریک از اشکال فوق الذکر اقتصاد ـ که هر یک 
میتوانند موضوع جداگانه جهت تحقیقات مشخص قرار گیرند ـ افراد 

و قومندانان نظامی  «طالبی»و « جهادی»پرقدرت سیاسی تنظیم های 
 .طقوی و فرامنطقوی قرار گرفته اندآنان چه بسا در زدوبند با مافیای من

  :افغانی بر فرهنگ معنوی جامعه ـ اثرات جنگ 6. 6

، باور جنگ و تداوم آن، نه تنها اثرات گسترده بر سنن، عنعنات
، سلوک و کردار افراد و همچنان بر زبان و ادبیات ، علم و اعتقاداتها 

و هنر و روان جامعه وارد می نماید بلکه خود موجد برخی مختصات 
مظاهر جنگ ـ که باعث تلقین . فرهنگی و روانی بخصوص نیز میگردد

افکار و ایجاد و بکابرد افزار و تعمیل خشونت و تجاوز و یا هم یأس و 
فرآورده های اندیشه یی، در زبان و ادبیات، در  گردد ـ درنا امیدی می

، سلوک فنی و هنری و در حالت های روانی ،عرصه های مختلف علمی
بات اجتماعی میان و عملکرد افراد و در مجموع فرهنگ معنوی و مناس

بنابرین تداوم جنگ طی زمان نزدیک . افراد یک جامعه، تبارز می نماید
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ه مادی و معنوی فرهنگی اثرات گسترد به چهار دهه در افغانستان نیز
تر مختصات عقبمانده این اثرات نه تنها در تبارز خشن . داشته است

ابعاد جدید و جدیدتر انواع ، بلکه در تبارز و شیوع جامعه افغانی
همچنان یآس و ناامیدی  ، نفاق اجتماعی وخشونت، تجاوز و غارتگری

 ه خارج و اقامتهمچنان مهاجرت کتلوی افغانها ب. مشهود است
، نوع امتزاج ناگذیر جنبه های طویلمدت آنان در کشور های مختلف

مثبت و منفی فرهنگی را در میان آنان و بخصوص اثرات گسترده را بر 
درین سلوک و روان آن نسلی از این مهاجرین باعث گردیده که 

برگشت دایمی این مهاجرین و یاهم رفت . کشورها تولد و بزرگ شده اند
تماعی شان با افراد و برگشت متداوم آنان به کشور و روابط اجو 

نبوده است و بی تاثیر ، بر وضعیت فرهنگی کشور بی تاثیر خانواده ها
، و توضیح هریک از ابعاد این اثراتپرداختن به تدقیق . نخواهد بود

 .  بحث مفصل تخصصی را ایجاب مینماید

گاه تفکر سیاسی دست بمثابه ملی، ۀسیاسی مصالح ۀاندیشچون 
 .ر از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح استگذامعطوف به افغانی 
علمی مجموع علل و عوامل  این اندیشه نه تنها به شناخت ،بنابرین

، سیاسی و روانی جنگ در ابعاد داخلی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی
کر جنگ بر عرصه های مذکور، خارجی آن و همچنان به اثرات فوق الذ

ییر وضعیت ایجاد شدۀ ناشی از ، به تغمبنی چنین شناختیبلکه بر 
صلح عالقمند بوده و  حققجنگ، به نفع محمل های برقراری، حفظ و ت

یروهای سالم جامعه را درین زمینه، سمت داده و عمل سیاسی ن
گذار  پروسه، ردیده، چنانچه بارها تاکید گبدین ملحوظ. استقامت میبخشد

 .، پروسه بلند مدت استاز فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح

باچنین برخوردی طی مدت اعالم و تعمیل پروسه مصالحه ملی 
وکتور نجیب هللا پیش بینی همانطوریکه د( خورشیدی 5625ـ 5621)

سیون مسلح دولت جمهوری زمینمود، بنیادگراترین بخش های از اپو
هم در میدان های  جهانی شان، حامیان منطقوی وافغانستان و همچنان 

محرک انگیزه های نتوانستند ، رد مسلحانه و هم در عرصه تبلیغاتنب
طرفداری از  مانند گذشته بهو ذهنیت های عامه را  را کماکانمردمی 

لحه ملی و ااندیشه سیاسی مص. داعیه جنگ طلبانه شان، حفظ نمایند
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، به مبتنی بر آندت تعمیل شجاعانه سیاست های کوتاه مدت و دراز م
، منطقه و جهان را بر توانست ذهنیت های عامه افغانستانمرور زمان 

ضد جنگ و جنگ افروزان بسیج نموده و در نتیجه طرفداران حل 
نظامی معصله افغانستان را به قبول حل سیاسی و صلح آمیز معضله 

 میگفت؛بدین طریق آنطوریکه دوکتور نجیب هللا . غانستان وادار سازداف
 . صلح را بر ایشان تحمیل نماید

حکمتیار یکی  درست در شکلگیری چنین فضایی است که گلبدین
بران اپوزسیون ، پرمدعاترین و بنیادگراترین رهاز با امکانات ترین
؛  قت وضعیت ایجاد شده اعتراف نموده، بر حقیمسلح مقیم پاکستان

و آتش بس  ؛ تداوم حکومت نجیبناکامی عملیات جالل آباد»: نویسدمی
قومندانان نامنهاد نفوذی با  بعضی گروه ها با او؛ یکجا شدن برخی از

؛ گسترش شاهراه کابل گردیز به وسیلۀ رژیم؛ بازگردیدن مجدد خاد
؛ رفت و برگشت مصوون یتی شهر کابل تا لوگر و میدانشهرکمربند امن

ل حکومت مؤقت ؛ انحالی اکماالتی رژیم در شاهراه سالنگکاروانها
مسعود در شمال علیه حزب اسالمی که به [ احمد شاه ]؛ جنگ هدینمجا

؛ تبلیغات شدید خبر رسانی ریج به محالت دیگر گسترش می یافتتد
؛ عدم اعتراف در نفع رژیم کابل و برخالف مجاهدین های غربی به

به چنین حالت ... مورد حکومت مؤقت مجاهدین از جانب پاکستان و
آن به خطر ناک و سرانجام به چنان رکودی منجر شد که برای شکستن 

 .(2)«یک ابتکار جدی ضرورت بود

نه در میان تنظیم خویش و نه در  او نیرو و افزار این ابتکار را
، بلکه خارجی شان می یابد سیون و حامیانمجموع تنظیم های اپوز

ا و قوای مسلح  .خ .د .درمیان مخالفین مصالحۀ ملی در رهبری ح
جمهوری افغانستان و در میان آنهایی می یابد که خود را مانند گلبدین 

و مطابق به سناریوی  از افغانیت بیگانه شده ،هدر بیگانه گـُم نمود
ار داده شده در خدمتش قر« آی. اس. آی»و « بی. گی. کا»مشترک 

یعنی کودتای « ابتکار جدی»، به این 5628حوت  52بودند تا در 
  .نظامی متوسل شوند



   621  امنیتی ـ دفاعی مسایل و ملی مصالحۀ 

 

نیز بعد از آنکه روی  قومندان دیگر پرمدعا، احمد شاه مسعود
انتقال و بر اریکه قدرت تکیه زد،  به کابل« ستون پنجم» شانه های 

جاد شدۀ ، در مورد حقیقت وضعیت ایطی مالقاتی با یک هیئت عربی
 :؛ چنین اعتراف نموداعالم و تعمیل سیاست مطالحه ملی ناشی از

مسلمـانـان در روزهـای قبـل از سرنگونی رژیم سـابق به حالتی از ...»
در . اب آن در اکثر جبهات مالحظه میشدنا امیدی رسیده بودند که بازت

عین زمان دشمنان خدا دست به کار شدند تا نقشه های خود را عملی 
ازند و جای حکومت نجیب را به یک حکومت غیر اسالمی دیگر س

ا در جریان بودید و اخبار تشکیل حکومت بیطرف را ـهمۀ شم .بدهند
سیوان میان کابل و [ بنین]از تحرکات نمایندۀ ملل متحد  .می شنیدید

هیچکس نمی توانست تصور کند که وضع به کجا . پشاور آگاهی داشتید
حتی  .ه گرفتن از مجاهدین را آغاز کردندهمگی فاصل .می انجامد

سال صبر و استقامت  51نزدیک ترین کسانیکه همراه ما در مدت 
نشان دادند از جمود و بنبست در اوضاع نظامی به یاس رفته بودند و با 
در نظرداشت منافع ملت و دولت های شان پل های مصالحه با رژیم 

جهادی به حالت بیم و ترس  خود تنظیم های. نجیب را ایجاد کرده بودند
همگی متوجه به طرح نماینده ملل متحد بنین سیوان . گرفتار شده بودند 

ا موافقت ــر تنظیم هـرف اکثـومت بیطـرح تشکیل حکـه طـب .بودند
 .(8)«کردند

به طرح تشکیل »ود که در رابطه به این اعتراف احمدشاه مسع
گلبدین حکمتیار هم  ،«حکومت بیطرف، اکثر تنظیم ها موافقت کردند

اعترافی دارد و در زمینه بعد از تماس روی توافقات مخفی برهان الدین 
با تذکار کلمه توطئه به آن  ربانی با روسها ـ که در نقل قول ذیل نیز

اشاره مینماید ـ و فعالیت های بنین سیوان نماینده سرمنشی ملل متحد 
 :ین نوشته استسیاسی معضله افغانستان در آن وقت؛ چنبرای حل 

، اکثر گروه های افغانی موافقه نموده در مورد تشکل حکومت مؤقت»
دو گروه که یا . را تهیه و به بنین سیوان سپردند و لست اعضای کابینه

 از اصل توطئه بی خبر بودند و یا به آنان وظیفه داده شده بود با این
مخالفت آنان اهمیت خاص  ، ولی بهطرح مخالفت شان را اعالن نمودند

 .داده نشد
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، در ظاهر با ربانی که از جریان مخفی واقف بود[ برهان الدین]
بنابرین . موافقت خود را اعالن نمود ،این طرح و لست اعضای حکومت

تن به کابل  همراه با بنین از اعضای کابینه دعوت بعمل آمد که جهت رف
 .(2)«سیوان، خود را به اسالم آباد برسانند

نه تنها گروه اپوزسیون مسلح افغانی مقیم پاکستان و ایران بلکه 
کشورهای منطقوی و فرامنطقوی دخیل در معضله افغانستان نیز با 

ملل در مورد حل  تحقق پالن صلح پنج فقره یی سرمنشی سازمان
 . معضله افغانستان، موافقت نمودند

ی معتقد به چنین بود نتیجۀ مبارزۀ پر از فراز و نشیِب نیرو ها
 اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی که تحت رهبری دوکتور نجیب هللا رئیس

جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن، با در نظرداشت منافع ملی 
، همه ظرافت ها و باریکی های مبارزۀ آگاهانۀ سیاسی را در کشور

اوضاع و شرایط بحرانی در نظر داشتند و با از خود گذری و فداکارانه 
ردند تا راه را برای تحقق آرمانهای صلح خواهانه مردم عمل میک

در همکاری با اطالعات ولی استخبارات روسیه . افغانستان باز نمایند
آی پاکستان ـ که مخالف تحقق پالن صلح ملل متحد و . اس. ایران و آی

تامین ثبات در افغانستان بودند ـ یگانه مجرا و امکان سبوتاژ پروسه 
ق پالن متذکره را در وجود ریزرف های شان در تامین صلح و تحق

، تا بدین طریق ن و دولت جمهوری افغانستان دیدندداخل حزب وط
آنان انداخته و خود بعهده مسوولیت بزرگ عدم قبول آن را بدوش 

نخست بغاوت شمال و انکشاف  ،، بنابرین مطابق پالن تنظیم شدهنگیرند
هی و در پروسه انکشاف آن شان سازماند« ستون پنجم»آن را بوسیله 

ز تعمیل و توفیق و بعد ا «حزب وحدت اسالمی»و « شورای نظار»
، تنظیم های جهادی مقیم پاکستان و ایران را در 5625کودتای حمل 

در مسکو و ساخته شده  توافق شده« حکومت انتقالی اسالمی»وجود 
 .در پاکستان، وارد معرکه ساختند
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 :هشتم لیادداشت های فص

ۀ بیانیه دوکتور نجیب هللا در اجالس مجلس مؤسسان کنگرـ   5
بخشی از : ، برگرفته از مجموعه5622جبهۀ صلح افغانستان، سرطان 

بیانیه های شهید دوکتور نجیب هللا در رابطه به مشی مصاله ملی، نشر 
عده یی از : ت سومین سال شهادت او، گردآورندهشده به مناسب

، 5222جدید، سال  دهلی: اپافغانهای مهاجر مقیم دهلی، چ
 . 525صفحه

هبری ـ  بیانیه دوکتور نجیب هللا در اجالس وسیع هیئت ر  6
رشیدی خو 5628، مؤرخ اول سرطان قوای مسلح جمهوری افغانستان

، 5628سرطان  6، نشر شده در روزنامه انیس، منتشره روز شنبه 
متن مذکور از زبان .  21و شماره خصوصی  52282شماره مسلسل 

 .ویسنده این اثر ترجمه گردیده است، توسط نه دریپشتو ب

 .ـ مؤخذ دوم   6

 .ـ مؤخذ دوم  1

؛ از  5222 ـ 5222؛ افغانستان در قرن بیستم ـ  ظاهر طنین  1
 .612صفحه  ،سی. بی. مجموعه برنامه های بی

 .ـ مؤخذ دوم  2

؛ 22صفحه  ،پټی توطئی بربنډی څیری ،ـ کلبدین حکمتیار 2
 ، بوسیلهل شده، از متن زبان پشتو به دریقوبرگردان مطلب نقل 

 .نویسنده این اثر صورت گرفته است

، با 1، صفحه 5226اپریل  51دوشنبه  ،ـ نشریه مجاهد  8
در ؛ نشر شده  162شماره  ،«المسلمون»ترجمه از هفته نامه معروف 
 .5226روز جمعه مؤرخ دوم اپریل 
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 . 21، صفحه ـ مؤخذ و توضیح هفتم 2

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل نهم

 ملی و روابط بین المللی ۀمصالح

 

نیروهای سیاسی  افزار اندیشه یی ،ملی ۀسیاسی مصالح ۀاندیش
 ۀابعاد داخلی و خارجی معضل علل و عواملو رفع عالقمند به شناخت 

این نیروها را در تنظیم روابط خارجی متعادِل  همچنان محسوب گردیده؛
در مباحث گذشته این . منافع ملی کشور نیز یاری میرساندمبتنی بر 
ۀ افغانستان در عرصه جهت شناخت و حل ُبعد داخلی معضل ،مجموعه

تی توضیحات ، دفاعی و امنیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی
این فصل در حیطه عنوان  ،بدین ملحوظ. مفصلی صورت گرفته است

به شناخت و  ی اختصاص می یابد که معطوفمسایلتوضیح ، به خویش
ام روابط ـونگی انتظـان و چگـانستـارجی معضلۀ افغـل ُبعد خـطرق ح

 .اندبین المللی کشور مبتنی بر اندیشه سیاسی مصالحه ملی 

 ـ پیچیدگی ُبعد خارجی معضلۀ 1

 آنـوامــل ـلل وعـ،عافغــانستــان

، علل و عوامل اصلی و ریشه یی باحث گذشته این مجموعهدر م
عقبماندگی شدید اجتماعی ـ )معضلۀ افغانستان را در خود افغانستان 

خوانده و استدالل ( اقتصادی و موقعیت حساس جیو ـ استراتژیک آن
، بزرگ سرمایه های جهانی و دیم که دول و سایر نیروهای سیاسینمو

عِد از ، با شناخت از علل و عوامل این بُ یرامرزقدرت های مافیایی ف
، گرایش هایی را در استقامت دلچسپی ها و معضله و سؤاستفاده از آن

سرمایه گذاری های شان   منافع خویش ایجاد و این گرایش ها را با
تقویت نمودند که باعث نفوذ آنان در پیچ و مهره های عوامل داخلی 
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تی را شکل و محتوی بخشیدند که و در نتیجه وضعی معضله گردیده
 .اینک ُبعد خارجی معضله متبارزتر به نظر میرسد 

باصرفنظر از مرور گذشته های تاریخی و لشکر کشی های 
جهانگشایان بزرگ به سرزمین اجدادی ما و تحلیل و استنتاج علل و 

همیت جیو ـ استراتژیک این عوامل این لشکرکشی ها مبتنی بر ا
را به تاریخ معاصر افغانستان و حتی شکل گیری  ، اگر توجهسرزمین

، حقایق تاریخی و یر برگردانیموضعیت کنونی کشور طی نیم قرن اخ
کنونی مؤید مضمون و محتوی مختلفی از امواج متعدد مداخالت خارجی 

، تحریک  و ی اهمیت جیو ـ استراتزیک کشور مااست که در بستر دریا
 . موده اندفاجعه برپا نبرای وطن و مردم ما 

بازی » ،انیای کبیر و روسیه تزاریترقابت های استعماری بری
افغانستان درین  کآنان در منطقه و اهمیت جیو ـ استراتژی« بزرگ

، از تحمیل مکرر فاجعه بر مردم آن بازی که سرانجام این کشور را بعد
ین هویتی آن را به میان شان تعریف و با چن« سپر حایل»بمثابه 

که  در بستر جنگ سرد «غرب»و « شرق»رقابت . ختندرسمیت شنا
، به جهنم «جنگ سرد»گرهگاه این به اصطالح  افغانستان را بمثابه

آتش و خون مبدل نمود و اینک امواج پی در پی برخاسته کنونی 
در آسیای  تصادیاق ۀشرایط شکل گرفت)ت در شرایط جدید مداخال

( شوروی و ختم جنگ سردبعد از اضمحالل اتحاد  مرکزی و جنوب آسیا
ن بزکشی باز هم کشور ما را بنابر اهمیت جیو ـ استراتژیک آن به میدا

ای جهانی و مافیای ـرمایه هـ، بزرگ سقدرت های جهانی و منطقوی
ا قربانی گرفته بین المللی مواد مخدر مبدل نموده که پیوسته از مردم م

 . و قربانی می گیرد

 گذشته و هم اکنون نیز؛طی نیم قرن بخصوص و مجموع در 
فع آنان جهت مداخالت قدرت های جهانی و محورهای منطقوی حافظ منا

، از ، علنی و حتی لشکر کشی های مستقیم شانمخفی، نیمه علنی
عوامل افغانی خویش استافدۀ افزاری بعمل آورده و همین عوامل بوده 

راهم ه فزمین اند که جهت این مداخالت و لشکر کشی های ضد افغانی،
تحلیل و بررسی علل و عوامل حوادث سالهای اخیر در . نموده اند
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یکی پی دیگر درین کشور ما نشان میدهد که سقوط نظام های دولتی 
، استیالی هرج و مرج ناشی از سلطه های مطلقه موضعی جنگ سالها

ساالراِن با ذهنیت های قرون وسطایی در ساحات مختلف کشور، همه 
و به  ه های حضور مستقیم مدعیان فرامنطقویبه هدف تدارک زمین

گردیده بود که اینک تحقق پذیرفته، ولی هنوز هم در پالن  وسیلۀ آنان
ید شکل رقابت های درونی این مدعیان و نارضایتی های جد ۀنتیج

گرفته منطقوی و فرامنطقوی، نه تنها وضع کشور ثبات نیافته، بلکه 
. ملی کشور ما را تهدید مینماید، کماکان منافع تداوم معضله و بحران

، ضرور است ۀ علل و عوامل این معضله و بحرانبرای درک همه جانب
ای زیادتر دخیل در آن، توجه معظوف تا به اهداف دراز مدت کشوره

، که عملکرد سیاسی، نظامی، استخباراتی ندزیرا همین اهداف ا. داریم
ن در قبال افغانستا تبلیغاتی و اثر گذاری های روانی این کشور ها را

 .محتوای بخشیده و استقامت میدهد

 ـ اهداف استراتیژیک دولت 1 .1

 انستـــانـان در مورد افغــــپاکستـ

تالش های صادقانۀ وجود  واقعیت های تاریخی مؤید آن اند که با
، عد خارجی معضلۀ افغانستانبُ  جهت حل صلح آمیزجمهوری افغانستان 

بمثابه تضمین دولت پاکستان بمثابه امضا کننده و ایاالت متحده امریکا 
، به مداخالت شان در کننده توافقات ژینو، بدون رعایت این توافقات

امور داخلی جمهوری افغانستان نه تنها ادامه دادند بلکه به این 
قبل از بیان ارقام و  .مداخالت گسترش و شدت هرچه بیشتر بخشیدند

، الزم است فقتنامه های ژینو بوسیله پاکستانپیرامون نقض مواحقایق 
 :ل مطرح درین توافقات انداخته شودنظر مختصری به مهمترین مسائ

مضمون و محتوی توافقات ژینو که میان دولت جمهوری 
امضا گردید ؛ در گستره 1811اپریل  11افغانستان و پاکستان به تاریخ 

بر مبنای  خارجی جمهوری افغانستان و تحت تاثیر انسجام جدید سیاست
زیرا اتخاذ مواضع روشن جمهوری . اندیشه سیاسی شکل گرفت

افغانستان بخاطر حل صلح آمیز و سیاسی ُبعد خارجی معضلۀ افغانستان 
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باعث آن گردید که ذهنیت های مردم افغانستان و جامعه جهانی را به 
ه رهبران پاکستان طرفداری از خود در سطحی و به پیمانۀ جلب نماید ک

، نتوانند به امی بد نیتی ها و لجاجت های خویشعلی الرغم تم
کارشکنی های شان در پروسه و روی میز مذاکرات ـ که تحت 

بنابرین ناگزیز . لل آغاز گردیده بود ـ ادامه دهندسرپرستی سازمان م
گردیدند برای حل سیاسی و مسالمت آمیز ُبعد خارجی معضله افغانستان 

و مسایل اساسی ا این توافقنامه ه. ای توافقنامه های امضا نمایندر پد
 : ، عبارتند ازآنان

توافقنامه دوجانبه بین جمهوری افغانستان و جمهوری »ـ  اول
 ،«اسالمی پاکستان در مورد اصول روابط دوجانبه بویژه عدم مداخله

 :شامل مسایل عمده ذیل  ؛در پنج ماده

م مداخله در انطباق کامل با اصل عدـ تنظیم روابط میان طرفین 
 ؛دولت ها در امور همدیگر

احترام به حاکمیت، استقالل سیاسی، تمامیت ارضی، وحدت ـ 
 ؛ملی و امنیت همدیگر

تعیین آزاد نظام سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و ـ احترام به حق 
حاکمیت دایمی  ، گسترش روابط بین المللی و ِاعمالاجتماعی همدیگر

، براساس خواست مردمانش و بدون مداخله و برمنابع طبیعی خود
فشار  دولت ها و تحمیل سرنگونیاحتراز از اقدام به ، ضه خارجیمعار

 به هر شکلی که باشد ؛علیه همدیگر یا تهدید 

وش به هیچ طریقی برای نقض ـ اطمینان دادن به اینکه قلمر
ارضی و وحدت ملی، یا برهم زدن  تمامیت ،حاکمیت، استقالل سیاسی

رف دیگر مورد استفاده قرار ، اقتصادی و اجتماعی طثبات سیاسی
 ؛نگیرد

، اشغال نظامی ، یاهر شکل دیگر مسلحانهـ خودداری از مداخله 
، یا هرنوع اقدام مداخله جویانه له پنهان یا اشکار علیه طرف دیگرمداخ
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، از جمله طرف دیگراقتصادی در امور داخلی  ، سیاسی یا نظامی
 ؛استفاده از زور را در بر می گیرداقدامات تالفی جویانه ایکه 

ـ خودداری از هر اقدام یا تالش به هر شکل و با هر دستآویزی 
 ؛و یا هرکدام از نهادهایش ربرای بی ثبات کردن یا تضعیف  طرف دیگ

، تشویق یا حمایت مستقیم یا ـ خودداری از برانگیختن
فعالیت های مخالف یا جدایی طلبانه علیه طرف دیگر با هر غیرمستقیم 

 نوع دستآویز و یا هر نوع اقدام دیگر برای برهم زدن وحدت یا تضعیف
 ؛یا سرنگونی نظام سیاسی طرف دیگر

، تامین مالی و گزینش نیرو از هر ـ جلوگیری از آموزش، تجهیز
ا فرستادن منشه به منظور فعالیت های خصومت آمیز علیه طرف دیگر ی

ن ممانعت از فراهم این نیروها به قلمرو طرف دیگر و متناسب به آ
ین مالی برای آموزش، تجهیز و انتقال این ، از جمله تامآوردن تسلیحات

 ؛نیروها

برقراری ترتیبات با  ـ خودداری از انعقاد هرنوع توافقنامه و یا
ف دیگر و خارجی طرهای دیگر که برای مداخله در امور داخلی  دولت

 ؛طراحی شده باشد

، بدگویی یا تبلیغات خصمانه به ـ خودداری از فعالیت توهین آمیز
 ؛مداخله در امور داخلی طرف دیگرمنظور 

رگیری یا حمایت گروه های ، بکاـ ممانعت از هرنوع همکاری
 ؛یا عومل خرابکاری علیه طرف دیگرخرابکاران  ،تروریست

یا به ، پایگاه ها و اردوگاههاـ ممانعت از حضور، پناه دادن در  
افراد و ، تجهیز و تسلیح شکل دیگر، سازماندهی آموزش، تامین مالی

داخل مرز های خود بمنظور ، قومی و نظایر آن در گروه های سیاسی
، ایجاد بی نظمی و یا اغتشاش در قلمرو طرف دیگر و هم سرنگونی
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مل و نقل ری رسانه ها و حخوداری از بکارگی نآچنین متناسب با 
 ؛هیزات توسط چنین افراد و گروه ها، مهمات و تجتسلیحات

که بتوان ـ متوسل نشدن و اجازه ندادن به هرنوع عمل دیگر 
 .آنرا مداخله بشمار اورد

توافقنامه دوجانبه میان جمهوری افغانستان و جمهوری »ـ  دوم
توافقنامه این . «ورد بازگشت داوطلبانه پناهندگاناسالمی پاکستان در م

در هشت ماده تنظیم گردیده و شامل فراهم آوری سهولت ها از جانب 
ن افغان از پاکستان به بازگشت داوطلبانه پناهندگا پاکستان در مورد

، تدارک سهولت ها جهت پذیرش آنها و همچنان رعایت همه افغانستان
، از جانب دولت جمهوی ق مدنی آنان بمثابه شهروند افغانحقو

برای پناهندگان را  ن و کمک های کمیساریای عالی سازمان مللافغانستا
 .شامل میگردید

توافقنامه مربوط به مناسبات متقابل جهت حل و فصل »ـ  سوم
این توافقنامه در مورد . را شامل میگردید« ط به افغانستانمسایل مربو

چگونگی پروسه مذکرات ژینو و اسناد به توافق رسیده است که 
، خروج نیروهای نظامی اتحاد ه مندریج این توافقنامهترین مسئلمهم

ن زمینه در ماده پنجم آن؛ چنین درج شوروی از افغانستان است که دری
خروج نیروهای خارجی مطابق با جدول زمانی مورد »: گردیده است

د جماهیرشوروی سوسیالستی توافق بین جمهوری افغانستان و اتحا
آغاز ( 1811می  11)شده  خواهد بود و در تاریخ توافق یی مرحله

خارج  و خروج کلیه  1811اگست  11، نیمی از نیروها تا خواهد شد
 .« ماه تکمیل خواهد شد 8نیروها ظرف 

، در ژینو زون بر توفقنامه های سه گانه فوقـ اف چهارم
متحده ندگان ایاالت نیز توسط نمای« اعالمیه تضمین های بین المللی »

و اتحاد جماهیر شوروی ( شولتز وزیر خارجه. پی. جورج)امریکا 
امضا و اعالم گردید؛ که ( جهادوارد شواردنادزه وزیر خار)سوسیالستی 

 : در آن آمده است
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دولت های ایاالت متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی »
 :ت به این مسئله ابراز میدارند کهسوسیالستی حمایت خود را نسب

جمهوری افغانستان و جمهوری اسالمی پاکستان یک توافقنامه ـ 
سیاسی را از طریق مذاکره منعقد کرده اند تا روابط خود را عادی 
ساخته و حسن همجواری بین دو کشور را ترویج و همینطور صلح و 

 ؛المللی را در منطقه تحکیم نمایندامنیت بین 

جمهوری به نوبه خود مایلند در وصول به اهدافی که ـ 
، سهم پاکستان برای خود تعیین کرده اندافغانستان و جمهوری اسالمی 

یت ارضی وعدم تعهد ، تماماکمیت، استقاللگرفته و به تضمیِن رعایت ح
 ؛آنها کمک کنند

به خودداری دایمی از هر نوع مداخله در امور داخلی جمهوری  ـ
ط دوجانبه روابافغانستان و جمهوری اسالمی پاکستان در مورد اصول 

 ؛بویژه عدم مداخله ، متعهد میشوند

 .مایندـ از تمامی دولت ها میخواهند به همین ترتیب عمل ن

 .الزم االجرا خواهد شد 1811اه می م 11اعالمیه حاضر از 

، اپریل در ژینو در پنج نسخه اصلی 11این اعالمیه امروز 
متون معتبر هرکدام به زبانهای انگلیسی و روسی تهیه شد و تمام این 

 .هستند 

 امریکانماینده دولت ایاالت متحده 

 شولتز  .پی. جورج 

 وسیالستینماینده دولت اتحاد جماهیر شوروی س

 (31)« ادوارد شواردنادزه 
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بعد از امضا و آغاز پروسۀ تعمیل توافقنامه های ژینو و اعالمیۀ 
حدۀ تنظیم های بین المللی مربوط آن، دولت های پاکستان و ایاالت مت

امریکا نسبت به تعهدات شان با بی اعتنایی آشکار عمل نموده و به 
مداخالت شان در امور داخلی نه تنها ادامه دادند بلکه آنرا شدت نیز 

این مداخالت باعث می گردید تا دولت جمهوری افغانستان آن . بخشیدند
 .را پیوسته به سازمان ملل و جهانیان ابالغ نماید

در رابطه به عدم رعایت توفقنامه های ژینو  دوکتور نجیب هللا 
ان بوسیله دولت پاکستان، طی بیانیه شان در نهمین اجالس سر

شهر بلگراد؛  1031کشورهای عضو  جنبش عدم انسالک، منعقدۀ سال
مردم افغانستان و جهانیان بطور روزافزون » :چنین اشاره نمودند

 های نامهمضای موافقتو امریکا در زمینه امعتقد می شوند که پاکستان 
پاکستان نه تنها تا اکنون . ... و نیت نیک و صداقت سیاسی نداشتندژین

که تعداد ـ هیچ یک از مراکز تربیه نظامی افراطیون مخالف افغانی را 
منحل ننموده است بلکه مراکز جدید تربیت  ـ میرسد 113آنان به 

ضر در هر هفته در حال حا. تروریستان را در آن کشور ایجاد کرده است
گروپ مسلح مخالف افراطی به تعداد مجموعی  01تا  03بطور متوسط 

ل نفر از پاکستان به جمهوری افغانستان جهت ادامه قت 1133تا  1333
به کمک و به شرکت مستقیم اردوی . و غارت و ویرانی اعزام میگردند

اده پاکستان مقادیر هنگفت اسلحه به نیروهای مسلح ضد افغانی تحویل د
می شوند و جزوتام های قوای مسلح پاکستان در برخی نقاط شرقی و 

ات و عملیات مسلحانه سهم جنوب شرقی افغانستان عمالً در محارب
برای  1818فبروری الی دوم اگست سال  11از تاریخ . میگیرند

افراطیون جنگ طلب از طریق خاک پاکستان بخاطر سازماندهی فعالیت 
دستگاه  313، شامل نوع سالح مختلف 11امی و ترورستی های نظ

میل توپ صحرایی و  113ب راکت های ریکتیفی زمین به زمین، پرتا
میل کمپلکس راکت های دافع  113، میل توپ بی پسلگد 133هاوان، 

میل  381 ،گاه کوهی دافع هوا نوع چهار میلهمیل دست 11، هوا
فیر راکت  ، دوصدهزارانداز دستی میل راکت 1133، ماشیندار ثقیل

نفر مشاور خارجی به داخل  1631زمین به زمین مختلف النوع با 
هکذا طی همین . نستان انتقال و اعزام گردیده اندقلمرو جمهوری افغا
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فیر سالح ثقیلۀ مختلف النوع باالی  110133مدت جمعاً به تعداد 
نفر تنها از اهالی ملکی  1863والیات کشور پرتاب شده که از اثر آن 

فیر آن  1010نفر ملکی مجروح گردیده اند که از جمله  1031و  شهید
نفر از اهالی ملکی به  31باالی شهر کابل صورت گرفته که در نتیجه 

نفر از اهالی ملکی شهر کابل مجروح  1311شهادت رسیده اند و 
 . گردیده اند

افراطیون با استعمال راکت های دورُبرِد جدیدی که اخیراً ایاالت 
ورد ، شهرها و مناطق مسکونی را مامریکا به آنها تحویل دادهمتحده 

این راکت ها قبل از اصابت تعداد زیادی . حمالت بی رحمانه قرار میدهند
توسط اشعه  از ماین ها و بم های حاوی پارچه های کوچک را که

تحویلدهی . اکسریز دیده نمی شوند، در یک شعاع وسیع فرش مینمایند
، در مردم بیگناه افغانستان را ندارد ِف جز قتل عاماین راکت ها که هد

در مورد منع و تحدید  1811اکتوبر  13مغایرت کامل با کنوانسیون 
استفاده از سالح هائیکه بیش از حد جارحه تلقی گردیده و تاثیرات همه 
گانی وارد و همچنان مغایر با پروتوکول اول این کنوانسیون در زمینه 

 .(1)«روئیت می باشد رچه های غیر قابلپا

، با چنین گستردگی صرف برخی از حقایق مسایل ابراز شده فوق
و آن هم در یک مقطع محدود زمانی است که رهبران پاکستان 

ار و در دیده جهانیان خاک آنرا انک« دروغ مقدس»میخواستند با
، درین زمینه فلیب کاروین شهروند ایاالت متحده امریکا و بپاشند

و عضو تیم همکار ( 1883سال ) عالیرتبه سازمان ملل در کابل کارمند 
شی سازمان ملل در امور افغانستان؛ با بنین سیوان نماینده خاص سرمن

هدف او جنرال ضیاالحق رئیس جمهور سابق ]ضیا»: چنین مینویسند
سرنگون ... آی تصمیم به . اس. به موافقه و مشوره آی[ کستان استپا

ف او دوکتور نجیب هللا رئیس جمهور آن وقت هد]کردن نجیب هللا 
. مجاهدین از طرق نظامی اتخاذ کرد و نصب حکومت[ افغانستان است

گامیکه پرزدنت ، هن[وزیر خارجه امریکا در آن وقت]طبق گفته شولتز
، رهبران پاکستان در مورد سرپیچی از تعهدات ریگن از ضیا پرسید

ابی ند و چگونه آن را ارزیخود از موافقتنامه های ژینو چه نظر دار
هشت سال . درین مورد دروغ میگوئیم: میکنند ؟ ضیا در جواب میگوید
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. انکار میکنیم([ افغانستان])آنجا تمام میگذرد که از فعالیتهای خود در 
؛ ضیا برایش گفت دوباره سوال خود را تکرار کرد[گنری]سپس پرزدنت

یک کار خیر دروغ مسلمانان میتوانند و حق دارند که برای »: هک
 (. 3)«بگویند

شت و خون و جنرال ضیأالحق کذاب، مداخله و به راه اندازی ک
دانسته و جهت « کارخیر»ویرانی در یک کشور همسایه و مسلمان را

، به همین را جواز اسالمی میدهد «دروغ» انکار از آن توسل خویش به
تبصره یب کاروین به تعقیب نقل قول فوق، خود چنین ملحوظ فل

بدبخت و افغانستان بیچاره و بدبخت با کذاب [ سیوان]بنین » : مینمایند
، چگونه برخورد و و نیرنگ خود را مقدس جلوه میدهندهائیکه حیله 
چطور بنین . برای مذاکره کننده کابوس وحشتناکی است. معامله نمایند

سیوان میتوانست نجیب را قناعت دهد تا بخاطر معامله و غرض 
در . هدیِن حمایت شده از جانب پاکستان، استعفی دهدخاطر مجاارضای 

ه ، هر موافقنامه را کیدانست که پاکستان مصمم برآن بودحالیکه او م
 .(0)«برایش قدرت انحصاری فراهم نکند، نادیده بگیرد

 نتیجه گیری را که فلیب کاروین در مورد هدف سیاست ها و
آورده است، در حقیقت بعمل  عملکرد ضد افغانی جنرال ضیاالحق

سیاست رسمی دولت پاکستان از همان زایش غیرطبیعی و غیرمشروع 
این کشور بوسیله استعمار انگلیس و مبتنی بر پالن های منطقوی این 

های میخواست آن را یا با تحمیل فشار ابر قدرت استعماری بود که
سیاسی و یا هم جنگ ناشی از تحریک اختالفات سرحدی ـ که هسته 

بر سلطنت افغانستان تحمیل شنج آنرا خود پایه گذاری نموده بودند ـ  ت
، تحت حمایت انگلیس و رهبری شبکه در ادامه همین سیاست. نمایند

فرزندان آنانیکه علیه غازی )های جاسازی شده انگلیس در افغانستان 
، و در منطقه(بکار گرفته شده بودندامان هللا محصل استقالل افغانستان 

ات ضد افغانی پاکستان با سؤاستفاده از احساسات عامیانۀ دینی تحریک
، علیه جمهوریت سردار محمد و مذهبی ساکنین قرأ و قصبات کشور

داوود آغاز گردید که تا اکنون آن را به بهانه های مختلف و با شرکت 
، و تروریست های حرفوی سایر کشورها گستردۀ اجیران پاکستانی
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این ادعا ها به وسیله اسناد متعدد و  کارحقیقت آش. ادامه میدهد
 . ظامیان آن کشور نیز تائید میگرددعملکرد متداوم ن

فریزر تتلر سابق وزیر مختار دولت انگلیس در کابل با اشاره  
و رفع  «پریشانی های اهداف استراتیژیک دولت انگلیس در منطقه»به 
« غانستاناف»در کتاب خود بنام  ١٦٩١، در سال«پریشانی ها»این

فقط بواسطه ضم و یکجا شدن دو ....»: نوشت که این پریشانی ها
دولت افغانستان و پاکستان با یکدیگر بهر شکلی که باشد رفع شده 

، ات روحی و اقتصادی و سیاسی و ملیولو نظر به اختالف... میتواند
معهذا تاریخ حکم میکند که  ،کشور ممکن به نظر نرسد اختالط این دو

عملیه بشکل صلح آمیز انجام نگیرد، الط عملی گردد و اگر این این اخت
 .(1)« با قوت عملی خواهد شد

داکتر بارنت روبین یکی از کارشناسان معروف امریکایی در 
، متن انشمند افغانی جناب ابوبکر صدیقیامور افغانستان، یکجا با د

کتوبر را در ا« حده امریکاانستیتوت صلح ایاالت مت»گزارش تحقیقاتی 
ارش بوسیله داکتر هارون ، تهیه نموده اند که این گزع 3333

در ، از انگلیسی به دری ترجمه و امیرزاده، در پنجم نوامبر همین سال
نویسندگان این سند تحقیقاتی در . سایت آریایی به نشر رسیده است

 : هداف ضد افغانی پاکستان؛ چنین نگاشته اندزمینه ا

اسالم گرایان افغانی بخصوص حزب پاکستانی ها گروه های »
اسالمی گلبدین حکمتیار و بعد ها طالبان را بخاطری حمایت کردند که 
می خواستند حکومت خود را در کابل تحمیل کنند وازین کشور بحیث 
عمق استراتیژیک و ثبات در مناطق مرزی اش استفاده نموده و هرگز 

به بیان . نگذارند جای برای حضور هندوستان در خاک افغانستان باقی
دیگر پاکستان تالش کرد در افغانستان یک رژیم دست نشانده را به 
قدرت بنشاند که در صورت عقب نشینی در جنگ در برابر هندوستان از 

این سیاست پاکستان در واقع تداوم . خاک افغانستان استفاده نماید
ور حایل سیاست بریتانیا در شرایط دیگر بود که از افغانستان بحیث کش

 . ...در حوزه منافع امنیتی اش در جنوب آسیا استفاده می کرد
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 ایاالت متحده و پاکستان یک سیاست کهنه مانند سیاست
یا سیاست پیش روی زمان بریتانیای کبیر را تحت « فارورد پالیسی»

زمانیکه بسیاری افغانها با خروج قوت های شوروی .... تعقیب قرار داد
را پایان یافته می پنداشتند، سیاست کهنه فارورد  از افغانستان، جهاد

پالیسی بیشتر متکی به اعراب سلفی را ـ که جنگجویان آنان از تمام 
ـ دوباره  به این کشور آمده بودند... کشورهای عربی جهت انجام جهاد 

 «.وارد میدان نمایند

بی جهت نیست که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی 
در یک ( 1816فبروری  31)1033خ ششم حوت افغانستان به تاری

نمایندگان رسانه های گروهی کنفرانس بزرگ مطبوعاتی که افزون بر 
ی پاکستان نیز ، عده یی از دپلومات های خارجی و مقامات دولتجهانی

در « حکومت اسالمی»سیس ، ضمن تبصره بر تادر آن حضور داشتند
 : افغانستان؛ با صراحت ابالغ نمود که

ت اسالمی در افغانستان تمام قیودات ویزه و پاسپورت حکوم»
سرحد بین پاکستان و افغانستان . را برای پاکستانی ها رفع خواهد کرد

ما میخواهیم پاکستان و افغانستان را یک مملکت . وجود نخواهد داشت
واحد بسازیم و اگر دراین راه موانع موجود باشد میخواهیم 

 .(1)«ود آیدفدراسیونی بین دومملکت بوجکن

ه یی با درج متن یکی از ، ضمن تبصروحید مژده محقق افغانی
، عملکرد این سازمان را در استقامت اهداف آی. اس. اسناد آی

ز خروج عساکر شوروی از استراتیژیک ضد افغانی پاکستان بعد ا
اینک متن سند را در ضمن تبصره مذکور؛ . ، روشن می سازدافغانستان

 : مرور مینمائیم

روزنامه انگلیسی زبان کابل میالدی  1883در هشتم ماه می » ]
زمان استخبارات نظامی ، سند محرمانه ای را به نشر سپرد که ساتایمز

وابسته )شه های دفاعی ات( خطاب به)آی عنوانی . اس. پاکستان آی
. ان در سراسر جهان صادر نموده بودسفارت های پاکست( های نظامی

 :سند چنین بوداین متن 
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 اسالم آباد-مدیرت عمومی استخبارات نظامی »]

 جی آی آی  3ای  1133نمبر 

 1818فبروری  33تاریخ 

 ....به اتشه ی دفاعی سفارت پاکستان 

 .اولویت ها و استراتژی پاکستان: موضوع

خروج عساکر روسی شرایط جدیدی را برای حل مسئله ی  -1
، اوضاع اقتصادی و افغانستان ایجاد میکند، بعد از سقوط رژیم کابل

هیچ حکومت اسالمی قادر . سیاسی در کشور نهایت جدی خواهد بود
ما عمیقاً . نخواهد بود بدون کمک وسیع خارجی بر کشور حکومت کند

معتقدیم که پاکستان یگانه شریک و حتی حامی افغانستان است که از 
 .طریق آن کمک خارجی میتواند صورت گیرد

 :انستان متکی بر سه عامل استسیاست ما در قبال افغ -3

تشکیل یک حکومت جدید که از همان آغاز در قلمرو : الف
نخستین وظیفه را کسب شناخت حتی المقدور . افغانستان فعالیت کند

ما . تعداد زیاد ملل و قبل از همه کشورهای اسالمی تشکیل خواهد داد
أمین باید دراین حکومت، کمترین اشتراک عناصر طرفدار ایران را ت

وظیفه ی دیگر باید آزاد ساختن یکی از شهرهای عمده مثالً . نمائیم
جالل آباد باشد که در آن حکومت جدید نصب خواهد شد و از آنجا تمام 

مجاهدین محتاج به تمام کمکهای ممکن . کشور را اداره خواهد کرد
باید مستشاران نظامی به آنها در ایجاد چیزی شبیه . نظامی خواهند بود

بادخالت و شراکت پاکستان الزم است . یک اردوی منظم کمک نمایند به
 .تا اوضاع کنترول شود، منافع ملی ما حفظ گردد

. سقوط رژیم کابل میتواند در ظرف دو روز صورت می گیرد:ب
این کار باید ازطریق محاصره ی کابل و به تعقیب آن تهاجم مستقیم یا 
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اضمحالل رژیم کابل منتج  از طریق محاصره ی کامل اقتصادی که به
برای این منظور ما باید تالش کنیم تا در حلقات نظامی . گردد، انجام یابد
بسیار با اهمیت است که نفوذ ما در حکومت جدید . کابل نفوذ نمائیم

آنچه که . تحکیم یابد و اشخاص مورد اعتماد ما در آن جابجا گردند
عملکردهای عادی این حایز اهمیت عظیم است ایجاد شرایطی است که 

 . حکومت صرفاً در صورت حضور مشاورین ما امکان پذیر گردد

اعاده ی صلح و آغاز اعمار مجدد کشور یک پروسه ی : ج
ما وسایل الزم را در اختیار داریم تا نه . طوالنی و دردناک خواهد بود

تنها این پروسه را کنترول نمائیم بلکه در آینده ادغام تدریجی ساختار 
تصادی و سیاسی ما را به چنان طریقی تأمین کنیم که منتج به اتحاد اق

نزدیک بین پاکستان و افغانستان گردیده و این امر میتواند به 
این اندیشه حمایت وسیع را . کنفدراسیون افغانستان و پاکستان بیانجامد

با این وصف فعالیت . در میان نظامیان و عموم مردم کسب خواهد کرد
ماهرانه الزم خواهد بود تا افکار عامه ی پاکستان و جهان به تبلیغاتی 

 .آن عادت کند

. وضع هنوز هم متشنج است و مستلزم احتیاط میباشد -0
اطالعات مفصل تر شما مورد قدردانی ما خواهد بود و باید به زود ترین 

 .فرصت برای ما گسیل گردد

 در غیاب مدیر عمومی استخبارات

 « دگروال محمد ارشاد چودری 

موجب گردید تا نشر این سند ... ولی جو و فضای آن زمان 
بخشی از جنگ تبلیغاتی رژیم کابل علیه پاکستان تلقی گردیده و توجه 

 .زیادی را به خود جلب نکند 

، یکی از مجالت معتبر عد از نشر این سند در کابل تایمزب
نموده و  را از کابل تایمز اقتباسهم این سند « تکبیر»پاکستان به نام 

نوشت که رژیم کابل این توان را ندارد که در « تکبیر». به نشر سپرد
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ما و یا در سفارت های ما در خارج، اعمال نفوذ ادارات حساس نظامی 
دون تردید این کار به وسیلۀ ب. نموده، چنین سندی را بدست آورد

ته و بعداً این سند را ، سازمان استخبارات هندوستان صورت گرف«را»
 (3[)«.در اختیار دولت کابل گذاشته است

بر جعل سند مورد بحث تاکید نکرده و « تکبیر»اینکه مجله 
« را»برعکس روی این مسئله پافشاری نموده که این سند به وسیله 

، تیک پاکستان بیرون کشیده شده استاز ادارات استخباراتی و یا دپلوما
اسی اهداف و ار آن را بمثابه استقامت های اسخود اصلیت سند و اعتب

. رات نظامی پاکستان تائید مینماید، استخباسیاست های ضد افغانی
همچنان اصلیت این سند را چگونگی عملکرد استخبارات نظامی 

، حمله گسترده آنان به در ساختن حکومت جالی وطن مجاهدینپاکستان 
ساختار حکومت انتقالی و شهر جالل آباد و عملکرد بعدی شان در 

تحت رهبری صبغت هللا مجددی و برهان الدین ربانی « مجاهدین»مؤقت 
خورشیدی و بعد از انتقال قدرت به این حکومت و  1061در سال 

ـ که استخبارات « طالبان»بخصوص در ساختار و عملکرد اداره 
واجه ـپاکستان دست بازتر داشته و با رقابت ایران و روسیه کمتر م

 .ید مینمایندـ به خوبی تائ بوده

، سلیک ورنمایی پاکستان نسبت به کشور مادر مورد اهداف د
هاریسون با نقل از چارلز ویلسون  ـ یکی از نمایندگان کنگره امریکا از 

به سرپرستی  نفره 3عضویک هیئت  1810ه در سال حزب دموکرات ک
ویلسون در » :از پاکستن دیدار کرد ـ چنین مینویسد« کالررنس النگ»

مورد نقشه ای سخن گفت که ضیأالحق به من نیز نشان داده بود و 
افغانستان و . اسیون مورد نظر وی را مشخص میکردقلمرو کنفدر

، قلمرو این ر مرحله بعد آسیای مرکزی و کشمیرپاکستان و د
 .(6)«کنفدراسیون را تشکیل میداد

، حضور نلکرد پاکستان بعد از سقوط طالباحقایق فوق و عم
جامعه جهانی در افغانستان ـ که باعث تضعیف مواضع پاکستان درین 
کشور گردید ـ  و تا اکنون نیز مؤید آن اند که پاکستان هنوز هم با تداوم 

، از نستان و صدور تروریزم به کشور ماجنگ اعالن ناشده علیه افغا
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اهداف فوق الذکر استراتژیک ضد افغانی خود دست نکشیده و جهت 
اهداف با توسل به دروغ، نیرنگ، عوامفریبی و دیده  ستیابی به ایند

کشور در استفاده افزاری از درین میان هدف آن . ، ادامه میدهد درایی
حت فشار جذبات تاز یک طرف ، این بود و این است که اسالم

، های ناسیونالستی مردم افغانستان ، گرایشاسالمگرایی بنیادی
ط تحمیلی دیورند را کمرنگ دوطرف خبخصوص پشتون های ساکن 

، از آن در ضدیت با گرایش های ملی و ترقیخوانه در جغرافیای نموده
ا دولت و مردم افغانستان تاریخی و از جانب دیگر در ضدیت بطبیعی 

مگر سیاست سازان فاقد . صلح دوست هندوستان، سؤاستفاده نمایند
ه به تجربه عملی ، حتی با توجخرد در حاکمیت دولت فاسد پاکستان

، توان و استعداد فهم این هه اخیر سیاست های ضد افغانی شانچهار د
گردن  حقیقت را نیز تبارز نداده اند تا این واقعیت را درک نمایند که

، هیچگاه در برابر قدرت نمایی هایی حتی برافراشته یک افغان سربلند
نخواهد امده و از خود ـ چه رسد به قدرت نمایی های بیگانه ـ فرود نی

، ناشی از حتی از جانب بی همت ترین افغانانتبارز چنین حالتی . آمد
انی آنان خواهد بود که مجبوریت های شخصی و خواهشات مؤقت نفس

ضد گرایشهای . یشتن افغانی خود را باز می یابند، خوبا رفع آن
، حتی آنهائیکه به دستور پاکستان بر سابق« مجاهدین»پاکستانی اکثر 

، بعد مکتب می سوختاندن و معلم میکشتند، ها راکت می باریدند هرش
ازیافتن عزت النفس افغانی خویش، ـان و بـای شـاز رفع مجبوریت ه

ران فاقد خرد سیاسی پاکستان می باید درس بزرگ عبرت برای رهب
و بازیافتن فرصت « طالبان»من باور دارم که با تغییر وضعیت . باشد

. ومند ضد پاکستانی سربلند مینمایدمیان آنان موج نیربازاندیشی، از 
ید از سیاست های مؤفق افغانی دولتمدارهای بی فرهنگِ پاکستان می با

سیاست سازان ضد افغانی پاکستان باید بدانند که از . هند، بیاموزند
سیاست های افغانی خود نه تنها تا اکنون جز دشمنی تاریخی ـ و آنهم با 

ب دشمنی را با دشمنی میراث چندین نسل خویش ی که جواـردمـم
، بلکه اینک خود پاکستان در نتیجه میدانند ـ چیزی بدست نیاورده اند

، در واج نیرومند افراطیت اسالمگرایاناین سیاست های احمقانه در ام
حالت غرق شدن است و افزون بر آن ذهنیت های جهانی را نیز علیه 

در حقیقت سیاست سازان . مینمایدو خویش به قدر کافی تحریک نموده 
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این عاملین تشنج در پاکستان  ۀدروغگو، بی آبرو و بی حیثیت شد
، معامله گران جهانی مواد مخدر و مافیای جهانی فروش منطقه و جهان

ا درو ، اینک محصول آنچه ره جات و فن آوری جنگ افزار اتومیپرز
 .مینمایند که خود کاشته اند

 ک ضدـ اهداف استراتژی 3 .1

 افغانی جمهـوری اسالمی ایران

عمق »اگر دولتمداران و بخصوص نظامیان پاکستانی تدارک 
را هنگام گریز شان در تقابل احتمالی نظامی با دولت هند « استراتیژیک

ـ با اتکا به تجربه بنگالدیش ـ در ادغام افغانستان و یا هم کنفدراسیون 
ن یک حکومت دست نشاندۀ پاکستان ـ افغانستان و یا به قدرت رسانید

تصور مینمایند تا در هر حالت سلطه شان را بر این سرزمین تامین 
ضد افغانی نمایند و به این منظور از چهار دهه بدین سو عملیات فعال 

، حاکمان سرزمین تاریخی فارس نیز با انباشتن شان را آغاز نموده اند
خواستند بمثابه اوالد های  ،ه و مستی ناشی از آنپطرودالرهای باد آورد

جعل ، هویت تاریخی و اجدادی شان را کنار گذاشته و با توسل به ناخلف
تالش نمده و کل، یک  یک جزء نا مستحق بر گسترۀ و دروغ و تحمیل

خود را در قالب هویت تاریخی ایران باستان جابزنند و تحت  مینماید،
، به تحقق ردم فارسی مپوشش چنین هویتی و با برباد دادن سرمایه ها

بدین منظور؛ با . و توسعه طلبانۀ شان بپردازند نهپالن های استیالگرا
، افزون یر گذاری شان از مجرای مذهب تشیعدرک محدویت حوزه تاث

« حوزۀ تمدنی ایران»بر آن به طرح پالن درازمدت استیالگرانۀ تاسیس 
ی، نین طرحمبادرت ورزیدند تا تحت پوشش مخملین و فریبنده چ

، مغلق و پیچیدۀ را جهت گسترش نفوذ و سلطۀ عملیات چندین جانبه
شان در پهنۀ سرزمین های ایران باستان و از جمله در افغانستان، 

 . سازماندهی و تعمیل نمایند

رژیم محمد  ضد افغانی عملیات نفوذی ،یمبتنی بر شواهد تاریخ
گسترش  1013بعد از سقوط نظام شاهی افغانستان در سرطان  رضاشاه
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سلیک هریسن محقق شناخته شده امریکایی با دسترسی به اسناد . یافت
 :ای درین زمینه؛ چنین مینگارد. آی .شا ناشده سی سری و اف

که قیمت تیل روبه افزایش گذاشت شاه  1863در اوایل دهۀ »
ایران محمد رضای پهلوی به مساعی عظمت طلبانه اش برای برچیدن 

ورهای همسایه و تشکیل شکل جدید نفوذ اتحادشوروی از کش
[ افغانستان]سقوط پادشاه . ... امپراطوری قدیم فارس، آغاز نمود

شاه ایران در سال . ک نمودعظمت طلبی ایرانی ها را دوباره تحری
به این تالش های خود آغاز نمود که کابل را در دایره اقتصادی  1861

باشد و از تهران اداره و امنیتی یی شامل سازد که متمایل به غرب بوده 
، چین و یک تعداد هند ،عمال شبکه های جاسوسی عربستان.. . .گردد

در  1060ل دیگر کشورهای خلیج فارس و شرقمیانه نیز بعد از سا
اوالً فریدون  1861در سال  نقش ایران را. افغانستان نفوذ نمودند

این نقش وی به . ران در ملل متحد به من بیان نمود، نماینده ایهویدا
 . ...همکاری امریکا و ایران اشاره کردایران بحیث یک نمونۀ 

، این دو سازمان ای باهم همکاری مینمودند. آی. ساواک و سی
بعضی اوقات فعالیت های خود را با دستیاری گروپ های مخفی 

 . ان بنیادگرا به پیش می بردندمسلمان

فشار تهران از یک طرف از طریق کمک های خویش بر داوود 
، وسایل مخابراتی و سایر و از طرف دیگر ساواک اسلحه... د می آور

برخی از . رسانیدکمک های شبه نظامی را به جمعیت های ضد داوود می
این کمک ها توسط ایران مستقیماً به ناراضیان قبیله هایی که در غرب 

؛ قسمتی از آن ذریعه پاکستان تان فعالیت داشتند توزیع میگردیدافغانس
. الیت های زیرزمینی داشتند میرسیدبه دسته های بنیادگرایان که فع

سلسله اذیت و آزار داوود ذریعه مقامات پاکستانی وقتی به نقطه اوج 
داخل  خود رسید  که تحت سرپرستی اسالم آباد بر یک تعداد اهداف در

ای و عمال پاکستان . آی. ساواک، سی. افغانستان حمالت صورت گرفت
 1861و جون  1860های ناکام بروج سپتمبر و دسمبر در کودتا 

 .(1)«ادگرایان علیه داوود دست داشتندبنی
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، در ایران« انقالب اسالمی»پیروزی بعد از سقوط رضاشاه، و 
حکام رژیم آخوندی جمهوری اسالمی نیز با سرمایه گذاری روی 

ز ، عمالً از همان آغافغانی رژیم قبلی و گسترش بعدی آنریزرف های ا
، کار پالن شده و با دن به جنگ و بی ثباتی در کشور مابا دامن ز

بی و دورنما سلطه جویانه را در دو استقامت و تحت پوشش های مذه
 .آغاز نمودند( تمدنی)فرهنگی 

 ا توسلبجویی سلطه ـ  1. 3 .1

 المیــالب اسـدور انقـوه صـشیبه 

شان در « انقالب اسالمی»زی رهبران رژیم آخوندی بعد از پیرو
همسایه  تا این انقالب را به همه کشورهای»؛ ایران، تالش نموده اند

متن یکی ازاسناد استراتژیک ِ . نمایند« صادر و اسالم را یکپارچه
سیاست سازان کلیدی جمهوری اسالمی ایران و شواهد « ستاد»مدون 

ت آن کشور در امور داخلی میهن ما، مؤید عینی مداخالت رسوای دول
 . یقت فوق اندکامل حق

تهیه کننده آن؛ چنین تاکید نموده « ستاد»مه این سند درمقد
حال که به یاری خداوند و فداکاری امت قهرمان امام پس از » : است

، عشری در ایران به ظهور رسیده استچند قرن بار دیگر حکومت اثنا
بنابر رهنمود های رهبران عالیقدر تشیع وظیفه بس سنگین و خطیر 

و این را باید بپذیریم که حکومت  اریم که آن صدور انقالب استبعهده د
ما گذشته از حفظ استقالل کشور و حقوق ملت یک حکومت مذهبی 

اما با ... .  صدور انقالب در رأس همه امور باید قرار گیرد است و
توجه به وضع فعلی جهان و قانون های به اصطالح بین المللی صدور 

. همراه باشد یمستقیم انقالب غیر ممکن و شاید هم با خطرات ویرانگر
به همین خاطر ما طی سه جلسه با آرای قریب به اتفاق شرکت کنندگان 

ساله یک برنامه پنجاه ساله که شامل پنج برنامه ده  ،و اعضای ستاد
های ین انقالب اسالمی را به همه کشورتا امی باشد طراحی نموده 

 ... . همسایه صادر و اسالم را یکپارچه نمائیم
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برنامۀ که ما برای صدور انقالب طراحی نموده ایم برخالف 
، خونریزی و یا گونه درد سرعقیده بسیاری از ناظران بدون هیچ

حتی . ثمر خواهد رسید قدرتمند جهان به واکنشی از طرف دولت های
 .(8)«اهد شد بدون باردهی نخواهد بودهزینۀ که در این راه مصرف خو

ه بدون هیچگون» در سند مذکور اهدافی که می باید مورد حمله 
ی ، مشخص شده و جرئیات چگونگقرار گیرند« درد سر و خونریزی 

 همسایگان»: درهمین سند میخوانیم. این حمله نیز تعیین گردیده اند
سنی و وهابی ما عبارتند از ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان و تعداد 

تسلط بر این ... خلیج فارس  های امیر نشین در حاشیه جنوبیکشور
« تشیع» در سند مذکور در حالیکه . «کشورها یعنی تسلط بر نیم جهان

قرار « ط بر نیم جهانتسل»و « صدور انقالب»پایه ایدولوژیک برای 
تا آنگاه که هرکس نام » : تاکید نگاشته شده است ؛ باشودداده می 

فقط تشیع را بعنوان وارث راستین اسالم ... اسالم برخود دارد 
 . «بشناسند

د جهت تعمیل دستیابی به اهداف تعریف شده در کشورهای مور
ما برای اجرای این »: نظر، در سند مورد بحث، توصیه گردیده که

باید با همه کشورهای همسایه یک دوستی و  برنامه پنجاه ساله ابتدأ
زیرا از پای درآوردن هزار  ارتباط و احترام متقابل بر قرار نمائیم

با در نظرداشت اهداف و . « دوست به اندازه یک دشمن درد سر ندارد
، در سند توصیه میگردد که کادر «دوستی» وق الذکر محیالنه شیوه ف

دولتی ـ کادر  حاکم در قدرت های سیاسی ـ بخصوص کادر های سیاسی
کشورهای ، همچنان گردانندگان چرخ اقتصادی های فرهنگی و علمی

ز دوستان و تقدیم هدایای با استفاده ا» ، مذکور یعنی سرمایه داران
، بوسیله این اجیران وعده یی « تسلط»د و پروسه اجیر گردن« گرانبها

درین کشورها « امنظ مهاجر مخالف»که تحت نام « مامور»از ایرانیان 
، خانه و باخرید امالک» شهر های بزرگ با. جابجا میشوند، عملی گردد

اپارتمان و ایجاد شغل و امکانات زندگی برای همکیشان خود که در آن 
برقرای مراسم »، و با «خانه ها سکنی دهند و جمعیت را باال ببرند

 . رگیرند، تحت کنترول قرا«مذهبی و دایر نمودن مساجد و حسینیه ها
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 ه تحتـ گسترش سلط 3 .3 .1

 طرح حوزه تمدنی ایرانپوشش 

، مذهب ن بادرک از محدویت تاثیرات مذهبیرژیم آخوندی ایرا
تشیع در ساحه جغرافیای مورد نظر ـ که اکثریت نفوس در کشورهای 
شامل جغرافیای مذکور را مسلمان سنی مذهب تشکیل میدهند ـ جهت 

نیز توسل جستند و ( تمدنی) فرهنگیگسترش سلطه خویش به پوشش 
ـ خارج از  وع را نیزهای دستیابی به گسترش سلطه شان از این نافزار

ایجاد و بکار  حلقات گماشته شده در میان معتقدان مذهب تشیع ـ
بخصوص بعد از فروپاشی اتحاد  ،افزار دستیابی به این گرایش. انداختند

 .التر عمل مینمایدآسیای مرکزی فع شوروی و استقالل کشورهای

، که به ی بکار گرفته شده در سیاست خارجییکی از بنیاد ها
تسلط »به منظور « ریزیبدون هیچگونه درد سر و خون»هدف حمله 
، ساختار تحت ز جانب نظام آخوندی تاسیس گردیدها« برنیم جهان
 Great orod world»یا « بنیاد جهانی اُرد بزرگ» پوشش ِ بنام

foundation»(13 )ن از اعضای هیئت که از جمله هفت ت می باشد
اندیشمند »گویا « ا ُرد بزرگ». رئیسه این بنیاد، یک تن آن افغان است

و هم اکنون درین شهر است که در مشهد زاده شده « و فیلسوف ایرانی
برای او َحسب و ُنسب تاریخی هم تراشیده اند که او . زندگی میکند

ایل قشقایی بخشی از دودمان . قایی استند محمد تقی و از ایل قشفرز»
سلجوقیان گسترده ترین حکومت ایران را پس از ... سلجوقیان است 

رسانه های گروهی جمهوری . «اسالم بر سراسر منطقه گسترانیدند
شبکه » ، «سیما سایت مرکز تحقیقات صدا و »اسالمی ایران از جمله 

که جهانی جام شب»، «صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانآموزش 
رت دفاع و پشتیبانی سایت سازمان عقیدتی سیاسی وزا» ،«جم

سایت »، «خبرگزاری فارس»، «روزنامه اطالعات»، «نیروهای مسلح
همچنان شبکه های معلوم ... و « پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی

حوزه »ولت آخوندی درالحال استخدام شده از جانب سازمان های ویژه د
ند تا با تبلیغات سازمانداده شده، تالش نموده و مینمای ،«تمدنی ایران
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دانشمند و فیلسوف »استخباراتی تحت پوشش را بحیث  ۀاین چهر
اساسی . ظریات اورا تبلیغ و ترویج نمایندجابزنند و ن« بزرگ ایران

 است« قاره کهن»ا که به او نسبت میدهند، نظریه ترین نظریه یی ر
تمدنی ایران را در قالب یک قاره جدید ریه قاره ُکهن حوزه ظن» :که

قاره کهن ازکوهستان پامیر و کشمیر آغاز و تا ... مطرح میکند 
. قرار میگیرند ، شامل آنترانه ادامه می یابد و بیست کشورمدی

کستان، قرغزستان، ترکمنستان، ، تاجکشورهای قزاقستان، ازبکستان
عراق، ترکیه،  ،افغانستان، شمالغربی هندوستان، پاکستان، ایران

 ، جنوب ترین بخش روسیه در میان استراخان درقبرس ،سوریه، لبنان
ارمنستان و  ،شمال دریای خزر تا جنوب اوکراین، آذربائیجان

را با رنگ آبی و نوشتن « قاره کهن»او حدود. «گرجستان
«Kohan»روی نقشه جهان؛ چنین مشخص ساخته است ، : 

 

 

 

بر این « دونفری»فرزند « ایرج» اُرد استدالل میکند که زمانی
وسط آسیا و اروپا قاره کهن ت»: او میگوید. قاره حکومت کرده است

، قاره های آسیا و در نظریه قاره کهن ِ اُرد بزرگ. بلعیده شده است
ارد بزرگ ». «بر حریم قاره کهن معرفی شده انداروپا متجاوزین 

؛ یعنی یک ندنپا می داهن را مانند یونان دراروجایگاه ایران در قاره ک
خی و فرهنگی قاره را مادر فرهنگی بزرگ که بخش اصلی گنجینه تاری

فارس  «مادر بزرگ فرهنگی»مقام  انتساب؛ ولی به «در خود دارد
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معتقد است که رستاخیز و انقالبی »نیز قانع نگردیده  برای این خطه؛
 ل پاه در حال شکل گیری است و در آخر به این اصـدیشـدر صحنه ان

می فشارد که ایرانیان بخاطر پیشینه سترگ و بزرگ شان و همچنان 
میتوانند پادشاهان آینده این خالقیت و نوآوری در عرصه اندیشه 

 . «باشند  کهکشان

این « دشمنان»و « دوستان» ضرور است تذکار گردد که
، درین را نیز مشخص ساخته اند« گ ایرانیدانشمند و فیلسوف بزر»

، چنین ان و بخاطرنفاق ملی عنوان می شودمربوط افغانست زمینه آنچه
با اُرد بزرگ بخاطر ... بخشی از دشمنی پشتونهای افغانستان » : است

آنگونه که در سایت ها .... دشمنی با تاجک های شمال افغانستان است 
و وبالکهای مردم افغانستان دیده می شود اصلی ترین دلیل محبوبیت 

شور دوستی اش با احمدشاه مسعود بوده است، البته اُرد بزرگ در آن ک
دشمنان پشتون احمدشاه مسعود هم بدین واسطه دشمن ارد بزرگ 

 «.هستند

« افغانستانی»جالب است که عده یی از سایت های مربوط به 
های افغانستان نیز به مبلغین افکار و اندیشه های این به اصطالح 

؛ از جمله سایت ل شده اندمبد« فیلسوف بزرگ ایراندانشمند و »
ر رسای د»در مطلبی تحت عنوان « آژانس خبری بین المللی کوکچه»

هم چسپیده احمدشاه ، توأم با عکس ب«بزرگان پنجشیر و شیروان 
رین دوست ایرانی او بزرگت... » : مسعود با اُرد، چنین می نویسد

زرگ ، از شیروان کهن، ارد ب[مسعود ـ نویسندهاشاره به احمد شاه ]
پنجشیر را به قهرمان ملی ما  همانکه نخستین بار لقب شیرتنگه ؛بود
ود بزرگ را همراهی ، مسعانکه در هنگامه سخت طغیان طالبانهم. داد
بی نظیر و ، او با آن اندیشه در پنجشیر، سالنگ و بولغین .کرد

 .(11)«جهانگیر، مسعود بزرگ را تنها نگذاشت

، ارگانهای تی و ترویجیات و افزارهای تبلیغاتمام امکان
استخباراتی و دپلوماتیک جمهوری اسالمی ایران در داخل و خارج آز 

حوزه تمدنی »آن کشور، تحت پوشِش تشویق و ترویج همگرایی در 
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ی این کشور در جغرافیای به گسترش سلطه و نفوذ رژیم آخوند« ایران
 .مورد نظر، می پردازند

، محقق و نویسنده فعالین استقامت یکی از چهره های در هم
جمعیت اسالمی »ایرانی چنگیز پهلوان است که بنابر  روابط نزدیک با 

روابط تحت رهبری برهان الدین ربانی و بخصوص بنابر « افغانستان
، بارها به افغانستان سفر نموده و نزدیکتر با احمد شاه مسعود

و افغانستان، عصر مجاهدین »اثر خود را تحت عنوان مشهورترین 
به احمدشاه »چاپ نموده نیز  1066که در سال  ،«برآمدن طالبان

، اهدأ «سیاستمدار و مبارز عصر مجاهدین مسعود فرمانده الیق جهاد و
بیجهت نیست که او درین اثر خویش اکثراً و کامالً حساب . نموده است

شده به تحریکات اتنیکی میان مردم افغانستان دامن میزند و در ضمن 
حوزه »طرح « اُرد بزرگ»یورزد تا بدون نام بردن از آن تالش م

بر ضرورت تعمیم آن وی را بنیاد های تیوریک بخشیده « تمدنی
ده و محقق افغانی محترم ـویسنـبنابر چنین تشویش ن. پافشاری نماید

موجودیت افغانستان در »در نقدی تحت عنوان  ،عبدالواحد ساداتمیر
 قای بشیر بغالنی تحت عنوانبر نوشته آ« گرو وحدت ملی آن است

، بعد از «اسان پهناور و افغانستان پرآشوبآریانای باستان، خر»
های تاریخی و غنای ادبی زبان دری؛ توضیحات مفصل روی ارزش 

 :چنین نگاشته اند

بدین ترتیب به مالحظه میرسد که استفاده از اصطالح ... »
ای بغالنی بوی در نوشته های آق[ به عوض زبان دری]« زبان فارسی»

را میدهد که مفهوم سیطره جویانه آن از طرف « حوزه تمدنی»طرح 
تان عده یی از ایرانیان سیطره طلب مطرح می شود که به درد افغانس

« حوزه تمدنی»طرح . دیگران میخورد و ستیزانی همانند چنگیز پهلوان
، آن وقت باال گرفت که آخوند های به مفهوم سیاسی و سیطره جویانه

، اسالمیت کردند که بادرنظرداشت اقلیت شعیهحاکم در ایران درک 
ضعیف و ناسیونالیزم در حال جوشش در تاجکستان بنفع شان خواهد 

حوزه » بود تا شعار تند و تیز انترناسیونالزم اسالمی را به شعارهای
 .(13)«زبان و فرهنگ تبدیل نمایند و« تمدنی
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، سیاست رسمی ترویج طرح استراتژیک حوزه تمدنی لیغ وتب
، شخصیت ها و است که بوسیله ارگانهای تبلیغاتیدولت آخوندی ایران 

پیوسته تبلیغ و ترویج گردیده و  ایران، مراکز علمی تحقیقاتی دولتی
حوزه تمدنی »در جغرافیای  دنباله روان استخدام شده و یا ناآگاه شان

مبرمیت »]و از جمله در افغانستان نیز« ی ماحوزه تمدن»، «ایران
ویج و تاسیس آن را تر[ «حوزه تمدنی ما»تأخیر ناپذیر تاسیس دوباره 

 .را تگدی مینمایند

قومندان سپاه (  1063ـ 1033)سال  13محسن رضایی که 
پاسداران انقالب اسالمی و کاندید دوره دهم ریاست جمهوری ایران بود 

، در اثر مع تشخیص مصلحت نظام استدبیر مج (1081) و اکنون
از چاپ  1011ال که در س« ایران منطقه ای»خویش تحت عنوان 

، بر این اصل تاکید مینماید که در سیاست خارجی بیرون برآمده است
می باید به « حوزه تمدنی ایران»جمهوری اسالمی مربوط به حیطه 

ه شود نه ده توجزبان فارسی بمثابه عنصر پیوند دهن« اهمیت وافر»
حوزۀ تمدنی » : موصوف در زمینه چنین مینگارد. «اسالم»صرفاً به 

آید و ایرانی، شامل منطقه جغرافیایی وسیعی است که از درون چین می
 ای مرکزی کنونیـه آسیـیرد و بـگر میـکشمیر و فالت پامیر را در ب

 رسد؛ کشورهای این حوزه را به انضمام افغانستان و پاکستان شاملمی
دهد؛ از اقیانوس هند و دریای شود؛ ایران فعلی را در خود جای میمی

عمان و خلیج فارس و نواحی ساحلی آن در هر دو سو، خود را به 
در این حوزۀ تمدنی، زبان . رساندقفقاز تا دریای سیاه و مدیترانه می

ی ایرانی را به هم پیوند فارسی اهمیت وافر دارد، چرا که حوزۀ تمدن
: دارد کهاو در جایی دیگری از همین اثر خویش تاکید می. «زندمی
حوزۀ تمدنی ایران، صرفاً اسالمی یا صرفاً ایرانی نیست، بلکه هر دو »

 « .ظرفیت در منطقه وجود دارد

و  ششمین همایش بزرگ ملی تجارت»همچنان موصوف در 
سخنرانی « دبیر تشخیص مصلحت نظام»از موضع«اقتصاد الکترونیکی

ل منطقه واحد سیاسی ایران به دنبال تشکی» :و تصریح نمود که نموده
خبری را که آژانس خبر رسانی رسمی دولت . «و اقتصادیست

منطقه واحد سیاسی و »از این سخنرانی و در رابطه به ( ایرنا)ایران
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به رسانه های گروهی  ارسال نموده؛ باهم ، ایرانمورد نظر « اقتصادی
 :میخوانیم

روز یکشنبه در ششمین همایش ' ن رضایی محس': ایرنا» 
بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی، در محل مرکز همایش های 

مطالعات نشان می دهد که اگر این واحد : و سیما، گفتبین المللی صدا 
ت با مشکالت جدی ، صلح و امنیتوسعه نظر از منطقه ای شکل نگیرد،

 .مواجه خواهیم شد

چنین  داده است که ایران در داخلتجربه نشان : وی افزود
، از طرفی نمی توانیم به مرزهای قبلی مرزهایی نمی تواند رشد کند

برگردیم و در شرایط کنونی جهان، نیازی به کشورگشایی هم نیست و 
به  ، با نفوذ خودکرده که کشورهاجهانی شدن این امکان را فراهم 

 .بازارهای بزرگتری دست بیابند

مصلحت نظام با بیان اینکه برای توسعه  دبیر مجمع تشخیص
باید گرایش منطقه : میلیون نفری نیاز داریم، افزود ۰۵۵ایران به بازار 

از منطقه می توان روی جهان . به گرایش بین المللی ترجیح دهیم ای را
اما با روابط بین المللی نمی توان روی منطقه تاثیر  ،تتاثیر گذاش

ه با منطقه ای شدن عالوه برسود رضایی تاکید کرد ک. بگذاریم
 (10)«.امنیت سیاسی نیز خواهیم داشت اقتصادی،

ی چندین جانبه و بادرک از اهداف دورنمایی و عملکرد جار
، اجتماعی و فرهنگی دو مغلق استخباراتی، نظامی، سیاسی، اقتصادی

در رابطه به افغانستان ـ که استقامت ( ایران و پاکستان)کشور همسایه 
آساسی آن توضیح گردید ـ دیده می شود که اتخاذ استراتیژی های های 

، اثرات کامالً مشهودی را در کار آغاز شده آنان در افغانستان متذکره و
، فته نشوندهریک از استقامت های متذکره بجا گذاشته که اگر جلو گر

سرحد از دست دادن  ، تاات خطرناک تری علیه منافع ملی ماانکشاف
رضی کشور را در قبال ، حاکمیت ملی و تمامیت ااسیاستقالل سی

 .خواهند داشت
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با صرفنظر از تماس به جزئیات مداخالت مشهود پاکستان و  
ایران در امورداخلی کشور ما در هریک از استقامت اهداف توضیح 

، الزم است به ماهیت و اهداف بحث های نیز توجه گردد که طی هشد
ظام سیاسی افغانستان و روابط منطقوی سالهای اخیر درمورد ساختار ن

آن در میان برخی از افراد و حلقات سیاسی کشور مطرح میگردد و به 
ایران و پاکستان در مورد شکلی از اشکال با طرح های استراتژیک 

، بعضی از طی این بحث هادیده می شود که . ، پیوند دارند کشور ما
، مسئله «تراتژیکمراکز مطالعات اس»و « صاحب نظر»شخصیت های 

وده چگونگی مختصات سیاسی و ساختاری دولت را نه صرفاً در محد
فضای »جغرافیایی ـ سیاسی افغانستان؛ بلکه خواسته اند آن را در یک 

نگارنده معتقد ام که عده یی از . هنددر معرض دید قرار د« فراـ دولتی
 های مبرم« ضرورت»این مباحثات مبتنی بر اصول علمی ِ تشخیص 

؛ و جغرافیای پیرامونی آن نه بوده ناشی از واقعیت های کنونی کشورما
 بلکه مبین اهداف سیاسی یی چه بسا غرض آلوِد مغایر منافع ملی اند

، بوسیله ایران و پاکستان و در استدالل« مخملی»که تحت ساترهای 
رد فضای سیاسی کشورما وا ستقامت تامین استراتیژی های آنانا

 .  گردیده اند

؛ فدرالیزمی مرکز گریز یکی از چنین بحث هاست طرح فدرالیزم
که با نیت مرکزگریزی و آنهم بمثابه وظیفه مبرم کنونی که بوسیله 

ه تکوین وحدت ملی ، پروسمحافل معلوم الحالی مطرح میگردد افراد و
، ظرفیت های حفظ تمامیت ارضی کشور را تضعیف را ضرر رسانیده

 . منافع ملی کشور ما صدمه میزندبه نموده و در نتیجه 

، ته شده کنونی فدرالیزم مرکز گریزطراحان معلوم الحال و شناخ
تالش دارند طرح های شان را بر شالوده ناهمگونی های اجتماعی و 
تقویت این ناهمگونی ها استوار سازند و آن را به انگیزه هایی در 

نین کشور مبدل معین از ساک جهت ایجاد و تشدید نفرت میان بخش های
مل و گسترش آن ، تکان رو بی توجه به همگونی ها و رشداز ای. سازند

، عمالً به نفاق دامن میزنند و آگاهانه ـ یا هم «ملت» در استقامت 
ناخودآگاه ـ آب به جریانی می ریزند که نه تنها چرخ آسیاِب تدارک دیده 
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د؛ بلکه درین ستان را سریعتر به حرکت  اندازنبه منظور تجزیه افغان
 .ر تجزیه افغانستان اصرار میورزند، برخی از آنان عمالً باواخر

باید توجه داشت که طرح مبرمیت فدرالیزم مرکز گریز در شرایط 
 کنونی افغانستان ممد مبتدی همان طرح هایی ناضرور ِ تاسیس

است که  «حوزه تمدنی ما»و« کنفدراسیون افغانستان و پاکستان»
 افغان مطرح و بر« نظریه پردازان» رخی ازاینک از جانب ب

آن تاکید و بر شرکت « مبرمیت تأخیرناپذیر تاسیس» و« ضرورت»
این طرح ها ارزشهای ضرور . سرزمین ما در آن پافشاری مینمایند

انستان، همچنان پروسه ، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغون استقاللچ
ا بکاربرد مفاهیم هویت و سایر ارزشهای ملی راـ ب ،تکوین دولت

فریبنده ـ هدف تیر خصمانه قرار میدهند که در سطح کنونی رشد 
چنین . شور و مردم ما اهمیت حیاتی دارنداجتماعی ـ اقتصادی برای ک

 ها در حالی طوطی وار مطرح میگردد که باوجود شعارهایاستدالل
تمدن »، کشورهای پیشگام «همگرایی جهانی»و « جهانی سازی»

، خود «گلوبالیزم» ؛ این موعظه کنندگان فعال«ـ انفارماتیکالکترونیک 
لت و منافع ملی شان عمل ، هنوز بر اساس دولت ـ مدر نظام بین المللی

و از جمله « جهان متمدن»واقعیِت  وجود  بخش اعظم . مینمایند
ن حضور ـی ایـل واقعـانستان و دالیـاالت متحده امریکا در افغـحضور ای

مؤید انکار ناپذیر این ـ که در همین بحث به آن خواهیم پرداخت ـ ، خود 
 .حقیقت است

موجود اگر طرح فدرالیزم مرکزگریز، با بنابرین در شرایط 
، تضعیف پروسه همگرایی افغانها به دور تقویت گرایش فرار از مرکز

روسه داخل هدف قرار داده و پ محور واحد ارزشها و منافع ملی را از
، را با موانع مواجه مینماید« ملت»، تعمیق و گسترش تکوین رشد

به « حوزه تمدنی ما»و « کنفدراسیون پاکستان ـ افغانستان»طرح های 
، ظاهر آرایی های فریبنده (پاکستان و ایران)نفع محورهای اجنبی 

مخملی استدالل را تدارک مینمایند تا امکانات عناصر متمایل به فرار از 
همگرایی افغانی را تقویت و ساحه تاثیر آنان را گسترش داده  محور

های منافع پاکستان و ایران ینه های جذب آنان را به دور محور،زم
 . ها منحل سازند سرانجام در حول این محور تدارک و
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باید تصریح نمود که تائید و تردید تاسیس ساختارهای سیاسی 
، می باید با در نظرداشت ز آنغرافیایی یک کشور یا فراتر ادر ساحه ج

انطباق و عدم انطباق این ساختارها با مختصات وضعیت موجود رشد 
ساختارهای سیاسی را که با . جتماعی ـ اقتصادی آنان صورت گیردا

سطح موجود رشد اجتماعی ـ اقتصادی و در مجموع با وضعیت موجود 
االً مسئله احتمیک کشور و یا جغرافیای فراتر از آن مطابقت نداشته و 

 مبرمیت تاخیر»؛ طرح آن بحیث وظیفه کنونی با برای آینده آنان گردد
، افراطیت ور و آنهم زور تحمیل شده از خارجو تطبیق آن به ز« ناپذیر

ده و از اکنون آیندۀ که مختصات آن مبهم بو.  ماجراجویانه یی است
نونی که ، به آینده تعلق دارد و بنابرین نسل کمشخص شده نمیتواند

، نمیتواند و نباید معضالت مبرم کنونی را بگردن داردمسوولیت حل 
 مسوولیت های غیر ضروری را در زمینه های مورد بحث متحمل و

ید این مسوولیتی است که می با. خطرهای ناشی از آن را متقبل شود
 .نسل های آینده به آن بپردازند

، فغانستانی تاسیس نظام فدرال در ابه همین ملحوظ طرحها
حوزه »و « کنفدراسیون پاکستان ـ افغانستان»شرکت افغانستان در

بادرنظرداشت واقعیت های وضعیت کنونی کشور و « تمدنی ایران
منطقه ما و حتی با توجه به برخی مشخصات کنونی اوضاع پاکستان و 

طرح های نا ضرور و دام های فریبنده یی اند که از طرف  ،ایران
 : ند ؛ زیرا ابه منافع ملی ما مضر  ن گسترده شده ودشمنان افغانستا

، نظامی و امنیتی موجود ـ وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی
ـ و نیز در آینده قابل محاسبه و پیشبینی ـ کشور ما  این امکان را 

ر منتفی می سازد که کشور ما در شرایط موجود بتواند با شرکت د
و بمثابه یک طرف ذینفع متساوی ، آسیب نپذیرد  های متذکره« بازی»

« همگرایی»ۀ اشته باشد که در پروسه های متذکرالحقوق امکان د
حوزه تمدنی » و یاهم« کنفدراسیون پاکستان ـ افغانستان»تاسیس)

زیرا نبود امکانات مساوی، عدم حقوق مساوی . شرکت نماید( «ایران
در  ت بهتر را، نفوذ و در نتیجه تسلط دارندگان امکانارا باعث گردیده

سی و فرهنگی کشور ، اقتصادی ، سیاتمام عرصه های زندگی اجتماعی
 . ما باعث میگردد
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، مؤید آن اند که کشور های طراح ـ حقایق انکار ناپذیر موجود
( جمهوری اسالمی پاکستان و جمهوری اسالمی ایران)« همگرایی»این 

ن چنیشایسته شرکت در « فرهنگ»تا اکنون نه تنها نشانه های 
جهت نیات خصمانه ؛ بلکه پیوسته راتبارز نه داده اند« همگرایی»

دی و اجتماعی ، اقتصااستیالگرانه شان، در ساختار های سیاسی، نظامی
کشور ما مداخله و به این وسیله در امور داخلی  کشور ما احمال نفوذ

« همگرایی»این حقایق خود مؤید آن اند که آنان نه . نموده و مینمایند
 .ه سمت منافع خود را در نظر دارندیکجانبه ب« گرایش»لکه تحمیل ب

ـ باید توجه داشت که هم عدم آمادگی کشور ما برای شرکت در 
از « همگرایی»پروسه همگرایی و هم عدم تبارز فرهنگ شایسته چنین 

جانب طراحان آن ـ که ادعای گسترش نفوذ دارند ـ  ناشی از وضعیت 
ت که روند های ـ اقتصادی این کشور ها اسعینی سطح رشد اجتماعی 

تحقق این همگرایی را تبارز « ضرورت»درونی وضعیت مذکور، هنوز 
ینده نداده و نشانه های هم دیده نمی شود که چنین ضرورتی را در آ

بنابرین حرف زدن و ارائه طرح در رابطه . قابل پیش بینی توجیه نمایند
؛ بلکه خیال پردازی نمود، نه علم وان آن را پیش بینیبه آیندۀ که نمیت

هم پیچیده و بیش نیست که توأم با ابهامات و ُمهمل گویی های در
 ما بارها با فاجعه ناشی از خیال کشور. نامشخص ارائه میگردد
، اقتصادی، بمنظور تازاندن روند های اجتماعیپردازیهای روشنفکرانه 

. گردیده استاخلی حیات خویش مواجه سیاسی و فرهنگی در ُبعد د
در ذات « حوزه تمدنی ما»و « نکنفدراسیو»، «فدرالیزم»طرح های 

منظور تازاندن روند های  ، اکنون طرح های ناضروری اند بهخود
؛ مورد نظر« حوزه»فرهنگی جغرافیای ، سیاسی و اجتماعی، اقتصادی

، تقلید ذهنی کور کورانه از رین حالِت توأم با حسن نیتکه در بهت
و با استفاده از مفاهیمی است که صرف وضعیت « وپاییجامعه ار»

برخی از کشور های شامل جغرافیای اروپا ـ نه تمامی کشور های آن ـ 
و واقعیت های کنونی شان را افاده و بیان مینمایند و نمیتوانند مبین 

ـ اقتصادی کشور های مورد نظر  مختصات کنونی سطح رشد اجتماعی
زیرا در جغرافیای   .باشند« تمدنی ماحوزه »و یا « ما منطقه»در
، سیاسی تا هنوز پایه های عینی اجتماعی، اقتصادی« حوزه تمدنی ما»
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و « کنفدراسیون»و فرهنکی یی قوام یافته نتوانسته اند که تاسیس 
ح مینمایند ـ ضرور و را ـ با مشخصاتیکه مطر« حوزه تمدنی ما»

نامشخص از آنان، ح هایی با تصاویر بخصوص چنین طر. ممکن سازند
افی خاص غرض آلود ، بلکه بخاطر دستیابی به اهدنه بنابر ضرورت
« عمق استراتژیک»، فرهنگی و نظامی برای تدارک سیاسی، اقتصادی

می ایران بوسیله جمهوری اسال« صدور انقالب » برای پاکستان یا هم 
چنین طرح هایی کشور . ، مطرح میگردد این کشورها« تسلط»و تامین 

هجوم خارج از کنترول نفوذ سیاسی، فرهنگی و  یب پذیر ما را موردآس
چندان مستحکم ، با تضعیف هرچه بیشتر روابط نه اقتصادی قرار داده

، بخش های مختلف آن را به ساحه نفوذ کشور کنونی با مرکز کشور
روابط این بخش های همجوار تبدیل و با تعمیق این نفوذ و استحکام ِ 

، فرهنگی و حتی مذهبی کشورهای شان ،اسی، اقتصادیها با مراکز سی
عد دیگر و از نوع ، از بُ ان  را بار دیگر بسوی فاجعه دیگرمادر وطن م

ها برای نونی نه چندان بی تاثیر این کشورتالش ک. دیگر می کشانند
، اقتصادی و نی در کشورما و تقویت نفوذ سیاسیتداوم وضع بحرا

ر ناپذیر نیات ، مؤید انکاافغانستانی شان در والیات سرحدی فرهنک
 . غرض آلود آنان است

چنانچه توضیح گردید که جمهوری اسالمی پاکستان فراتر از 
، خواسته است و میخواهد «یورندډ»تحمیل خط نام نهاد سرحدی 

خویش در خاک افغانستان را « عمق استراتیژیک»سیاست دستیابی به 
 1010ن ناشده را که در سال تعمیل نماید و مبتنی بر آن جنگی اعال

( داوود نخستین سال اعالم جمهوریت بوسیله سردار محمد) خورشیدی
؛ تا اکنون امکان داشته و توانسته این جنگ علیه کشور ما آغاز نموده

را با توصل به خشن ترین نوع فرهنگ قرون وسطایی دشمنی وبا نقض 
تحمیلی مذکور  جنگ. لنی تمام ارزشهای قبول شده جهانی، ادامه دهدع

ه و درین میان تلفات باعث تداوم دور شیطانی فاجعه پشت فاجعه گردید
، ویرانی تمام هست و بود مادی و خسارات جبران ناپذیر بزرگ انسانی

فرهنگی را بر مادر وطن ما تحمیل نموده که طی آن پاکستان به غارت 
ی بر بی حد و حصر داشته های مادی و معنوی کشور ما پرداخته و حت
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ده و با دستبرد به ، اجداد و نیاکان ما هم رحم نه نمواستخوانهای پدران
 . گورستانهای ما، آنها را متاع بازار ساخته اند

؛ پاکستان از جمهوری اسالمی« همگرایی تمدنی»بنابرین توقع 
که می باید بر شالوده فرهنگ تحقق یافته جامعه پیشرفته متمدن معاصر 

چنین فرهنگی به واقعیت مبدل ناشی از « اییهمگر»اتکا و در بستر
ت خیال پردازی بیش بوده ، خدمت نوکرمنشانه و یا در بهترین حالگردد

 .نمیتواند

رانه همچنان با در نظرداشت حقایق ناشی از نفوذ استیالگ
ی آن را در ، میتوان آثرات مشهود تخریبجمهوری اسالمی ایران
این نفوذ در افشا شده  ؛ مثال های مشخصافغانستان تشخیص نمود

در  ،دستگاه ریاست جمهوری، در برخی از وزارت خانه ها، در پارلمان
، در و کمسیون برسی شکایات انتخاباتی انتخابات« مستقل»کمسیون 

اسی و رسانه های گروهی افغانستان، در ساختار برخی از احزاب سی
، فرهنگی و برخی از شخصیت های سیاسی و های قومی، مذهبی

، همچنان در ه شده مقیم در داخال و خارج کشورفرهنگی شناخت
ساختارهای اقتصادی و در جابجایی غیر معمول در شهرک های تاسیس 
شده جدید و در شهر های بزرگ بخصوص در شهرهای کابل و هرات و 

حقایق فوق . ک نفاق قومی میان مردم افغانستان، مشاهده نموددر تحری
که پایه تیوریک این همه تالش ها را نظریۀ کامالً روشن  می سازند 

مبرمیت »و « ضرورت»تدارک مینماید که اینک ،« حوزۀ تمدنی ما»
عنوان آن را برخی از افراد و حلقات افغانی نیز « تاخیر ناپذیرتاسیس

 . نموده بر آن پافشاری دارند

می باید به این حقیقت تاکید کرد که بنابر ممد و مکِمل بودن 
رالیزم مرکز گریز و تحریک نفاق میان اقوام افغانستان طرح های فد

حوزه تمدنی »و« ستان ـ پاکستانکنفدراسیون افغان»برای طرح های 
است که عملکرد ظاهراً متضاد پاکستان و ایران و عوامل افغانی « ما

آنان پیش زمینه های بحرانی را تدارک مینمایند که در آن هم پاکستان و 
 تحریکات قومی که. ماهی مراد شان را صید نمایندهند هم ایران میخوا

، از جانب پاکستان و ایران به هدف دامن زدن به نفاق ملی ما
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، به تقویت پالن شده نفوذ آنان در ساحاِت از کشور سازماندهی میگردد
. ذکره به این ساحات چشم دوخته اندما می انجامد که کشورهای مت

حوزه »و « فدرالیزم»تاسیس  نمونه علنی و رسوای همکاری طراحان
، نه تنها میتوان در برخورد را در تامین منافع پاکستان« ی ماتمدن

ی ها«افغانستانی»د مشاهده نمود بلکه یکسان آنان با خط دیورن
را بمثابه سرحد رسمی میان « خط ډیورند»، دهل رسمیت فدرالیزم طلب

 . و مینوازند چه بلندتر نواخته اند، بدون درنگ و با صدای هردوکشور

، به هیچوجه آن بنابر حقایق توضیح شده، طرح های مورد بحث
، در اوضاع و معضالت افغانستان عنوان می شوند طوریکه برای حل

، بلکه موجود نه تنها راه های حل معضالت افغانستان نیستندشرایط 
طرح هایی مبتنی بر اندیشه های استیالگرانه جمهوری اسالمی پاکستان 

، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران علیه استقالل ری اسالمیو جمهو
ی مذکور حتی ، طرح هابنابرین. ر وطن و هویت ملی ما افغانها اندماد

ابیر و تعاریف ، تعاز این مفاهیم»تحت پوشش و ادعای هم که گویا 
، طرح های اند با مضموِن در شکل های فریبنده بدست میدهند« جدید

، با پیشکش وضعیت موجود بمثابه زهریستدر  که برای کشورما ؛تر
 .پیاله های رنگین و پرنقش و نگار مزورانۀ در

، تحلیل و تفسیر فوق الذکر از اهداف استراتژیک بررسی
پاکستان و ایران در قبال کشور ما نشان داد که این دوکشور در شرایط 
 جنگ سرد و بمثابه اقمار یک طرف جنگ مذکور عملیات شان را ـ با

در آستانه سقوط سلطنت محمد  درنظرداشت منافع اختصاصی خویش ـ
، بخاطر تضعیف مواضع اتحاد شوروی در افغانستان آغاز نمودند ظاهر

اسی درین دو کشور و در که این عملیات باوجود تغییرات رژیم های سی
، تاهنوز و در وضعیت کامالً جدیدی نیز ادامه یافته که افغانستان

در نفشه جهان وجود ندارد و بازیگران نیرومند  دیگراتحاد شوروی
 . در سطرنج افغانی دخیل گردیده انددیگر 

د با انکشاف پروسه اضمحالل اتحاد شوروی و ظهور مجد 
، وضع جدید در بزرگ ساحه کشور های مستقل در آسیای مرکزی

جغرافیای پیرامونی افغانستان شکل پذیرفت که باعث شد تا افغانستان 
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، یک بار دیگر مورد توجه قرن گذشته، بعد از ختم جنگ سرد خردر اوا
زیرا افغانستان درین وضعیت . قدرت های اقتصادی جهان قرار گیرد

 جدید نه تنها دروازه جنوبی ورود به مدفن ذخایر بزرگ نفت وگاز
، بلکه بزرگ راه و بازار های مساعد این سرزمین( آسیای مرکزی)

نفت و گاز آسیای مرکزی به جنوب آسیا و  امتداد شاه لوله های انتقال
زی و جنوب آسیا آبراه های بین المللی و پل ارتباطی میان آسیای مرک

عیت افغانستان در نزدیکی بحر هند، بحیره موق. نیز محسوب میگردد
ر همسایگی ، همچنان قرار داشتن این کشور دعرب و خلیج فارس

کشور های پر )قریب  مسلم اقتصادی آیندۀ ابرقدرت های رو به رشد
« بام دنیا»ات ـاعـا داشتن ارتفـ، ب(انـدوستـاور چین و هنـوس و پهنـنف

ـ این برج بلند ترصد ـ و سرانجام ثروت های بزرگ و در برخی موارد 
، نیز باعث بلند و طبیعت زیبای سرزمین افغانستان استثنایی معدنی

این . دید گردیدن شرایط جرفتن ضریب اهمیت استراتژیک این کشور دری
مختصات تشدید و تعمیق عالقمندی بزرگ سرمایه های جهانی و در 
نتیجه ضرورت حضور مستقیم ایاالت متحده امریکا را در افغانستان 

با حضور ایاالت متحده امریکا . طرح نمود که اینک تحقق یافته استم
 ؟ درنظر دارد، دستیابی به کدام اهداف را مستقیم خود در افغانستان

 اهـداف استـراتـژیک ایاالت متحدۀـ  0 .1

 ابلـای متقـان و تهدیدهـامریکا درافغانست 

، حافل پرقدرت ایاالت متحده امریکابنابر عالقمندی برخی از م
در  «افغانستان فوندیشن»مرکز تحقیقاتی یی بنام  1883در سال 

و عضو حزب  واشنگتن توسط یکی از اعضای سابق کانگرس
( Dan reterآقای دان ریتر )جمهوریخواه ایاالت متحده امریکا 

، اطالعاتی و عدۀ از کارمندان مراکز تحقیقاتی تاسیس گردید که
خی از امریکایی های شخصیت های نظامی ایاالت متحده امریکا و بر

این مرکز . قبول گردیدند« فوندیشن»ضویت این ، به عافغانی االصل
ده امریکا در رابطه سیاست های استراتژیک ایاالت متح بمنظور تنظیم
پروژۀ تحقیقاتی ئی را با بکار گیری  1881، در ماه می به افغانستان
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، آغاز نمود که تحقیق و نفر متخصص و افغانستان شناس 33ز بیش ا
با مصاحبه هایی در داخل امریکا »تدقیق برای نوشتن این استراتیژی 

. حقیقت جویی به منطقه اعزام گردیدشروع شد و هم یک هیئت برای 
تسوید کنندگان با مامورین حکومت امریکا که پالیسی امریکا را در 

مامورین ملل ، با و منطقه محاط آن باالبینی میکنندمورد افغانستان 
متحد که عمالً در دپلوماسی مربوط به افغانستان سهم داشته اند  و با 

ر های عمده و ذیدخل در افغانستان، مصاحبه هایی دپلومات های کشو
، هکذا با روشنفکران افغان و دیگر ...تسوید کنندگان . انجام دادند

ی هایاشخاصیکه با سیاسیات کشور شان آشنا می باشند دیدار و صحبت 
متن نهایی این سند  بوسیله هیئت تحریر چهار نفری . «انجام دادند

تحت سرپرستی زلمی خلیلزاد ـ که در آن وقت  عضو موسسه تحقیقاتی 
، ایلی کراکوسکی و دان ریتر در بود ـ و با شرکت دانیل بایمن« ندرا»

سپتامبر و سقوط اداره  11دوسال قبل از رویداد ) 1888جوالی 
مسابقه ها : سیاست امریکا در افغانستان»نوان ظیم و تحت عتن( طالبان

به حکومت ( «قرطاس ابیض»)به شکل نامۀ سفید « راه های حلو 
تجربه عملی و اقدامات دولت امریکا طی سالهای بعد . امریکا سپرده شد

ـ که « قرطاس ابیض»ند مؤید آن است که محتویات این از تنظیم این س
، اهداف و شیوه های دراز ریکا به افغانستانمندی امعلل اساسی عالق

مدت  دستیابی به این اهداف و وسایل آن را با دقت تمام توضیح نموده 
 ، موردند مدت دولت ایاالت متحده امریکااست ـ در تنظیم استراتیژی بل

این سند نه تنها بنابر محتویات . استفاده حد اکثر قرار گرفته است
ی نیز مهم است که این محتویات از بلکه بخاطر ؛خویش مهم است

 پشتیبانی اثر گذارترین قدرت های ایاالت متحدۀ امریکا نیز برخوردار
، فرا دتیابی به اهداف مطروحه در این سنبه همین ملحوظ  دس. است

یعنی در ماه های 1888جوالی )حزبی بوده و از همان ابتدای تهیه آن 
آغاز و به وسیله ( راتاخیر ریاست جمهوری بل کلنتن از حزب دموک

. ـ طی دو دورۀ ریاست جمهوری جورج اقدامات جمهوری خواهان
اینک استراتیژی رئیس جمهور بارک اوباما . بوش ـ تعقیب گردید. دبلیو

در استقامت های اساسی همین سند، ( بار دیگر از حزب دموکرات)
که ، بلراهکار جدید بنابرین استراتیژی اوباما نه. مطرح گردیده اند

دقیقاً اقداماتیست بخاطر تداوم اجرای وظایف انجام ناشده یا وظایف 
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نادرست انجام شدۀ مطرح در قرطاس ابیض و یاهم اجرای وظایفی که 
با تاکید می باید . ی تحقق همین سند تبارز نموده انددر پروسه عمل

داف اساسی خاطر نشان ساخت که استراتیژی اوباما با در نظرداشت اه
اقداماتیست بخاطر گسترش و تعمیق هر  ،«قرطاس ابیض»مطرح در 

های ملکی و نظامی ذ ایاالت متحده امریکا در ساختارچه بیشتر نفو
، اقتصادی جمهور اسالمی افغانستانمرکزی و محلی دولتی و سیستم 

، که در «خط ډیورند»این نفوذ در ماورای  همچنان گسترش و تعمیق
ی با لحن و شیوه های متغیر، مطرح ۀ کنوناوضاع و احوال تغییر یافت

 . گردیده اند

در میباید تذکار نمود که « قرطاس ابیض»قبل از ورود به متن 
یکا  ، به عملکرد ایاالت متحده امرهر بخش مراجعه به متن این سند
، سالهای حضور نظامی اش در طی پروسه سقوط اداره طالبان

این توجه نه تنها . ارندیج عینی آن نیز توجه معطوف دافغانستان و نتا
ع ناشی از ، علی الرغم موانمی سازد که ایاالت متحده امریکا ثابت

دۀ حریف های منطقوی و جهانی های پیچیرقابت های شدید و بازی
، تا اکنون ـ در همه شرایط و در حضور هریک از احزاب در خویش

قرار قدرت دولتی ـ محتویات این سند را یکایک مورد تطبیق و تعمیل 
، ه و در آینده نیز قرار خواهد داد، افزون بر آن توجه به این مسئلهداد

ور و منطقه ما را قادر می سازد تا تصویر انکشافات بعدی اوضاع کش
 .را نیز پیش بین باشیم

ست از همه برای درک ، بهتر خواهد بود نخبه ملحوظ فوق
، اف بلند مدتعالقمندی امریکا به افغانستان، اهد علل: مسایل بنیادی

همچنان شیوه ها و وسایل مورد استفاده این کشور بخاطر دستیابی به 
این اهداف و برخی مسایل اساسی دیگر را با اتکا به مندرجات سند 

ر و همخوانی استراتیژی اوباما با محتویات سند مذکور، مورد فوق الذک
 :بحث قرار دهیم

سطح »میان « خالئی»از وجود « قرطاس ابیض»در مقدمه 
دولت مذکور « رسمیسطح معامله »و « منافع امریکا در منطقه

اضالع متحده امریکا بمنظور حفظ »: یادآوری گردیده، تاکید میگردد که
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، متحمل و دوامدار اتخاذ نماید منافع خود باید یک سیاست منطقی، مؤثر
« مجموع در منطقه تقلیل بدهدتان و بطور تا پرابلم ها را در افغانس

یاد « منافع حیاتی امریکا»درسطر اول استراتیژی اوبا ما نیزاز . (11)
و دیگر گروه ... با تهدید های بالقوه از سوی افراطیون »گردیده که 

 .مواجه اند( 11)« ترورستی و جهادیهای 

 ، این سوالاهد بود در قبال نقل قول های فوقدرست خو     
« منافع امریکا درمنطقه»، «قرطاس ابیض»ح گردد که مطابق به مطر

منافع »ی یک بار دیگر شامل جغرافیا« ُدور»چیست و چرا افغانستان ِ 
« بمنظورحفظ منافع خود»همچنان امریکا . به حساب می آید؟« امریکا

 .عقیب می نماید؟کدام اهداف را ت

 :آمده است« قرطاس ابیض»زمینه در  درین

، رای امریکا به دالیل استراتیژیکی، اخالقیانستان بافغ»
 .«اقتصادی و تاریخی واجد اهمیت می باشد

تجارب تاریخی مؤید آشکار این حقیقت است که برای محافل 
سرمایه مربوط به بزرگ سرمایه های جهانی و مبتنی بر آن برای دول 

های از  ، منجمله دولت ایاالت متحده امریکا که مدافع منافع بخشداری
، اهداف بلند مدت و درعرصه بین المللی محسوب میگردد این محافل

این محافل باشد، ارجهیت « منافع»که متضمن کوتاه مدت اقتصادی 
زمانی مهم و بکار گرفته ... ، تاریخی و فوق العاده دارند؛ دالیل  اخالقی

بدین . اقتصادی این محافل را پوشش دهند می شوند که اهداف و منافع
ملحوظ در استراتیژی ایاالت متحده امریکا و هر کشور دیگر سرمایه 

ه نظر ، می باید به همین نقطخیل در قضایای افغانستان و منطقهداری د
پس اهمیت افغانستان برای . مهم بمثابه نقطه نظر مرکزی، توجه داشت

قرطاس » با نقل از. تحده امریکا از کجا ناشی  می شود؟ایاالت م
 :سه عامل عمده ذیل را  مشخص ساخت درین زمینه میتوان، «ابیض

ـ استراتییک ن به ذات دارای موقعیت حیاتی جیوافغانستا»ـ  اول

بوده در مجاورت مناطق بحرانی و فاقد استقرار از قبیل خلیج فارس و 
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، اهمیت افغانستان در در واقع .هند و پاکستان قرار دارد سرحدات بین
ی بیشتر خواهد شد که ذخایر تیل و گاز آسیای طی سالهای آینده هنگام

، رول بزرگ با ذخایر بحر شمال تخمین می شود میانه که برابر
افغانستان . در مارکیت انرژی جهان آغاز نمایداقتصادی خود را 

کوریدور با ارزشی برای این ذخایر انرژی و هم چنین برای دسترسی 
فزون بر آن افغانستان ا. به مارکیت های آسیای مرکزی شده میتواند

آسیا و آسیای میانه را  میتواند رول ملحق ساختن تجارت بین جنوب
 «.بازی کند

در سالهای اخیر عدم استقرار در افغانستان به »ـ  دوم        

عدۀ زیاد تروریست ها . نحوی بیرون از سرحدات آن رخنه کرده است
در افغانستان  ی و افراطیون مسلمان در جهان غرب،در عربستان سعود

استقرار را در کشور های  این افراطیون وحشت و عدم .تربیه شده اند
جهان که منافع امریکا ، خلیج فارس و نقاط دیگر اسرائیل، بوسنیا

 . «، خلق کرده اندجریان دارد

، در بخش اول «قرطاس ابیض» مین اصل مطروحه دربنابر ه
ن مسئله با این تفاوت ، عی«اهداف»ژی اوباما نیز تحت عنوان استراتی

ترورستی نه افغانستاِن بدست مطرح میگردد که مرکزیت نیروهای 
ایاالت متحده امریکا »: باهم میخوانیم. آمده، بلکه پاکستاِن رمیده است

منافع حیاتی در برخورد با تهدید های بالقوه یی دارد که از سوی 
، القاعده و کستاندر پا .افراطیون در پاکستان و افغانستان ایجاد میگردد

دیگر گروه های ترورستی و جهادی برای حمالت جدید ترورستی 
هدف آنها سرزمین های امریکا، پاکستان، . برنامه ریزی میکنند

یگر متحدان ما در خاور میانه ، آسترالیا و دافغانستان، هندوستان، اروپا
از  ،االت متحده امریکا از هم پاشاندنبنابرین هدف عمدۀ ای. ... است

کار انداختن و شکست القاعده و ویرانی پایگاه های آنان در پاکستان 
است و اینکه از بازگشت مجدد آنان به صحنه سیاست افغانستان و 

  .«پاکستان جلوگیری نماید
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طقه اکنون عبارتند صادرات عمده افغانستان در بین من»ـ  سوم

 «.، انواع اسلحه و اسالم افراطی از مواد مخدره

، در استراتیژی «قرطاس ابیض» فوق الذکر از حکم بتاسی
« شورشگری»و « اسالم افراطی»با « تجارت مواد مخدر»اوباما نیز 
در كنار عوامل بین »: سته شده و در زمینه تذکار میداردمرتبط دان

المللی در تجارت مواد مخدر، مواد مخدر افغانستان به دلیل ارتباط اش 
 .«شده است ورشگری باعث نگرانی جدیبا ش

جهت « قرطاص ابیض»افزون بر سه هدف اصلی فوق، در
« اخالقی»، از دالیل انستان برای ایاالت متحده امریکاتوجیه اهمیت افغ

نیز تذکار بعمل آمده « تاریخی»و همچنان « عالیق عمیق بشری»یا 
، بتوانند امات برای دستیابی به اهداف اصلیاست تا در پروسه اقد

و یا کمرنگ جلوه دادن این  بلیغاتی را جهت پوششپشتوانه الزم  ت
 ، اقناع ذهنیت های عامه جهانی ورای دهندگان امریکایی ،اهداف

چنین ، درسند مورد بحث« عالیق بشری»این . تدارک نموده باشند
یق عمیق بشری در افغانستان باالخره امریکا عال»: انعکاس یافته است

. بلند ترین سطح جهانی قرار دارد روفیات اطفال در افغانستان د. دارد
. ... بیشتر از دو ملیون مهاجر افغان درپاکستان و ایران بسر میبرند

اکثر اقشار تحصیل یافته . اقتصادی افغانستان تخریب شده استزیربنای 
صری بخاطر فقدان مکاتب ع  .شده و یا به خارج فرار کرده اند یا کشته

ال افغان تعلیم ناچیز دریافت ، اطفو قیودات و سیاست های طالبان
مناسبات بین .  ... نات انکشاف آینده را ضعیف میسازدمیدارند که امکا

زنان . ... خرابتر شده است...گروهای قومی که قبالً نیز خوب نبود 
االی نقش طالبان ب. بیشتررنج و ستم را متحمل میشوند افغان قسمت

به استثنای موارد . ندزنان بیرون از منزل شان، قیودات وضع کرده ا
، طالبان برخالف تعلیمات اسالم... . نادر، زنها اجازه ندارند کار کنند

فامیل های بدون مرد . ... کتب را برای دختران منع کرده اندتحصیل م
، از دریافت کمک های طالبان توسط زنهای بیوه سرپرستی می شوندکه 

 «.ر ناچیز استدگی به صحت زنان بسیاتوجه و رسی... محروم شده 
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اینکه « قرطاس ابیض»مبتنی بر « تاریخی»و سرانجام دلیل 
ایاالت متحده امریکا مدیون مردم افغانستان است و وقت آن رسیده است 

افغانستان در سقوط »: زیرا. ن تاریخی خویش را ادأ نمایدتا این دی
امپراتوری اتحاد شوروی نقش عمده و مؤثر بازی کرده است و این 

ریکا بعد از جنگ دوم جهانی بزرگترین ظفر سیاست خارجی امشاید 
 «.باشد

اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی را که می باید سیاست های عملی 
و در  ایاالت متحده امریکا بخاطر تامین منافع خویش در افغانستان

اهداف »وان تحت عن« قرطاس ابیض»، در مجموع ِ منطقه تعقیب نماید
سند مذکور در زمینه تصریح درین بخش از . ندمشخص شده ا« امریکا
، بر منافع دارای ابعاد وسیعبا درک مسولیت تاریخی و »: گردیده

ش در مورد امریکا است تا حد اقل اهداف ذیل را در ارتباط با پالیسی ا
 : افغانستان تامین نماید

را به [ طالبان ] یتتمایل مربوط به دولت خود رای و بی مسوول
افغانستان تحت اداره طالبان بطور مضاعف . (مانع شود) عقب گرداند

دشمن غرب بوده میتواند و فعاالنه گروه هایی را حمایت خواهد کرد که 
بنابرین . «امریکا و متحدینش کار می گیرند از دهشت افگنی بمقابل

یک »می باید با « دولت خود رای»امریکا در افغانستان به عوض یک 
قدرت مسوولیت »حتی اگر این . مکاری نمایده« قدرت مسوولیت پذیر

، از نظر نویسندگان این قرطاس ابیض»بنابرین . ، طالبان با شد «پذیر
اتخاذ بهترین طریق همانا ضعیف ساختن و متحول گردانیدن طالبان 

و در عین  است تا بحیث یک تحریک بیشتر معتدل عرض اندام کند
ه اگر مورد مطرح سازد ک زمان امریکا باید شرایط خود را بطور جدی

منجر به شناخت رسمی طالبان توسط امریکا ، قبول طالبان واقع شود
واشنگتن شاید بتواند طالبان را بحیث یک قدرت . ...  خواهد شد

امتیازاتی به طرف مقابل اگر واشنگتن ... مسوولیت پذیر متحول ساخته 
ۀ خود در امریکا در داد و گرفت و مراود... ، درینصورت قایل شود

، اهداف ف منابع دپلوماسی  و اقتصادی خودصرمنطقه فعال گردیده با 
 «.امریکا را به پیش خواهد برد
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اگر طالبان »: آمده است که« ابیضقرطاس »سرانجام در 
این تالش مستلزم . ، حتمی است که باید تعویض شودمتحول شده نتواند

ز بین اتحاد شمال افغان اایجاد همکاری سیستماتیک گروه های مختلف 
. و از میان عناصر ناراض از طالبان، از هردو گروه، می باشند

حمایتی  شخصیت های برجسته در مهاجرت را که بتوانند واشنگتن نباید
 «.، فراموش نمایددر داخل کشور تامین کنند

ه امریکا به متن فوق با صراحت تمام مؤید این حقیقت است ک
« طالب»افزار دستیابی به این اهداف  ، اینکهاهداف خود می اندیشد

اگر طالب . مهم نیست« تکنوکرات»و یاهم « اهدمج»باشد و یا 
منجر به شناخت رسمی طالبان »می شد این امر « مسوولیت پذیر»

طالبان »میگردید ولی انکشاف حوادث نشان داد که « توسط امریکا
ابرین مطابق ، بنرا تبارز ندادند« متحول شدن»رای آمادگی ب« خود رای

، ایاالت متحده امریکا با «قرطاس ابیض»وی پیش بینی شده در سناری
و  «ایتالف شمال»شرکت مستقیم قوت های نظامی خویش آنان را با 

 .، تعویض نمود«شخصیت های برجسته در مهاجرت»

 ، اکنون اوباما نیز«قرطاس ابیض»سی از همین طرز دید به تأ
، آنها را به برای تضعیف نیروی مقاومت طالبان در استراتیژی خویش

« و آنانیکه اعتقادات متزلزل دارنداعتقادات راسخ دارند »طالبانی که 
: را چنین مطرح مینماید« ا شورشیانمصالحه ب»یم نموده، برنامه تقس

لبان در ردیف القاعده مادامی كه مالعمر و دیگر رهبران تندرو طا»
پذیر نیستند و ما هیچ گونه معامله ای با آنها ، آنها مصالحه قرار دارند

جنگ در افغانستان بدون متقاعد ساختن . به انجام نخواهیم رساند
، و بدون بریدن آنها از ی كه اعتقادات ایدیولوژیك ندارندشورشیان

.  ، به پیروزی نخواهد رسیده و پذیرش قانون اساسی افغانستانالقاعد
یكانیزمی برای تطبیق سیاست های برنامه عملی مصالحه نباید به م

قرون وسطایی بدل شود و نیز نباید ارزش های چون برابری جنسیت و 
ما این روند را از طریق ایجاد دو دستگی در . حقوق بشر را پایمال كند

میان طالبانی كه اعتقادات راسخ دارند و آنانی كه اعتقادات متزلزل 
 .«دارند، به انجام خواهیم رسانید
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میان و بعداً سرکوب نظامی طالبان که توأم با نفوذ در تعویض 
اعتقادات » کادر رهبری آنان ادامه یافت، نه تنها پای طالباِن را که

مسوولیت »و « متحول»،«ضعیف»کشانید و « قطر»به « دارندمتزلزل 
چوبکاری »ساخت، بلکه نشانه های آن نیز دیده میشود که « پذیر

، «ادات راسخ دارندـطالبانیکه اعتق» اختنـس« متحول» بر« پاکستان
 .بی تاثیر نخواهد ماند

ـ زمانیکه هنوز طالبان در قدرت بودند ـ « قرطاس ابیض»در 
در « قدرت های بیرونی ذینفع»با شرکت « قوه امنیتی»جهت تشکیل 

امکانات متعدد وجود دارند که ... »: افغانستان چنین توصیه شده بود
یتی را حل و یا حد اقل تاسیس یک قوه امنبتوان مشکالت مربوط به 

 . کاهش نمود

لی میتوانند رو قدرت های بیرونی ذینفع و بیطرفاینکه : اول 

با در نظر گرفتن این وضع که ممالک . در قوای امنیتی داشته باشند
دارای تمایل زیاد برای اعزام عسکر همانهایی اند که خود شان هم 

امریکا و ، (بطور مثال پاکستان)رند کشور دا طرفداران زیاد به داخل
قدرت های ذیعالقۀ دیگر باید سعی کنند مداخله گرهای بیشتر سلیم را 

 . ...و هم تمویل کنندپیدا 

یک عدۀ قلیل جنگجویان فعلی از تمام جناح های درگیر : دوم

، این اردو باید با داشتن هویت ید در اردوی ملی شامل ساخته شوندبا
روحیه ملی در بین بادرنظرداشت مشکلی که مبادا ملی تربیه شود و 

، ید قوی باشداین اردو نبا. ، باید حجم آن محدود باشدشان تقویت یابد
بلکه فقط همینقدر توان داشته باشد که سرحدات افغانستان را مراقبت 

 «  .ن کشور فعالیت دارند از بین ببردنموده و افراطیونی را که در بی

که نه تنها  نسخه قرطاس ابیض نشان دادتجربۀ سالهای تعمیل 
به « مداخله گرهای بیشتر سلیم»، بمثابه نیروهای نظامی خارجی

اردوی « کمیت محدود»افغانستان اعزام شدند، بلکه تصامیم در مورد 
، ولی اردوی با کمیت مورد نیز روئیت یافت( هفتاد هزار نفر)افغانستان 

« منافع امریکا»قامت حفظ نظر، نمیتوانست  وظایف خویش را در است
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بنابرین در استراتیژی اوباما ارتقای کمیت . بطور مطلوب انجام دهد
در ظرف دوسال « هزار تن 13»به  واز پولیس« هزار 101»به اردو 

تقویت » در عین حال بمنظور جلوگیری از. آینده، مطرح گردیده است
طرح نموده اند ، سیستم تعلیم و تربیه یی را مدر میان آنها« روحیه ملی

مطابق برخی از اطالعات )که به وسیله مشاورین و مربیان امریکایی 
چنین برخورد نفوذ ایاالت . بیش برده خواهد شد( نفر 1333در حدوت 

های اردو و سایر نهاد های امنیتی، متحده امریکا را تا آخرین قدمه 
 .گسترش خواهد داد

یاالت متحده امریکا را استراتیژی اوباما نه تنها گسترش نفوذ ا
های دفاعی و امنیتی کشور بلکه در تمام قدمه های در ساختار

این مامؤل . سطح محالت نیز در نظر داشته است ساختارهای ملکی تا
از طریق تربیت کادر های ملکی دولتی و استخدام مشاورین امریکایی 

تامین لی قدرت و اداره دولتی افغانستان، در کنار مقامات مرکزی و مح
ما »: ر متن استراتیژی اوباما آمده استدرین زمینه  د. خواهند گردید

نیاز داریم كه با حكومت افغانستان در زمینۀ كمك های ملكی و برنامه 
های ظرفیت سازی برای تقویت ارگان های محلی كار كنیم تا آنها 

ه و با آنها بتوانند به صورت مستقیم و بیشتر به مردم رسیدگی نمود
گر درین زمینه چنین تاکید همچنان جای دی. «تباط داشته باشندار

در كنار تقویت ظرفیت های ملكی، ما ارتباط و حكومت »: گردیده
افزایش دراماتیك متخصصان ملكی . افغانستان را تقویت خواهیم كرد

های افغانستان تسهیل توسعه و انكشاف در ساختارها و نهاد افغان برای
یتی و محلی، تقویت زیر ساخت ها و ایجاد مشخصاً در سطوح وال

اقتصاد جایگزین در تمام سطوح اجتماعی افغانستان به ویژه زراعت، 
ایاالت متحده امریكا نقش مهمی در فراهم سازی . ضرورت عمده است

این متخصصان دارد، اما متحدان ما نیز در پاسخ دهی موثر به نیازهای 
، نهادهای بین مول ملل متحداند، شركاي ما به ش افغانستان مسؤول

در المللی و نهادهای غیر حكومتی باید نقش و حضور خود را 
وسه آغاز گردیده و گسترش می این پر. «افغانستان افزایش ببخشند

 .یابد
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 به جوانب منطقوی معضله افغانستان و« قرطاس ابیض»در 
. نقش کشور های همسایه درین معضله، نیز توجه صورت گرفته است

فغانستان یک مشکل قضیه ا»: ند مذکور تصریح گردیده کهدر س
، امریکا باید آنکه یک راه حل پیدا شده بتواند، برای منطقوی می باشد

. «ن پاکستان و ایران همکاری نمایدبا بازیگران مهم منطقه و همچنی
« اری منطقویبراه انداختن همک»در بخش چهارم این سند تحت عنوان 

هم آهنگ ساختن منافع قدرت های منطقه که »: درین زمینه میخوانیم
در تالش احراز قدرت و زعامت در افغانستان میباشند یک شرط 

در . «ضروری و قبلی برای ایجاد استقرار دوامدار در افغانستان میباشد
همکاری »امریکا در پروسه تامین « زعامت»قرطاس ابیض روی 

در افغانستان، « قهفع قدرت های منطهماهنگ ساختن منا»و « منطقوی
امریکا باید سعی نماید همکاری منطقوی »: چنین تاکید بعمل آمده است

 . «ایجاد نماید از طریق ابتکارات چند جانبه و زعامت مستقیم را

اجتماع « توسعه»در سند مذکور فعال ساختن مجدد و 
بمثابه ساختار هماهنگ کننده منافع قدرت های   3+  3دپلوماتیک 

به »مطرح وتاکید بعمل آمده بخاطر آنکه قدرت های منطقوی منطقوی 
، ایـاالت متحده امریکا از طرح  و «اری کنندرضای خود شان همک

« ابتکارات چند جانبه»این . کار گیرد« ابتکارات چند جانبه»ق تطبـی
کشور های دخیل در قضایای « نارامی های داخلی»شامل استفاده از 

برخی از این  «چوب کاری و کوبیدن»از افغانستان و حتی شامل جو
نستان برای امریکا به اهمیت افغا»تا آنان را دد کشور ها نیز میگر

+  3واشنگتن باید تشکیل »: در زمینه چنین میخوانیم . «ملتفت کرداند
ا عالیق امریکا را توسعه بخشد و قدرت های عالقمند اروپایی را که ب 3

همنوا می باشند در آن اد مخدره ، تروریزم و مودر مورد حقوق بشر
سهمگیری مستقیم و  ، بدونجانبه ولی طرح ابتکارات چند. شامال سازد

ها تردد بعضی کشور. به چندان موفقیتی نخواهد انجامید، فعالتر امریکا
سی قویتر از جانب که برضای خود شان همکاری کنند متقاضی یک پالی

 «.امریکا می باشد

ن معطوف گردیده و تذکار به پاکستادرین ارتباط نخست توجه 
پاکستان . وسیع و متعدد در افغانستان دارد اسالم آباد منافع»: ]یافته که
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ود الزم ـلی خـرای امنیت مـل بـت را در کابـی دوسـانـیک حکومت افغ
، اسالم آباد نظر گرفتن دشمنی جاریه دهلی جدیدبا در . می شمارد

ر خود می باشد و ل غرب کشومحتاج سرحدات مصوون و آرام در شما
در صورت بروز کدام نزاع بین « عمق استراتیژیکی»در صورت امکان 

یازی به یک محل هند و پاکستان برای انتقال و نگهداشت قوای خود ن
همچنان پاکستان موجودیت یک حکومت دوست . مصوون خواهد داشت

ی آسیای در کابل را وسیله دسترسی خود بـه مـارکیت هـای ذخـایر انرژ
تالش »د که ترتیب دهندگان سند مذکور معتقد ان[. «میانه میداند

به عدم استقرار مواجه ساخته  ، افغانستان رااز قدرترپاکستان برای اح
ن را موجب هنگامیکه یک زمینه تفاهم بهم رسیده و پاکستان آ. است

اسالم . الم آباد به ضد صلح عمل کرده است، استقلیل نفوذ خود دانسته
آباد خوف دارد که فقدان کنترول آن در افغانستان یک تهدید اضافی 

، عدۀ زیاد اعضای اردو و برای پاکستان را ایجاد خواهد کردامنیت 
یی رژیم طالبان را گرااستخبارات پاکستان پروگرام اسالمسرویس 

پاکستان »افاده مینماید که « قرطاس ابیض»محتویات . «حمایت میکنند
، ظرفیت های پیشبرد «نمیتواند افغانستان را کنترول کند باید بپذیرد که

، بنابرین جای تازه آغاز شده را ندارد« زی بزرکبا»و رهبری این 
واشنگتن به »برای ایاالت متحده امریکا تخلیه نماید در عوض آن 

را در منطقه می فهمد اسالم آباد روشن سازد که منافع مشروع پاکستان 
فع مشروع مشتمل است بر موجودیت یک این منا. و قبول دارد

که حاضر به جستجو و استفاده از تمام  افغانستان بی مدعا و دوست
، بشمول باز گذاشتن اسبات مبتنی بر منافع مشترک باشدانواع من

ب آسیا و ارتقای انکشاف دروازۀ آسیای مرکزی جهت تجارت با جنو
م آباد متمایل به اسال»: در سند مذکور پیشبینی گردیده که. «اقتصادی

ه بخاطر کمپاین ، بلکلبان نخواهد شدترک حمایت از زعامت فعلی طا
، حتی اگر ید از واشنگتن بیشتر فاصله بگیرد، شاضد طالبان امریکا

، اکستان را تحت فشار هم قرار بدهدنفوذ امریکا مامورین عالیرتبه پ
. ت آیدارد که عناصری در اردوی پاکستان، مقامااحتمال زیاد وجود 

، موسسات غیر حکومتی و انآی سازمان استخباراتی پاکست. اس
صورت انکشاف  در« .تان عمالً به کمک طالبان بشتابندمذهبی پاکس

واشنگتن باید بطور مؤکد حمایت روز افزون » :اوضاع درین استقامت



  011  ملی مصالحۀ    

 

 

در برابر امتناع احتمالی پاکستان از . اکستان از طالبان را تفبیح نمایدپ
از هر نوع چوبکاری و کوبیدن کار بگیرد تا ... امریکا باید این روش 

درین . «پاکستان را به اهمیت افغانستان برای امریکا ملتفت گرداند
 :به اشکال ذیل می باید تعمیل گردد« چوبکاری و کوبیدن»صورت این 

ه طلبی پاکستان بهره بالیسی امریکا میتواند از صحنه تجزی»ـ  
 .«برداری کند

امریکا باید در بارۀ همکاری بیشتر خود با هندوستان  ـ حتی »ـ 
امی با هندوستان ـ آمادگی بشمول امکان ترئید روابط متقابله نظ

 «.بگیرد

قتصادی و روابط پاکستان را از ناحیه قطع کمک های ا»ـ 
مالی را برای ، کمک های موسسه بین المللی امداد تجارتی تهدید کند

 «.پاکستان محدود سازد

به تقویت  ممکن استفاده کردهامریکا باید از هر فرصت »ـ 
قف های مشابه با موقف آن گروه ها  در پاکستان بشتابد که دارای مو

 «.امریکا می باشند

توجه خاص باید مبذول گردد تا باالی موسسه استخبارات »ـ 
 «.یسی افغانستان خود تجدید نظر کندپاکستان فشار وارد شود که در پال

، قدرت و مؤثریت کمک های ناقتصاد در حال سقوط پاکستا»ـ 
 : و سرانجام اینکه. «ریکا را به پاکستان بلند می برداقتصادی ام

فوذ خود باید دولت چین را قانع سازد تا از ن... واشنگتن »ـ  
ر سازد تا از حمایت طالبان ، پاکستان را واداباالی پاکستان کار گرفته

. اسالم آباد برخوردار استقابل مالحظه باالی بیجنگ از نفوذ . بکاهد
، زیرا چین عالقمند اید از مساعی امریکا حمایت نمایدچین ش... 

توسعه افراط گرایی جلوگیری از توسعه عدم استقرار و جلوگیری از 
حمایت از »در تداوم تعمیل تدابیر فوق است که اوباما « .اسالمی میباشد
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حکومت ملکی پاکستان و حکومت  تالشها برای تقویت و حمایت از
مبتنی بر قانون اساسی درین کشور بشمول سرعت بخشیدن به تامین 

را که در حقیقت افاده غیر « فرصت های اقتصادی برای مردم پاکستان
آی را در بر دارد، مطرح . اس. مستقیم تضعیف مواضع نظامیان و آی

بشمول ... تیک یک میکانیزم دپلوما»به همین ملحوظ  ایجاد . مینماید
مطرح «  یک گروه ارتباط و یک گروه اقتصادی و امنیتی منطقه یی

را در بر « به امریکا ـ پاکستان ـ افغانستانتالشهای سه جان»گردیده که 
مشروط به همکاری »را «  افزایش کمک ها به پاکستان»اوباما . دارد

ی آن کشور در جهت نابودی پناهگاه های القاعده و دیگر گروه ها
ما باید مطمین شویم که کمک »، میداند  و تاکید مینماید که «یترورست

، اهداف ما را تقویت و کمک های ما برای افغانستان و پاکستان
 «.میکند

قرطاس »، صحت تحلیل فوق الذکر واقعیت انکشاف اوضاع
چوبکاری »به در مورد مقاومت پاکستان را تائید و ضرورت « ابیض

، دیده درایی های لی الرغم مانور های محیالنه، ععینیت یافت« پاکستان
سیاست مداران و نظامیان پاکستان، آنان  بیشرمانه و حتی مقاومت های

به رضای خود شان »ا جز اینکه با امریک چاره یی نیافته و ندارند
با وجود رقابت بریتانیای کبیر بر سر ذعامت حل  اینک. «همکاری کنند

معضله میان افغانستان و پاکستان ـ که هسته معضلۀ افغانستان محسوب 
تالش های سه جانبه امریکا ـ » میگردد ـ با ایاالت متحدۀ امریکا،

فعال گردیده است که  یدر وجود کمسیون مشترک« پاکستان ـ افغانستان
شواهد و عالیم . را نمیتوان تردید کردرین کمسیون ذعامت امریکا د

« متحول»ثریت طالبان نیز نشان میدهد که اگر وضع چنین ادامه یابد اک
 .میگردند

در قرطاس ابیض بعد از پاکستان به نقش و نفوذ جمهوری 
اسالمی ایران در افغانستان نیز توجه معطوف گردیده و نقاط نظر 

 متحده امریکا در مورد مشترک و متضاد ایران با نقاط نظر ایاالت
افع ایران هکذا مانند پاکستان من» : افغانستان را چنین برشمرده است

تر از هر گروه ، شاید بیشاما طالبان. دبسیار وسیع در افغانستان دار
بعضی اوقات . ند، بمقابل منافع ایران قد علم کرده ادیگر در افغانستان
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ایران . نان اعمال نفوذ کندر بین دری زباایران این را هم کوشیده تا د
بطور خاص در باره سرنوشت اقلیت شعیه در افغانستان نگرانی دارد 

قرار در تهران از عدم است. ... که طالبان باالی آنها ستم میکنندچون
، در نظر دارد تا صدها هزار هراس داشته ،سرحدات خود با افغانستان

اند و از بابت ترافیک افغان پناهگزین در ایران را به کشور شان برگرد
تهران همچنین . غانستان به ایران نیز تشویش داردمواد مخدره از اف

ایران نیز مانند . رار در افغانستان عالقمند میباشدبرای دوام عدم استق
افغانستان کوشش دارد تا کشورش راه عبور پاپیلین گاز و تیل از 

نستان آرام و آسیای میانه باشد و احساس تشویش میکند که یک افغا
ایران »، «.شاید میدان رقابت پاپلین را از ایران ببرد ،دارای استقرار

نیز که از طریق کمک به مجاهدین افغان در قیام شان بمقابل اتحاد 
، با تحریک طالبان و با نفوذ روز وروی در افغانستان نفوذ پیدا کردش

ایران به  . ...افغانستان شدیداً مخالف می باشد افزون پاکستان در
افزون بر حزب وحدت ـ ])همکاری نزدیک سایر اعضای اتحاد شمال 

رکز شدن قدرت طالبان جلوگیری بسیار کوشش کرد تا از متم([ ودان
 «.کند

با تشخیص جهات مشترک و متضاد مواضع و منافع ایاالت 
، تنطیم کنندگان مهوری اسالمی ایران در افغانستانمتحده امریکا با ج

منظور وادار نمودن جمهوری اسالمی ایران جهت آنکه با سند مذکور ب
: ، چنین توصیه مینمایند«به رضای خود همکاری کند»امریکا 

ان در مورد افغانستان تزئید واشنگتن باید دیالوگ خود را با ایر»
الوگ رسمی تهران تا ایندم به تقاضاهای امریکا برای آغاز دی. ... بخشد

روز افزون برای اصالحات در اما حمایت ، گوش خود را کر انداخته
منظور نویسندگان . «، شاید همکاری متقابله را سهلتر بسازدایران

ایران و »اینست که « همکاری متقابله»ازاین « قرطاس ابیض»
آرامی و تا از تولید نا کشورهای آسیای مرکزی باید حاضر شوند

، یا به می شود اپلین درافغانستان ممانعتتشویشی که گویا از اعمار پ
 « .عیف حکومت این کشور مبادرت میشود، جلوگیری نمایندتض

، آرام نه متحده امریکا در رابطه به ایران همه میدانیم که ایاالت
و « قرطاس ابیض» نشسته و کار در استقامت رهنمود فوق الذکر
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به »را که « تهران»فشارهای ناشی از آن باعث گردیده تا اینک 
ا برای آغاز دیالوک رسمی گوشهای خود را کر تقاضاهای امریک

بود به موضعی بکشاند که جناح های مختلف حاکمیت بر سر « انداخته
 .، میان هم به رقابت برخیزندبا امریکا« آغاز دیالوگ رسمی» طرح

به تحلیل مواضع « قرطاس ابیض»با در نظرداشت هدف فوق در
وری های سابق جمه)و نقش عده یی از جمهوری های آسیای مرکزی 

. در رابطه به افغانستان، نیز توجه معطوف گردیده است( اد شورویاتح
یک عده جمهوریت های سابق اتحاد »: درین زمینه چنین میخوانیم

ن رول عمده بازی شوروی در آسیای مرکزی نیز در سیاست افغانستا
، هردو تشویش دارند که شاید طالبانازبکستان و تاجکستان . میکنند

این دو کشور . طی را به کشورهای شان صادر نمایدم گرایی افرااسال
به افغانستان را برای اتحاد شمال راه ترانزیت عبور سالح و تجهیزات 

انیدن مخالفین خاک تاجکستان بحیث پایگاه مسلح گرد. امتیاز داده اند
، و روسیه و ایران هردو برای رسانیدن کمک به طالبان کار داده

از چند سال به این . ... تاجکستان همکاری کرده اند خود بامتحدین 
 «.رشید دوستم را حمایت میکرده است ،طرف  ازبکستان

در رابطه « مسکو»به تحلیل نقش و اهداف « قرطاس ابیض»
ماسکو در »: داشته و در زمینه تاکید نموده کهبه افغانستان نیز توجه 

.  ستان اجرا کرده استم را در افغانسالهای اخیر یک رول محدود اما مه
بعد از سقوط رژیم نجیب هللا، روسیه به مداخلۀ خود در افغانستان تقلیل 

اما روسیه به هنگام جنگ هـای داخلی تاجکستان در سالهای . بخشید
ه ماسکو کوشش کرد. باره به این منطقه برگشتدو 1880ـ  1883

، صرف تصوریاست تا باالی استقرار در منطقه، خواه واقعی باشد یا 
مساعی نماید و خویشتن را محافظ و ناجی منطقه آسیای مرکزی در 

های روسیه با کشور. ط گرایی اسالمی قلمداد نموده استبرابر افرا
خالفین طالبان، آسیای مرکزی برای رساندن اسلحه و تجهیزات به م

روسیه هکذا یک کمپاین دپلوماتیک بین المللی را . همکاری نموده است
لل ر منزوی ساختن طالبان رهبری میکند و موقف خود را در مبمنطو

روسیه نیز مانند . متحد و دیگر مجاری بین المللی به پیش انداخته است
ایران آرزو ندارد پایپلین تیل و گاز را از ترکمنستان از طریق افغانستان  
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طبیعی است که امریکا برای . «به جنوب آسیا و ماورای آن تمدید کند
با استراتیژی « به رضای خود»جهت اینکه « مسکو»ساختن  وادار

را از نصب « چند جانبه»کند بازی « همکاری»امریکا در افغانستان 
مسایل قفقاز و راکت ها در برخی کشورهای اروپای شرقی گرفته تا 

آن کشور، استفاده نموده  ، همچنان حمایت اپوزسیون داخلیگرجستان
 .است

«  قرطاس ابیض» طروحه فوق دردر نظرداشت مسایل م با
ریکا روی نقش مـرکـزی امــ ت که در استراژی اوباما با تاکیداس

، جهت «دیگر بـازیگران»بـه « فـرصت هـا»بـمثابـه فـراهـم کــنندۀ 
 : ، چنین مطرح میگردد«بازی بزرگ»با امریکا درین « اریهمک»

نستان، هم مشترک در ارتباط به افغاما نیاز داریم تا به یک ف»
فرصت های را فراهم میسازیم تا  زما به دیگر بازیگران نی. دست یابیم

 « .منافع خود را در همکاری با ما در این کشور دنبال کنند

، اکنون ضرور است ایاالت متحده امریکابا درک از استراتیژی 
ایاالت متحده امریکا جهت تا به این مسئله نیز توجه گردد که تالش 

هداف مطروحه درین استراتیژی، با کدام تهدیدهای عینی دستیابی به ا
ژی خویش به عینیت وجود این ؟  اوباما نیز در استراتیمواجه است

تالش های ما با تهدیدهای » :تهدیدها چنین اعتراف نموده است
هیچ راه حل کوتاه مدت . ... مستقیمی در سطح جهانی، روبرو است

امریکا در جهت دسترسی به این  برای منافع امنیت ملی ایاالت متحده
قعی خطر شکست بسیار وا. افغانستان و پاکستان وجود ندارد اهداف در

 «.است و دالیل ما نیز روشن اند

ها و موانعی که در برابر اهداف و منافع امریکا در تهدید
چهار دستۀ ذیل از برخورد با مسئله افغانستان وجود دارد میتوان در 

 :هم تفکیک گردند
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 تهدید های ناشی از عـدم هماهنگی میان: 1 .0 .1

 اـریکـــــــاالت متحده امـمتعـدد قـدرت در ایـ زـراکـم

تنها در ساختار  ایاالت متحده امریکا بمثابه ابرقدرت جهانی نه
، بلکه در (و سایر ساختارهای مشورتی سیاسی ، احزابدولت)سیاسی 

مراکز متعدد قدرت  نیز دارای سیستم اقتصادی و شبکه تبلیغاتی خویش
علی الرغم وجود استراتیژی واحد دورنمایی ایاالت متحده امریکا . است

 تجارب گذشته مؤید این واقعیت اند که این مراکزدر مورد افغانستان؛ 
مبتنی بر منافع خویش و یا در برخوردهای تاکتیکی شان، هریک  قدرت

. نموده اندفاوت شان عمل در بهترین حالت مبتنی بر سلیقه های مت
از این  سیاست های افغانی ایاالت متحده امریکا نیز تا اکنون نتوانسته

عملکرد متفاوت و بعضاً متضاد این مراکز در . مراکز متعدد متأثر نگردد
، در محیط سیاسی داخل یل سیاست های افغانی دولت امریکاپروسه تعم

یکسو گسترگی ، زیرا از یگذارداین کشور اثرات نامطلوب متبارز بجا نم
جود سطح بلند فرهنگ سیاسی این محیط سیاسی و از سوی دیگر و

اما . ع به بحران کشانیدن وضعیت میگردد، مانساختارهای رقیب
انعکاس مواضع متفاوت و متضاد این ساختارها در وضعیت سیاسی 

، عاملین با سطح نازل درک افغانستان ـ با مشخصات حالت جنگی
، ی قوام نیافته ـ  و در محیط کوچکاسسیاسی و تسلط فرهنگ سی

زیرا این مراکز . ی تداوم تشنج و بحران سوق میدهندوضعیت را بسو
، محافل و حتی شخصیت های مؤثر ویژه هریک ساختار ها، شبکه ها

، خواست ها و ن دارند که آنها را در سمت منافعشان را در افغانستا
ات افغانی امریکا را این سوقیات امکان. ق میدهندسلیقه های شان سو

. تقامت تعمیل سیاست های افغانی اش، از درون تضعیف مینمایددر اس
بنابر وجود عینی همین معضله است که اوباما در تنظیم سیاست های 

یک استراتیژی ارتباطی »: افغانی خویش چنین تاکید مینماید استراتژیک
هیچگونه چانس  این استراتیژی جدید. ایجاد گرددمؤثر و مبتکرانه باید 
، مگر با هماهنگی بیشتر ملکی ـ نظامی درمیان موفقیت نخواهد داشت

 «. ...سازمانهای ایاالت متحده امریکا
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. را عینیت بخشد؟« هماهنگی»چنین  آیا اوباما موفق خواهد شد
، اما تجارب گذشته و ماهیت نظام سرمایه داری نمیتوانند دیده شود

 .اشندؤید تحقق این خواست اوباما بم

 ـ  تهدیدهای ناشی ازضعف امکانات 3 .0 .1

 اناکستـافغانستان و پ رد امریکا ۀمتحدایاالت 

واقعیت های تاریخی بطور مشهود مؤید آنست که کشور پاکستان 
بر  و بادرنظرداشت اهداف دورنمایی آن مبتنی بر اراده استعمار بریتانیا

بنیاد ایدولوژی اسالمی در ضدیت با کشور بزرگ هند و بمثابه نیرو و 
ای ضد استعمار و ترقی خواه ظرفیت ایدولوژیک در ضدیت با نهضت ه

دشمنی . با جدا کردن آن از پیکر هند بزرگ، تاسیس گردید، منطقه
ۀ پشتوان در امتداد گذشته، هم اکنون نیز فغانستانپاکستان با هند و ا

از ایدولوژی  تبلیغاتی اش را اش را از بریتانیای کبیر و اتکایسیاسی 
بنابرین اردوی پاکستان و سازمان استخبارات . کسب مینمایداسالمی 

نظامی این کشور که انحصار تنظیم و تعمیل سیاست های  ضد هندی و 
، مبتنی بر چنین پاکستان را مختص بخود ساخته اند ضد افغانی

آی . اس. بنابرین اردو و آی. رش یافته اندوایدیولوژی تاسیس و پر
منطقوی امریکا که عمدتاً کنونی پاکستان در پروسه تعمیل سیاست های 

بنیادگرایی اسالمی  مبتنی بر« تروریزم»در استقامت مبارزه علیه 
، نه تنها نمیتوانند وسایل مؤثری باشند بلکه بنابر ماهیت توجیه میگردد

بنیادگرا و ساختارهای ترورستی حامی نیروهای خویش بمثابه 
، احزاب و جمعیت ها و مدارس القاعده، طالبان افغانی و پاکستانی)

در منطقه عمل نموده و  و در ضدیت با سیاست های امریکا( اسالمی
مان استخبارات ساختن ساز« متحول»امریکا بدون  بنابرین. مینمایند

 ی پاکستان از بنیادو تصقیه بنیادی اردو( آی. اس. آی)نظامی پاکستان 
ویش در منطقه ، نمیتواند به اهداف خگرایان اسالمی و حامیان تروریزم

در حالیکه نظامیان ارشد پاکستان چنین عملی را شکست . دست یابد
حفظ آن مقاومت نموده و  پاکستان در برابر هندوستان تلقی نموده برای

، «امریکادوست دموکرات »رداری این اداره ضعیف آصف ز. مینمایند
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 ،وقبه هیچوجه به تنهایی نخواهد توانست در جهت دسیابی به اهداف ف
. توان مقابله با آی ـ بخصوص در موجودیت رقابت لندن با واشنگتن ـ

تا اکنون خطرات مکرر کودتای . آی و اردوی پاکستان را دارا باشد. اس
ده مال نفوذ امریکا خنثی گردینظامی علیه آن در نتیجه مداخله و اح

 . است

پاکستان در طول سالهای جنگ اعالن ناشده علیه افغانستان 
ه امریکا به این باوجود بدست آوردن کمک های بزرگ ایاالت متحد

، اجازه حضور و تماس مستقیم با عمال افغانی پیشبرد جنگ را کشور
جلوگیری بعمل آورده « مجاهدین»نداده و از نفوذ امریکا در میان 

البان بنابر نبود ریزرف یکا در آستانه سقوط اداره ط، بنابرین امراست
، ناگزیر گردید بر ایتالف شمال که در گذشته بیشتر در خط های خودی

بدین طریق اگرچه . فع روسیه و ایران عمل کرده بودند، اتکا نمایدمنا
حضور مستقیم و نیرومند ایاالت متحده امریکا در افغانستان بعد از 

مینه های نفوذ آن کشور را تقویه نموده است ولی سقوط اداره طالبان ز
، روسیه و سایر های نیرومند حافظ منافع پاکستان، ایران نباید ریزرف

سابق، چه در کادر های « مجاهدین»مریکا را در میان رقبای منطقوی ا
و چه در میان اپوزسیون مسلح ، چه در میان اپوزسیون سیاسی دولتی

خصوص که آنها کمافی السابق سالح دین را ، بکم اهمیت داد افغانستان
بی جهت نیست که . مریکا در افغانستان در دست دارندعلیه حضور ا

هم در حکومت و هم در )برخی از دولت مردان متبارز کنونی افغانستان 
وی این کشورها را تبارز داده مانورهای مبنی برگرایش بس( پارلمان

 .اند

در  یان نظامیان خارجی ومافیای مواد مخدر ونفوذ آن در م
، گستردگی فساد اداری و افغانستان( ملکی و نظامی)دولتی  دستگاه

عوامل نیرومند دیگری است  ،حیف و میل وسیع کمک های بین المللی
، مانع  عدم ثبات در افغانستان نقش داشتهکه در نارضایتی مردم و تداوم 

 .ر استقامت منافع امریکا میگردنداستقرار وضع د
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 واضعای ناشی از اختالفات درمــ تهدیده 0. 0 .1

 «ناتو»ای عضو پیمانـا برخی از کشورهـکا بامری

کشورهای عضو سازمان نظامی ناتو یا تحت فشار ایاالت متحده 
. و یا هم بادرنظرداشت منافع خویش، در افغانستان حضور دارند امریکا

نمیتوانند برای بدست ، ی که منافع خویش را در نظر دارندبنابرین آنهای
واضع خود با ایاالت متحده آوردن این منافع و تحکیم هرچه بیشتر م

میان سیاست های  نمونۀ متبارز این رقابت ها را. امریکا، رقابت ننمایند
های سنتی و بریتانیا روی برخورد با ساختارافغانی و منطقوی امریکا 

 . مشاهده نمودمیتوان سالمی در منطقه بخصوص در پاکستان، ا

آی . اس. منجمله آی) ی مذکورایاالت متحده امریکا ساختارها
را ( ، احزاب و جمعیت های نامنهاد اسالمی و مدارس مذهبیپاکستان

می و تروریزم مبتنی بر آن زمینه های زایش و پرورش بنیادگرایی اسال
های مدرن به عوض حالل آنها و جاگزین ساختن ساختار، براضمدانسته

کا در منطقه باشند، پافشاری که بتوانند ممثل و مدافع منافع امری آنان
در حالیکه بریتانیا این سازمانها را بمثابه ساختار های سنتی  .مینماید

حامی منافع خویش از عصر استعمار تا کنون خوانده بر حفظ و تداوم 
عناصر فعالیت شان تاکید داشته و صرف تصفیۀ آنان را از وجود 

این رقابت باعث مواضع نوسانی آن . مجاز میشمارد« نوحرف نا ش»
ریکا و ـل امـ، در میان اقطاب ِ متقابانیـعده از دولتمداران متبارز افغ

ود که در فکر مواضع و منافع شخصی، فامیلی و یا انگیس می ش
افزون بر آن ریزرف های سنتی بریتانیای کبیر را . گروهی خویش اند

کم بها داد که به شکلی از اشکال روی تضعیف در افغانستان نیز نباید 
 .به نفع انگلیس اثر می گذارند ،مواضع امریکا

 ـ تهدیدهای ناشی از کشورهای مخالف 1. 0 .1
 غــانستــــانـکا در افــامی امریـــدایمی نظ حضور
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افزون بر ایران که تا اکنون با حضور نظامی ایاالت متحده 
ضع ریاکارانه پاکستان صریح نموده و مواامریکا در افغانستان مخالفت 

و فدراتیف روسیه نیز به اهداف  درین زمینه، جمهوری مردم چین
استراتیژیک ایاالت متحده امریکا و ناتو ـ فراتر از مبارزه با تروریزم و 

کشور در مواد مخدر ـ و همچنان با استقرار دایمی پایگاه نظامی آن 
 . خاک افغانستان مخالف اند

، جمهوری فدراتیف روسیه که سالهای ان کشورهای فوقاز می
بعد از فروپاشی شوروی را پشت سر گذاشته و بار دیگر « حقارت»
کوشش مینماید تا در مسایل کلیدی امور ... در جریان چند سال اخیر »

را در سیاست های « افغانستانمعضالت »، اینک «شرکت ورزد جهان
تعیین . به حساب می آورد« روزهای اجندای یکی از اولـویت » خویش

نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و ارتقای 
حضور مجدد آن کشور در برخی از عرصه های اقتصادی و حتی نظامی 
افغانستان ـ آن هم در سطحی که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان 

، بمثابه ریکاغاتی خود با ایاالت متحده اماین کشور را در جنگ های تبلی
کشور بدیل جهت تسلیح قوای مسلح افغانستان با اسلحه ثقیل پیش 

ن زمینه با علنیت اظهار آمادگی مینماید ـ ـن کشور نیز دریـمیکشد و ای
بنابرین فدراتیف . افغانستان استخود مؤید توجه مجدد آن کشور به 
ی سیاسی ژ،  برای تنظیم استراتیروسیه نیـز مانند ایاالت متحده امریکا

راه ». اکز تحقیقاتی را ایجاد نموده است، مرخویش در مورد افغانستان
نخستین سند تحقیقاتی ای است که   «بسوی صلح و تفاهم در افغانستان

در موضعگیری آینده فدراتیف روسیه »مبتنی بر آن  ،به احتمال قوی
تالش مشترک گروه  این سند در نتیجه. «مورد افغانستان تعیین میگردد

جرت ها و انکشاف منطقوی ، مهاانستیتوت دموگرافی»از دانشمندان 
با  و« پروسه انکشاف بین المنطقوی»سازمان اجتماعی  ،«روسیه

 ، تحلیل های«فغانستانمرکز مطالعات منطقوی ا»استفاده از اسناد 
، عدۀ از مراکز دیگر تحقیقاتی و «مرکز تحقیقات افغانستان معاصر»

نوف  ، تحت سرپرستی  یوری گرپیات برخی از شخصیت های افغانینظر
باریس گرپنوف و  ، اندرانیک دیربنیکیان ،با همکاری ایل نور باتیرشین

 ( .13)، تهیه گردیده است سیرافیم ملینتیف
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ایاالت »: بر این سند، فدراتیف روسیه معتفد است که مبتنی
وشش شعار جنگ پکا و سایر کشورهای عضو ناتو تحت متحده امری

، جغرافیایی ـ لیه تروریزم منافع و اهداف نظامی، سیاسی، اقتصادیع
آنها میخواهند در . جغرافیایی ـ سیاسی خویش را دارنداستراتیژیکی  و 

مرکز ایرو ـ آسیا  که افغانستان و تمامی کشورهای آسیای مرکزی را 
به . دگاههای نظامی خویش را گسترش دهندر بر میگیرد اساساً پای

ناتو تحت بهانه همین هدف ایاالت متحدۀ امریکا و کشورهای عضو 
ا ـابجـه جـان را در منطقـامی شـای نظـوت هـ، قزمـروریـجنگ علیه ت

 « .می سازند

در مقابله با حضور نظامی ایاالت متحده امریکا و ناتو در سند 
در شرایط و موعد قرار داشتن نیروهای خارجی »فوق تاکید میگردد که 

شمول پارلمان افغانستان باید با جامعه بین المللی و رهبری افغانستان ب
 « .تفاهم و تنظیم گردد

روسیه فدراتیف تالش خواهد نمود با ارتقای نقش خویش در 
در مطابقت با اهداف و منافع خویش « حل پرابلم افغانی»پروسۀ 

ن به همی. دهد« بر قدرت جهانی دوباره تبارزروسیه را بحیث ا»
راه بسوس صلح و »سند  منظـور در تـقابل بـا پـروسه کنفرانس بن ،

ان را تحت عنو« کنفرانس بین المللی جدید»تدویر  «تفاهم در افغانستان
، رهبری سازمان ملل مطرح مینمایند با« صلح و ترقی در افغانستان»

ت و اپوزسیون مسلح و برخی که درین کنفرانس افزون بر جوانب دول
سازمان ملل، »)؛ شامل «جوامع بین المللی»ی دیگر افغانی، ساختارها

ت های مستقل مشترک المنافع یا ، اتحاد دولسازمان همکاری شانگهای
. دی. سازمان قراداد امنیت جمعی یا او ، کشورهای عضوگی. ان. اس
نفرانس اسالمی، جنبش عدم انسالک، کشورهای ، سازمان کبی. کا

، کشورهای منطقه که نقش عمده را در افغـانستان افغانستان ۀهمسای
نـیز ( «ـا و نـاتـواتحـادیه اروپ ،میکنند منجمـله روسیه فـدراتـیـفبـازی 

ضرور است تا درین »در سند مذکور تاکید میگردد که . شـرکت نمایند
. تان تصویب گرددکنفرانس پالن کمپلکسی بازسازی و انکشاف افغانس

روسیه و آن عده کشورهای که میتوانند در این پالن باید توسط 
، و «غانستان نقش خویش را ایفا نمایند، ترتیب گرددبازسازی اف
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چون روسیه در » :در سند مورد بحث پافشاری میگردد که سرانجام
جریان جنگ هفت ساله در افغانستان اشتراک نورزیده به همین سبب 

یصله های میتواند بحیث یک کشور بی طرف جهت عملی ساختن ف
 «.یله تمام طرف های دخیل سهم بگیردکنفرانس بوس

، توان تعمیل طرح های فوق را ندارداگرچه روسیه امکانات و 
، اضع متذکره خویش ادامه خواهد دادولی بازهم به مناقشه روی مو

مواضع روسیه در قبال افغانستان،  تجربه سالهای اخیر در خصوِص 
داده و اینک در سوریه نیز نشان ، لیبیا و قسمآ ایران نشان عراق

ظرداشت ، بدون در ند که روسها در قبال مناقشات خویشخواهد دا
ه بیشتر ، صرف گرفتن امتیازات هرچخواست و منافع متحدین خود

ممکن را از کشورهای غربی، بخصوص از ایاالت متحده امریکا، در 
ان نیز تبنابرین در وضعیت کنونی افغانس. نظر داشته و در نظر دارد

اما در شرایطی که استراتیژی امریکا با تهدید . طور دیگر بوده نمیتواند
در داخل ایاالت : تهدید برشمرده در سطور فوق الذکرسه )هـای خـودی

 ر ناتو و ضعف ریزرف هایش دردر داخل متحدین وی د ،متحده امریکا
 ،مواجه است( افغانستان و اپوزسیون مسلح و غیر مسلح آن پاکستان،

ی را از ، اخذ امتیازات بیشترها در قبال سیاست های افغانی شانروس
، تهدید در چنین وضع ،افزون بر آن. امریکا توقع خواهند داشت

متحد امریکا و احتمالی و نوسانی راه های اکماالتی قوای نظامی ایاالت 
مکاری ایران ، از طریق پاکستان و مسلم بودن عدم هناتو در افغانستان

، در بدل این امتیاز را روسیه بدست گرفته ، طبیعی است کهمینهدرین ز
این خواسته ها جز . سته های خویش را دکته خواهد نمودآن خوا

یک ساختن خویش در امتیازات متصور، چیزی دیگری بوده شر
دیده می شود که طرز برخورد ایاالت متحده امریکا درین . نمیتواند
 . و مدارا است ا روسیه، توأم با مسامحهزمینه ب

، هم در چوکات رد جمهوری چین در قبال افغانستانعملک
تصامیم و مواضع سیاسی سازمان همکاری شانگهای و هم مانند 
همیشه از طریق پاکستان تعمیل گردیده و طی آن با اهداف  استراتیژیک 
ایاالت متحده امریکا و ناتو ـ فراتر از مبارزه با تروریزم بین المللی و 

عملکرد دولت . ـ مخالفت خویش را تبارز داده استمواد مخدر 
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جمهوری چین در قبال افغانستان تا اکنون چنان بوده و چنان است که 
، تالش ل در معضله و تقبل مصارف گزاف آنبدون  دخالت علنی و فعا

، حضور خود را در پروژه ید با اتکا به قدرت اقتصادی خویشمینما
 .نستان و آسیای مرکزی تثبیت نمایدهای اقتصادی پرمنفعت افغا

اثیر گذار،  مجموع اقدامات یگر بزرگ و ت، کشور دجمهوری هند
، با خود را مانند همیشه و بی سروصدا ، اقتصادی و اطالعاتیسیاسی

ت تضعیف مواضع منافع ملی افغانستان وفق داده و آن را در جه
در همین استقامت هند تالش . پاکستان درین کشور، بکار گرفته است

ی ایاالت متحده امریکا نموده و تالش مینماید که از گرایش های سیاس
در  ، حمایت نموده ودود ساختن نقش پاکستان در کشورمادر جهت مح

ایاالت متحده امریکا نیز عمالً نشان . تقویت این گرایشها کمک نماید
فشار  داده که از گرایش های ضد پاکستانی هندوستان به مقصد تشدید

 .ساختن پاکستان، بهره بیگیرد« متحول»جهت 

مواضع استراتژیک ایاالت متحده امریکا و سایر  با توجه به
؛ تطابق ، توازی و تقابل این شورهای دخیل در وضعیت کنونی کشورک

استراتژی ها و امکانات متفاوت تاثیرگذاری هریک از این کشور ها بر 
نستان و منطقه و سیر حوادث انکشاف و شکل گیری وضعیت افغا

ضاع متبارزتر میسازد که ایاالت ، این احتمال را در انکشافات اوگذشته
متحده امریکا از موضع یگانه ابرقدرت جهانی با عبور از فراز و نشیب 

 :های زیاد 

ـ  خویش را  ـ عجالتاً حضور دراز مدت نظامی ـ نه حضور دایمی
 ساخته ؛ و در افغاستان قانونی

فغانستان حفظ ـ ذعامت سیاسی خود را در پروسه حل معضله ا
 .تحکیم بخشدنموده و 

های البته برای حفظ چنین امتیازات و همچنان تضعیف مقاومت 
در « چماق و تطمیع»، از سیاست موجود و جلوگیری از تشدید آن

؛ تا بتواند به تدریج و در ر مدعیان نیز استفاده خواهد نمودبرابر سای
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قرطاس »در  بلند مدت ، زمینه های دستیابی به اهداف نهایی مطروحه
 . را تدارک نماید« ابیض

کشورهای دخیل در معضلۀ اهداف دورنمایی  بادرک از
، عملکرد هریک از این کشور ها در قبال اهداف متذکره و افغانستان

؛ این سوال مطرح اپیچیدگی ناشی از آن در وضعیت کنونی کشور م
ال این میگردد که ما افغانها ـ بمثابه فرزندان مادروطن واحد مان ـ در قب

 .چه مسوولیت داریم ؟وضعیت 

 :ـ منافع ملی اساس مناسبات خارجی 3

هانی و منطقوی در مورد درک از استراتیژی قدرت های دخیل ج
آنان ، تقابل و تضاد افغانستان، همچنان از دول همسایه؛ توازی، تقاطع

، که در عرصه های مختلف سیاسی، نظامی، استخباراتی، اقتصادی
، خود پیچیدگی وضعیت کنونی کشور مینماینداجتماعی و فرهنگی تبارز 

خورد های کشور. رفت از این وضعیت را نشان میدهد و دشواری بیرون
، هریک منافع خود را دارند و مطابق به و بزرگ و ُدور و نزدیک دخیل

نابر عدم درایت آن عمل نموده اند و مینمایند ولی ما افغانها که خود و ب
باعث شده ایم که سر رشته شکلگیری و  ، در ابتدارهبران سیاسی مان

، بعد از ل آن را نیز به خارجی ها بسپاریمتشدید معضله و در نتیجه ح
و خون و آتش،  ، ویرانیتجربه زنده و بعد از این همه فاجعه ۀده چار

باید این درایت را تبارز دهیم که ما را قادر سازد تا بمثابه افغانان 
خویش و راه های  کنونی مادروطن ، در قبال وضعیتل و متمدنومسو

بیرون رفت از آن، با مسوولیت باندیشیم، طرح ارایه نمائیم و عمل 
 .  کنیم

همانطوریکه بارها تاکید گردیده که علل اصلی و ریشه یی 
را نیز  معضلۀ افغانستان در خود افغانستان است؛ ریشه حل این معضله

نقش انسان افغانستان ، بخصوص در چگونگی میباید در خود افغانستان
. مستعد و متبارز آن جستجو نمائیم و بیشتر در اندیشه و عمل افراد

زیرا بخش های فعال این قشر از افراد جامعه در وضعیت کنونی است 
که چه بسا به دالیل و انگیزه های متعدد به اقطاب متعدد تقسیم و از 
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مبدل و از ارجی این میان عده یی به افزار تامین منافع و اهداف دول خ
برای رفع این وضعیت قبل از همه به تفکر و . خود بیگانه گردیده اند

، ن انقطاب و از خود بیگانگی نمودهاندیشه یی ضرورت داریم که رفع ای
. ابی خویشتن افغانی مان کمک نمایدوفاق ملی را تقویت و در امر بازی

ین تفکری را انی چناندیشه سیاسی مصالحه ملی مب ،به عقیده این قلم
 ۀاین اندیش .ته گذاری نموده و غنا بخشیده است، هسدر چنین بستری

تاکید میدارد که نه تنها ماهیت رویداد های فوق الذکر و نقش و غرض 
هروند افغانستان ـ درین کشورهای خارجی و مواضع خود راـ بمثابه ش

اید ، بلکه مجموع روابط و مناسبات خارجی کشور را نیز می برویدادها
با محک منافع ملی افغانستان سنجید و مبتنی بر آن ارزیابی و استنتاج 

لحوظ ضرور میگردد بدین م. یش را تنظیم کردنمود و عکس العمل خو
، یعنی مفهوم «محک»تا نخست از همه، به مضمون و محتوی این 

این مفهوم ُمحمل چه معانی یی است، کمی توجه و اینکه « منافع ملی»
 .عطف گردد

؛ منافع جمِعی تمام باشندگان یک جغرافیای مشخص و نافع ملیم
ه منافع صرفاً یک فرد، یک قوم، نه در محدود)تعریف شده ملی 

، الیه و باشندگان یک سمت، گویندگان یک زبان، افراد شامل یک قشر
بنابرین . را شامل می باشد( ا یک حزب سیاسییا سازمان اجتماعی و ی
می ع مشخص و تعریف شده یی باشند که تمامنافع ملی می باید مناف

یک ، تحکیم و تقویت آنان در باشندگان یک کشور جهت دستیابی، حفظ
، با قبول قربانی تالش و مبارزه وضعیت مشخص و مقطع معین زمانی

 . نمایند

 :به دو مسئله اهم باید توجه گردد در تعریف فوق 

تبارز دهد تا ـ هیچ یکِ از جوامع بشری نمیتواند وحدت ملی را 
افراد متشکله آن، اراده جمعی را در دفاع از آن ارزشهای تعریف و 

، برمبنای ندهند که در یک جامعه دموکراتیک تسجیل شده ملی نشان
د و منافع ملی را ، پذیرفته شده انتصامیم ساختارهای ممثل اراده ملی

صرف درین صورت است که جامعه نشان میدهد به . افاده مینمایند
ح باالی از رشد خودآگاهی ملی دست یافته و به مفهوم ملت عینیت سط
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ت مفهوم منافع ملی و توجه به حفظ، تحکیم و درینصور. ستبخشیده ا
 .ناسبات خارجی کشور مدنظر می باشد، بیشتر در روابط و متقویت آن

ی هم در ُبعد داخلی حیات اجتماعی، ـ ارزش های شامل منافع مل
و فرهنگی ـ در جوامعی که هنوز به قوام ملی نرسیده  اقتصادی، سیاسی
و محجر دایم البقای ، ارزشهای جزم عد خارجی آناند ـ و هم در بُ 

، تشخیص و که خصلت سیال و تغییر پذیر داشته، بلتاریخی نبوده
مشخص تعریف آنان تابع تحلیل مبتنی بر خرد ملی از اوضاع و شرایط 

نگی کشور در مقاطع معین تاریخی ، سیاسی و فرهاجتماعی، اقتصادی
بدین ملحوظ  مسئله یی . جی استو چگونگی اثرات آن بر روابط خار

که در یک وضعیت و در مقطع زمانی مشخص میتواند ارزش مبرم 
و شرایط و در ، با تغییر اوضاع امل منافع ملی یک کشور تلقی گرددش

ی از ، از درجه مبرمیت آن کاسته و یا حتیک مقطع زمانی دیگر
فهرست منافع ملی حذف گردد و یا برعکس برخی از ارزشها از اهمیت 

مل هرچه بیشتر برخوردار و یا هم ارزشهای جدید و جدیدتری شا
نی مؤید آن اند حقایق تاریخی و کنو. فهرست منافع ملی یک کشور گردد

، ظرداشت سطح رشد اجتماعی ـ اقصادی، بادرنکه کشورهای مختلف
اقتصادی و نظامی و در نتیجه نفوذ و اعتبار )همچنان سطح قدرت 

فهرست حاوی مسایل ( سیاسی و فرهنگی شان در عرصه بین المللی
، تعریف ابعاد متناسب به آن انسجام داده مربوط به منافع ملی شان را با

پی تحقق و دستیابی به  مینمایند و در روابط و مناسبات خارجی شان در
 . این منافع، تالش مینمایند

ـ عمده ترین  آن در شرایط کنونی ـ با صرفنظر از تذکر جزئیات
 :ست منافع ملی کشور ما عبارتند ازشاخص های شامل فهر

و تحکیم و تقویت ـ حفظ استقالل سیاسی، دفاع از تمامیت ارضی 
 .حاکمیت ملی کشور

ـ تحکیم وحدت ملی و به این منظور تسریع و تقویت پروسه 
، فرهنگی زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی لی در تمامی مظاهرقوام م

 .امنیتیو دفاعی ـ 
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ـ تامین وتحکیم صلح و ثبات در کشور مبتنی بر اصول و مبانی 
 .مصالحه ملی 

، رشد و انکشاف متوازن تمامی عرصه ـ اعمار مجدد، بازسازی
های زندگی اجتماعی ـ اقتصادی بمنظور ارتقای سطح زندگی قاطبه 
مردم و در مجموع کمک به تقویت و تسریع پروسه گذار از فرهنگ 

 .فرهنگ صلح در کشورجنگ به 

 .لت و تحقق اصول دموکراسی در کشورـ تامین عدا

ه بین المللی مبتنی ـ افزایش نقش و اعتبار افغانستان در عرص
ل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بر ارزشهای مندرج منشور سازمان مل

 .بشر

، نیروهای سیاسی گفتار و عملی را که افراد جامعه ،هر اندیشه
و از جمله دولت افغانستان و یا هم کشورهای خارجی در مناسبات و 

ن تبارز ت ها ی افغانی شاروابط شان با کشور ما  و یا در سایر سیاس
، در صورتیکه شاخص های فوق سنجیده شوند ، باید با محکِمی دهند

که به شکلی از اشکال به تقویت این شاخص ها کمک مینماید با منافع 
ملی ما مطابقت داشته و در غیر آن ریشه در اهداف ضد افغانی دارند 

 با. هت افشای ماهیت آنان مبارزه گرددکه باید علیه چنین گرایشات و ج
، اندیشه سیاسی مصالحه ملی به مفهوم توضیح شده از منافع ملیتوجه 

، تحکیم و تقویت ی را مطرح نموده که منطبق با حفظاهداف و وظایف
ارزشهای شامل منافع ملی ما درین مرحله از رشد و انکشاف اجتماعی 
ـ اقتصادی کشور ما بوده و از چنین موضعی روابط و مناسبات خارجی 

 .یشه را نیز سمت و استقامت میبخشدی معتقد به این اندنیروهای سیاس

، مصوب لویه هم قانون اساسی جمهوری افغانستانفصل دوازد
ـ که قانون اساسی  1038و تعدیل شده در لویه جرگه  1033جرگه 

مصالحه ملی نیز خوانده شده است ـ باتوجه به منافع ملی کشور،  
؛ چنین انتظام موقع جمهوری افغانستان را در آن سیاست خارجی

 : بخشیده بود 
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غانستان سیاست خارجی جمهوری اف: ماده یکصدو سی و دوم»
یت ، تمامبرمبنای تامین منافع ملی، تحکیم استقالل و حاکمیت ملی

، ارضی کشور، حفظ صلح و امنیت جهانی، همزیستی مسالمت آمیز
 .تبه همکاری بین المللی استوار استساوی حقوق و انکشاف همه جان

افغانستان منشور جمهوری : ماده یک صد و سی و سوم 
، اعالمیه جهانی حقوق بشر و سایر اصول و مبانی سازمان ملل متحد

 .ا احترام و رعایت میکندقبول شده حقوق بین المللی ر

جمهوری افغانستان سیاست عدم : ماده یکصد و سی و چهارم 
قیب کرده و به انسالک را به حیث اصل مهم سیاست خارجی دولت تع

جهت نیل به اهداف  بمثابۀ یکی از بنیانگذاران جنبش عدم انسالک در
 .آن تالش میکند

جمهوری افغانستان خواهان برقراری : ماده یکصد و سی و پنجم
و تحکیم مناسبات دوستانه با همه کشورها بخصوص کشورهای 

المی بدون در نظرداشت نظام سیاسی، اجتماعی و همجوار و اس
اقتصادی آنها، مبتنی بر اصول تساوی حقوق، احترام متقابل به 

، عدم مداخله در امور داخلی استقالل، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی
تقبیح همه اشکال مداخله  ،ل به زور، تهدید و یا قوهیکدیگر، عدم توس

اجرای صادقانه تعهدات بین المللی مطابق اصول و موازین  ،و تجاوز
 .بین الملل می باشدقبول شدۀ حقوق 

ز مبارزه جمهوری افغانستان ا :ماده یکصد و سی و ششم
، ترقی اجتماعی و مردمان و ملل بخاطر صلح، استقالل ملی، دموکراسی

نموده برضد استعمار، حق ملل در تعیین سرنوشت شان پشتیبانی 
 .پارتاید و فاشیزم مبارزه مینماید، اصهیونیزم، راسیزم ،استعمار نو

مبارزه بخاطر جمهوری افغانستان از  :کصد و سی هفتممادۀ ی
، عدم مسابقات تسلیحاتی در زمین و فضا ، قطعخلع سالح عام و تام

وی و سایر انواع سالح کشتار گسترش و امحای سالح هسته یی و کیمیا
، رفع تشنجات بین المللی بین بردن پایگاه های نظامی خارجی، از جمعی
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عاتی بین المللی پشتیبانی النه اقتصادی و اطالعادو استقرار نظم نوین و
 .میکند

ی افغانستان تبلیغ جنگ در جمهور:مادۀ یکصد و سی و هشتم 
 .(16)« ممنوع است

همچنان حزب وطن ـ حزب مبتکر انسجام و تعمیل اندیشه 
، در ه به منافع ملی کشور در آن وضعیتسیاسی مصالحه ملی ـ باتوج

اد های اساسی ، بنیخویش 1038نامه مصوب کنگره سرطان مرام
حزب در » : سیاست خارجی خود را؛ چنین فرمولبندی نموده بود

حالیکه حفظ و استحکام منافع و مصالح علیای ملی کشور را اساس 
، در راه اهداف اساسی زیرین در ایمی سیاست خارجی خود قرار میدهدد

 : عرصه سیاست خارجی مجاهدت مینماید

 .استقالل ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضیـ حفظ و تحکیم 

ـ فراهم آوری شرایط مساعد بین المللی پیرامون افغانستان 
 .تقرار صلح در کشوربمنظور قطع جنگ و اس

، ملی و وطندوست در در تساند با سایر نیروهای سیاسی ـ حزب
جهت تسریع فعالیت ها بخاطر حل و فصل سیاسی و عادالنه مسئله 

اساس اصول و قواعد شناخته شده بین المللی و تبدیل افغانستان بر 
، بیطرف دایمی و غیر نظامی مساعی افغانستان به یک زون صلح

 .میدهدبخرج 

وسسات ـا و مـورهای الزم کشـدت هـا و مساعــ جلب کمک ه
حل  ،بین المللی در امرعودت مهاجرین، اسکان مجدد عودت کنندگان

، اعمار لتیام زخم های ناشی از جنگمعضالت حاد انسانی و اجتماعی، ا
 .شاف اقتصادی ـ اجتماعی افغانستانمجدد و تامین انک

 :از اصول ذیل پشتیبانی مینمایدحزب در عرصه سیاست خارجی 
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ت آزاد ـ پیروی از سیاست عدم انسالک و بیطرفی تأم با قضاو
 .در مورد مسایل بین المللی

 .، فعال و متوازن ـ پیشبرد دپلوماسی مستقل

یر ، اعالمیه جهانی حقوق بشر و ساـ رعایت منشور ملل متحد
 . موازین شناخته شده بین المللی

های متقابالً ش و تحکیم مناسبات حسنه و همکاری، گسترـ تامین
، اسالمی ول جهان بخصوص با کشورهای همسایهمفید کشور با تمام د

بر اساس اصول احترام به استقالل، حاکمیت ملی،  و غیر منسلک
 .کدیگرهمزیستی مسالمت آمیز و عدم مداخله در امور ی ،تمامیت ارضی

روابط اد ـول در همه ابعـابل قبـادالنه و قـط عـامین روابــ ت
 . ل و قواعد شناخته شده بین المللیبراساس اصوخارجی 

برای حفظ و  ـ سهمگیری در مساعی جمعی جامعه بین المللی
استحکام مبانی صلح و امنیت بین المللی و حل مسایل عموم بشری 

، خلع سالح و قبل از همه خلع تسلیحاتی مانند پایان دادن به مسابقات
سایر انواع سالح های کشتار جمعی، حل  سالح هستوی و امحای
 .سیاسی منازعات منطقوی

اجتماعی ـ پشتیبانی از تمام مردمان و نیروی های سیاسی و 
پیرو دموکراسی و صلح در همه کشور ها و دفاع از حقوق و خواسته 

 .نهای عادالنه تمام مردمان جها

، مرض ،حمایت از مساعی بخاطر امحای فقر، عقبماندگی ـ
 . اعتیاد و آلودگی محیط زیست بیسوادی،

، رش و تعمیق شناخت و تفاهم متقابلـ حزب به منظور گست
مناسبات ، روابط و تان با همه مردمان جهانتی افغانسهمکاری و دوس

، عدم مداخله در امور خود را مبتنی بر استقالل، تساوی کامل حقوق
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، سازمان کاری های متقابالً مفید با احزاباحترام متقابل و هم ،یکدیگر
دار صلح و دموکراسی در تمام ها و جنبش های سیاسی و اجتماعی طرف

  .(11)«جهان، توسعه و تحکیم میبخشد

.  طی گزارش اساسی کمیته مرکزی حهمچنان دوکتور نجیب هللا
با ( 1038سرطان  6-3مؤرخ )کنگره حزب  مینا به اجالس دو. خ. د

... ورود قوای نظامی شوروی به افغانستان »تاکید روی این حقیقت که 
: خاطرنشان ساختند که ؛(18)«نافع ملی افغانستان مطابقت نداشتبا م

وب مشی مصالحه ملی حزب توجه خود را به ایجاد زمینه در چارچ...»
های عودت قطعات شوروی از افغانستان، دفاع مستقالنه از کشور که 

حل جوانب خارجی مسئله  ه را برای دیالوگ میان افغانها وزمین
در تفاهم با رهبری اتحاد . فغانستان مساعد سازد، معطوف نمودا

این امر که . ا مطرح نمودیمخروج قطعات شوروی ر، ما اصل شوروی
ف مطابقت با مشی دولت جدید شوروی تحت رهبری میخائیل گرباچو

، اساس مطمین را برای رفع برخی از عوامل که موجب دوام داشت
مداخالت خارجی و جنگ در افغانستان میگردید، مساعد نمود و تصمیم 

مطابق  1036حمل  33اصولی در نتیجه سیاست مصالحه ملی بتاریخ 
موافقتنامه های ژینو میان افغانستان و پاکستان به  1811اپریل  11به 

امضا رسید و دو قدرت بزرگ اتحاد شوروی و ایاالت متحده امریکا در 
خروج کامل قوای . عنوان تضمین کنندگان امضا نمودندپای این سند به 

که یک تصمیم تاریخی و عمل  1036دلو  33شوروی از افغانستان در 
حزب و دولت جمهوری افغانستان بود از یک سو صداقت  جسورانه

دولت جمهوری افغانستان را در اجرای تعهدات ناشی از موافقتنامه 
زب و های ژینو ثابت ساخت و از سوی دیگرنشان دهنده آن بود که ح

، قاطعانه مصمم بوده است از وطن خود دولت با قبول تمام عواقب آن
ایط فقدان وطندوستانه خود را در شرمستقالنه دفاع نماید و وظایف 

ولی دولت های پاکستان و ایاالت متحده . قوای خارجی انجام دهند
، مواد و تضمین کننده موافقتنامه های ژینوامریکا بحیث امضا کننده و 

ع مداخالت علیه روحیه موافقتنامه های ژینو را در رابطه با قط
کردند و در نتیجه ، بطور خشن و دوامدار نقض جمهوری افغانستان
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یشتر کسب مداخالت خارجی نه تنها قطع نگردید بلکه شدت و وسعت ب
   .(33)«نمود

، دوکتور نجیب هللا رئیس جمهور افغانستان بعد به ملحوظ فوق
رها و بطور ، بامی اتحاد شوروی از افغانستان نیزاز خروج قطعات نظا

هم برای حل  ، صلح آمیز و سیاسی رامکرر راه حل های جامع، معقول
ابعاد داخلی جنگ و هم برای ابعاد خارجی آن مطرح و آمادگی دولت 

راه های حل پیشنهاد  جمهوری افغانستان را برای عملی نمودن این
که انعکاس وسیع بین المللی  یکی از این راه های حل را. نموده بودند

، طی بیانیه شان در نهمین اجالس رهبران کشورهای جنبش عدم داشت
درین پیشنهادات . در بلگراد، مطرح نمودند 1031سالک منعقده سال نا

اتیک علل داخلی جنگ، در زمینه حل ابعاد افزون بر طرق حل دموکر
 : خارجی آن؛ چنین خاطرنشان ساختند

، جمهوری افغانستان پیشنهاد بمنظور حل ابعاد خارجی قضیه»
بین المللی به اشتراک افغانستان، پاکستان،  مینماید تا یک کنفرانس

، رئیس جنبش ایران، هند، چین، ایاالت متحده امریکا، اتحادشوروی
این کنفرانس در . سایر کشورهای ذیعالقه دایر گردد عدم انسالک و

مرحله نخست بخاطر تقویت آتش بس در افغانستان روی قطع ارسال 
م در قد. افق خواهند رسیدفین متخاصم به موهمه انواع اسلحه به طر

، بیطرفی دایمی و غیر نظامی بعدی کنفرانس مذکور موقف حقوقی
گردد، تضمین ساختن افغانستان را که در قانون اساسی جدید تسجیل می 

 .(33)«و حمایت خواهند کرد

پیشنهادات مکرر صلحخواهانه جمهوری افغانستان توأم با دفاع 
جنگجویانه نظامیان پاکستان که قاطع در برابر پالن های بی نتیجه 

توسط افراطی ترین بخشهای اپوزسیون مسلح مقیم پاکستان تعمیل 
میگرد، زمینه های تجرید آنان را در ذهنیت های عامه تدارک و به 

؛ با گذشت در نتیجه. امکانات تعرضی شان را باعث گردیداستحاله رفتن 
، یک بار تاننظامی و سیاسی جمهوری افغانس زمان و اثبات برتری

دیگر وضعیت  برای حل سیاسی ُبعد داخلی معضله افغانستان مطابق به 
، چنان مساعد گردید که یی سازمان ملل متحد پالن صلح پنج فقره
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هیچیک از جناح های اپوزسیون داخلی و حامیان خارجی آنان نتوانستند 
می  31این پالن که به تاریخ . در مخالفت رسمی با آن قرار گیرند

وقت از جانب پریزدوکویار سرمنشی آن ( 1063ثور 01) 1881
 :ایل اساسی ذیل است،  حاوی مسسازمان ملل متحد ابالغ گردید

با تاسی از مکلفیتی که جلسه عمومی توسط فیصله نامۀ ... »
بدوش من ( 1038عقرب  13)1883نوامبر  16مؤرخ  13بر  11

های در گیر  تستان و دولتمام اقشار مردم افغان، الزم میدانم تا گذاشته
 در این مسئله را تشویق و ترغیب نمایم تا در مورد رسیدن به یک راه

 .حل سیاسی جامع در افغانستان، بذل مساعی نمایند

من بار ها تاکید ورزیده ام که موضوع افغانستان بجز از طریق 
سیاسی راه حل دیگری ندارد و رسیدن به این مأمول مستلزم توافق 

در همین اواخر یک دورۀ . ی باشدمسطح بین المللی و ملی در هایی 
 مذاکرات جدی بین نماینده خاص من با تمام گروه های مخالف و

، ایران و در داخل افغانستان و قومندانان مجاهدین مقیم پاکستان
همچنان شخصیت های افغانی در خارج از منطقه انجام شده و با دولت 

 .مربوطه نیز مشوره بعمل آمده است های

من به تمام طرف های مخاطب درین معامله خاطر نشان کرده ام 
، این روش باید به صورت وسه رسیدن به این هدف که با توجه به پر

با الهام از ابراز . عاری از هرنوع مداخله خارجی باشدقطع افغانی و 
من این است که ، عقیده ی تشویق کنندۀ مذاکرات فوق الذکرهانظر

قابل قبول اکثریت وسیع ملت عناصر ذیل اساس خوبی برای حل سیاسی 
 :افغان، شده میتواند

، ضرورت حفظ خود ارادیت، تمامیت ارضی، استقالل سیاسیـ  1
 .انسالک و هویت اسالمی افغانستان عدم

خواه شان  و ـ شناسایی حق مردم افغانستان در تعیین دولت دل 3
و اجتماعی عاری از هرگونه دخالت،  ، سیاسیتصادیانتخاب نظام اق

 .تخریب، اجبار یا فشار خارجی
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تفصیل آن ذریعه مذاکرات )ـ ضرورت برای یک دوره انتقالی  0
ت ـک دولـل از تشکیل یـقب( دـد شـواهـزی خـریرحـانی طـن االفغـبی

 .وسیع البنیاد

وسیع  قبول برای اکثریتآماده ساختن شرایط انتقالی قابل  :الف
( دستگاه یا سازمان سیاسی)، شامل تاسیس یک مکانیزم ملت افغان

، که از اعتماد مردم قدرت الزم بیطرف ولی قابل قبول با اختیارات و
ن کند که ایشان در انتخابات افغانستان برخوردار باشد و بتواند تضمی

یع ، عادالنه و مطابق با عنعنات ملی برای تشکیل یک دولت وسآزاد
 .اد اشتراک کرده میتوانندالبنی

 .و توقف خصومت ها در دورۀ انتقالیضرورت آتش بس : ب

حمایه و کمک توسط سازمان ملل متحد و سایر موسسات : ج
 .ر جریان دوره انتقالی و انتخاباتبین المللی د

که تطبیق آن همزمان با )ـ ضرورت یک توافق همه جانبه  1
جناحهای درگیر  قطع سالح بهجهت ( سایر مراحل انتقال صورت گیرد

 .در جنگ افغانستان

ـ ضرورت پذیرفتن کمک های کافی مالی و پولی برای کاهش  1
 ۀمشکالت مهاجرین افغانی و ایجاد شرایط الزم غرض برگشت داوطلبان

 .ازی اقتصادی و اجتماعی افغانستانشان به وطن و همچنین برای بازس

مام جوانب ذیدخل برای من تصمیم دارم تا مباحثات خود را با ت
ایجاد سهولت های الزم جهت طرح جزئیات عناصر فوق الذکر ادامه 
دهم و بنابرین از تمام رهبران افغانی التماس مینمایم تا منافع مردم 

، اختالفات ذات البینی فراتر از هر منفعت دیگری پنداشتهافغانستان را 
تباه کن خاتمه جنگ طوالنی و خود را از طریق سیاسی حل و به این 

 .دهند
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ربوط تقاضا مینمایم تا از راه حل مهمچنین از تمام کشورهای 
صمیم گیری خود سیاسی پشتیبانی نموده و به حقوق افغانها در مورد ت

  .(30)«شان نسبت به آینده، احترام گذارند

پالن صلح سرمنشی ملل متحد که بر مبنی مذاکرات طوالنی  
، در عضله افغانستان تنظیم گردیده بودم میان جناحهای داخلی و خارجی

دستگاه یا سازمان )مکانیزم »دوره انتقالی تمام صالحیت ها به 
شد سپرده می« اختیارات و قدرت الزم بیطرف ولی قابل قبول با( سیاسی

که از افراد بیطرف ولی قابل قبول برای سه طرف اصلی داخلی معضلۀ 
ـ تنظیم های اپوزسیون  3، ـ دولت جمهوری افغانستان 1)ستان افغان

ل تشکی( ـ پناهندگان افغانستان مقیم غرب 0مقیم پاکستان و ایران، 
 یبی جهت نیست که دیه گو کوردوویز نماینده خاص سرمنش. میگردید

از زبان جنرال ضیأ ،حتی در همان سالهای مسوولیت خود ملل متحد
 : ن مینویسدنستان ؛ درین زمینه چنیالحق ـ این لجوج ترین دشمن افغا

نوامبر طی مصاحبه ای با ساندی تلگراف در  38ضیأالحق در »
که چرا یک سوم از رهبران مورد حکومت مؤقت احتمالی گفته بود 

م یک سوم ، یک سوم از نمایندگان آوارگان افغان و باید بگوییمجاهدین
او در ! ، چنین حکومتی را بوجود نیاورند از رژیم کمونیستی موجود

با وال استریت ژورنال نیز اظهار داشته بود که سه بخش مصاحبۀ 
اصلی ـ مجاهدین ، آوارگان و حزب موجود برسرقدرت ـ باید این 

همچنان به ادامه همین ادعا کوردوویز (. 31)«حکومت را تشکیل دهند
نوامبر از یک مقام وزارت  13نیویارک تایمز در »: اضافه مینماید که 

 حکومت]ده بود که شما نمیتوانید این مسئله خارجه امریکا نقل قول کر
  .(31)«حل کنیدا . د. را بدون قبول نقشی برای ح[ مؤقت

درحالیکه همه آمادگی ها برای انتقال قدرت دولتی به شورای 
متشکل از افراد بیطرف گرفته شده بود که اعضای آن را سه طرف 

ترتیب  پالن  فوق الذکر مطابق سهمیه شان معرفی نموده بودند  و بدین
در چنین حالتی صلح توافق شده . تذکره در آستانه تطبیق قرار داشتم

با توطئه سازمان داده شده یی سبوتاژ گردید که از جانب اتحاد شوروِی 
، باریس یلتسین و متحدین منظقوی آندرحالت نزع تحت رهبری 
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شان در مقامهای دولتی « ستون پنجم»سازماندهی و با استفاده از 
، به شکل کودتای نظامی و در کادر رهبری حزب وطن( نظامی کی ومل)

بعد از آن . عملی گردید1061حمل  33هللا در علیه دوکتور نجیب 
انتقال و در تداوم آن « مجاهدین»ثور به  1کودتاچیان  قدرت را در 

ردیدند که جنگ رژیم های دولتی در حالی یکی بعد دیگر تعویض گ
عساکر  برین دیده شد که جنگ نه تنها با خروجبنا. کماکان ادامه داشت

، بلکه پاشی شوروی و ختم جنگ سرد، فرواتحاد شوروی از افغانستان
با تغییر رژیم های متعدد دولتی در کشور ما ـ که با بکاربرد افزار 

بلکه اینک با نظامی و توأم با خشونت تحقق  یافتند ـ ختم نگردید 
، وضعیت کامالً جدید در کشورما فتنو شکل گر «جامعه جهانی»حضور 

  .هنوز هم ادامه دارد
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 :یادداشت های فصل نهم 

 

به مجموعه بخشی از بیانیه های شهید دوکتور نجیب : ک. ـ ر 1
مناسبت سومین منتشر شده به  ، در رابطه به مشی مصالحه ملیهللا

 .136و  133سالگرد شهادت ایشان، صفحات 

ترجمه  ،نوشت غم انگیز در افغانستان، سرـ فلیپ کاروین 3
 .01و  03صفحات ، حکیم سروری

 .01صفحه  ،ـ مؤخذ دوم 0

پشتونستان  آیا»اثر تحقیقاتی تحت عنوان  ،ـ داکتر مهدی 1
داکتر مهدی مؤرخ ؛ نشر شده در ویبسایت « هنوز هم یک داعیه است؟

از تشکیل »فصل دوهم همین اثر تحت عنوان  ،1018اول جوزای 
 .«1816پاکستان تا کودتای  دولت

ج  ـ سهم »تحت عنوان کوچک  ،فصل سوم ،هارمچـ مؤخذ  1
 .«رهبران تنظیم ها

صفحات  ،فغانستان و پنج سال سلطه طالبانا ،ـ وحید مژده 3
 .31ـ  33

فغانستان پشت پردۀ ا، دیه گو کوردوویز و سلیک هاریسن ـ 6
 .160صفحه  ،شمسی 1068 چاپ، ،ترجمه اسد هللا شفایی

پرده  ، حقایق پشتـ دیه گو کوردوویز و سلیک هاریسن 1
 36 ،33صفحات  ،ترجمه عبدالجبار ثابت ،تجاوز شوروی بر افغانستان

 .31و 
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ـ ویبسایت افغان جرمن انالین، تاریخ نشر پنجم نوامبر  8
یدیان نشریه مربوط به تبع« حزب فرقان»، با نقل از ویبسایت 3313

 .ایران مسلمان سنی مذهب

و نقل قول از نظریات «ارد بزرگ»ـ  تمام مسایل مربوط به  13
چهره » ، از سایت گنجانیده شده[ »«]عالمت نقل قول او که در داخل 

انترنتی که  و ادرس های« کاوه حسابی»به گردانندگی « های ماندگار
ادرس انترنتی سایت مذکور . این سایت لینکس داده، گرفته شده اند

 : چنین است 

24.aspx-http://243.blogfa.com/post 

در رسای بزرگان پنجشیر و »مضمون تحت عنوان ـ  11
 .«شیروان

آژانس خبری بین المللی کوکچه، با | ا شخصیت ه: برگرفته از
 :ادرس انترنتی ذیل

http://kokchapress.com/index.php?option=com
_content&view=article&-15-12-27-03-id=9140:1389

31&15-29-20-18-30-catid=266:1389&directory=3 

غانستان موجودیت اف»مضمون تحت عنوان  ،ـ میرعبدالواحد 13
 .«افغان آسمایی»ر شده در ویبسایت نش ،«در گرو وحدت ملی آن است

وش مواد پورتال تخصصی خرید و فر: ایران نخ»ـ ویبسایت  10
ت نقل خبر آژانس خبر رسانی رسمی دول ،«اولیه و محصوالت نساجی

 .1081اردیبهشت  11، تاریخ نشر (ایرنا)ایران 

سیاست امریکا در »سند فوق الذکر تحت عنوان  ـ 11
اوراق » تهیه گردیده و به شکل «  مسابقه ها و راه حل ها: افغانستان

به وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا در « ( قرطاس ابیض ) سفید 

http://243.blogfa.com/post-24.aspx
http://kokchapress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9140:1389-03-27-12-15-31&catid=266:1389-03-18-20-29-15&directory=3
http://kokchapress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9140:1389-03-27-12-15-31&catid=266:1389-03-18-20-29-15&directory=3
http://kokchapress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9140:1389-03-27-12-15-31&catid=266:1389-03-18-20-29-15&directory=3


  013  ملی مصالحۀ    

 

 

رای مقاصد ب» ذکور تلخیص سند م. زمان بل کلنتن سپرده شد
به زبان انگلیسی به وسیله وزارت خارجه ایاالت متحده « اجرائیوی

، نشر گردیده که متن که خانم اولبرایت وزیر خارجه بودامریکا زمانی
دری  کامل تلخیص مذکور به وسیله خلیل هللا ها شمیان به فارسی

ب ـ عقر 1888اکتوبر  ،سال دهم ،68ترجمه و در شماره مسلسل 
ی منسوب به نقل قولها. نشر گردیده است« ۀ افغانستانآئین» 1061

گرفته « آئینه افغانستان»سند مذکور درین نوشته، از مؤخذ شماره فوق 
یسنده این مجموعه تکیه بر روی برخی جمالت بوسیله نو. شده است

 . صورت گرفته است

ـ نقل قولهای که درین نوشته از استراتیژی اوباما ارائه 11
ته شده اند که در سایت انترنتی ترجمه دری آن گرف میگردد از متن

 .نشر گردیده است  3338هارم اپریل ، مؤرخ چ«پیام مجاهد»

، مربوط به ترجمۀ متن نقل قول های برگرفته از این سند ـ 13
به نشر « تل افغان»ن پشتو است که در سایت انترنتی کامل آن به زبا

شتو به دری بوسیله نقل قول های مذکور از زبان پ .رسیده است
 . ده این مجموعه  ترجمه گردیده اندنویسن

چاپ اول میزان  ،وعه کامل قوانین اساسی افغانستانـ مجم 16
عدلیه  ، ترتیب و چاپ بوسیله ریاست نشران وزارتتهیه ،1013

 .168ـ  163صفحات  ،جمهوری اسالمی افغانستان

 .033و  031صفحات  ،ـ مؤخذ اول 11

 .131صفحه  ـ مؤخذ اول ، 18

 .101صفحه  ،ـ مؤخذ اول 33

محتویات توافقنامه های ژینو و  ـ تمام مسایل مربوط به 31
 ؛«پشت پرده افغانستان»از کتاب  «اعالمیه تضمین های بین المللی»
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صفحات ، ترجمه اسدهللا شفایی ،دیه گو کوردوویز و سلیک هاریسن اثر
 .برگرفته شده اند  113ـ  131

 .113صفحه  ـ مؤخذ اول ؛ 33

سیاسی تحوالت  ،دوکتر نصری حق شناس: رگرفته از ـ ب 30
 .300و  303صفحات  ،جهاد افغانستان ، جلد سوم

پشت پردۀ افغانستان، ترجمه اسدهللا  ،ـ دیه گوکوردوویز 31
 .030صفحه  ،شفائی

 .همان صفحه .31ـ مؤخذ  31
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 فصل دهم

 ملی و وضعیت کنونی افغانستان مصالحۀ

 

اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی، به نیروهای سیاسی طرفدار صلح 
در یک کشور مصاب به جنگ داخلی، مبانی فکری ـ سیاسی یی را 

ع و احوال مختلف در اوضا تدارک مینماید تا این نیروها براساس آن
، سیاست های عملی خویش را در عرصه های داخلی ناشی از این جنگ

ه مدت شان را درین و خارجی محتوی بخشیده، اهداف دورنمایی و کوتا
، استقامت های عمل سیاسی شان را بسوی این اهداف عرصه ها تعیین

حقایق تشخیص و همچنان روشها و افزار ساختاری معقول و منطبق با 
بنابرین با تغییر . یت را انتخاب نموده و بکار گیرندموجود درین وضع
ناشی از تغییر علل و عوامل جنگ، ورود نیروها )وضعیت سیاسی 

وعناصر تازه درین وضعیت جدید با اهداف و امکانات متفاوت، همچنان 
، مواضع و در وضعیت جدید و یا تغییر اهداف حذف برخی از نیروها

وهای عمالً موجود این وضعیت در مقایسه با وضعیت مواقف نیر
در یک کشور مصاب به جنگ داخلی، تغییر اهداف، روش ها، ( گذشته

افزار و تاکتیک های سیاسی در اکثر عرصه های مبارزه، ضروری 
و کوتاه ( استراتژیک)میگردد که این خود تدوین سیاست های دورنمایی

بستر حرکت بسوی تحقق  که دریی را الزمی می سازد ( تاکتیکی)مدت 
 .مصالحه ملی، طرح و تعمیل گردند

درعین حال این تذکر نیز الزمیست که اندیشه سیاسی مصالحۀ 
افزار اندیشه یی صرف مختص به طرف های دخیل در جنگ و یا  ملی،

حاکم بر قدرت دولتی و اپوزسیون ( نیروهای)هم مختص به نیروی 
ه یی همه نیروهای اجتماعی و سیاسی مسلح آن نبوده بلکه افزار اندیش

عالقمند به صلح در عرصه ملی ـ بدون در نظرداشت موقف و مقام شان 
بنابرین ؛ . محسوب میگردد هیرارشی ساختار قدرت سیاسی کشورـدر 
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حاکم ( نیروهای)ادعای که مصالحه ملی صرف میتواند سیاست نیروی
عامیانه از اندیشه ، برداشت باشد در قدرت دولتی و یا از طرفین جنگ

سیاسی مصالحه ملی و یا حداقل برداشت ناقص و محصور در محدوده 
سیاست هایی است که مبتنی بر این اندیشه از جانب حزب وطن در 

 . دولتی مطرح میگردیدموضع حاکمیت قدرت 

 به ـ خورشیدی 1681 سقوط ادارۀ طالبان ـ از)وضعیت کنونی 
ـ  1631در مقایسه با سالهای  ،در افغانستاِن مصاب به جنگ( بعد

سالهای طرح و تعمیل سیاست مصالحۀ ملی بمثابه ) خورشیدی 1631
سیاست رسمی حزب وطن و دولت جمهوری افغانستان تحت رهبری 

پروسۀ شکلگیری همین تغییرات . تغییر نموده است( کتور نجیب هللادو
ـ 1631می ـ مؤرخ پنجم میزان را حزب وطن در اجالس مجمع عمو

قیق و برسی قرار داده، طی گزارش اساسی به همین مورد تدویش، خ
 :اجالس خاطرنشان ساخت که

 اهمیت از بخاطری ما، حزب کنونی عمومی مجمع اجالس»
 شرایط در طرف یک از که است برخوردار سیاسی و تاریخی بزرگ
 و جهان و منطقه ما، کشور امنیتی و اقتصادی سیاسی، پیچیده و خاص

 کنگره تدویر از که گردد می دایر زمانی در اینک ؛دیگر جانب از
 گردیده سپری سال 22 از بیشتر خورشیدی حزب، 1369 سرطان

 استخوانسوزِ  رنجهای ما مردم و کشور ،زمان مدت درین. است
 خارجی گسترده مداخالت با توأم را شان حیات سالهای دشوارترین

 نیمه در شمال بغاوت که بود مداخالت این نتیجه در .اند گردیده متحمل
 26 کودتای آن انکشاف با و سازماندهی خورشیدی 1370 سال دوم
 قدرت و سبوتاژ متحد ملل صلح عملیه نتیجه، در و عملی 1371 حمل

 وطن حزب گردید، انتقال عقبگرا نیروهای به ها کودتاچی بوسیله دولتی
 شدند؛ فروپاشیده و منفجر داخل از دولتی نظامی و ملکی ساختارهای و

 جنگ شد؛ برده فرو جنگ شیطانی دایره از یدیگر دور به کشور
 قدرت، آوردن بدست یا و حفظ تقسیم، سر بر« جهادی های تنظیم»میان

 و منجر پاکستان آی .اس .آی وسیله به« طالبان حرکت»سازماندهی به
 مرکز به را ، افغانستان«جهادی تنظیمهای»و « طالبان»میان  جنگ

 هاینهاد مجموع جنگها این نتیجۀ در .ساخت مبدل «القاعده» قوماندۀ
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 میان رقابت میدان به افغانستان و ویران مدنی حیات معنوی و مادی
 المللی بین مافیای و المللی بین تروریزم مرکز به خارجی، کشورهای

 نظامی مداخله باعث آمده میان به  اوضاعِ  نهایت در و مبدل مخدر مواد
  .گردید کنونی نابهنجار وضعیت و المللی بین جامعه

 المللی بین سیستم و شوروی اتحاد فروپاشی همچنان
 بر یی گسترده اثرات ،«وارسا»  نظامی اتحاد اضمحالل و سوسیالستی

 که گذاشت بجا جهان و ما منطقه نظامی و اقتصادی سیاسی، وضعیت
 وسایر شرقی اروپای مرکزی، آسیای در استراتژیک تغییرات آن آمد پی

 نتیجه ودر «دموکراتیک» های نظام دارای گرای شوروی کشورهای
  .بود جهان شدن قطبی یک

 و اقتصادی بزرگ یابنده رشد قدرت بمثابه چین جمهوری تبارز
 و اقتصادی مجدد تبارز هندوستان، اقتصاد سریع رشد جهان، نظامی
 اقتصادی اهمیت تبارز شانگهای، پیمان اثرات و روسیه فدراتیف نظامی
 رقابت در جهان نظامی و اقتصادی های قدرت تحرکات و مرکزی آسیای

 اسالمی جمهوری ماجراجویانه و آلود غرض مداخالت آن، منابع سر بر
 کشورها سایر داخلی امور در ایران اسالمی جمهوری و پاکستان
 های خیزش آغاز ما، کشور داخلی امور در آشکار بطور و منجمله
 های خواست با افریقا شمال و میانه شرق کشورهای در مردمی

 کشور این از بخشی سیاسی های نظام تغییر به اینک که دموکراتیک،
 منطقه و جهان وضع ـ دارد ادامه هنوز که ـ مذکور تغییرات و منجر ها
 . ساخت خواهند دگرگون بیشتر هرچه و ساخته دگرگون را

 و نبود تاثیر بی کشورما بر فوق های دگرگونی و تغییرات
 تاثیرات همین نتیجه در .باشند نداشته آینده در ژرفی تاثیرات نمیتوانند

 در جهان کشور چهل از بیش اینک که است آن تداوم پروسه در و
 .دارند ینظام حضور افغانستان

 طی افغانستان اوضاع انکشافات استنتاج و برسی تدقیق،
 حیات به مربوط حقایق و مذکور نشیب و فراز از پر و دشوار سالهای

 هـک شورـک نونیـک یتـوضع اجـاستنت و قـدقیـت مسیر، درین اـم زبـح
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 مبنا برین و نیست و نبوده جهان و منطقه اوضاع با ارتباط بی
 اجالس، این بوسیله حزب مدت کوتاه و نمایی دور وظایف استخراج

 . «است آن سیاسی و تاریخی بزرگ اهمیت مؤید

، چنین در جای دیگر همین گزارش ،توجه به تغییرات فوقبا 
 :میخوانیم

 تا طلبند می ما از جهان و منطقه کشور، شده دگرگون اوضاع»
 1369 سرطان کنگره در مطرح سیاسی ـ یی اندیشه های بنیاد حفظ با

 تعیین برای هم را حزب جدید اساسنامه و مرامنامه ما، حزب خورشیدی
 هم و کنونی اوضاع مطلوب انکشاف مسیر در حزب وظایف و اهداف
 «.نمائیم تصویب ،داده قرار بحث مورد حزب، درونی حیات انتظام برای

بنابرین مرامنامه و اساسنامۀ جدیدی که در اجالس مجمع 
حزب وطن تصویب گردید، بر  1631عمومی مؤرخ پنجم میزان 

و در  بنیادهای اندیشه یی،اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی اتکا داشته
حقیقت مبین اهداف و سیاست دورنمایی جدید حزب وطن، منطبق با 

به همین ملحوظ جهت درک کاربرد اندیشۀ سیاسی . وضعیت جدید است
مصالحۀ ملی در وضعیت جدید و قرائت آن درین وضعیت، به متن های 

درین مراجعه ما به تکرار توضیح بنیادهای . متذکره مراجعه مینمائیم
یاسی متذکره، همچنان به توضیح مجدد ماهیت و فکری اندیشه س

مضمون آن، نیازی نمی بینیم، زیرا در فصل های گذشتۀ به آن پرداخته 
شده است بنابرین درین فصل ضمن مرور برخی از بخشهای مهمی از 
مرامنامه و اساسنامۀ جدید حزب وطن، به توضیح مسایل کلیدی مندرج 

 .در این بخش ها، اکنفا مینمائیم

 زب وطن متضمن ـی حـصول مرامـ ا 1

 گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح

قبل از بحث پیرامون محتویات مرامنامه و اساسنامه جدید حزب 
وطن ـ که مبین ارزشهای مطرح به وسیلۀ اندیشۀ سیاسی مصالحه ملی 
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ار نمود که طرح سوال مصالحه درین مقطع زمانی اند ـ می باید تذک
( دولت و اپوزسیون مسلح آن)ف های فعال جنگ ؟ با توجه به طرباکی

ملی را در همین محدوده درک نمودن، نیز در وضعیت جدید، و مصالحۀ 
، سطحی و ضعیفی را افاده مینماید که اندیشۀ همان درک محدود

ـ  1631مصالحه ملی و سیاست های مبتنی به آن را طی سالهای 
. ور مینمودندجواب به این پاسخ، تصخورشیدی در محدودۀ  1631

چنین طرز تفکر گستره و عمق اندیشۀ سیاسی مصالحه ملی در تمام 
، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگیعرصه ها و و ابعاد حیات 

دفاعی و امنیتی و روابط خارجی، حتی در نحوه استفاده از محیط زیست 
ز مدت تحقق یابد،ادر جغرافیای ملی را که می باید در امتداد زمانی بلند 

درین صورت، مصالحه در تمام عرصه های مادی و . نظر می اندازند
معنوی امتداد حیات اجتماعی و در همه زمینه هایی مطرح است که علل 

با توجه به توضیح جزئیات این . عوامل جنگ در آنان بروز مینمایندو 
می باید از  مصالحۀ:وم این مجموعه ـ تحت عنوانمسئله در فصل س

بدین ملحوظ  ،درین مقطع تکرار آن لزوم نداشته کجا آغاز میگردید ـ ،
اختاری جدید حزب وطن بر به بحث پیرامون اصول مرامی و س

 .  میگردیدم

متن مرامنامه و اساسنامه تصویب شده بوسیله مجمع عمومی 
حزب وطن، نه تنها با توجه به شناخت علل و 1631مؤرخ پنجم میزان 

معضله افغانستان و همچنان بر اساس ( داخلی و خارجی)عوامل ابعاد 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، )عیت های موجود عرصه های شناخت واق

حیات اجتماعی ـ اقتصادی ( ، دفاعی امنیتی و روابط خارجیفرهنگی
افغانستان، تحلیل شاخص های واقعاً موجود سطح رشد اجتماعی ـ 

دقیق نیروها و امکانات خود و سایر  اقتصادی کشور و محاسبه
بلکه مبارزه  ؛نیروهای اثرگذار بر وضعیت کنونی فورمولبندی گردیده

ر  وضعیت حزب و سایر هموطنان عالقمند به صلح و ترقی را برای تغیی
، مطابق به مضمون و محتوی اندیشۀ کنونی و متحول ساختن آن

  .بخشدسیاسی مصالحۀ ملی، سمت داده و استقامت می

حزب  شاخص ها و اصول مورد نظر در تهیۀ متن مرامنامۀ جدید
 :ند ازوطن عبارت بود
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؛ مشخصات د و انکشاف ساختار اقتصادی جامعهـ سطح رش
انواع، کمیت و حالت ثروت های موجود، )کله این ساختار عناصر متش

گروه های انسانی در  ، چگونگی مالکیت و مناسبات میانانواع سرمایه
...( ، سطح رشد و انکشاف افزار کار و د، توزیع و مصرفپروسه تولی

عمل این عناصر، اثرات و روند های ناشی از چگونگی عمل و عکس ال
 .و نتایج آن

ـ نیروهای اجتماعی فعال ِ وابسته به بخش ها و عناصر متشکله 
ساختار اقتصادی جامعه و سطح رشد و انکشاف شاخص های هویتی 

 .افع اقتصادی آنانوها مبتنی بر مناین نیر

، سهم و اتنیکی مرحله موجود رشد اجتماعی، نقش ـ گروه های
این گروه ها بر روند های اجتماعی، اقتصادی، چگونگی تاثیرات 

 .سیاسی و فرهنگی جامعه

ـ مشخصات فرهنگی جامعه بصورت ُکل و همچنان خورده 
، هگروه های موجود اتنیکی در جامع ویژه گی های فرهنگی)فرهنگ ها 

تولید فرآورده های مادی و  گروه های اجتماعی دخیل در پروسه
، مشخصات فرهنگی ساکنین مناطق مختلف کشور همچنان معنوی

با در  (مختصات فرهنگی گروهای اجتماعی از لحاظ سنی و جنسی
نظرداشت سطح رشد و انکشاف و غنای هریک از آنان  و همچنان 

، انحالل و ه امتزاجی پروساثرات متقابل خورده فرهنگ ها و چگونگ
بزرگ و سراسری جامعه انتخاب آنان در تشکل عناصر فرهنگ 

 . (فرهنگ ملی)

ـ مشخصات و سطح رشد و انکشاف نظام سیاسی و ساختار 
های متشکله این نظام اعم از ارگانهای دولتی و اپوزسیون آن و سایر 

 لفاتحادیه های بخش های مخت)گروه های اثر گذار بر این نظام 
و  ، مدافعین حقوقاجتماعی دخیل در پروسه تولید، توزیع و مصرف

، رسانه های منافع گروه های مختلف اجتماعی، ساختار های فرهنگی
ی ، چگونگی و ماهیت نظام حقوق(جمعی و سایر نهاد های جامعه مدنی
، عناصر متشکله این نظام و در تنظیم کننده عملکرد نظام سیاسی



  631  افغانستان کنونی وضعیت و ملی مصالحۀ 

 

، فرهنگی و و مناسبات اجتماعی، اقتصادیوابط مجموع منتظم ر
 .سیاسی میان گروه ها ی اجتماعی وافراد جامعه

، ابعاد داخلی و خارجی و عوامل کنونی جنگ در افغانستان ـ علل
این علل و عوامل و همچنان روندها و گرایشات درونی در هریک از 

روهای این ابعاد و تعامالت درونی آنان با همدیگر، منافع و اهداف نی
 .داخلی و خارجی دخیل در جنگ

از جمله با کشور )ات روابط و مناسبات خارجی کشور ـ مختص
و تاثیرات متقابل آن در عرصه های مختلف حیات ( های همسایه

مبتنی بر معیارهای حقوق بین ( طرف ها)اجتماعی ـ اقتصادی دوطرف 
این واقعیت موجود الدول و ارزشهای حقوقی هریک از این طرف ها، 

 .، شاخص های اساسی و چگونگی اثرات آنمناسبات

با در نظرداشت مشخصات  مرامنامه جدید حزب وطن نه تنها
، سازگاری و ل اعتدال، بلکه با توجه به رعایت اصوفوق الذکر
میان گرایشات و روند های عینی اجتماعی ـ اقتصادی ( 2)همزیستی

ز در پروسه ارکشور و حل تدریجی و صلح آمیز تناقضات ضرور متب
تهیه گردیده ، بلکه شیوه ها و افزار سیاسی تغییر  تغییر و تکامل جامعه

ـ اقتصادی  و تکامل قانونمند وضعیت موجود را به نظام اجتماعی
، مبارزه خرد ورزانه حزب وطن و هواداران مطلوب نیز مشخص ساخته

 . آن را جهت دستیابی به چنین نظامی سمت داده و استقامت می بخشد 

، سیستم از نظریات و جدید حزب وطنبنابرین مرامنامه 
، اقتصادی و فرهنگی است های بهم مرتبط و ارگانیگ اجتماعیطرح

، که می باید این نظام پیشرفته اجتماعی ـ اقتصادی برای ساختن یک
نظام اجتماعی ـ اقتصادی طی یک پروسه بلند مدت گذار از فرهنگ 

حزب وطن و هواداران بارزه اگاهانه جنگ به فرهن صلح و در نتیجه م
با حفظ خصلت این خصوصیت جایگاه حزب وطن را . آن ساخته شود

، در ذاتی صلح خواهانه آن، بمثابه نیروی ترقیخواه، دموکرات و ملی
درین زمینه در مقدمه مرامنامه . ضعیت سیاسی کشور تثبیت مینمایدو

 :جدید حزب وطن چنین میخوانیم 
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 اساسی وظایف  افغانی، جامعه مختصات به اتكا با وطن حزب»
 و واقعی صلح استقرار بخاطر مبارزه كنونی، مرحله در را خویش

 ارتقـای وبمنظور اجتمـاعی و اقتصادی انكشاف مجدد، اعمار عادالنه،
 ملی، وحدت و خودآگاهی قانونمند پروسه تامین ،مردم رفاه سطح

 ،ایجاد پروسه از نهایت  در و داده قرار دموكراسی  تعمیق و  گسترش
 زیستی، های عرصه در رفاه جامعه ارزشهای تعمیق و گسترش ،تحکیم

 نقش از نموده دفاع ،جامعه حیات سیاسی و اقتصادی ،اجتماعی
 درین مردم آگاهانه مشارکت تامین هدف به مدنی جامعه ساختارهای

 با و آزاد افراد از متشکل را رفاه جامعه ما .مینماید حمایت پروسه
 و ساالر مردم اجتماعی نظام یک در آنان که پنداریم می مساوی حقوق
 اجتماعی، اقتصادی، رفاه و امنیت تامین برای امکانات از بنیاد حقوق

 قانونی های مکلفیت و حقوق ،گردیده برخوردار فرهنگی و سیاسی
 و عالی فرهنگ تبارز با توأم و درک باهمی زیست پروسه در را شان

 . «نمایند تعمیل هموطنی قوی احساس

، فوق به ملحوظ توضیح مسایل اساسی مطرح در نقل قول
 .سی ذیل پاسخهای مختصر ارایه گرددنخست میباید به دو سوال اسا

ـ جامعه رفاه چگونه ساختار اجتماعی ـ اقتصادی است و مسوده 
 .؟زمینه مورد نظر دارد مرامنامه حزب وطن کدام مشخصات را درین

دموکرات  ، ترقیخوا وملی: رنظرداشت تاکید روی مفاهیم ـ با د
طن به کدام مرامنامه و اساسنامه حزب و در تعریف ماهیت حزب وطن،

 .؟ارزشها توجه داشته اند

 ـ نظام اجتماعی ـ اقتصادی جامعۀ  2

 رفـاه، هدف استراتـژیک حـزب وطن

« رفاه»درین زمینه الزم پنداشته می شود تا قبل از همه مفهوم 
ت جامعه تعریف و توضیح گردد تا از چنین دیدگاهی بتوان به مختصا
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ن مطرح گردیده ـ توجه معطوف مرامنامه حزب وطرفاه ـ آنچه که در 
 :بنابرین. داشت

 : ـ تعریف مفهوم رفاه 1. 2

تدارک و تولید  لتیست فردی و اجتماعی که در نتیجۀرفاه حا
دیهای الزمی ارزشهای مادی و معنوی ـ جهت رفع حد اقل نیازمن

و اجتماعی افراد جامعه ـ ( ، جسمی و روانیمعیشتی)وضروری فردی 
تامین گردیده و با شکل معقوِل از توزیع این ارزشها و رفع این 

 . اجتماعی، تحقق می یابدنیازمندی ها در حیات فردی و 

حد اقل نیازمندیهای الزمی و »فهوم یحات فوق مدر توض
، مفهوم نسبی است که متناسب با پروسه رشد و انکشاف «ضرور

 ، حدود و محتوی آنان نیزاجتماعی ـ اقتصادی یک جامعه مدرن
های همچنان تذکار رفع نیازمندی. گسترش یافته و غنا کسب مینمایند

، خود ، جسمی و روانی افراد جامعه، در تعریف مفهوم رفاهمعیشتی
دارای ابعاد مختلف است؛ این ابعاد عبارتند « رفاه»که مؤید آن است 

 :از

 :ُبعد اقتصادی رفاه: 1. 1. 2

 :ضرورت های ذیل را ایجاب مینماید ُبعد اقتصادی رفاه، تامین

، یعنی سطح زندگی این ایت از افراد جامعه در برابر فقرـ حم
 .فقر نزول نمایداز سطح تعریف شده افراد نباید به پائین تر 

 .ل برای تمامی افراد مساعد به کارـ تدارک کار و اشتغا

 .سرپناه  به هریک از افراد هموطن ـ تدارک مسکن و
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دمات اجتماعی مانند بیمه های صحی، ـ ایجاد سیستم عرضه خ
ایر ساختار های الزمی درین ، بیمه های تقاعد و سبیمه های بیکاری

 .زمینه

افراد آسیب پذیر؛ مانند افراد بیکار، مادران و ـ نهاد های حامی 
 . وبین، بیماران و غیرهمعلولین و معیکهنساالن، ، اطفال بی سرپرست

 :ُبعد سیاسی رفاه : 2. 1. 2

ُبعد سیاسی رفاه، تامین ضرورت های ذیل مطرح  بر بنیاد
 :میگردد

 .و ارتقای درک سیاسی افراد جامعه ـ توسعه

 .سیاسی افراد جامعهو تضمین امنیت ـ تأمین 

ـ تدارک زمینه های مشارکت عمومی افراد جامعه در روند 
 .سیاسی 

سیاسی و برمبنای آن وجود و حضور احزاب و ـ کثرت گرایی 
 .سیاسی گروه های متعدد فشار

 :ُبعد اجتماعی رفاه : 6. 1. 2

 :ُبعد اجتماعی رفاه اقدامات ذیل را شامل میگردد

الم میان افراد و گروهای مناسبات سـ تدارک و توسعه روابط و 
ترش و تعمیق این همچنان تدارک امکانات جهت رشد، گس. اجتماعی

 .روابط و مناسبات



  631  افغانستان کنونی وضعیت و ملی مصالحۀ 

 

 .حفظ خانواده و حمایت از حریم آن ـ تدارک امکانات برای

، یب پذیر و اقلیت هاـ حمایت از افراد و گروه های اجتماعی آس
 .اجتماعیدر پروسه روابط و مناسبات 

، دارک و تضمین اوقات فراغت از کار بمنظور استراحتـ ت
 .مصروفیت های سالمتفریح و سایر مشغولیت ها و 

 :ُبعد حقوقی رفاه : 3 .1 .2

 :داین ُبعد رفاه تعمیل وظایف ذیل را ایجاب مینمای

، تصویب و انفاذ قانون اساسی و سایر قوانین متمم ـ تسوید
 .های رفاه فردی و اجتماعیارزش جهت تسجیل  ،مدنی مربوط به آن

ن های بین المللی مانند حقوق ـ قبول و انفاذ قوانین و کنوانسیو
سرپرست و سایر  ، مادران و کودکان بیبشر، حقوق کودکان، زنان

 .گروه های اجتماعی

 :ُبعد زیستی رفاه : 1 .1. 2

 :این ُبعِد رفاه، اتخاذ و تعمیل اقدامات ذیل را ایجاب مینماید

در مقابل بیماری مک به سالمت جسمی افراد جامعه ـ حفظ و ک
 .ها و معلولیت ها

 .وانی و انکشاف ذهنی افراد جامعهـ حفظ و کمک به سالمت ر

ـ کمک در جهت ارتقای سطح امید و خوشبینی افراد جامعه 
سطح زندگی و شاخص های مربوط از طریق ارتقای  ،نسبت به زندگی

 .به آن
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مردم از انواع خطرات ناشی از جنگ، ـ حفظ امنیت جان و مال 
 . تجاوز و غارتگری

؛ مجموع شرایط و «رفاه»ظرداشت توضیحات فوق مفهوم درنبا 
کیفیت هایی را افاده مینماید که نیازهای ضروری فردی و اجتماعی 

تامین نماید که همه افراد جامعه  ر آن حِد الزم و ضرورافراد جامعه را د
، صادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقیلحاظ  اقتاز زندگی در آن شرایط از 

 . احساس امنیت نمایند زیستی و روانی

 :تعریف و مختصات جامعه رفاهـ  2 .2

تدارک و تولید ارزشهای »در تعریف رفاه نخست روی اصل 
از ، فرد بعد به توزیع این ارزشها به فرد تاکید و« مادی و معنوی

توزیع می باید قسمی صورت ؛ این اعضای جامعه اشاره گردیده است
ـ بنابر تفاوت  بدون آنکه حد اکثر آن)گیرد تا حد اقِل سهم هر فرد 

، توانایی های جسمی و امکانات افزاری افراد جامعه استعداد های ذهنی
 و تهدید و تنوع چگونگی سهم این افراد در نظام اجتماعی کار ـ تحدید

وی او را در همه حاالت بتواند نیازمندیهای ضروری مادی و معن( گردد
ـ بمثابه شخصیت  ...ـ از جمله مریضی ، معلولیت ، بیکاری ، کهولت و 

 . حقوقی عضو جامعه، برآورده سازد

ارزشهای مادی و معنوی مورد نیاز و متضمن رفاه افراد جامعه 
راد در چارچوب نظام اجتماعی معین، ، بوسیله خود این افزیع آنو تو

ام اجتماعی ـ که متشکل از ساختارهای این نظ. صورت می گیرد
، فرهنگی و سیاسی مختص به خود منجمله دولت  اجتماعی، اقتصادی

باید گفت که در نظام اجتماعی ـ . یاد میگردد« جامعه رفاه»ـ بنام  است
ه رفاه مورد نظر حزب وطن؛ فرد ، فرد از جامعه، با در اقتصادی جامع

مثابه ، بو امکانات افزاری شان انایی جسمی، تونظرداشت استعداد ذهنی
ید نعمات ، در پروسه تدارک و تولشخصیت های تعریف شده حقوقی

، سهم آزادانه گرفته و دولت صرف مسوولیت مادی و معنوی مورد نیاز
قانونی سازماندهی پروسه تولید و توزیع را مبتنی بر اصول انتظام 

پس دولت . ه داردحترام به آزادی فردی، بعهدارشادی نظام اقتصادی و ا
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، مؤظف است نیرو و سیاسی مسوول سازماندهی امور فوق بمثابه نهاد
استعداد افراد جامعه را تحریک و سازماندهی نموده و بکار اندازد تا در 

دی های حد اقل نیازمن»نتیجه امکاناتی تدارک و توزیع گردند که 
ن را تضمین مین و تداوم آ، رفاه آنان را تاافرد جامعه را رفع« ضروری

، هر اده میتوان گفت که در جامعه رفاه؛ به هر فردبا بیان س. نمایند
خانواده و در مجموع به تمام جامعه امکان فراهم میگردد تا با در 
نظرداشت سطح رشد اجتماعی ـ اقتصادی جامعه، نیاز های ضروری 

 :شان در عرصه های ذیل تامین شده بتواند 

وع نایی مالی برای خرید مجمـ امکان وجود سرپناه و توا
، پوشاک و سایر ، اعم از خوراک«مورد نیاز»و « ضرور»کاالهای 

افزار برای بیشبرد زندگی در حدود متذکره و در طول حیات خویش اعم 
چنان در حاالت داشتن کار، بیکاری، ، همیت، جوانی و کهولتاز طفول
 ... .، تقاعد و مریضی

عه از طریق تاسیسات صحت جام ـ تامین و تضمین صحت افراد
 .بیمه ها و سایر نهاد های اجتماعی، عامه

دارایی ها و ملکیت ، مجموع ـ تامین امنیت فزیکی افراد جامعه
 .های شخصی آنان

ـ تضمین حفظ حقوق بشری و تامین مجموع و کامل آزادی های 
، سیاسی و افراد جامعه در عرصه های اجتماعی، اقتصادیفردی 

، علمی، هنری، ادبی:فردیدر تبارز استعداد های  نجملهم ؛فرهنگی
با در  همچنان مدیریت و تشبثات اقتصادی، تخنیکی و سپورتی

آزادی های مماثل سایر  حقوق و نظرداشت عدم تجاوز به حد و مرز
و  ، گروه های اجتماعیحدید این آزادی ها بوسیله افرادافراد جامعه و ت

 .ساختار های سیاسی منجمله دولت

ختص به مجموع ارزشهای جامعه رفاه از طریق نظام حقوقی م
، ین نظام حقوقی بوسیله دولت تضمینا .، تعریف و تسجیل می شودخود

ی از طریق نهاد های جامعه مدنی حمایت و توسط مجموع افراد و تمام
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ه همین ملحوظ ب. ، منجمله خود دولت، رعایت میگرددنهادهای جامعه
جامعه مدنی ـ بمثابه افزار مدافع و حامی های وجود و حضور ساختار

ناپذیر جامعه رفاه  ارزشهای جامعه رفاه ـ  جز الزمی و انفکاک
 . محسوب میگردد

 های اجتماعی قانونی و مستقل ازجامعه مدنی مجموع ساختار
؛ اتحادیه های صنفی، سازمانهای اجتماعی جوانان، دولت اند، مانند

گی، اپوسیون سیاسی دولت، همچنان زنان، کهنساالن، انجمن های فرهن
این نهاد . ق بشری و رسانه های گروهی و غیرههای مدافع حقوساختار

، تنظیم و فومولبندی طرف نقش شان را در امر جمع آوری ها از یک
خواست ها و دیدگاه های بخشهای متعدد جامعه ایفا نموده و از طرف 

، جهت رعایت ع نمودهدیدگاه ها را حمایت و دفادیگر این خواست ها و 
، ظام سیاسی و اجتماعی منجمله دولتو تعمیل در تصامیم و عملکرد ن

به نظام مذکور انعکاس داده و از چگونگی تعمیل آنان بمثابه گروه های 
بدین طریق ساختار . نظارت غیردولتی بعمل می آورند ،اجتماعی فشار

را در تصمیم های جامعه مدنی اصل مشارکت مؤثر احاد و افراد جامعه 
 جامعۀ»این خصوصیت . اجتماعی و سیاسی تامین مینمایند گیری های

 : ذیل متمایز می سازد در دو مشخصۀ« دولت رفاه»را از « رفاه

پروسه تدارک امکانات  ـ  دولت رفاه به اصل مشارکت مردم در
بلکه این امکانات را از منابع عایداتی  ؛، توجه نداشته«رفاه»مادی

 نفت ـ بدست آورده و یک قسمت آن را برای رفع حد اقل دیگری ـ مثالً 
 .نیازمندی های معیشتی افراد جامعه ، به آنان توزیع مینماید 

ـ دولت رفاه به حضور و نقش ساختار های جامعه مدنی و در 
ای سیاسی و تعمیل نتیجه به اثرگزاری مردم بر پروسه تصمیم گیری ه

، «کل اختیار غیر مسوول»ر سیاسی تا، خود بمثابه ساخآن معتقد نبوده
 .عمل نموده آزادی های فردی را مورد تحدید و تهدید قرار میدهد

در برخی از کشورهای نمونه های دولت های رفاه را میتوان 
 . ، مشخص ساخت نفت خیز عربی
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تشکل عناصر : یابد کهدر اخیر این بحث الزم است تذکار 
، پروسه پیچیده این عناصر رفاه و انسجام ارگانیکساختاری جامعه 

می باید حرکت جامعه درین استقامت، اجتماعی ـ اقتصادی است که 
اسی و اجتماعی خردورز تحریک گردد، استقامت های سیبوسیله ساختار

 .بخشیده و رهبری شود

خردورز؛ طرفدار ایجاد، حزب وطن ـ بمثابه  ساختار سیاسی 
و معتقد به نقش ، گسترش و تعمیق ارزشهای جامعه رفاه تحکیم

گروه های ساختار های جامعه مدنی در تامین مشارکت آگاهانه افراد و 
، حزب وطن را به چنان این مشخصه. اجتماعی درین پروسه است

سازمان سیاسی مبدل مینماید که از مجموع عناصر متشکله جامعه 
ز مزد بگیراِن ؛ اعم ااز منافع افراد و اشخاص کم درآمد، بخصوص رفاه

، تخنیکی و جسمی و همچنان از منافع ه های کار فکری، هنریعرص
در تمامی عرصه های حیات  ،فراد و گروه های آسیب پذیر جامعها

 .اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، دفاع مینماید

؛ همانطوریکه مدل های ز تذکار گرد دالزم است این مسئله نی
مشابهت های عام  ود جامعه رفاه در کشور های مختلف، باوجودموج

، مختصات متفاوت از همدیگر را دارند و هیچیک از این نظام انتظامی
، مدل مطرح جامعه رفاه در کاپی مدل دیگری محسوب نمی گردند ها

ت اجتماعی، اقتصادی مرامنامه حزب وطن نیز با در نظرداشت مختصا
، سطح رشد و امکانات کنونی کشور مطرح گردیده که صرف و فرهنگی

 .دل افغانی جامعه رفاه محسوب گرددواند ممیت

 ـ حزب وطن نیروی سیاسی 6

 ـرات و تـرقیخـواهـمـلی، دمـوک

زب وطن را دربنیاد ، حمختصات ملی، ترقیخوا و دموکرات بودن
ساسنامه یی آن ، همچنان در اهداف و وظایف مرامی و اهای اندیشه یی

 .میتوان تثبیت نمود
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د اندیشه یی ـ سیاسی حزب بنیا، اندیشه سیاسی مصالحه ملی
ادر ـن را قـزب وطـاسی، حـی ـ سیـه یـدیشـادی انـن مبـای. ن استـوط

سازد تا واقعیت اجتماعی ـ اقتصادی جامعه افغانی را در کلیت آن و می 
، به هستی و وجود عناصر و حد مطالعه نمودهبمثابه نظام وا

نگی شکل و ، به چگوهای کثیر و متنوع مضمر درین نظامساختار
، موازی و متضاد سیاسی این تمایالت و گرایشات متبارز موافق ماهیت

ساختارها، به توان و گستره نفوذ و اثرگذاری آنان در ظرفیت های 
گی جامعه، نه تنها توجه موجود اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهن

 .مطلوب آن نیز به مبارزه بپردازد ، بلکه برای تغییر و تحولنماید

برین حزب وطن برمبنای اعتقادات اندیشه یی خود به واقعیت بنا
و به « چپ»به« مرکز»کثرت و تنوع گرایشهای نسبی متمایل از 

در هریکی از جوامع بشری و از جمله در وضعیت سیاسی « راست»
در مجموع پروسه  که کنونی جامعه افغانی معتقد بوده و باور دارد

هم  ،این گرایشها وجود داشته ،مل جامعه، تغییر و تکاتاریخی حرکت
زیرا مبارزه . در آینده نیز وجود میداشته باشد اکنون وجود دارد و

 حرکت تغییر و تکامل جامعه میباشدهمین گرایشات با همدیگر، مایه 
نه تغییر تدریجی و تحول )تالش بخاطر حذف کامل فزیکی و سرکوب 

تالش بخاطر یکه تازی ، بوسیله دیگری یکی از این گرایشها( قانونمند
ذهنی و مؤقت آن دیگر محسوب میگردد که در نتیجه جز بحران و به 

ه مذکور، ثمری دیگری بیراهه کشانیدن و در بهترین حالت کندی پروس
تجربه تمامی کشورها از جمله تجارب افغانستان، حقیقت . نخواهد داشت

، ب وطنبنابران حز. را با وضاحت تمام ثابت ساخته استاین مسئله 
چگونگی گستره نفوذ و اثرگذاری اجتماعی آنان )وجود و حضور نسبی 

شور را ـود کـوجـاسی مـای سیـههـریک از سـاختـار(نسبت بـه هـمدیگر
ها ـ  از این ساختارـ منجمله وجود و حضور خود را بمثابه یکی 

کامل تاریخی جامعه افغانی واقعیتی تغییر پذیر در پروسه تغییر و ت
به  ا هر یکی از نیروهای سیاسی مطرح،، تالش بعمل می آورد تدانسته

درگ چنین واقعیتی دست یافته و متکی بر اصل مردم ساالری و 
ین وجود متناسب به گستره تاثیر و نفوذ اجتماعی همدیگر، به عینیت ا

اصل اعتدال در  چنین برخوردی از اختالل. و حضور اعتراف نمایند
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 و تکامل اجتماعی ـ اقتصادی و از بروز ، تغییرپروسه طبیعی حرکت
، عدالت اجتماعی را باعث، بحران درین پروسه جلوگیری نموده

بنیادهای مادی و معـنوی جهت رشد و انکشاف جامعه را تامین و ترقی 
 .اقتصادی را ممکن می سازد اجتماعی ـ

بتنی بر اندیشه سیاست مصالحه ، ممختصات اندیشه یی فوق
، «واقعیتگرا»از یک طرف به ساختار سیاسی ، حزب وطن را ملی

مبدل مینماید که به هدف دستیابی « مردم ساالر»و « کثرت پذیر»
و تامین عدالت اجتماعی  فغانی به ترقی اجتماعی ـ اقتصادیجامعه ا

، بنابر ماهیت ملی بودن این اندیشهمبارزه می نماید و از طرف دیگر 
، ملکرد سیاسی خویشاستگذاری ها و عحزب وطن در مجموِع سی
این . یی با مختصات ملی متبارز میگردد بمثابه یک نیروی سیاسی

مختصات باعث میگردد تا حزب وطن در تمامی ابعاد مبارزه سیاسی 
 ؛وین ، تحکیم و حفظ  ارزش های ملیخویش به دفاع از پروسه تک

یت ارضی و وحدت ملی ، تمامچون استقالل سیاسی ، حاکمیت ملی
روابط و مناسبات کشور با خارج ، حفظ منافع ملی را  دربرخاسته و 

 .محک و معیار عملکرد خویش قرار میدهد 

فسیر مشخص عرصه های مختلف قبل از ورود به توضیح و ت
مندرج متن ( اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی ، اجتماعی،سیاسی)

 ، الزم است بمثابه نتیجه گیریوده مرامنامه و آساسنامه حزب وطنمس
، به کلی ترین استقامت های یل تا اکنون مطرح شده درین سلسلهاز مسا

اساسی معرف ماهیت حزب وطن ـ که در مقدمه مرامنامه آن مطرح 
، ، زیرا دستیابی به همین اهدافگردیده است ـ عطف توجه نمائیم

، حزب را در عرصه های فوق سمت دادهاستقامت های عملکرد سیاسی 
 :و آن اینکه  ضمون ومحتوی می بخشدم

سرطان ) حزب وطن از تاسیس وهمان آغاز فعالیت خویش»
نیروی ماهیتاً جدید سیاسی است كه از متن نهضت آزادیبخش  (1633

، با وارث این نهضت ، قامت برافراشته و ترقیخواه افغانستان و بمثابه
رداشت درسها و تجارب حاصله از آن، بدون ذهنیگری، شتابزدگی درنظ

، اقتصادي تحلیل های علمی از اوضاع اجتماعی، متكی بر وآرمانگرایی
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در  وفرهنگي كشور، اوضاع منطقه و جهان و با احساس مسوولیت
یگر وارد وضعیت سیاسي ، یک بار دبرابر مردم وتاریخ افغانستان

اهم صادقانه باسایر نـیروهاي ملی، ، باروحیه همكاری و تفكشورگردیده
شكالت ، جهت غلبه بر مه و طرفدار جامعه مدنیتحول طلب، ترقیخوا

شهاي عقبگرایانه و محافظه كارانه، گرای كنونی و در ضدیت با هرگونه
 .عمل مینماید

ارزشهای ترقیخواهانه خصلت ملی و دموكراتیِك مبتنی بر 
اسی و سرشت حزب وطن محسوب ، مشخصه اسفرهنگ افغانی

به این ارزشها كه ریشه ، گفتار و كردار خود حزب در پندار. میگردد
برین . فرهنگ و ارزشهای عام بشری دارند، متعهد است های عمیق در

بنیاد حزب وطن طرفدار تحوالت عمیق و كیفی اجتماعی و اقتصادی 
این تحوالت را با توسل به توطئه، عمل نظامی،  است، اما دستیابی به

یر ، سوق جبری جامعه در مسِاعمال زور و خشونت، انحصار قدرت
ر رشد و تکامل اجتماعی ـ كلیشه های ذهنی و پرش از مراحل ضرو

 –، كامالَ مردود میداند و معتقد است كـه تحوالت اجتماعی اقتصادی
اقتصادی در نتیجه تالش میلیونها انسان برای دگرگون ساختن وضع 

امه در یك نامطلوب موجود و نیل به ترقی، عدالت اجتماعی و رفاه ع
بنابرین حـزب پشتیبان . تاریخی، تحقق میپذیرد پروسه ریشه دار

و شگوفایی هرچه  اقتصادی –تحقق رشد وانكشاف اجتماعی  پروسهۀ
با ، كه تدریجی و صلح آمیز آن میباشد، با خصلت بیشتر فرهنگ ملی

انسان هموطن ما میباید صورت میلیون ها  اشتراك آگاهانه و داوطلبانۀ
نیروی آگاه و متشكل  بمثابۀحزب نقش خویش را در این پروسه . گیرد

، سمت دادن و افكار و اندیشه های ترقیخواهانه ، در ترویجسیاسی
رهبری حركت سیاسی هموطنان برای دستیابی به اهداف مذكور، ایفا 

 «.مینماید

، اینک به ل عام مربوط به مرامنامه حزب وطنبعد از طرح مسای
صی می پردازیم که مرامنامه حزب وطن آنان را توضیح مسایل مشخ

در عرصه »بمثابه اهداف سیاسی خویش ـ تحت عنوان کوچک 
و آن  ـ مطرح نموده و برای دستیابی به آنان مبارزه مینماید«سیاسی
 : اینکه
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 ف و وظایف حزبـ اهدا 1. 6

 یــــاســـۀ سیـرصــوطن در ع

راه دستیابی  ؛ حزب وطن متعهد به مبارزه دردر عرصۀ سیاسی
 :به ارزشهای ذیل است

 :سیاسی( پلورالیزم)کثرت گرایی:  الف

ربوط وجود احزاب سیاسی ،اصناف اجتماعی و سازمانهای م
و سازمانهای مدافع ( ن، جوانان و کهنساالکودکان)آنان ، گروهای ِسنی 

و ...( روشنفکران و  ، مردان،زنان)اقشار اجتماعی  ،حقوق آنان
، همچنان ساختار های قومی ، قبیلویاجتماعی مربوط آنان ،سازمانهای 

ر ساختار سمتی و محلی و همه و همه واقعیت های موجود و فعال د
هریک از آنان مختصات و مبتنی بر آن . کنونی جامعه افغانی اند

خود شان را دارند که برای ( منافع)خواست های مادی و معنوی
این خواست ها و . مبارزه مینمایندخواست ها تالش و دستیابی به این 

، بخاطر دستیابی به آنان( ندقانونم)همچنان تالش و مبارزه خردورزانه 
زیرا همین . می باید به آنان حرمت گذاشته شودحق طبیعی شان بوده و 

صورت « تفریط»و « افراط»مبارزه خردورزانه که با پرهیز ازتالش و 
افق، توازی، تقابل و تضاد قرار می گیرند، در گستره جامعه باهم در تو

 بمثابه محرک فضای رقابت سالم را زمینه و گسترش داده، گرفته،
 . تحول جامعه عمل مینماینداصلی تغییر و 

در پروسه مبارزه بخاطر « تفریط»و « افراط»حد جلوگیری از 
و « منافع ملی»، رعایت اصل بی به خواست ها و مطالبات متذکرهدستیا

و  هم افراطزیرا . استق مماثل سایر گروه های اجتماعی حقو احترام به
روسه تغییر و تکامل جامعه هم تفریط متذکره باعث بروز بحران در پ

 ،وحدت ملی)در نتیجه به منافع ملی ، این پروسه را اخالل و گردیده
جریان رشد و انکشاف اجتماعی ـ  ،استقالل سیاسی ،تمامیت ارضی

عدم رعایت اصل  ،زیرا در صورت افراط.  صدمه میزنند...( اقتصادی و
 ،احترام به حقوق مماثل سایر گروه های اجتماعیعدم منافع ملی و 
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مقاومت بالمثل و متقابل این گروه را بر انگیخته تعادل، سازگاری و 
همچنان در . همزیستی اجتماعی را مختل ساخته، مؤجد بحران میگردد

نمیتواند در بستر همگانی صورت تفریط، گروه اجتماعی عامل آن 
نقش خویش را ایفا  حرکت، تغییر و تکامل اجتماعی و همگام با آن،

حرکت این بخش از جامعه، در مقایسه با سایر  درین صورت. نماید
یا خود به تدریج استحاله گردیده، حق  بخش های آن بطی و در نتیجه

را به خود، خویشتن  ت خویش را محدود ساخته و سرانجامطبیعی حیا
، تغییر و هد و یا عامل این تفریط در برابر حرکتنابودی سوق مید

ط را بر جامعه مقاومت نموده میخواهد این تفری سایر بخش های تکامل
آن بخش های مقاومت بالمثل  مجموع جامعه تحمیل نماید؛ بنابرین

تعادل، سازگاری و همزیستی ارگانهای به هم جامعه را برانگیخته بازهم 
 .باعث بحران اجتماعی می گرددجامعه را برهم زده،  مرتبط

نستان گروهای اتنیکی هموطن پشتون، تاجک، هزاره، در افغا
، با کمیت های متفاوت وجود ...ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و 

وی و هم بمثابه آنان هم بمثابه شهروندان منفرِد با حقوق مسا. نددار
ن اند که متناسب به کمیت های می، مالکین این سرزگروه های اجتماعی

ـ که می باید با احصائیه گیری دقیق و علمی مشخص شوند ـ و  شان
، بر مجموع مبارزه خردورزانه خویش، برهمدیگرنتایج کیفی تالش و 

، و تکوین ارزشهای ملی اثر گذاشته جامعه و در نتیجه بر پروسه قوام
جتماعی ـ ا در جریان رشد و انکشاف انقش و مسوولیت شان ر
ایفای موفقانه چنین نقشی زمانی ممکن و . اقتصادی کشور ایفا مینمایند

یک از ، پیشگام و رهکشای هرمیگردد که نیروهای خردورز میسر
، حد اعلی تعهد به توأم با خودآگاهی ملی، گروه های اتنیکی فوق الذکر

، را تبارز دادهو احترام به حقوق دیگران ت و حفظ منافع ملی حمای
رکت مردمی را بسوی پذیرش واقعیت وجود و حضور و همچنان به ح

به حقوق اجتماعی همدیگر سمت هدف تقویت فرهنگ احترام گذاشتن 
صرف درینصورت است که اقوام هموطن، مبرا از تعصب و تنگ . دهند

، تالش و مبارزه دموکراتیک و مدنی همدیگر را بخاطر دستیابی نظری
حق طبیعی هم ( ،اجتماعی ، سیاسی و فرهنگیاقتصادی )به این حقوق 

، اقتصادی مثابه محرک رشد و انکشاف اجتماعیتلقی نموده و از آن ب
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به همین .  ت نموده و به آن احترام میگذارندو فرهنگی کشور حمای
زب در عرصۀ سیاسی؛ چنین ملحوظ در پراگراف اول وظایف ح

 :میخوانیم

ل سیاسی، سرشت ملی خویش از استقال حزب براساس»
ظ و استحکام وحدت ملی دفاع ، حفحاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور

ر رجحان این منافع بر منافع ، بدر صورت تهدید منافع ملینموده، 
 .«حلی تاکید مینماید، سمتی و محزبی، صنفی، قشری، قومی، قبیلوی

رهای اجتماعی احترام به حقوق قانونی و تعریف شدۀ ساختا
، احزاب و (، سنی و جنسیعی، گروه های اتنیکیسازمانهای اجتما)

پیوند  هریک از افراد جامعه، در حدود رعایت و حفظ منافع ملی
حزب وطن؛ نیروی سیاسی معتقد به . ناگسستنی با دموکراسی دارد

 همین ملحوظ به. و متعهد به مبارزه در راه تحقق آن است دموکراسی
ید ؛ قمندرج مرامنامۀ حزبظایف سیاسی در پراگراف دوم اهداف و و

برای تامین حیات مدنی معاصر، »: گردیده است که حزب وطن مبارزه
، اجتماعی و فرهنگی دموكراتیك را تاسیس و تقویت نهاد های سیاسی

، پیروان مذاهب و دون تبعیض همه اقوامبا سهمگیری مناسب وب
یت ن مناطق مختلف كشور ضرور پنداشته، ازتحكیم قانونیت، رعاساكنی

اصول دموكراسی، کثرت گرایی سیاسی، تعمیل انتخابات آزاد، مستقیم، 
كه هیچ نیروی سیاسی و گروه  مساویانه و دموكراتیك به ترتیبی ،سری

فرد یك )مردان از شركِت با حقوق مساوی های اجتماعی اعم از زنان و 
 بانی نموده، معتقد است كه حاكمیت، پشتیدر آن مستثنا نباشند( یك رای

، این مردم افغانستان اند كه حق اسی به مردم افغانستان تعلق داردیس
عویض مشروع حاكمیت دارند از طریق انتخابات قانونی در مورد ت

بنـابرین حزب با انتقال قدرت به طرق غیر قانونی و . تصمیم بـگیرند
مخالف  سلحه، توطئه و كودتاوع منجمله با توسل به زور، انامشر
رانه در احزاب ت ما از نفی كامل تمایالت نظامیگبه همین جه. است

 ام قانونی زمانی تكمیل میگردد كهبه عقیده ما نظ. پشتیبانی مینمائیم
اتباع افغانستان و نهاد هـای جامعه افغانی به شمول ارگانها و مقامات 
دولتی حقوق و مسوولیت های متقابل قانونی داشته و قانون بر ایشان 

 .«بدون تبعیض و تمایز تطبیق گردد بطور یكسان و
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ع مرتبط با بحث در متن پراگراف فوق الذکر ، افزون بر موضو
 :ذیل را نیز قابل توضیح میدانم ، دو مسئلهآغازین درین قسمت

 : ا خشونت ونظامیگری در حیات سیاسیمخالفت ب: ب

ر ضرورت تاکید روی مخالفت حزب با انتقال قدرت به طرق غی
و پشتیبانی ( ، توطئه و کودتاتوسل به زور، اسلحه)روع قانونی و نامش

، از نتایج ایالت نظامیگرانه در احزاب سیاسیحزب از نفی کامل تم
دهه دموکراسی ـ »فاجعه بار وضعیتی ناشی میگردد که عوامل آن طی 

با کودتای نظامی  1612نطفه بندی و در سرطان «  1612ـ  1632
ارز و با انکشافات نظامیگرانه بعدی تحت رهبری سردار محمد داوود تب

، انتقال و یا تقسیم قدرت و سایر اقدامات نظامی بمنظور حفظکودتا ها )
ـ  1632)به وخامت گرائیده و اینک بعد از تقریباً نیم قرن ( سیاسی
ان و در عملکرد ، روبمثابه بخشی از فرهنگ جنگ در ذهن( 1631

نی کشور، نهادینه کنو اثرگذار بر وضعیت« شخصیت های سیاسی»
، حفظ و یا بخاطر بدست آوردن« شخصیت ها»این اکنون . گردیده است

سیاسی  تقسیم قدرت سیاسی بیشتر از تفکر و عمل دموکراتیک و مدنی
یت و تمویل نیروها و به حما ، آنهم با اتکأبه افزار نظامی و توطئه

مبارزه  بنابرین طرح نفی چنین مسئله یی و. محافل خارجی، می اندیشند
برم ، از ضرورت های من در تمام عرصه های حیات اجتماعیعلیه آ

 .وضعیت شکل یافته ناشی میگردد

 :در حیات سیاسی تحکیم و تعمیل قانونیت:  ج

تباع ا»یی که « نظام قانونی»کمیل تشکل ضرورت تاکید روی ت
، حقوق به شمول ارگانها و مقامات دولتی ،افغانستان و نهاد های جامعه

 مسوولیت های متقابل قانونی داشته و قانون بر ایشان بطور یكسان وو 
، نیز از وضعیت شکل یافته موجود «بدون تبعیض و تمایز تطبیق گردد

یخی کشور نیز دارد ـ ناشی کشور ـ که ریشه در گذشته های تار
ساختارهای اجتماعی منجمله سیاسی، اعم از  هم اکنون افراد و. میگردد

، احزاب سیاسی و گروه های غیر قانونی لین دولتینهادها و مسوو
، در نظام حقوقی کشور نه در دولت و اپوزسیون آن« ـ سیاسینظامی »
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یازات فراقانونی خویش ، بلکه صرف به حقوق و امتمسوولیت ها به
عمل مینمایند « کل اختیار غیر مسوول»، هریک از موضع توجه داشته

ن موضع،بر د خویشتن را در چنیو با توسل به زور و توطئه میخواهن
 .تحمیل نمایند مردم

 ،ننهقوه مق ؛قوه اجرائیه دولت؛ نه صرف مسولیت اجرای قوانین
نه صرف ناظر به  سوولیت تقنین قوانین و قوه قضایه،نه صرف م

بلکه هریک از نهاد های مذکور و فرد فرد از کادرها و  ؛تطبیق قوانین
در همه اجراات جزیی و کلی   ،هکارمندان منسوب به نهاد های متذکر

و می باید در صورت تخطی و  شان در برابر قانون نیز مسوولیت داشته
بزرگترین قانون شکن هم اکنون . ، مورد بازخواست قرار گیرندشکایت

در ها و مسوولین رده اول ، خود نهاد های دولتی، کادرو قانون گریز
، تذکار و تاکید روی تبنابرین وضعی. مقامات رهبری کننده دولتی اند

اصل متذکره در مسوده مرامنامه حزب وطن یکی از ضروریات جدی 
مرحله کنونی مبارزه سیاسی محسوب گردیده که می باید نیروهای 

حرکت اجتماعی را در امر تحقق آن،  سیاسی خردورز به آن توجه و
 .استقامت  دهند

 :نستان های سیاسی مظهر ارادۀ مردم افغاجرگه ها، ساختار: د 

تجارب متعدد باستانی و معاصر تاریخی مادر وطن ما مؤید این 
در تبارز اراده اکثریت قاطع از مردم « لویه جرگه ها»حقیقت اند که 

انی کشور و رفع بحران های افغانستان در شرایط و اوضاع بحر
ایفای متداوم . یت و حتی قاطع را ایفا نموده اند، نقش با اهممتذکره

توسط لویه جرگه ها در طول تاریخ کشور که با شرکت چنین نقشی 
، نستان و تائید همگانی همراه بودهنمایندگان صاحب رسوخ مردم افغا

ی را از صالحیت و مشروعیت عنعنوی برخوردار این نهاد اجتماع
نسبت  بنابرین نیروهای سیاسی خردورز نمیتوانند و نباید. ساخته است

به همین ملحوظ در . توجه باشندی ، ببه این نهاد سنتی با اهمیت
مرامنامه ، «در عرصه سیاسی»وان کوچک تحت عن پراگراف سوم

حزب وطن لویه جرگه را نهاد سیاسی »: حزب وطن، چنین آمده است
عنعنوی و باستانی افغانستان برای اتخاذ تصامیم درموارد مسایل اهم 
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، محتوای ارکیب اعضملی دانسته از آن توأم با تكامل نحوه دعوت و ت
در هماهنگی با مقتضیات دموكراسی،  كار و طرزالعمل تصمیم گیری آن

بمثابه یکی از  همین ترتیب ما از تشكیل جرگه ها به. پشتیبانی مینماید
قدرت و اداره ارگانهای ساختار دولتی در مركز و تمام واحد های محلی 

های ه ، جهت انتقال صالحیت های قانونی به جرگدولتی دفـاع نمـوده
ه مسوولیت ، اجتماعی و فرهنگی ساحمذكور برای حل مسایل اقتصادی

 «شان، مبارزه مینمائیم

اجتماعی عنعنوی تاریخی کشور چون لویه جرگه یک نهاد 
تغییر و تکامل  ،امعه افغانی، می باید همپا با تغییر و تکامل جماست
تبارز تغییر و تکامل را ، شکل و محتوی جدید و منطبق با این نموده

برمبنا و با توجه به همین اصل و به منظور مطابقت این نهاد . دهد
طر عنعنوی با مختصات نظام اجتماعی ـ اقتصادی که حزب وطن بخا

تكامل نحوه »ی ، در متن متذکره رودستیابی به آن مبارزه مینماید
در ، محتوای كار و طرزالعمل تصمیم گیری آن دعوت و ترکیب اعضا

 .، تأکید بعمل آمده است«ضیات دموكراسیهماهنگی با مقت

در عین حال قابل توضیح است که نیروهای سیاسی و اجتماعی 
که بنابر اراده و منافع نیروهای خارجی « مرکز گریز»و « مرکزگرا»

، با یت سیاسی کشور بروز داده شده انددخیل و به وسیله آنان در وضع
و به چگونگی تمثیل  طرح ها و مواضع تمامیت خواهانه شان در رابطه

، خواسته اند و میخواهند وضعیت تعمیل قدرت و صالحیت های دولتی
زم به تعمیق این بحران بحرانی کنونی کشور را حفظ و یا در مواقع ال

 . بپردازند

به نیروهای تمامیت حزب وطن معتقد است که در صورت غل
لی ها، والیات، ولسوا)ندگان محالت ، حقوق طبیعی باشخواه مرکز گرا

، تحقق خواست های اجتماعی، اقتصادی در زمینۀ( ها و دهاتشهر
در محدوده واحد اداری مربوطه شان، تحدید و یا سیاسی و فرهنگی 

، در ه نیروهای تمامیت خواه مرکز گریزهمچنان غلب. سلب میگردد
، ادی، اجتماعیوضعیت کنونی ـ که روابط و وابستگی های اقتص

فرهنگی و چی بسا سیاسی میان محالت و مرکز ضعیف بوده و فراوان 
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صدمه دیده اند ـ به خود مختاری القیدانه و در نتیجه به تعمیق هرچه 
بیشتر نفوذ بیگانه ها درین محالت انجامیده و حتی سوال خطر تمامیت 

مایند ، مطرح مینبه نفع برخی از همسایه های مغرض ارضی کشور را
بمثابه  تشكیل جرگه ها»زب وطن طرح معقول ، حضعیتیچنین و در

یکی از ارگانهای ساختار دولتی در مركز و تمام واحد های محلی قدرت 
ر نظرداشت حفظ و را پیش کشیده و مصمم است با د« و اداره دولتی

جهت انتقال صالحیت های قانونی به جرگه های » ، تقویت منافع ملی
ساحه مسوولیت  ، اجتماعی و فرهنگیر برای حل مسایل اقتصادیمذكو
، انفاذ حفظ و تقویت منافع ملی در تسوید «حد»به . مبارزه نماید« شان

ای این جرگه ها را و تعمیل قوانینی توجه میگردد که صالحیت ه
 .مشخص می سازند

 نظام اع ازدوی ملی متضمن حفظ و دفار: هـ 

 لی و خارجیـدات داخـدیـر تهـرابـدر بسیاسی 

ر ار اندیشه یی فعال و جانبداافز ،ه سیاسی مصالحه ملیاندیش
متذکره با  دفاع از ارزشهای. است صلح، منافع ملی و رفاه اجتماعی

اندیشه بوده و به آن ، سرشت و ماهیت این شیوه ها و افزار مدنی
تهدید  ولی این به آن معنی نیست که به فکتور لجاجت و. رجحان میدهد

 منافع ملی ،های مسلحانه دشمنان داخلی، منطقوی و فرامنطقوی صلح
تدارک و بکاربرد  .بی توجه باشد ،افغانستان و ارزشهای جامعه رفاه

و مجهزترین قوای مسلح  ، کثیرالعده ترینبدیده تریننیرومند ترین، آ
تحت رهبری ( دولت مصالحه ملی)بوسیله دولت جمهوری افغانستان 

. ، مؤید این حقیقت است(1631ـ  1631)کتور نجیب هللا دو شهید
سرشت و ماهیت اندیشه سیاسی )بادرنظرداشت دو خصیصه فوق 

، منافع جاجت و تهدید مسلحانه دشمنان صلحمصالحه ملی وفکتور ل
در پراگراف چهارم اهداف حزب وطن ( ملی و ارزشهای جامعه رفاه

حزب بخاطر حفظ و » :تذکار گردیده است ؛ چنین« در عرصه سیاسی»
 حراست نوامیس ملی در حالیكه از تشكیل اردوی ملی با کمیت مطابق

، با كادر مسلكی به ضرورت و با پرسونل كارآزموده، مجرب، با تقوا
تحصیل یافته و سمبول وحدت ملی و همچنان بر استفاده ضرور و 
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مورد  الزمی از سایر امکانات ، پشتیبانی مینماید؛ معتقد است كه مسایل
. لح آمیز و عادالنه حل و فصل گرددص ،اختالف داخلی به طرق سیاسی

، از هر نوع ت رفع تضمین شده تهدید های خارجیهمچنان در صور
تالش بخاطر تثبیت اصل بیطرفي دایمی و غیر نظامی ساختن افغانستان 
از طـریق عقـد توافقـات و تضمین های معتبر بین المللی ومنطقوی تحت 

 «.مان ملل متحد، حمایت مینمایدنظر ساز

 :ز تشکیل جبهه و ایتالف های سیاسیحمایت ا:  و

، سمت دادن و رهبری بارزه سیاسی و مبتنی بر آن تحریکم
اوم پروسه درک ضرورت از شهروندان کشور در تد یکمیت های کثیر

، منافع ملی و ارزشهای جامعه رفاه و آمادگی آنان برای دفاع از صلح
، ین پروسه و تحقق عملی این ارزشها، عملیست پیچیدهسهم عملی در

دشوار و دراز مدت ، که به هیچوجه از یک طرف در توان و امکانات 
یک حزب ـ اگر هرقدر هم کثیرالعده و پرنفوذ باشد ـ بوده نمیتواند و از 
طرف دیگر برخی از احزاب و نیروهای سیاسی بنابر بنیاد های اندیشه 

ن ، عالقمند شرکت در برخی از مقاطع این یی و اهداف سیاسی شا
بادرنظرداشت اصل ضرورت تشریک . پروسه اند و نه در تمامی آن 

همچنان کوتاه مدت و ( جبهه سیاسی)مساعی دراز مدت و استراتژیک 
میان احزاب ، سازمان ها و سایر ظرفیت ( ائتالف های سیاسی)تاکتیکی 

 ف وظایف مطروحۀکه در آخرین پراگراهای اجتماعی همسو است 
حزب با » :؛ چنین قید گردیده است « در عرصه سیاسی »حزب وطن

اعتقاد به این حقیقت كه غلبه بر مشكالت كنونی كشور ودستیابی به 
اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطروحًه مرحله كنونی نمیتواند 

ه اصل تشریك مساعی با كار یك حزب و یـا نیروی سیاسی باشد ، ب
، مراكز علمی حزاب، سازمان های اجتماعی، كانون های فرهنگیسایر ا

ر ملی و مذهبی طرفدار جامعه مدنی، و اكادمیك و شخصیت های با اعتبا
، برای تامین این امر از سیاست تشكیل جبهه واحد سیاسی معتقد بوده
، پشتیبانی نموده برای وها و همچنان از ائتالفهای سیاسیبا این نیر

 «.دت مینمایدتعمیل آن مجاه
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فدار طر»ساعی با نیروهای سیاسی و اجتماعیطرح تشریک م
ـ که « طرفدار جامعه رفاه»، به عوض در پراگراف فوق« جامعه مدنی

، دگی میدان سیاسیهدف استراتژیک حزب وطن است ـ به منظور گستر
جهت شرکت هرچه بیشتر نیروهای سیاسی در پروسه تشریک مساعی 

، صورت جبهه واحد و ائتالف های سیاسی اتسازمانیافته در چوک
  .گرفته است 

 و وظایف حزبـ اهداف  2. 6

 اعیـــــــــور اجتمـن در امـوط

، گسترش و تعمیق ارزشهای حزب وطن جهت ایجاد، تحکیم
جامعه رفاه ـ بمثابه هدف دورنمایی خویش ـ به مبارزه دموکراتیک 

منیت اجتماعی هریِک سیاسی متعهد است، بنابرین دستیابی به تامین ا
، جنسی و اصناِف روندان و همچنان گروه های اتنیکی، سنیاز شه

مشغول در نظام اقتصادی کشور را در اولویت اهداف مبارزه سیاسی 
خویش قرارداده است و مصمم است که جهت تدارک امکانات بمنظور 

زمینه های  سطح مهارت های اجتماعی هموطنان ورشد و ارتقای 
، همچنان جهت تدارک امکانات بمنظور برای آنان تالش نمودهاشتغال 

، حفظ سالمت کانون آنان از اوقات فراغت و تفریح شاناستفاده معقول 
خانوادگی آنان مطابق به ارزشهای انسانی فرهنگ افغانی و حمایت از 

، ساکنین جتماعی آسیب پذیر ـ مانند کودکان، زنانافراد و گروهای ا
، قب نگهداشته شده کشور، معیوبین و معلولینت و مناطق عمحال

خانواده های بی سرپرست و یا دارای عواید کم و ناکافی برای تامین 
معیشت حد اقل شان ـ را از اولویت های اهداف مبارزه سیاسی خود در 

 .عرصه اجتماعی میداند

عرصه »وطن در  ، مرامنامه حزببرای دستیابی به اهداف فوق
 :مشعر است« اجتماعی



  312  ملی مصالحۀ    
 

 

 :تشکیل ساختارهای اجتماعی: الف

مردم افغانستـان »مرامنامه جدید حزب وطن تاکید میدارد که 
آنان در ساختار نهاد  م متعدد است كه باید عینیت وجـودمتشكل از اقوا

دموكراتیك انعكاس های سیاسی واجتماعی افغانستان بطور عادالنه و 
ساختارهای حزب وطن مخالف تاسیس و تشکل . قوی داشته باشد

رمبنای تعصبات تنگ نظرانه اتنیكی، زبانی، سمتی و مذهبی سیاسی ب
، همچنان سؤ استفاده هـای سیاسی و مداخالت غرض آلود خارجی بوده

اهم برادر ساكن كشور را كه بمنظور ایجاد خصومت میان مردم ب
 «.، محکوم مینماید صورت میگیرد

و مبارزه تالش  در سطور گذشته ، به ضرورت و معقولیت
خردورزانه اقوام متعدد هموطن جهت  قوام و تکوین ارزشهای ملی و 
همچنان نقش و مسوولیت آنان بر رشد و انکشاف اجتماعی ـ اقتصادی 

پراگراف . ور، بحث صورت گرفته است، که تکرار آن لزومی نداردکش
فوق ـ نقل شده از  مرامنامه حزب وطن ـ بر وجود و حضور عادالنه و 

تیک اقوام متعدد ساکن کشور در ساختارها و نهادهای سیاسی و دموکرا
 :تاکید میدارد ، با این تفاوت که اجتماعی

 حزب وطن مخالف تاسیس و تشکل ساختارهای سیاسی بر»
. است « مذهبی مبنای تعصبات تنگ نظرانۀ اتنیکی، زبانی، سمتی و 

های سیاسی این تاکید به آن معنی است که در ترکیب هر یک از ساختار 
ـ ( ساختارهای مرکزی و محلی دولتی و احزاب)سرتاسری 

بادرنظرداشت ترکیب اجتماعی ساکنین ساحه مسوولیت و تاثیر این 
، سمتی و حضور هر یک از گروه های اتنیکی، زبانیـ وجود  ساختارها
بطور دموکراتیک تامین گردیده و نباید  همان ساحه، و مذهبی

نحصاری متشکل از افراد یک گروه اتنیکی ساختارهای متذکره بطور ا
پشتون ، تاجک ، هزاره ، ازبک ،ترکمن ، )ساحات مسوولیت شان 

پشتو ، ) ، یا گویندگان یک زبان درین ساحات...( بلوچ ، نورستانی و 
، یا از باشندگان یک سمت و ...(دری ، ازبکی ، ترکمنی ، بلوچی و 

و یا پیروان ( و غربشمال ، جنوب ، شرق )منطقۀ ساحۀ مسوولیت 
. باشند...( شعیه و سنی و )سوولیت یک مذهب از میان ساکنین ساحۀ م
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مام با وضاحت تلف و از جمله تجربه کشور ما نیز های مختتجربه کشور
مؤید نتایج فاجعه بار ساختارهای سیاسی مربوط به یک قوم، گویندگان 

حقایق . ک سمت و پیروان یک مذهب بوده است، باشندگان ییک زبان
های ن این واقعیت اند که چنین ساختارتاریخی و کنونی کشور ما مبی

، وفاق اجتماعی و پروسه تحکیم اسی به نفاق ملی و محلی دامن زدهسی
وحدت ملی و تکوین ملت را با موانع و دشواری ها  مواجه ساخته و 

یجۀ که در نت ت غرض آلود خارجی را تدارک دیده؛زمینه های مداخال
، این ساختار های سیاسی  به افزار دفاع و تعمیق مداخالت مذکور تداوم

 .بیگانه و در مخالفت با منافع ملی، مبدل گردیده انداز منافع 

دموکراتیک هریک از باید تذکار نمود که تامین وجود و حضور 
، سمتی و مذهبی در ترکیب هریک از گروه های قومی، زبانی

داشت ساحه مسوولیت و بادرنظر)ساختارهای سیاسی مرکزی و محلی 
آنان را در ها ، تصامیم و عملکرد سیاسی ، اهداف، شعار(تاثیر آنان

نتیجه وفاق  ، جوشش و وفاق اجتماعی و درسطح ملی متوازن ساخته
ملی را تحکیم بخشیده، به تقویت و تسریع پروسۀ تکوین ملت در 

 اقتصادی و فرهنگی کمک مینمایند  ،عرصه های اجتماعی

مانهای اجتماعی با در نظرداشت ساحه تاثیر و اهداف ساز
، از همدیگر ی دستیابی با آنان تالش مینمایندمطروحه یی که برا

 .تفکیک میگردند 

تاثیر و مسوولیت ـ سازمانهای اجتماعی که دارای ساحه 
های اجتماعی دفاع از حقوق سازمان: ؛ مانند سراسری وطنی اند

، (کارکنان و مزد بگیران)کارمندان ، کارگران و جوانان، زنان
، بنابر خصلت سراسری وطنی ...کارفرمایان، هنرمندان، ژورنالستان و 

، ر نمایندگان تمامی گروهای اتنیکی، زبانی، می باید وجود و حضوشان
مذهبی و سمتی مربوطه شان را بطور دموکراتیک در ترکیب و در 

 .ن نمایندی سطوح رهبری کننده ساختاری خویش، تامیتمام

ـ سازمان های اجتماعی که خصلت سراسری نداشته و نمیتوانند 
؛ مانند انجمن های مربوط به گروه های اجتماعی را شامل گردند تمام
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؛ بطور مثال ف فرهنگی گروه های متعدد اجتماعیبخش های مختل
 انجمن های متعدد که هریک متعهد به حفظ و غنای زبان و ادبیات یک

، بلوچی و سایر زبان های شتو، دری، ازبکی، ترکمنیزبان مشخص ـ پ
این سازمانها و . مروج کشور ـ از این نوع سازمانهای اجتماعی اند

، جهت دستیابی به اهداف مطروحه شاننهاد ها حق و مسولیت دارند تا 
، این حق و مسولیت. ه قوانین کشور سعی و تالش نماینددر مطابقت ب

میدهند که بنابر ماهیت اهداف شان، به ن به سازمانهای اجتماعی امکا
، گویندگان حمایت، حفظ و گسترش حقوق دموکراتیک یک گروه اتنیکی

یک زبان ، پیروان یک دین و یا مذهب و باشندگان یک سمت و یا محل 
پرداخته ، بخش های خاص از جامعه افغانی را در ساختارهای شان 

ا جهت دستیابی به اهداف متشکل ساخته و نیروی اجتماعی تاثیر گذار ر
ان ، تدارک  و بمثابه افزار فشار، بر تصمیم گیری مطروحه ش

عملکرد این . اثر بگذارند( دولت و احزاب)یاسی های سساختار
سازمانها نه تنها تحرک اجتماعی را ایجاد و تشویق مینمایند بلکه 
انعکاس خواسته های متنوع و حتی متضاد آنان در حوزه سیاسی 

تصمیم گیری ها  ،(و احزاب ، با مشخصات فوق الذکر ای دولتیارگانه)
 .یسازدو عملکرد این حوزه را متوازن م

اعی بمنظور اثر گذاری هرچه افزون بر آن این سازمانهای اجتم
ر ، دمنافع و ساختار های تشکیالتی شان، میتوانند با حفظ بیشتر

جمن های مثالٌ ان. فدراسیون های سراسری مربوط شان؛ متحد شوند
، میتوانند در یک ط به زبانهای متعدد مرَوج در کشورفرهنگی مربو

فدراسیون انجمن های زبانها و ادبیات مروج )فدراسیون واحد 
توازن را در عرصه ملی ساختار واحد و در نتیجه اراده م« افغانستان

 .تبارز دهند

 :ـ بهبود کیفی عرضۀ خدمات اجتماعی: ب

، مورد نیاز که الزم و ضرور اند عیآن بخش از خدمات اجتما
بدین . بنیادی جامعه رفاه محسوب میگردندنیز یکی از مشخصات 

، صراحت مرامنامه حزب وطن« عرصه اجتماعی»ملحوظ  بند دوم 
و  حزب از سیاست ها و تدابیری به منظور گسترش شبكه» :دارد که 



  311  افغانستان کنونی وضعیت و ملی مصالحۀ 

 

كودكستانها، عرضه خدمات صحی، : بهبود كیفی خدمات اجتماعی چون
شیرخوارگاه ها، خانه سازی و تهیه مسكن، اعمارپارك ها، تفریحگاه 

ت بـرای سرگرمی های ، ورزشگاه ها و سایرتاسیساا، استراحتگاه هها
سـالم جوانان، اطفال وسالمندان؛ تاسیس بیمه های صحی، تقاعد، 
معلولیت و معیوبیت، حیات، دارایی، ملكیت ها و غیره؛ مواظبت 

، بـدون تبعیض و تمایز از معیوبین، معلولین متـداوم و افته،سازمانی
، تامین حقوق ن جنگ و عودت كنندگان بوطنخانواده های قربانیا

معقول در دوران حاملگی و زایمان برای زنان و اتخاذ سایر تدابیر 
حمایوی از طفل و مادر؛ حمایت همه جانبه از كوچیهای افغانستان 

در اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنان و  بمنظورارتقای سطح زندگی
، حفظ الصحه، تعلیم و تربیه ، اشتغا لقدم نخست در موارد اسكان مجدد

 . ، پشتیبانی مینمایدآنان

حزب از تامین خدمات اجتماعی رایگان برای اقشار نادار جامعه 
 « و برای گسترش آن مبارزه مینماید بوسیله دولت، پشتیبانی نموده

 :ت اجتماعی تامین امنی:ج

یل تامین امنیت اجتماعی بدون انفاذ مبانی حقوقی و تشک
حزب وطن . ساختارهای اجتماعی متضمن آن، ممکن بوده نمیتواند

به امنیت بمثابه نهاد سیاسی متعهد به مبارزه پیگیر در راه دستیابی 
ظایف مرامی خویش در ، مطابق به بند سوم واجتماعی مردم افغانستان

، مصؤنیت از آزادی فكر و بیان »: اجتماعی؛ مصمم است کهعرصه 
، حق واده ها، پست و مخابرات، آزادی انتخاب شغـل و مسلكحریم خان

حق انتخاب آزاد محل سكونت و مسكن، حق آزادانۀ سفر، حق كار، 
انتخاب كردن و انتخاب شدن، حق تشكیل اجتماعات صلح آمیز، تاسیس 

ه های صنفی و مسلكی بخصوص اتحادیه اتحادی: سازمان های اجتماعی
ن و سایركاركنان عرصه های ، محصالان، معلمانهای كارگران و دهقان

انجمن های دفاع از حقوق بشر و از  ،فرهنكی، سازمانهای جوانان
، حقوق معلولین و ، حقوق جوانان، حقوق كودكجمله حقوق زنان

نموده و وظیفه ، دفاع و پشتیبانی معیوبین و حمایت ازحفظ محیط زیست
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خود میداند تا علیه تمام رسم و رواجهای خرافی ئی مبارزه نماید كه به 
 «.را تهدید مینمایدشكلی از اشكال حقوق مدنی اتباع كشور 

 :منع تبعیض میان شهروندان کشور :د

حزب وطن بنابر ماهیت بشردوستانه و عدالت خواهی خویش و 
، که های غیر دموکراتیک ی مخالف گرایشهمچنان بمثابه نیروی سیاس

، مصمم است ح آمیز اجتماعی را مخدوش میسازندزندگی آرام و صل
شهروندان متساوی الحقوق کشور،  علیه انواع مختلف تبعیض میان

ستان نه تنها زنان افغان .بخصوص تبعیض علیه زنان، مبارزه نماید
 می مظاهر جنگ و عقب مانی اجتماعی ـ، از تمامانند سایر هموطنان

، بلکه افزون بر آن تحت فشارهای اقتصادی کشور رنج می برند
حقایق تاریخی کشور طی . تزاید تبعیض جنسی نیز قرار دارندروب

مؤید آن اند که زنان ( 2332ـ  1332) 1681ـ  1631سالهای 
افغانستان با از دست دادن حقوق نسبی که طی مبارزات طوالتی شان در 

بدست ( عیسایی 1332ـ  1333)خورشیدی  1631ـ  1636سالهای 
وق خویش از مواضع دولتی و ، با نقض خشن این حقآورده بودند

نون هم اک. سیاسی حاکم بر آن، مواجه گردیده اند های نظامی ـساختار
، نیروهای راستگرای قرون وسطایی در نیز باوجود مبانی نافذ حقوقی

بالقوه و  ، بزرگترین خطردر اپوزسیون مسلح و غیر مسلح آن دولت و
بادرنظرداشت . وق زنان افغانستان محسوب میگردندبالفعل برای حق

، سؤ استفاده ب وطن هر نوع تبعیض، حزموجودیت چنین تهدیدی
، در بند چهارم خشونت علیه زنان را محکوم نموده جنسی و بکاربرد

حزب »: ظایف مرامی خویش در عرصه اجتماعی؛ تذکار میدارد کهو
بعیض و سؤ استفاده جنسی وخشونت در برابر وطن مخالف هرنوع ت

عرصه های  زنان است و ازسهمگیری فعال زنان افغانستان درتمام
ما . دفاع مینماید( اقتصادی و فرهنگی ،سیاسی، اجتماعی)حیات مدنی 

ازمبارزات سازمانیافته و متشكل زنان آگاه و پیشگام كشور بمنظور 
نان، حمایت و پشتیبانی آرهایی زنان از ستم و احقاق حقوق كامل 

 «.مینمائیم

 :حقوق مهاجرین و پناهندگان افغان :هـ
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 1612ان در سال افغانستان کشوریست که از آغاز بحر
را به  ، گسترده ترین کمیت مهاجرین و پناهندگانخورشیدی تا اکنون

ع مختلف تعمیق و ، که آنان در مقاطکشورهای مختلف جهان داشته
براساس احصائیه های . شان را ترک نموده اندتداوم این بحران، کشور 

 2،3تن ، افغانستان با داشساییعی 2311رسمی سازمان ملل در سال 
بدون رقم بزرگ شامل افراد افغانی االصل )میلیون مهاجر در همین سال

میان ، بزرگترین رقم مهاجر را در (که تابعیت کشورهای دیگر را دارند
ین در حالی است که وزارت ا. کشور های جهان دارا می باشد

امورمهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تعداد افغانهای مقیم خارج را 
. گنده اندکشور جهان پرا 31میلیون نفر میداند که در  3در حدود 

بنابرین هیچ نیروی سیاسی متعهد به منافع ملی کشور نمیتواند و نباید 
ی و ابعاد متعدد زندگ نسبت به سرنوشت چنین کمیت از مردم افغانستان

و تاثیرات آنان بر وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
بنابر درک چنین مسوولتی است که حزب وطن در . ، توجه ننماید کشور

؛ تاکید داشته ظایف مرامی خویش در عرصه اجتماعیپاراگراف پنجم و
سالیان  ما معتقدیم كه مهاجرین افغان و آنعده افغانهائیكه طی» :است 
، جز ی مهاجرت در خارج كشور تولد و یا تابعیت اخذ نموده اندطوالن

با ارزش انسانی  جـامعه افغـانی و بخش بزرگ سرمایۀانفكاك ناپذیر 
حزب ازتاسیس سـازمانهـای فرهنگی این هموطنان و . وطن ما اند

و از حقوق  زمانها بخاطر حفظ ارزشهای افغانیگسترش فعالیت این سا
، ل تابعیت دوگانه آنان دفاع نمودهع این هموطنان بشمول اصو مناف

، اقتصادی و فرهنگی این تدابیر میتواند عالیق سیاسی معتقد است كه
 «.، پیوسته تحكیم و تقویت نمایدمادر وطن اصلی شانآنها را با 

 حزبو وظایف ـ اهداف  6 .6

 ادیـــــۀ اقتصـرصـوطن در ع

ابه رهنمای فکری ـ سیاسی ملی بمث اندیشۀ سیاسی مصالحۀ
صادی نیز ، برخورد سیاسی حزب ما را در عرصه اقتحزب وطن

، اهداف اقتصادی آن را معین و افزار مضمون و استقامت بخشیده
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ت و امکانات کشور ـ دستیابی به این اهداف را ـ بادرنظرداشت مختصا
با توجه به همین اندیشه سیاسی، دوکتور نجیب هللا . مشخص می سازد

، برخورد جدید  1633رهبر و بنیادگذار حزب وطن، در کنگره سرطان 
 :حزب وطن را ؛ چنین وضاحت بخشیدنداقتصادی 

 تفکر جدید حزب ما بر اساس حکم رشد طبیعی تاریخی جامعه» 
مسئله که از لحاظ اقتصادی در برابر . و نه طفره رفتن از آن اتکأ دارد

مکانیزم مؤثر اقتصادی را به  ما مطرح است اینست که چگونه میتوانیم
منظور جلب انواع مختلف سرمایه ها در کشور بسوی فعالیت مثمر و 

، ایجاد کنیم شاف سریع اقتصادی و اجتماعی مجددتامین کننده انک
وبرای این مسئله ما ازطریق توسعه اقتصاد بازار و تشبثات آزاد 

بدار انکشاف با صراحت اعالم میداریم که جان. اقتصادی پاسخ میگوئیم
سریع اقتصادی ـ اجتماعی درجهت ایجاد یک جامعه مدرن و پیشرفته و 

 «.سطح بلند رفاه اجتماعی می باشیم

همچنان دوکتور نجیب هللا طی همین کنگره در رابطه به 
مصوب همان کنگره ـ وضاحت بخشیدند که این  حزب وطن ـ مرامنامه

 : سند

و همزیستی سیستم برخورد جدید حزب را به مسئله مالکیت »
های مختلف اقتصادی مبتنی بر واقعیت های عینی موجود بخاطر رشد و 

، رگذشته اغلباً نادیده گرفته میشدانکشاف اقتصادی ـ اجتماعی که د
 . « بازتاب میدهد

رهنمود فوق استقامت ها و اهداف اقتصادی یی را نیز مشخص 
قتصادی ـ عرصه امی سازند که در مرامنامه جدید حزب وطن ـ در

درین سند حزبی باتوجه به شرایط و مختصات . منعکس گردیده اند
رحله رشد اقتصادی ـ اجتماعی کشور؛ چنین تصریح وضعیت کنونی از م

حزب وطن معتقد است که در صورت نظام مختلط »: گردید است
، بتنی بر احترام به آزادی اقتصادیاقتصادی و انتظام ارشادی آن م

برای عملکرد میکانیزم بازار، رعایت اصول ایجاد فضای معقول 
 ،تقسیم و تخصصی ساختن کار)تولید  افزایش کمیت و بهبود کیفیت
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انگیزه رقابت ، تحریک مؤثر و معقول بهبود کیفیت و مؤثریت افزار کار
ر متشکله عوامل ، تقسیم عادالنه ارزش اضافی بر عناص(و نفع شخصی

جهت خرید مواد خام و  یه، حجم مجموعی سرمانیروی کار)تولید 
ار ؛ کرایه کارگاه و سایر ضرورت هایی که در پروسه تولید بکافزارکار

، تشخیص جواب معقول به سه سوال (میروند و مدیریت جریان تولید
نه ؟ این کاال ها چگوام کاالها تولید و یا تورید شوندکد)اساسی اقتصادی 

الهای مذکور چی کسانی دگان کا؟ تقاضاکننتولید و یا از کجا تورید شوند
ر زمینه و پالن گذاری رشد و انکشاف اقتصادی ـ بخصوص د( ؟اند

نظام اقتصادی کارایی انسجام می یابد که از  تاسیسات بزرگ زیربنایی ـ
ار بوده و باعث افزایش تعادل درونی میان عناصر متشکله برخورد

 «.سطح تولید، ازدیاد سرمایه، کاهش سطح فقر در کشور میگردد

ختلط اقتصادی و نظام م»الزم خواهد بود مفاهیم بکار رفتۀ 
در پراگراف فوق، اندکی « مکانبزم بازار» ، همچنان«انتظام ارشادی آن

 .توضیح گردند

 ارشادی انتظام؛ نظام مختلط: الف

 ازارــــزم بـیـکانـادی و مـــــاقتص

، به نظام اقتصادی گفته می شود که در نظام اقتصادی مختلط
انواع مختلف مالکیت اعم از چوکات آن سرمایه های مربوط به 

و ( مایه دولتی و خصوصیاشتراک سر)، مختلط خصوصی، دولتی
مفهوم  .بطور قانونی فعالیت نمایند، در همزیستی باهم و کوپراتیفی

را افاده  «به حق و درستی رهنمونی کردن»ارشاد ـ که در لغت معنای
فعالیت نظام مختلط اقتصادی، به نقش « شادیانتظام ار»مینماید ـ در 
هریک از « به حق و درستی رهنمونی کردن»جهت  ارشادی دولت

ی درست نظام بخش های سرمایه های متذکره و در مجموع به رهنمون
بنابر همین نقِش دولت است که در پراگراف . اقتصادی، اشاره دارد

، پالن گذاری رشد و انکشاف اقتصادی»رف بر اصل فوق، از یک ط
تاکید بعمل آمده و از « بخصوص در زمینه تاسیسات بزرگ زیربنایی

باید تذکار داد . مطرح گردیده است« میکانیزم بازار»طرف دیگر اصل 
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، از گفته می شود« بازار آزاد»نچه که با آ« میکانیزم بازار»که اصل 
حالت اولی با حفظ اصل رقابت و توجه به این جهت متفاوت است که در 

« ارشادی»ظ محرک انگیزه نفع شخصی در بازار، دولت بنابر نقش حف
، نسبت به وضعیت بازار ناظر بی تفاوت باقی نمانده و در خویش

ر حفظ تعادل میان عملکرد فکتورهای اقتصادی، در بازار مواردی بخاط
تصادی مبتنی بر نظامهای اق، در حالیکه مداخله دولت در مداخله مینماید

 .، مجاز محسوب نمی گردد «بازار آزاد»اصل 

فوق در مسوده مرامنامه حزب وطن  با در نظرداشت توضیحات
اصل کثرت انواع سرمایه و تعادل ضرور میان عناصر و روند های کثیر 

ادی و بنابرین وجود و اقتصادی در پروسه تکامل اجتماعی ـ اقتص
سهم و نقش متعادل هر یک از آنان در پروسه  مالکیت و حضور انواع

ائید گردیده و بنابر چنین رشد و انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی کشور ت
، تالش بعمل آمده است تا طی مبارزه بخاطر انتظام مؤثر فعالیت گزینشی

، بر جلب ممکن سرمایه های مفید خارجی انواع سرمایه های داخلی و
ل گردد، منافع جامعه تامین و رشد و بحران اقتصادی موجود غلبه حاص

، وفور کمیت و اف اقتصادی ـ اجتماعی کشور تضمین گردندانکش
ارتقای کیفیت فرآورده های تولیدی با در نظرگرفتن ضرورت و سلیقه 

رشد و انکشاف افزارکار، ارتقای مهارت . کنندگان یقینی گردندمصرف 
، ن زمینه یابندهای مسلکی مؤلدین؛ اعم از کارفرمایان و کارگرا

تر و ارزانتر بازاریابی بهتر در داخل و خارج صورت گیرد و تهیه به
 . مواد خام ممکن گردد

ام ، نقش ارشادی دولت در انتظبا پذیرش نظام مختلط اقتصادی
های اقتصادی نظام مذکور و همچنان دستیابی به ارزشهای روند

ی مرامنامه م عرصه اقتصاداقتصادی جامعه رفاه است که در بند سو
 :؛ چنین میخوانیم حزب وطن

بر معادن و  در حالیکه حزب وطن از تامین مالکیت دولتی» 
، و آثار باستانی حمایت مینماید به  سایر منابع زیرزمینی، جنگالت

تقویت نقش سرمایه خصوصی و ارتقاي سطح مؤثریت آن، جلب هرچه 
بیشتر سرمایه ها و مساعدت های خارجی بخاطر احیای مجدد اقتصاد 
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جنگ زده كشور توجه داشته و درین میان به اعطای اولویت ها 
ج و تنظیم وسهولت ها جهت سرمایه گذاری بوسیله افغانهای مقیم خار

ما از تعیین معاش عادالنه . بانی حقوقی درین زمینه معتقد استم
 بمنظور استفاده مؤثر از نیرو و استعداد های انسانی توأم با صراحت

و  (ر و بیمه های جنبی آن، قانون کاقانون سرمایه گذاری)های قانونی 
ات از تاسیس بیمه های اجتماعی برای كارمندان و كارگران موسس

 «تی وخصوصی حمایت مینمائیم دول

تداوم این تالش و مبارزه می باید دستیابی به اعمار مجدد 
به . و انکشاف بعدی آن را ممکن سازند اقتصاد جنگ زده کشور و رشد

عرصه اقتصادی مرامنامه جدید حزب وطن؛ ، همین منظور در بند دوم
حزب وطن از پروسه اعمار مجدد » :چنین تسجیل گردیده است

و كارایی بهتر عناصر  ، گسترش، تعمیق این پروسهانستان، تسریعافغ
؛ انكشاف و ترقی اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان متكی بر دخیل در آن

اصل همزیستی سیستم های مختلف اقتصادی، جلب و استفاده اعظمی 
دولتی ، )مطلوب از انواع سرمایه در سکتور های مختلف اقتصاد ملی 

، و در عرصه های صنعتی، زراعتی( پراتیفیکو خصوصی ، مختلط و
، بانكداری، ترانسپورت و مواصالت، ساختمانی، مالداری، تجارت

 توریزم، نشرات، رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی، تعلیم و تربیه،
ارتقای کیفی با توجه به مؤثریت آنها در  موسسات تحقیقاتی و غیره،

، تامین ف بشریسطح زندگی مردم مبتنی بر شاخص های انکشا
اساسات اقتصادی جامعه رفاه همگانی مبتنی بر معیارهای جهانی و 

و  (شهرها و محالت)عیشتی اتباع کشورارتقای متعادل سطح مادی و م
 «.، پشتیبانی مینمایدارمبتنی بر اقتصاد باز

 :اقتصادی جامعۀ رفاه اساساتقای رشد و ارتتوجه به : ب

رشد اقتصادی کشورهای دادن معمول است که برای نشان 
لید یا رشد تو ،رقام در زمینۀ رشد ساالنه اقتصاد، به ارایه امختلف

ولی حقایق مؤید آن اند که این شاخص . ناخالص داخلی اکتفا مینمایند
علی الرغم تشخیص بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نمیتواند به تامین 

ا ثر خانواده هسطح  باالتر رفاه اجتماعی و اقتصادی همه و یا حتی اک
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زیرا تحت پوشش شاخص متذکره  در کشور های مذکور داللت نماید؛
، نصیب مرفه عظم امکانات ناشی از رشد اقتصادیچه بسا که قسمت ا

هم اینکه حلقات حاکم بر  ، یاافراد جامعه گردیدهترین بخش های از 
دولت ها، این امکانات را یا بمنظور حفظ، تحکیم و گسترش قدرت 

، صرف هزینه های نظامی و یا هم استراتیژی های استیال سیاسی شان
گرانه شان نموده و یا در بهترین حالت آن را صرف سرمایه گذاری 

سطح  ای، این رشد به ارتقن صورت هاهای دورنمایی می نمایند که دری
بدین ملحوظ در پاراگراف فوق . رفاه اجتماعی منجر نمی گردد

اساسات  تامین»که متضمن « اخص های انکشاف بشریش»بر
این شاخص به . ، تاکید بعمل آمده است است« اقتصادی جامعه رفاه

، ارتقای سطح تعلیم سرانه بر اساس برابری قدرت خرید ارتقای درآمد
اد سطح امید به زندگی بهتر و در نتیجه به و تربیه افراد جامعه و ازی

ارتقای سطح زندگی معیشتی و فرهنگی بخش های آسیب پذیر و آسیب 
 .پذیر تر جامعه توجه دارد 

 :رشد و انکشاف زراعت و مالداری: ج

، بخش اعظم اقتصاد لل و مبتنی بر آن به دالیل متعددبنابر ع
یز فیصدی بزرگ نون نکشور را زراعت و مالداری احتوا نموده و هم اک

، در کار زراعت و مالداری و آن هم با بکاربرد از شهروندان افغان
بدین . تی و سطح نازل حاصالت، مصروف اندشیوه ها و افزار سن

عصری ساختن و ، به ب وطن به این بخش از اقتصاد کشورملحوظ حز
، توجه حد اکثر مبذول داشته و بر مبنای بند سطح بلند حاصالت آن

ی دستیابی ، متعهد است که برارم عرصه اقتصادی مرامنامه خویشهاچ
 :؛ تالش و مبارزه نمایند به اهداف ذیل در زمینه

 رهای زراعت و مالداری را بخش عمدۀحزب وطن سكتو» 
مسئله زمین و آب بوده و  د كشور دانسته، خواهان حل عادالنۀاقتصا

مرحله نخست، ی مالداری و زراعت در معتقد است كه سكتورها
وجه سیاست های اقتصادی ، در مركز تبمنظـور رسیدن به خودكفایی

براي این منظورمـا از اتخاذ تـدابیرهمه جانبه در مورد آماده . قرار گیرد
ساختن مجدد زمین های زراعتی و سیستم های آبیاری جنگ زده برای 
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ن مدر ، زراعتی ساختن زمین های بایر، تاسیس فارمهایداریبهره بر
وی وادویه ضد آفات و ، ترویج كود كمیاو مكانیزه زراعت و مالداری

ن ، تامیاصالح شده بذری و نسل های حیوانی، تخم های امراض نباتی
، خدمات وترنری وتوسعًه علفچر ها، حفظ  و اعمار بند های ذخیره آب

یم تنظ ،، كانالهای آبیاری، احیای مجدد کاریزهاحفر چاهای عمیق
طرق ، گسترش ساحه و نه از منابع آبی، احیای جنگالتاستفاده عادال

استفاده معقول اقتصادی از آن، حفاظت نسل های حیوانات كمیاب، 
، پروسس و عرضه بهتر نباتات طبی، وسعت ساحوی باغ های مثمر

محصوالت زراعتی و مالداری به بازارهای تجارتی داخلی و خارجی، 
 .پشتیبانی مینمائیم 

انكشاف سكتورهای زراعت و كه متناسب به ما خواهان آنیم 
طح زندگی ومعیشت دهقانان بی زمین، كم زمین و كارگران ، سمالداری

برای این منظور منجمله حزب از تاسیس . زراعتی كشور ارتقأ یابد
سایر  ، خدماتی و استهالكی به نفع زارعین وكوپراتیف های تولیدی

 .زحمتكشان ده حمایت مینماید

زراعت و مالداری نمیتواند بدون توجه به  چون سكتورهای
تجهیز دهقانان ومالداران با فهم مسلكی، مهارتهای بكاربرد وسایل 

، بنابرین ما ازتوجه به تربیت شیوه های پیشرفته كار بهبود یابدمدرن و
، و بخصوص از تربیت نسل جدید آنها مسلكی دهقانان و مالداران

 «.حمایت مینمائیم

 ایـروژه هـپ ایع،ـف صناـرشد و انکش: د 

 ارتو رونق تج استخراج معادن ،انیساختم

های متذکرۀ اقتصاد کشور، بخش های با  بخش رشد و انکشاف
ان بی توجه د که به هیچوجه نباید به آننرا تشکیل میدهاهمیت دیگری 

مینه، حزب وطن مطابق به بند پنجم به همین ملحوظ  و درین ز. بود
تیابی به اهداف ذیل متعهد به مبارزه جهت دس، خود را مرامنامه خویش

 :میداند
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حزب وطن از تمام اقدامات در جهت تقویت و انكشاف سكتور »
، مستظرفه و له نخست صنایع خفیفه، صنایع دستیصنایع و در وه

صنایع كیمیاوی كه زمینه برای انكشافات اقتصادی، ایجاد شغل، تولید 
، همچنان از سرمایه گذاری در و توسعه صادرات را مهیا میسازند كاال

مسكن مجهز با عرصه های ساختمانی بخصوص شهر سازی و تهیه 
سیستم كانالیزاسیون، گسترش شبكه های مدرن مخابرات، مواصالت، 

اهراه ها وشاه لوله های ، احداث شترانسپورت زمینی و هوایی
، هانگردان و سیاحین پشتیبانی نمود، ایجاد سهولت ها برای جهترانزیتی

از هرگونه ابتكار در مورد استفاده مؤثراز ظرفیت های عظیم انرژی 
، آفتاب ذخایر زیر زمینی نفت و گاز، دریا های پر نشیب) شور طبیعی ك

ا شدن افغانستان از این برای خـود كف( داغ و وزش فراوان باد ها 
، گاز و آب صحی ت نموده بر ضرورت گسترش شبكه برق، حمایناحیه

 «.ها و محالت كشور، تأكید مینماید ه تمام شهرآشامیدنی ب

 :انتظام امور مالی، مالیات و گمرکات: هـ

بدون . نظام مالی بخش باهمیت نظام اقتصادی محسوب می گردد 
ری بانکی و سهولت های ، ایجاد امکانات عصولیانتظام بهتر سیاست پ

مشکالت ک الزم و با عملکرد نظام اقتصادی فاقد تحر ناشی از آن؛
ئله با اهمیت و چگونگی انتظام آن، برخورد با این مس. مواجه میگردد

در بند ششم عرصۀ اقتصادی مرامنامه جدید حزب وطن؛ چنین توضیح 
 :گردیده است

حزب وطن در حالیكه روی تعیین و تثبیت سیاست پولی »
توسعه و گسترش شبكه  ازجانب بانك مركزی تاكید مینماید، بر ضرورت

، حِق داشتن حسابات بانكي و انكی، مدرنیزه ساختن بانكهاخدمات ب
، ر امر استفاده از دارایی های شانآزادی كامل و قانونی اتباع كشور د

، به جلب اسعار خارجی پافشاری نموده و باور داریم كه این تدابیر
، تسریع دوران پول و در نتیجه به تامین تحرك الزم در حیات اقتصادی

 «.اد كشور كمك مینمایدرونق سریع اقتص
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ید دولتی نقش و نظام مالیات و سیستم گمرکات در تدارک عوا
کرد قانونی و شفاف را که می باید انتظام و عمل. سهم بسزایی دارند

ظرداشت تامین ارزشهای جامعه رفاه، از حزب وطن بادرن. حایز گردند
ن داده و ، نوعی نظام مالیاتی تصاعدی را رجحاجمله انواع نظام مالیاتی

لیات تصاعدی نظام مالیاتی یی ما. متعهد مبارزه بخاطر تعمیل آن است
مالیات به دولت از جانب شخصیت های حقیقی  است که در آن نرخ تادیۀ

در این . رود ، باال میبا افزایش درآمد آنان( نهادها افراد و)و حقوقی 
ه را بدرآمد شان فیصدی ، نسبت بیشتری از صاحبان درآمد بیشتر روش

 .عنوان مالیه به دولت میپردازند

رکات بمثابه مرزهای اقتصادی همچنان نقش در خور توجه گم
، نظارت و کنترول کشور، در تامین بخشی قابل مالحظۀ از عواید دولت

برچگونگی تعمیل سیاست های دولتی در امور اقتصادی و تجارت 
لی در برابر داخ خارجی و تعمیل سیاست های حمایوی دولت از تولیدات

، باعث میگردد که نیروهای سیاسی به عملکرد این کاالهای وارداتی
بدین ملحوظ حزب وطن در بند هفتم . نهاد با اهمیت توجه مبذول دارند

 :امه جدید خویش ، چنین تشجیل نموده استعرصه اقتصادی مرامن

مالیاتی به طریق مالیات تصاعدی حزب وطن از استقرار نظام »
ما عقیده داریم كه . سیستم واحـد گمركی دفاع مینماید تنظیمو ( مترقی)

ق بدون نوسازی دستگاه اداره دولتی و اداره اقتصاد ملی ازطری
یاست ، مسلكی، متعهد و با تقوا، ساستخدام كـادر های تحصیل یافته

اجتماعی  –، انكشاف و ترقی اقتصادی های دولت در امر اعمار مجدد
بنابرین مدرن ساختن ساختار و عملكرد . دكشور نمیتواند مثمر گرد

 «.اطع علیه مفاسد اداری توأم گردداداره باید با مبارزه ق

 :ـ اهداف و وظایف فرهنگی حزب وطن 3. 6

جنگ و استیالی  کشورما، مبتنی بر ادامۀ حقیقت وضعیت کنونی
های به بنبست کشیده شده  فرهنگ مربوط آن بر مجموع روند
، بر ساختار های ممثل این روند اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

نگ بر روح و روان انسان جامعه ها و در نتیجه اثرات ناگوار این فره
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ملی بمثابه  ندیشۀ سیاسی مصالحۀ، حکم مینماید که هم اکنون نیز اما
، یگانه فرهنگ صلح گذار از فرهنگ جنگ به افزار اندیشه یی ـ سیاسی

ر از بحران کنونی و سوق آن بسوی افزاریست برای برون رفت کشو
 .صلح، ترقی و تمدن

ملی دستگاه افغانی تفکر  بنابرین اندیشۀ سیاسی مصالحۀ
ی است که بمثابه افزار اندیشه سیاسی خردورِز معطوف به وضع کنون

داخلی و تن علل و عوامل ، جهت رفع بحران موجود و ریشه کن ساخیی
، همچنان سوق جامعه بسوی ثبات و ترقی در مرحله کنونی خارجی آن

ه افاده کلی میتوان گفت که اندیشۀ یا ب. ، محسوب میگرددمبارزه
ر از فرهنگ ، دستگاه تفکر سیاسی افغانی گذاسیاسی مصالحۀ ملی

 .جنگ به فرهنگ صلح است

نظرداشت توضیحات فوق است که اهداف و وظایف با در
 هنگی فرمولبندی و در متن مرامنامۀدورنمایی حزب وطن در عرصه فر

ین دیدی، در مقدمه عرصۀ فرهنگی با چن. جدید آن منعکس گردیده اند
 :؛ چنین آمده استمرامنامه حزب وطن

ستانی ما انعكاس دهندًه وطندوستی، گنجینه های فرهنگ با»
. استصلح پسندی، آزادیخواهی، انساندوستی و اسالمی مردم م

عی در جامعه ، نیروی عظیم تحرك اجتماارزشهای فرهنگی مذکور
ان در بستر این ارزشها و شخصیت یك فرد افغ. افغانی محسوب میشوند

حزب . آمیختن آن با سایر ارزشهای زیستی، نضج می یابدبهم  در نتیجۀ
انگی ، بحراِن از خود بیگمعتقد است كه گسست از این ارزشهاوطن 

بنابرین ما سیاست فرهنگی خویش را . ا باعث میگرددفردی وگروهی ر
بربنیـاد این ارزشها و به ترتیبی تنظیم و تعمیل مینمائیم كه امكانات الزم 
جهت غنای فرهنگ هریك از اقوام باهم بـرادرافغان را ـ بمثابه گل های 
رنگارنک و معطر باغستان فرهنگ ملی ما ـ در پروسه همگرایی ملی 

 «.ی فرهنگی جهان معاصر تدارك نمایدارزشها و در همسویی با

چنانچه بارها بر حقیقت وجود و حضور اقوام متعدد هموطن 
مختصات فرهنگی خویش را  افغان تاکید گردیده که هریک از آنان برخی



  323  افغانستان کنونی وضعیت و ملی مصالحۀ 

 

حزب وطن نه تنها به این مختصات توجه و احترام دارد بلکه . دارا اند
غنای این مختصات  از تالش هریک از اقوام هموطن جهت رشد و

فرهنگی شان نیز حمایت کامل بعمل آورده و آنرا حرکتی در استقامت 
 .غنای فرهنگ ملی مان تلقی مینمایدرشد و 

 ـالم درتوجه به دین مقدس اس:  الف

 ص معنویت مسلط جامعۀ افغانیتشخـُ 

، ضد استبدادی و ن بمثابه وارث نهضت آزادیخواهانهحزب وط
، به به تجارب اندوخته شده تاریخی آن توجه ترقیخواهانه کشور و با

نقش عظیم انگیزنده دین مقدس اسالم و شخصیت های دینی و مومنان 
، بنابرین اعتقاد در آزادی دوست و ترقیخواه درین نهضت، توجه داشته

 :؛ چنین تذکار یافته است ول عرصه فرهنگی مرامنامه این حزببند ا

به تمام مردم افغانستان و دین مقدس اسالم دین اكثریت قریب »
عظیم انگیزنده در تشُخص معنویت مسلط جامعه افغانی از ظرفیت 

در  حزب با چنین دركی سیاست های فرهنگی خود را. برخوردار است
عبادات، طهارت و پاكی معنوی و : پرتو ارزشهای دین مقدس اسالم

 جسمی، تقوا و پرهیزگاری، راستی و درستی، خیر و خیرات، صدقه و
رحم  ، صلهً ذكات، تعـاون و دستگیری، صـلح و آشتی، برادری وبرابری

یزگی مادی و ، حفظ پاكو شفقت، همكاری و دوستی، احترام به زنان
دانستن  ، محیط زیست و محیط كار، فرضمعنوی محیط خانوادگی

، ترام به بزرگان و شفقت بر خوردان، احآموزش برای مردان و زنان
، را با دشمنان، روابط نیك با همسایگانروت با دوستان و مدام

احترام به عقاید و باور همزیستی وروابط نیك باپیروان سایرادیـان و 
 .های آنان، تنظیم مینماید

در عین حـال مـا بـا سؤ استفاده از دین جهت فریب و اغوای 
یـله دستیـابی بـه اهـداف سیـاسی، دینداران و بکاربرد آن بمثـابه وس

 «.مخالف استیمبطـور قطع 
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با سؤاستفاده از دین جهت فریب و »طرح مخالفت حزب وطن 
به وسیله دستیابی به اهداف اغوای دینداران و بکاربرد آن بمثا

در پراگراف فوق ، طرح اصولی و بمنظور افاده جایگاه بلند و « سیاسی
فراایدولوژیک دین مقدس اسالم در اعتقادات مردم افغانستان و مبرا 

 .از کشمکش های سیاسی است ساختن آن

به ملحوظ فوق اندیشه سیاسی مصالحه ملی همچنانکه با بی 
ا ضد دینی ساختن سیاست مخالف توجه بودن سیاست نسبت به دین و ی

ین بخاطر بدست ، با سیاسی ساختن دین و استفاده افزاری از داست
 .آوردن اهداف سیاسی، نیز مخالفت جدی دارد

 لیمی،ـام تعـاف نظـرشد و انکش: ب 

 شورـتحصیلی و تحقیقات علمی در ک

قتصادی و ، اجدد عرصه های مختلف حیات اجتماعیاعمار م
فرهنگی کشور جنگ زده ما، قبل از همه به کادر های مسلکی و 

بدون یک نظام کارا و این مأمول . تحصیل یافته ملی ضرورت دارند
با توجه . تواندربیوی ممکن و میسر بوده نمی، تعلیمی و تمؤثر تحصیلی
وم عرصه فرهنگی مرامنامه حزب وطن؛ چنین ، در بند دبه همین مهم

 :تسجیل گردیده است

حزب وطن با درك از اهمیت بزرگ كادر متخصص، مسلكی و »
كار فهم، در گام نخست از بازسازی مجدد و سریع موسسات تعلیمی، 

طرفـداری نموده و  یقات علمی مطابق به مقتضیات زمانتحصیلی و تحق
، ترش سیستم تعلـیم و تـربیه عمومیدرین زمینه خواهـان ایجاد و گس

لی در هماهنگی با ضرورتهای سكتورهای تحصیالت عامسلكی و 
، (…، صنعتی، سـاختمانی،استخراج معادن وزراعتی، مالداری) تولیدی 

ما برای اطفال و . می باشد…، هنری واداری، تحقیقات علمی، مالی
، مات ابتدایی و متوسط حتمی رایگانانان كشور خویش خواهان تعلیجو

ه و استعداد داوطلبان تحصیالت عالی و مسلكی رایگان اما متكی بر عالق
ی رشد همچنان ما از تامین زمینه های بیشترتحصیلی برا. آن میباشیم
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، ادبی و هنری و از تدابیری كه هرچه بیشتراستعدادهای علمی، تخنیكی
ختراعات كشفیات، ا)جگذاری به دستآورد های علمی مبین ار

ین منظور از تشكیل حمایت مینمائیم و برای ا آنان باشد،( وایجادگریهای
، ادبی و هنری بمثابه تبارز دهنده اراده جمعی و انجن های علمی

؛ ازتاسیس ستعدادهای این طیِف از روشنفكرانكانونهای رشد ا
؛ همچنان از ، شبانه و آزادموسسات تعلیمی وتحصیلی داخل خدمت

آموزی در میان داوطلبان کالنسال،  تدابیر تشویقی بمنظور تعمیم سواد
 «.پشتیبانی مینمائیم

 :حفظ آثار و آبدات تاریخی: ج 

آثار باستانی تجسم مادی غنای فرهنگی کشور ما در بستر 
الی استعداد های مردم چندین هزارساله تاریخی آن و نمودار سطح ع

، که متأسفانه نه تنها ن تداوم تاریخی محسوب میگردد، دریسرزمیناین 
بخش بزرگی از گنجینه های گرانبهای این آثار ـ مانند سایر عرصه های 

، بوسیله نیروهای و معنوی کشور ما ـ طی سالهای جنگزندگی مادی 
بلکه همین  ؛افراطی فرهنگ ستیز تخریب و به یغما برده شده اند

ی کشور را مختنق و هنرمندان کشور را با توهین و نیروها فضای هنر
در  به همین ملحوظ. و اذیت قرار داده و قرار میدهند تحقیر مورد آزار

حزب وطن درین جدید مرامنامه  بند سوم و چهارم عرصه فرهنگی
 :؛ چنین تذکار گردیده استزمینه

ی مجدد آثار غارت شدًه حزب وطن معتقد است كه جمع آور»
ملی، آرشیف ملی، كتابخانه ها، گنجینه های هنِر ، گالری مـوزیم ها

غانستان و سایر ، مرمت آبدات تاریخی از وظایف اهم دولت افموسیقی
 «.نهاد های ملی است

 :رشد و انکشاف هنر، زبان و ادبیات: د

با توجه به اهمیت این عرصۀ از فرهنگ پر غنای باستانی 
ما »:نه تاکید گردیده که کشور ما، در مرامنامه حزب وطن؛ در زمی

بزرگی بر گنجینه  داریم كه اندیشه های هنرستیزانه، زیانهای عقیده
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. ندان مستعد كشورما واردنموده اندهای هنری و برروان حساس هنرم
حد اكثر به احیا، بازسازی و  ضرور می پنداریم كه توجه بدین ملحوظ

ازی، نقاشی، گرافی، مجسمه سهنرهـای موسیقی، تیاتر، سینماتورشد 
، خطاطی وغنای ادبیات همه رسامی، میناتوری، شبكه كاری، حكاكی

 «. ، صورت گیرد ر و فولكلورمردمی مازبان های رایج در كشو

 :رشد و انکشاف تربیت بدنی و سپورت :هـ

سپورت و تربیت بدنی نه تنها زمینه های تندرستی و تبارز 
جهانی مساعد  را در عرصه ملی واستعدادهای نسل جوان کشور 

ل سازد بلکه سطح انظباط و مسوولیت پذیری این نسل را در قبامی
و مفید جامعه ، آنان را به اعضای سالم وظایف اجتماعی آنان ارتقأ داده

،  بنابر چنین اهمیتی است که در زمینه در بند پنجم. مبدل مینمایند
 :؛ چنین درج گردیده استعرصه فرهنگی مرامنامه حزب وطن

ان و پهلوانان نامدار تاریخی پرورش قهرمان نستان گهوارهافغا»
، مهارت های در گذشته و حال با امكانات محدودجوانان افغان . است

شـایستًه سپورتی را تبارز داده اند كه طی سالهای جنگ  به این دست 
سایرعرصه هاي اقتصادی و اجتماعی، زیان های  آوردها نیز مانند

بمنظور جبران این خسارات، ایجاد   .بزرگ وارد گردیده است
های نسل جوان كشور و شگوفایی استعدادمصروفیت های سالم برای 

وصی شان ، مـا از اتخاد تدابیرهمه جـانبه به وسیلـه دولت وسكتور خص
، برای ساختمان تاسیسات سپورتی، تدارك البسه و وسایل سپورت

ای سپورتی، بیت كادرها و سپورتمین های حرفوی، تشكیل كلپ هتر
ملی میان تیم ها وكلپ های ، منطقوی و سازماندهی مسابقات محلی

، شركت سپورتمین های كشور در مسابقات خارجی و بین سپورتی
ین های سایر كشورها به افغانستان، المللی و از دعوت سپورتم

 .پشتیبانی مینمائیم

ما عقیده داریم که سپورت های محلی افغانان از ظرفیت های 
برای رشد و انکشاف وهمچنان از جاذبه الزم جهت معرفی به  بزرگ
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وجه معطوف جهانیان و ترویج برخوردار بوده که می باید به آن ت
 «.گردد

 ایف حزبـداف و وظـاهـ  1. 6

 در عرصۀ روابط خارجـیوطن 

میان مردمان و دول کشورهای در طول تاریخ جوامع بشری 
، در عرصه کشورهای همسایهیان مردمان و دول ، بخصوص ممختلف
این روابط بخصوص در . ختلف زندگی روابط وجود داشته استهای م

ده ـ شرایط کنونی ـ که بنابر دالیل متعدد جهان به دهکده یی مبدل گردی
وسعت و گستره ابعاد این روابط، . گسترش هرچه بیشتر یافته است

جهان را با ، سیاسی و فرهنگی کشور های زندگی اجتماعی، اقتصادی
دیده گرفتن آن ناممکن گردیده همدیگر در حدی درآمیخته که نفی و نا

بنابرین دول و سایر ساختارهای سیاسی این کشورها در انتظام . است
باید به این اندیشه های سیاسی و سیاست های عملی شان نمیتوانند و ن

ا حزب وطن نیز بمثابه یک ساختار سیاسی ب. روابط بی توجه باشند
، مطابق به بنیادهای اندیشوی سیاسی اعتبار و پرجاذبه در افغانستان

مأمول فوق را در بخش مشخص ( اندیشه سیاسی مصالحۀ ملی)خویش 
خویش،  1631عمومی مؤرخ پنجم میزان مرامنامۀ مصوب مجمع 

سیاست در پراگراف اول بخش مربوط به انتظام . انتظام بخشیده است
، اصول کلی این روابط؛ چنین های حزب وطن در عرصه خارجی

 :فرمولبندی گردیده اند

 و حفظ بر مبتنی كشور خارجی سیاست تنظیم از وطن حزب»
 كه جدید ابعاد در معاصر جهان درك همچنان ملی، منافع تحکیم

 بقای برای المللی بین وتساند همـكاری باید می آنعمدۀ  خصوصیت
 و منطقوی تشنجات جهانی، مسایل آمیز صلح و سیاسی حل ، بشري

 اقتصادی، همكاریهای تامین از همچنان باشد، ها كشور میان اختالفات
 مشروع منافع با رعایت توأم كشورها، میان ایكولوژیكی و فرهنگی
 «.مینماید حمایت بشری جـامعه مسلم بامنافع آن وتلفیق همدیگر
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، مرامنامه حزب وطن اهداف و باتوجه به مفهوم منافع ملی
را مطرح نموده و جهت دستیبای به آن مبارزه مینماید که به وظایفی 

م در مناسبات بهترین وجهه منافع ملی کشور را هم در حیات داخلی و ه
و روابط خارجی کشورما، حفظ و تحکیم نموده، غنا بخشیده و گسترش 

 .دهد

درک جهان معاصر در »، اصل همچنان در پراگراف مورد بحث
 برای المللی بین وتساند همـكاری)عمده آن  با خصوصیات« ابعاد جدید

 منطقوی تشنجات جهانی، مسایل آمیز صلح و سیاسی حل بشریت، بقای
، ولی تجارب مورد تائید و حمایت قرار گرفته( كشورها میان اختالفات و

دردآور کشورما طی چند دهه اخیر و همین اکنون نیز مؤید آن اند که 
برخی از همسایگان ـ در مناسبات شان عده یی از کشور ها ـ بخصوص 

با کشور ما این خصوصیات را مورد رعایت قرار نه داده و تا اکنون نیز 
عالیمی را درین زمینه نشان نمیدهند و همچنان نمونه های عدم رعایت 

ز کشورهای قدرتمند نیز آن در مناسبات و روابط خارجی برخی ا
می »، کلمات تاکیدی ف فوقنابرین در جمله بندی پراگرا؛ بمشهود است

 .بکار گرفته شده است« باشد... ید با

« کمک ها»افزون بر آن در عرف مناسبات بین المللی آنچه که 
برخی کشورهای دیگر عنوان  برخی از کشورها با« همکاریهای»و 

، به هیچوجه بدون شرط و شرایطی نبوده و نخواهد بود که این میشوند
، رخی از اهداف ومنافع اقتصادی، سیاسیبه بشرط و شرایط دستیابی 

چه . در قبال نداشته باشند فرهنگی و نظامی کشورهای تمویل کننده را
بسا که این به ظاهر کمک ها و همکاری ها، میتوانند نقض و نفی 
منافع بزرگ و بزرگتر کشورهای بدست آورنده و یا هم منافع کتله های 

و یا منطقوی، در قبال ری را در عرصه جهانی بزرگ از جامعه بش
« کمک ها»این « تامین»به همین ملحوظ اصل حمایت از . داشته باشند

رعایت منافع مشروع همدیگر و تلفیق آن با »به « همکاریها»و بذل 
البته آنعده . مشروط ساخته شده است« جامعه بشریمنافع مسلم 

بات کشورهای ـ مثالً برخی از همسایگان افغانستان در روابط و مناس
خارجی شان با کشور ما ـ که خود اصول رعایت منافع مشروع کشور 
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ول متذکره در مناسبات و دیگری را احترام نمی نمایند ، نباید رعایت اص
 .روابط آن کشور دیگری را با خویش، توقع داشته باشند

ی توضیح شدۀ سیاست خارجی حزب با درنظرداشت اصول کل
یف را در تداوم متن وظا ، اینک طرح مشخص این اهداف ووطن

 :مرامنامه حزب، مورد مطالعه قرار میدهیم

 افغانستان مناسبات توسعهً  و بهبود حفظ، از وطن حزب ـ»
 منافع و متقابل احترام مداخله، عدم حقوق، تساوی اصول بر مبتنی

 همسایه كشورهای با و نموده پشتیباني جهان كشورهای همه با جانبین
 برعدم متكی نیك همسایگی همجواری، حسن مناسبات تامین خواهان
 منجمله)اختالفات  وحل متقابل همكاری تامین همدیگر، امور در مداخله

 داشت نظر در با سیاسی و آمیز مسالمت طرق از(مرزی اختالفات
 سازمان پرستی سر تحت جهانی شده قبول معیارهای و تاریخی حقایق

  میباشد المللی، بین مجامع سایر و متحد ملل

 کشورهای با نزدیک مناسبات تداوم و تامین از وطن حزب ـ
 المللی بین کنفرانس عضو کشورهای و انسالک عدم جنبش عضو

 با فرهنگی و اقتصادی سیاسی، متقابل های همکاری از و اسالمی
 تامین در آنان مؤثرتر نقش ایفای به نموده حمایت مذکور، کشورهای

 . است عالقمند منطقوی، معضالت رفع و جهانی صلح

 افغانستان دولت مؤثر و وسیع سهمگیری طرفدار وطن حزب ـ
 و احترام اصل بر همچنان و بوده متحد ملل سازمان های فعالیت در

 تاكید افغانستان، دولت بوسیله المللی بین های میثاق و اصول تعمیل
  مینماید

 جنـگ های سیاست صلح، از دفـاع موضع از وطن حزب ـ
 طرق از المللی بین مسایل حل خواهان ،نموده رامحكوم افروزانه
 اسلحه وازمایش تولید منع از حال درعین میباشد؛ آمیز صلح و سیاسی
 وجود ما .مینماید حمایت( بیولوژیكی  و كیمیاوی ذروی،)جمعی  كشتار
 خطر تنها نه افغانستان همسایگی در و منطقه در را ذروی اسلحه
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 وجود زیرا میپنداریم؛ جهانی صلح بلكه خویش كشور برای بزرگ
 بین مافیای فعالیت كانون به متاسفانه كه ئی منطقه در مذكور اسـلحه
 است، شده مبدل بنیادگرایی و المللی بین تروریزم مخدر، مواد المللي

 و فروش المللی بین مركز به (است داده نشان شواهد چنانچه )میتواند
 انواع به دستیابی دانش و بیولوژیكی كیمیاوی، ذروی، اسلحه قاچاق
 پشتیبانی تدابیری تمام از ما بنابرین .گردد مبدل نیز مذكور، اسلحه

 همسایه كشورهای بخصوص ، آسیا جنوب حوزه كشورهای كه مینمائیم
 سازد مبدل مذكور، اسلحه انواع از اریبه منطقۀ ع را افغانستان

 تجارت پروسس، كشت، علیه كشورها همه تدابیرمشترك از ما همچنان
 جنایات و تروریزم برضد آنان مشترك مبارزه و مخدر مواد قاچاق و

  مینمائیم پشتیبانی ،المللی بین سازمانیافته

 بین اقتصادی روابط در عـادالنه نظم طرفدارتامین وطن حزب ـ
 افغانستان مؤثر و فعال سهمگیری از اصل همین بر مبتنی . است المللی

 بین گمركی و ترانسپورتی ترانزیتی، تجارتی، اقتصادی، های اتحادیه در
  مینماید پشتیبانی ، منطقو و المللی

 سرمـایه عوض، بال های كمك جلب سیاست از وطن حزب ـ
 ترقی و انكشاف ،بازسازی بمنظور خارجی كریدتهاي و گذاریهـا

 تاثیرات از كه مینماید حمایت بشرطی ؛كشور اجتماعی ـ اقتصادی
 و بیغرضانه های همكاری برمبنای و فارغ سیاسی و یایدیولوژیك

  باشد استوار متقابل منفعت

 اثر در افغانستان ویرانی و جنگ چون كه داریم عقیده ما ـ
 پیوسته بوقوع خـارجی جانبه چندین و دوامدار وسیع، مداخـله و تجاوز

 المللی بین جامعه از تا دارند حق ما مردم ،است آن قربانی ما کشور و
 ،همسایه های كشور ثروتمند، كشورهای بزرگ، كشورهای از اعم

 دربازسازی كه نمایند کمک طلبالمللی،  بین موسسات و سازمانها
 نمایند  اداً  مؤثر و گسترده بصورت را خود سهم افغانستان،

 



  361  افغانستان کنونی وضعیت و ملی مصالحۀ 

 

 وثیقۀ تنظیم حیات اساسنامۀ کنونی ـ 3

 دیـدـیت جـاخـلی حـزب وطـن در وضعد

 

، افزار سیاسی یی است وطن مانند تمامی احزاب دیگرحزب 
جهت دستیابی به اهدافی که در مرامنامه این حزب ـ مصوب مجمع 

بنابرین، . ـ  انعکاس یافته اند ( شهر کابل) 1631عمومی پنجم میزان 
این افزار چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ عملکرد خویش، می باید 

یابی به ی انجام چنین رسالتش در قبال دستکارایی الزم و ضرور را برا
اساسنامه جدید حزب وطن بمثابه . اهداف و آرمانهای متذکره، دارا باشد

، بادرنظرداشت چنین مختصاتی با اعتباِر تنظیم حیات داخلی حزبوثیقه 
به همین ملحوظ در همان آغاز . تسوید ، تصویب و نافذ گردیده است 

، به بنیاد های حزب وطن بعمل آمده فی که ازمتن اساسنامه و تعری
هداف و تنظیم حیات درونی حزب وطن؛ چنین واحدی جهت تعیین ا

 :اشاره صورت گرفته است

 وطنی سراسری سیاسی سازمان شكل عالیترین وطن حزب»
 مؤمن متعهد، آگاه، پیشگام، افراد آن در كه است افغانستان وطندوستان

 با گردیده، متحد داوطلبانه بطور افغانستان، مردم ازمیان وقف، با و
 ترقیخواهانه و دمكراتیک ارزشهای به اتكا با و ملی وفاق به اعتقاد

 تحکیم، ایجاد، جهت بشری، عام شده پذیرفته اصول و افغانی فرهنگ
 و رفاه جامعه اقتصادی ـ اجتماعی ارزشهای تعمیق و گسترش

 خویش، شده تدوین مرامنامه بر مبتنی آن، الزمی مدنی ساختارهای
 .مینماید مجاهدت

 نهضت وارث و تاریخی تكامل قانونمند محصول وطن حزب
 آن متن از بوده، ما باستانی سـرزمین مـردم تـرقیخواه وآزادیبخش 

 نهضت این از حاصله تجارب و درسها درنظرداشت با برافراشته، قامت
 اهداف معاصر، جهان حقایق و خواهانه صلح های اندیشه با آن تلفیق و

 به اعتقاد .مینماید تنظیم را خود درونی حیات و نموده معین را خویش
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 ؛«خیر الصلح و»جاویدان  اصل بر مبتنی ملی مصالحۀ سیاسی اندیشۀ
 سیاسی پلورالیزم و دموكراسی جمله واز مدنی جامعه ارزشهای به باور
 سرشتی، بنابرچنین. میدهد تشكیل را وطن حزب سرشت عقیدتی، –

 و دموكراسی اصول بر مبتنی نیز را خویش درونی حیات حزب
 حزب اعضای تا میبخشد؛ انتظام( تنوع در وحدت)نظریاتی پلورالیزم

 نیروهایی آرایش در را شان جایگاه و ارایه را نظریات تنوع بتوانند
 و مرامنامه مندرج ارزشهای رعایت با حزب درون در که نمایند تثبیت

 «.مینمایند یا و نموده تبارز آن، اساسنامه

هم درمتن  توضیحات فوق میرساند که هم در متن مرامنامه و
بار نیز به ماهیت و مضمون اندیشۀ  ، ایناساسنامه جدید حزب وطن

نهضت »از « درسها و تجارب حاصله»ملی اتکا و به  سیاسی مصالحۀ
توجه صورت گرفته « ماازادیبخش و ترقیخواه مردم سرزمین باستانی 

بدین ملحوظ ؛ این حزب هم از لحاظ تداوم تاریخی و هم از لحاظ  .است
بکاربرد  و( 1)توجه به جنبه های مثبت و منفی تجارب این نهضت 

، نها محصول قانونمند تکامل تاریخی، نه تارزشهای مثبت این تجارب
 .وارث این نهضت نیز محسوب میگردد بلکه

ج از تجارب تلفیق فرآورده های اندیشه یی و عملی یی منت
تاریخی نهضت آزادیبخش و ترقیخواه میهن ما، با مختصات عینی 
وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی کنونی و 
تغییریافته کشور، منطقه و جهان و همچنان تاثیرات متقابل این اوضاع 

بر همدیگر و استنتاج ( اوضاع کنونی داخل کشور، منطقه و جهان)
ت اسناد اساسی و در اصل دیگری است که در تعیین ماهی ،نهایی از آن

 .ب وطن، بدان توجه صورت گرفته استص و تعریف حزنتیجه در تشخـُ 

 :الف ـ اصل دموکراسی در حیات حزبی

از تکامل اجتماعی ـ اقتصادی  چون حزب وطن، درین مرحلۀ
 را دستیابی به ارزشهای جامعۀ، هدف دورنمایی خویش جامعۀ افغانی

، قرار الزمی آن بر مبنای اصول دموکراسیرفاه و ساختارهای مدنی 
خود حزب نمیتواند و نباید حیات درونی خود را در انطباق با   داده است،
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زیرا حزبی که به تحقق . ها و اصول دموکراسی تنظیم ننمایدارزش
ارزشهایی برای خود و در درون خود نمی پردازد، ادعای آن جهت 

چنین ارزشها در سطح جامعه و جهان، نمیتواند حقق مبارزه برای ت
ق افغانستان و زندگی و تجربه حزب دموکراتیک خل. قابل اعتبار باشد

 .سایر احزاب همطراز، مؤید این حقیقت اند

 نظریاتی پلورالیزم ،جدید حزب وطن اساسنامه مختصات یکی از
 .است حزب مرامی اهداف به دستیابی چگونگی زمینۀ ، دردرون حزبی

دارای  به ملحوظ همین ضرورت است که حزب وطن بمثابه حزبی
 نیز  را خویش درونی حیات»، اینک سرشت کثرت پذیر و دموکرات

 انتظام( تنوع در وحدت)نظریاتی پلورالیزم و دموكراسی اصول بر مبتنی
 شان جایگاه و ارایه را نظریات تنوع بتوانند حزب اعضای تا میبخشد؛

 رعایت با حزب درون در که نمایند تثبیت نیروهایی آرایش در را
. «مینمایند یا و نموده تبارز آن، اساسنامه و مرامنامه مندرج ارزشهای

بخاطر تحقق همین اصل تذکاریافته در تعریف حزب وطن است که در 
آمده؛ که هر ، تاکید بعمل ل ماده سوم اساسنامه جدید حزب مابند او

 :عضو حزب حق دارد

 در حزب، درونی حیات در «درتنوع وحدت» اصل رعایت با»]
 بگیرد، سهم فعاالنه حزب دورنمایی و جاری مسایل روی ها بحث

 در حزبی، جلسات در - آن از حمایت جلب بمنظور - را خویش نظریات
 های رسانه سایر و حزبی درمطبوعات حزب، اعضای سایر میان

 درآرایش را خویش جایگاه نظریات براین مبتنی و مطرح گروهی
 و مرامنامه رعـایت با حزب دردرون كـه نماید تثبیت نیروهایی
 .[«مینماید یا و نموده تبارز سند، این مندرج ارزشهای

با اشاره به مشخصه فوق، در گزارش اساسی تصویب شده 
ن؛ چنین تذکار حزب وط 1631میزان  1بوسیله مجمع عمومی مؤرخ 

 را معقولی و مشروع های بندی دسته مشخصه این»: بعمل آمده است 
 درون مبارزه سو یک از که میدهد قانونی تبارز مجال حزب درون در

 از و داده زمینه محتمل، های کاستی و انحرافات رفع بمنظور را حزبی
 دینامیزم و تحرک باعث معقول، های رقابت انگیزش با دیگر سوی
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 تحرک چنین اهمیت بر بنا حزب .میگردد حزب درونی ساختارهای
 آن و تنظیم را رهنمودی آن، معقول انتظام و خویش درونی درحیات

 خواهد تصویب و مطرح خویش مرکزی شورا جلسات از یکی رادر
 .«نمود

معموالً در تداوم آن بخش از حیات حزبی گذشته و به تاریخ 
ا . خ. د. اعضای کنونی حزب وطن که به حسپرده شدۀ آن نسل از 

وهی از اعضای حزب و عملکرد گر« فرکسیون»مفهوم ، مرتبط بودند
نت به حزب و به ، نه تنها قابل نکوهش بلکه خیاتحت همین عنوان
ترین ، بد«!فرکسیون باز»به همین ملحوظ خطاب و  آرمانهای آن تلقی

این وضعیت گدام . میشد، محسوب ناسزای سیاسی و تحقیر مخاطب
 :ایجی را در قبال خویش باعث گردیدنت

ده ، کادرها و اعضای حزِب به تاریخ سپریک از رهبران هیچ
منکر این حقیقت نیستند و نمیتواند  شده دموکراتیک خلق افغانستان،

، در درون منکر باشند که در تمامی دوران حیات سیاسی این حزب
، ها« جناح»وعیت اساسنامه یی، نه تنها ، برخالف ممنتشکیالت آن

ون های متعدِد رسماً تعریف ناشده، یبلکه در هریک از جناحها، فرکس
یون ها در خفا و بدون چون این جناح ها و فرکس. وجود داشته اند

بدون وجود فضای تقابل اندیشه  ، در محدوده افراد همراز وتبارز علنی
سلیقه ها  فاقد طرح اصولی و در حیطۀ ، چه بسا کهیی، شکل میگرفتند

، یا مقام و موقف موجود حفظ و تحکیم) و منافع مستور شخصی افراد
و آنهم افراد پرقدرتی ( ام باالتر و صالحیت های بیشترـبدست آوردن مق

ـ که چه بسا منابع این قدرت نیز در داخل حزب و حتی داخل کشور 
نبودند ـ در حلقات رهبری و آنهم رهبرانی میچرخید که خود در تمام 

از جلسات و جلسات حزبی با رای مثبت شرکت نموده ولی در بیرون 
، اندیشه ها و طرح های حیات رسمی حزب، با برخوردهای عوامفریبانه

ف آنانرا به اعضای فرکسیون خویش، توأم با توصیۀ حفظ برخال
، ضایت کامل، تلقین مینمودند که خود در داخل جلسات یا به ررازداری

بنابر نبود شجاعِت تبارز  یا بنابر فقدان منطق و استدالل و یا هم
چنین خصوصیتی نه تنها به . فت، با آنان موافقت نموده بودندمخال

تشکیالت حزب را پیوسته زجر مرض دردناکی مبدل گردیده بود که 
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کاست و چه  ، بلکه در بهترین حالت از تحرک و مؤثریت آن میمیداد
 .و یا برخورد نظامی کشانیده می شدبسا که به انشعاب 

 و نبود رسمی فرکسیون ها افزون بر آن با تسلط ایدولوژی معین
، تشکیالت حزب رسماً فاقد در حزب دموکراتیک خلق افغانستان

میکانیزم تصحیح و تکامل اندیشه یی ـ سیاسی و در نتیجه فاقد 
میکانیزم جلوگیری از اشتباهات، کجرویها و انحرافات، همچنان تسلط 

نتی فاقد تحرک و بی س( رهبران)کیش شخصیت و تداوم سلطه رهبر 
مسلط یی ، ضعف اخالقی در نتیجۀ تسلط چنین وضعیت. بتکار گردیدا

مرکزیت »کراسی در اصل شد که با ترس و تشویش از قطب دمو
در حیات « انظباط آهنین»و« مرکزیت خدشه ناپذیر»، به «دموکراتیک

، اتکای «رهبررهنمودهای داهیانه »حزبی ـ و آن هم در حول اراده و 
، مثالی است از دموکراتیک خلق افغانستانحزب . مطلق تعمیل میگردید

، صرفنظر از آنکه ی احزاب همطراز در کشورهای مختلفحقیقت تمام
، فعالیت مینمودند و یا در کدام شرایط اجتماعی ـ اقتصادیاین احزاب 

 .نمایندفعالیت می

با استنتاج از حقایق فوق و تلفیق آن با تجارب احزاب معتقد به 
بارز بلوغ سیاسی و ن بود که حزب وطن با تدموکراسی در پهنه جها

، مطابق به متن فوق الذکر از اساسنامه جدید خود، به اعتماد به نفس
شکیالت حزبی، وجود و حضور مشروط فرکسیون ها در درون ت

زیرا وجود فرکسیون ها در ساختار تشکیالتی . مشروعیت بخشیده است
ما . د تعمیل میگردیدری یی است که بایاحزاب افغانی پدیده جدید ضرو

، خالی از اشکال نخواهد مبادرت به آن بمثابه تجربه جدید میدانیم که
بود اما باور ما اینست که حزب ما بادرنظرداشت تجارب و درسهای 

، میتواند و کادرها و فعالین خویشگذشته و بلوغ سیاسی آزموده شده 
عهده تحقق باید بتواند با اشتباهات و خلل های احتمالی کمتر، از 

تثبیت ارزشهای مثبت آن،بدر آید و یک بار دیگر  مؤفقانه این تجربه و
نقش و مسوولیت خویش را بمثابه ساختار سیاسی رهکشا در کشور، 

 .ایفأ نماید
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در تشکیالت حزب  هافرکسیون اصل اساسی شرط وجود و حضور
وطن اعتقاد به درستی ارزشهای مندرج مرامنامه حزب وطن و کمک 

زماندهی ابعاد مختلف مبارزه سیاسی جهت دستیابی به تحقق این به سا
اصول مندرج در  ارزشها و تنظیم هرچه بهتر حیات درونی حزب مطابق

این بدان معنی است که فرکسیونهای متذکره . اساسنامه حزب است
را جهت دستیابی به اهداف ( چپ ،میانه و راست )گرایش های متفاوت 

بدین ملحوظ گرایش . امه حزب تبارز میدهندرج مرامنو ارزشهای مند
های سیاسی مغایر و مخالف اهداف و ارزشهای مندرج مرامنامه و 
اساسنامه حزب بوسیله فرکسیون ها، ماهیت فرکسیون حزبی آنان را به 

مشروعیت حزبی شان را سلب فرکسیون ضد حزبی مبدل نموده، 
گرایش های  بنابرین فرکسیون های متذکره صرف در حول. مینماید

متفاوت فوق الذکر سیاسی معطوف به تحقق بهتر ـ از دیدگاه هر 
داشته نه بر فرکسیون ـ اهداف و ارزشهای مندرج مرامنامه مشروعیت 

، زبانی و غیره مسایلی که مغایر محور گرایش های قومی، سمتی
 .جات مرامنامه و اساسنامه حزب انداهداف و ارزشهای مندر

اسی در درون مظهر آزادی و دموکر فرکسیون های حزب که
، توسط انتخابات در تمام سطوح حزب ،حزب و برای حزب بوده

تکا دارند که در پشتیبانی مشروعیت کسب نموده و بر کمیتهای آرای ا
 . از خود، در درون حزب برمی انگیزند

، میتوان ارزشهای مورد توقع با استنتاج از توضیحات فوق
سیون های مشروع ـ که رهنمود شورای ناشی از وجود و حضور فرک

، حقوق و از تصویب و انفاذ؛ اصول مشروعیتمرکزی حزب بعد 
مشخص ، همچنان حدود و چگونگی فعالیت های شانرا مسوولیت ها

 :خواهد ساخت ـ در حزب وطن را؛ چنین فورمولبندی نمود

مؤثری را جهت  ـ ساختار تعریف شدۀ توأم با کارایی معقول و
دموکراسی در حیات حزبی ایجاد مینماید که عملکرد آن اصل رعایت 

، از احمال های این اصل در حیات حزبی گردیدهباعث تحقق تمامی ارزش
، «کیش شخصیت»، تحمیل (تیم رهبری)نحصاری تمایالت رهبر نفوذ ا
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در سیاست  ، احتمال اشتباهات راروی ها و انحرافات جلوگیری نمودهکج
 .ین سیاست ها، تا حدود زیاد  تقلیل میبخشدگذاری و در پروسه تعمیل ا

ـ آزادی بیان و مباحثه و به این وسیله کثرت نظریات را در حول 
ربوط اهداف و ارزشهای مندرج مرامنامه حزب و در پیرامون مسایل م

و  ، گره گاه های نظریاتیبه چگونگی انتظام حیات حزبی بار آورده
در نتیجه باعث غنای فکری  و ، مقاطع مبهم آن را توضیحتجربی را باز

، سیاست گذاری و تعمیل سیاست ها را متعادل و عملی حزب گردیده
 .ه از افراط و تفریط مصوون میداردساخت

ـ جاذبه اجتماعی حزب را در گستره تمامی برداشت های 
از اهداف و ارزشهای مندرج مرامنامه آن، ( چپ، راست و میانه)ممکن

های  تبار و نفوذ حزب در میان اقشار و الیهتقویت نموده به ارتقای اع
 .متعدد اجتماعی، کمک مینماید

ـ رقابت مشروع و تعریف شده میان فرکسیونهای درون حزبی، 
تحرک و دینامیزم  ، برایفع رکود و جمود حیات حزبی گردیدهباعث ر

جاد های حزبی، در درون حزب نیز پیوسته انگیزه ایحد اکثر ساختار
 .تداوم میبخشندنموده و آن را 

، ات پـرتحرک فرکسیون های درون حزبیارزـریان مبــ در ج
ود را ـوده و خـبارز نمـربیه و تـزبی تـوان حـد و پرتـای مستعـکادر ه

این پروسه به انتخاب افراد در مقامات رهبری کننده . می شناسانند
، کمک شایان ه انتخاب کادر رهبری حزبفرکسیون ها و در نتیجه ب

میلی و یا هم ، تحاز پیش کشیدن افراد فاقد صالحیت، تصادفی هنمود
 .، جلوگیری بعمل می آورد(رهبران)مطیع رهبر 

، اعضا و بخصوص شخصیت های ـ فرکسیون های درون حزب
، در تیررس نقد قرار داده همدیگر را پیوسته تحت نظر داشته طراز اول

شان را به رخ اخالقی  و کوچکترین اشتباه و یا ضعف های سیاسی و
، در جلسات حزبی مطرح و حتی در مطبوعات حزبی منتشر آنان کشیده

شخصیت ها در مقامات حزبی و در نتیجه مانع وجود و حضور چنین 
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این اصل در منزه نگهداشتن کادر رهبری حزب از اشتباهات . میگردند
 .قی کمک در خور توجه بعمل می آوردسیاسی و ضعف های اخال

 یشه یی، کادریـ ابعاد اند ب

 و ســــاختــاری حـزب وطـن

بنیادهای  ،هویت هریک از احزاب سیاسی را در جامعه و جهان
ی و سیاست های جاری و دورنمایی شان تعریف و ، اهداف سیاسریفک

محتویات این مشخصات می باید بوسیله اعضای احزاب . تمثیل مینمایند
و  اد جامعه به درستیبیان و با جلب اعتقاد کمیت های از افر مذکور

ین اهداف را در استقامت دستیابی به ا حقانیت آن، این نیروی اجتماعی
صرف بدین صورت است که یک حزب . سمت داده و رهبری نماید

سیاسی جایگاه مشروع خویش را در وضعیت سیاسی کشور تثبیت 
ی خویش را در یک نموده و امکان انجام پیرومندانه رسالت تاریخ

بنابرین در هریک از احزاب و از . کراتیک، تدارک مینمایدجامعه دمو
؛ توجه معطوف گرددن ب وطن، می باید به سه ُبعد هستی آجمله در حز

 :این ابعاد با اهمیت عبارتند از

ای یک ـ به بنیاد های اندیشه یی، اهداف سیاسی و سیاست ه
 عملی دستیابی به این اهداف؛

سازمان یافته  اجتماعی افرادنده حزبی و دوم ـ به مختصات براز
؛ بخصوص کادرهای سرشناس و در رأِس اهرم (اعضای حزب)

 تشکیالتی به کیفیت برازنده شخصیِت کادر رهبری آن ، و درنهایت؛

سوم ـ به چگونگی ساختار منظم و مهندسی شده تشکیالتی و 
سطح کارایی و مؤثریت این ساختار در وضعیت سیاسی و اجتماعی 

 معین .مشخص

وی مختصات اندیشه یی، اهداف دورنمایی و بلند مدت مندرج ر
این حزب به طور  مرامنامه حزب وطن و سیاست های عملی و جاری
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درین .الزم دانسته نمی شود مفصل بحث صورت گرفته، تکرار مجدد آن
مطرح در فوق؛ به مختصات برازنده فردی  مقطع به دو مسئله دیگر

دوگانۀ در وجوح  اجتماعی آنان ووطن در حیات حزبی و اعضای حزب 
مسوولیت ها و حقوق ایشان و همچنان به مختصات ساختاری حزب 

 .وطن خواهیم پرداخت

 نـوطزب ــــات کادری حـــمختص: ج

 اعضـای آنای ـهیتـحقوق و مسوول

در تمام جوامع معاصر بشری، بیش از تمامی بخش های از 
حیات شخصی، فامیلی، جامعه، به سالمت شخصیت کادرهای سیاسی در 

اجتماعی و سیاسی آنان، توجه حد اکثر معطوف گردیده و معطوف 
روفی از میان سرمایه داران، ای شخصی افراد معـضعف ه. میگردد

های علمی، هنری، فنی و سایر بخش های از جامعه، ضعف های کادر
شخصی آنان تلقی گردیده، جدی گرفته نشده، باعث تحریک افکار 

دیده و تهدیدی را متوجه منافع نهاد های اجتماعی و یا اجتماعی نگر
ولی گوچکترین . اقتصادی یی نمی سازد که این افراد مرتبط به آنان اند

ضعف شخصی کادر سیاسی ـ که مدعی رهبری سالم حرکت سیاسی 
جامعه است ـ باعث تحریک افکار جامعه گردیده، اعتبار و حیثیت حزب 

اده، بنابرین هم جامعه و هم حزب مربوطه را مورد سوال قرار د
تجارب متعدد تاریخی و . مربوطه، آن را قابل گذشت و اغماض نمیدانند

زنده مؤید این حقیقت اند که ضعف و فساد در شخصیت کادر سیاسی، 
این  .معه را به انحراف و فساد کشانیده، بدنام میسازدحرکت سیاسی جا

ارق العاده برخوردار مسئله بخصوص در جامعل افغانی از حساسیت ق
طن در سطر اوِل تعریفی که از حزب و بنابر چنین اهمیت است که .است

 :دید آن بعمل آمده؛ چنین میخوانیمدر اساسنامه ج

 وطنی سراسری سیاسی سازمان شكل عالیترین وطن حزب»
 مؤمن متعهد، آگاه، پیشگام، افراد آن در كه است افغانستان وطندوستان

. اند«...گردیده متحد داوطلبانه بطور افغانستان، مردم ازمیان وقف، با و
وطندوست بودن، پیشگام بودن در وقف و فداکاری بخاطر تحقق اهداف 
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و آرمانهای حزب وطن، آگاه بودن از مسوولیت و رسالت تاریخی 
خویش بحیث عضو حزب وطن و متعهد بودن به چنین رسالتی و مومن 

و حزب وطن است ی شخصیِت عضبودن در قبال آن، همه مختصات فرد
های مسوول حزبی؛ به حفظ ، تقویت و پاالیش چنین که می باید ساختار

 .در اعضای حزب، توجه معطوف دارند مشخصات

حزب وطن در جامعه سنتی و عقب نگهداشته شده ما، افزون بر 
رسانه های گروهی با امکانات اندِک مربوط خویش، بیشتر و بیشتر از 

اعضای خود با سایر هموطنان ارتباط تامین نموده و طریق و بوسیله 
بدین وسیله میخواهد خوشبینی و در نتیجه پشتیبانی آنان را از اهداف 
و سیاست های دورنمایی و جاری خویش جلب نموده تا نیروی 
اجتماعی یی را تدارک نماید که با اتکا به این نیرو، دستیابی به اهداف 

بنابرین، اعتبار . خویش را ممکن سازدوزی های سیاسی متذکره و پیر
، در جلب (هریک از اعضای حزب وطن)و حیثیت این وسیله ارتباط 

با . پشتیبانی مردم از حزب، از اهمیت در خور توجه برخوردار است 
توجه به این اصل مهم است که در بند چهارم؛ ماده دوم اساسنامه 

د گردیده است که تاکی ؛نه مسوولیت های عضو حزب وطنجدید، در زمی
 :هر عضو حزب؛ می باید

 درحیات و رعایت را مردم پسندیدهً  عنعنات و سنن اعتقادات،»
 و دیگران برای سرمشق متواضع، صادق، باتقوا، فرد بمثابه روزمره

 میان در كه نماید احتراز گفتاری و كردار از نموده، عمل خدمتگزارمردم
 «.میزند صدمه حزب عضو بمثابه او حیثیت و اعتبار به مردم

بادرنظرداشت مسایل با اهمیت فوق، نه تنها ارگانهای تشکیالتی 
حزب وطن مسوولیت دارند که طی پروسه تربیت حزبی اعضای جدید 
حزب؛ به حفظ، پاالیش و تقویت مختصات فوق الذکر در شخصیت آنان 
توجه نمایند، بلکه هریک از اعضای حزب وطن نیز مسوولیت دارند که 

ابراز رای برای کسب عضویت حزبی یک فرد جدید و بخصوص حین 
در وقت ابراز رای برای هریک از کادر های کاندید مقامات رهبری 

ی در شخصیت او، کننده حزبی نیز به وجود و عدم وجود چنین مختصات
باحفظ توجه به انظباط پذیری اعضای حزب در . توجه داشته باشند
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حزبی، باید گفت که رعایت اصول  حیات حزبی و اجرای وظایف محوله
توضیح شدۀ فوق در جامعه سنتی ما ـ که مردم بیشتر به شخصیت 
اعضا، کادرها و بخصوص کادر رهبری حزب توجه دارند تا به 
بنیادهای فکری و برنامه یی آن ـ بزرگترین و با اهمیت ترین اصل جلب 

بقا، خوشبینی، اعتماد و پشتیانی مردم از حزب و در نتیجه اصل 
 .یروزی حزب محسوب میگرددنیرومندی و پ

باید تذکار نمود که هم مسوولیت های عضو حزب که به رعایت 
و اجرای آنان مکلف اند و هم حقوق اعضای حزب که میباید توان 
استفاده از آنان را در حیات حزبی تبارز دهند، هردو ممثل وجوح 

دازه ایکه رعایت به همان ان. گانه رشد شخصیت عالی عضو حزب انددو
و اجرای مسوولیت ها بوسیله عضو حزب سالمتی شخصیت عالی و 
بلوغ سیاسی عضو حزب را نشان میدهد به همان اندازه تبارز توانایی 
او در استفاده معقول و شجاعانه از حقوق تعریف شده و مشروع اش، 

بنابرین . مؤید سالمتی این شخصیت عالی و بلوغ سیاسی وی می باشد 
حال حزبی می باید تأسف نمود که اعضای آن فاقد مشخصات به 

و ز شجاعِت استفاده حقوق شان بوده مسوولیت پذیری و فاقد توان تبار
، خود حق بودن و چنین حزبی. بت به رعایت آنان بی تفاوت باشندیا نس

 در به همین ملحوظ و با. ده ماندن را از خودش سلب مینمایدزن
ای حزب ـ در کنار مسوولیت های آنان ـ نظرداشت اهمیت حقوق اعض

تسجیل این حقوق اختصاص ماده سوم اساسنامه جدید حزب وطن به 
 .یافته است

در اساسانامه حزب وطن، نه تنها بر حق عضو حزب وطن مبنی 
اری و بر شرکت فعال و آزادانه او در بحث هایی که روی مسایل ج

برای نخستین  ، بلکهدورنمایی حزب صورت می گیرد، تاکید بعمل آمده
، این حزب وطن است که وجود و در تاریخ احزاب سیاسی افغانستان بار

ت اعضای خویش حضور فرکسیون ها را در داخل حزب و حق عضوی
. میت شناخته و مشروعیت بخشیده است، به رسرا درین فرکسیون ها

، هر عضو حزب حق دارد مطابق به اساسنامه جدید حزب وطن همچنان
 یات خود را روی مسایل جاری و دورنمایی حزب و هم مواضعکه نظر

، در جلسات حزب، در بین سایر فرکسیونی خویش را روی این مسایل
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اعضای حزب، در مطبوعات حزبی و سایر رسانه های گروهی، بمنظور 
. بانی و حمایت از این نظریات گرددمطرح نماید که باعث جلب پشتی

، بر ده سوم اساسنامه جدید حزب وطنما ، بند های بعدیر آنافزون ب
 :وق اعضای حزب چنین تاکید میدارندسایر حق

 شونده انتخاب بحیث حزبی مقامات احراز برای انتخابات در ـ»
 و مثبت بطور موارد سایر و رابطه درین نماید، اشتراك كننده وانتخاب

 .نماید امتناع رای دادن از یا و رای ابراز منفی یا

 قبال در ازخود، منجمله حزب اعضای و مقامات عملكرد از ـ
 خویش عقاید نموده، انتقاد حزبی فعالیت و زندگی به مربوط های کاستی

 ابراز ،آن رفع چگونگی و شده مطرح انتقادِ  دالیل (موارد)مورد  در را
 .نماید

 او سرنوشت و ها فعالیت درباره كه یابد حضور یجلسات در ـ
 اتخاذ تصامیم با موافقت عدم صورت در .میگردد اتخاذ تصمیم و بحث
 .نماید مراجعه حزب عالی مجمع سطح تا باالتر مقامات به شده

 حزب عضویت از هم یا و مقامات از بخواهد موقعیكه هر ـ
 «.دهد استعفا

 عدم تمرکـز قدرت و صالحیت بنیاد: د

 حزب وطن تشکیالت یساختاراصول 

 اقتصادی عصریتماعی ـ حزب افزار سیاسی در یک نظام اج
مانند تمامی افزارهای عصری  این افزار نیز می باید. است( ُمدرن)

تصات ساختاری ، دارای آن مختصات کمی و کیفی و از جمله مخدیگر
وجود را جهت تسهیل عملکرد الزم در وضعیت م مهندسی شدۀ باشد که

حزب آن . مطلوب تبارز دهد رای بهتر وظیفۀاج و تسریع پروسه
افزاری است که می بـاید در یک نظـام دموکـراتیک ـ برعکس افزار 

بکاربرد زور و سنتی بدست آوردن قدرت دولتی از طریق توطئه یا 
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در برابر  لشکر کشی ، جنگ های فرسایشی وخشونت مانند کودتا
ـ  با تحمیل فشار سیاسی یا احمال نفوذ دموکراتیک نظامهای استبدادی 

دن قدرت دولتی از طریق ای دولتی و درنهایت با بدست آوربر ساختاره
؛ امکانات دولت را جهت تعمیل و تحقق اهداف برناموی دموکراتیک

، رشد و انکشاف ظرفیت های اجتماعی خویش بکار گرفته و بدینوسیله
 .اقتصادی و فرهنگی جامعه را در جهت این اهداف استقامت بخشد

محلی و مرکزی ساختار های  احمال دموکراتیک فشار سیاسی بر
، نفوذ دموکراتیک و قانونی درین ساختار ها و یا قدرت و اداره دولتی

، به طرق دموکراتیک بوسیله یک حزب بدست آوردن قدرت دولتی
صرف میتواند از طریق تماس های دوامدار و پیگیر دوجانبه میان 

ر ور میساعضای این حزب و تمامی اقشار و الیه های اجتماعی کش
وگانه ذیل را در قبال داشته باشد؛ این روابط د گردد که این روابط نتایج

 :دوجانبه

، ۀ کار پیگیر و دوامدار اعضای حزبـ از یک طرف و در نتیج
ه اهداف به رشد درک سیاسی و تنویر و تفهیم افراد جامعه در رابطه ب

 ؛اقتصادی و فرهنگی حزب کمک نماید ،جاری و دورنمایی اجتماعی

ضای حزب با آموزش از افراد جامعه، ز طرف دیگر ، خود اعـ ا
، اجتماعی و فرهنگی آنان را در اوضاع و احوال خواستهای اقتصادی
ساختارهای محلی و نموده و به حزب انتقال دهند تا  مختلِف زمانی درک

ته ها را بعد از تفکیک و جمعبندی، ، این خواسمرکزی مؤظف حزب
( محلی و یا هم سرتاسری)سیوضعیت سیا، در مضمون سیاسی بخشیده

را بر  ردن آنان، فشارهای علنی سیاسی حزبکشور مطرح و جهت برآو
یا هم مرکزی قدرت و اداره دولتی ـ توأم با دستگاه های محلی و 

ازماندهی و تحمیل نموده و در صورت پشتوانۀ حمایت مردمی ـ س
اده، تحقق ، آنان را مورد اجرأ قرار ددر قدرت دولتیخود حضور 

 .بخشد

به فوق الذکر از رأس و تداوم جریان اطالعات و آموزش دوجان
هرم تشکیالتی حزب و فراتر از آن بسوی  سطوح باال، بسوی قاعدۀ
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 روابط ضروری اند که ،یه های متعدد اجتماعی و برعکس آناقشار و ال
د بلکه ننه تنها باعث جلب آگاهانه حمایت و آرای مردم از حزب میگرد

، سلول های ن خون در پیکر تشکیالت موجود حزبثابه دورابم
ساختاری فعال حزب را تغذیه نموده و در مجموع حزب را به ساختار 

درحزِب فاقد تشکیالت . ندمبدل مینمای( انداموار)زنده با فعالیت ارگانیک 
زم در ، مسیر الالعات و آموزش دوجانبه فوق الذکر، دوران اطفعال

، بدین ملحوظ چنین نهادی، حزب زنده ب نیافتهپیکر تشکیالتی حز
، یا ُمدل محجر پیکرمومیایی شده یک حزب متوفا ؛ بلکهسیاسی نه

 .زب گونه یی و یاهم شبهه تخیلی یی، بیش نیستح

زاب سیاسی باید تذکار نمود که یکی از مشکالت اساسی اح
، این واقعیت نیز است که آنان در وضعیت کشورما در وضعیت کنونی

جامعه  تماعی ـ اقتصادی یی مبارزه مینمایند که حرکت آغاز شدهاج
، بارها و در طول سالهای متمادی اخالل گردیده و هم بسوی مدرنیزم

اکنون نیز برخی نهادها و همچنان افکار و روان سنتی عقبگرا و 
افراطی اجتماعی ـ با تجسم و تبارز خود در وضعیت سیاسی و از جمله 

، تالش حزاب ـ در برابر آن مقاومت نمودهتی و ادر ساختار های دول
بعمل می آورند تا با گرایشهای انحصارگرانۀ کثرت ناپذیر، باز هم 
پروسه تکوین و قوام ارزشهای دموکراتیک و همچنان جریان رشد 

تبارز چنین گرایشهای . تصات جامعه مدرن را اخالل نمایندسایر مخ
، عدم کره ـ که مظهر عقبماندگیدهای متذزمان زده بوسیله افراد و نها

اعتماد به نفس و نبود بلوغ و شجاعت سیاسی آنان محسوب میگردد ـ 
 . ، مشکالت ایجاد نموده و مینمایددر برابر احزاب سیاسی خردورز

، بادرک از وضعیت عینی کنونی نیروهای خرد ورز سیاسی
ول معقول پروسه تغییر و تح کشور و رسالت تاریخی شان بخاطر تداوم

شان را در چنین وضعیتی ـ هم از ( حزب)، میباید افزار سیاسی جامعه
 تاری ـ منطبق با واقعیت های مرحلۀلحاظ اندیشه یی و هم از لحاظ ساخ

، چنان تعمیر نموده و طوری کنونی رشد اجتماعی واقتصادی کشور
بکار گیرند که این افزار بتواند کارایی مطلوب را در تسهیل و تسریع 

. ه تبارز دهنددستیابی به اهداف مطروحه و انجام وظایف محولپروسه 
زیرا هر حزبی که بطور طبیعی در بستر رشد اجتماعی ـ اقتصادی 
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جامعه و با اتکا به نیروهای اجتماعی بالندۀ عمالً موجود آن مرحله 
وجود را در تاسیس میگردد و وظیفه حل استراتژیک معضالت عینی م

، نه واقعیتگرای خردورز زمان خود است حزب، برابر خود قرار میدهد
یا ماجراجویانه راست و حزب ایدولوژیک غرق در تخیالت ارتجاعی و 

 . چپ افراطی

بدین ملحوظ ساختار تشکیالتی حزب سیاسی خردورز می باید 
برد انواع مختلف چنین انسجام یابد که بتواند حضور خود را با بکار

، معقول و ی و محتوای مناسبتبلیغی و ترویج ،اشکال کار سیاسی
تاثیرگذار آنان در تمامی ساحات جغرافیایی کشور و در هر محلی و 

آن ها  در(شامل مجموع شهروندان کشور)نهادی تامین نمایند که مردم 
همچنان حزب باید به تاسیس و انسجام . به کار و زندگی مصروف اند

ید که او را قادر عملی چنان نهادهای در ساختار درونی خویش اقدام نما
یوه های مؤثر و صادقانه کارسیاسی، هم در سازد تا با تفکیک ش

، ارگانهای دولتی، موسسات تعلیمی، تحصیلی و شهرها)نهادهای مدرن 
تحقیقاتی، دستگاهای تولیدی صنعتی، فارم های مکانیزه زراعتی، 

، سازمانهای اجتماعی و کلپ موسسات ساختمانی و استخراج معادن
دهات و مزارع )و هم در نهادها و ساختارهای سنتی ( سپورتی های 

، س و سایر ساختارهای دینی و مذهبی، ساختار های قومیسنتی، مدار
درینصورت است که حزب مدرن  .، به فعالیت بپردازد( یلوی و غیرهقب

با جلب پشتیبانی مردمی مقاومت افراد و گروه های سنتی زمانزده را به 
تیک رفع نموده، راه  خویش را بسوی آینده باز شیوه های دموکرا

 .مینماید

، اساسنامه جدید حزب بادرنظرداشت مختصات توضیح شدۀ فوق
های  حزب را بمثابه واحد« واحد های اولیه اصلی و شعبوی»وطن 

های بنابرین، این واحد. ینماید، تعریف ماولیه وظیفوی در ساختار حزب
یالتی حزب را در گستره تمامی ساختاری که سرتاسر قاعده هرم تشک

به محالت زیست و یاهم محالت کار،  ساحه جغرافیایی کشور و مطابق
ه رابطه دوجانبه میان حزب حلقه گسترد) ، منشه حزبیت پوشش میدهند

( صالحیت حزبی ، همچنان مبدۀ مسوولیت و مخرج قدرت وو مردم
، ر حزبین واحد های وظیفوی درساختاحزبیت از هم. محسوب میگردند
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یعنی از قاعده هرم تشکیالتی حزب آغاز و بسوی رأس این هرم امتداد 
سته غنا کسب نموده یافته و میباید مضمون آن در مسیر این امتداد پیو

، تحت عنوان ماده چهاردهم اساسنامه جدید حزب در. و تکامل نماید
 :؛ چنین میخوانیم« های اولیه حزب واحد»

 بمنظور ، بود حزب ساختاری دواح حزبی، اولیه های واحد»
 محالت یاهم)زیست  محالت در مردم، با وگسترده دایمی تماس تامین

 یاد محل، همان« حزبی اولیه های واحد»بنام گردیده، تشكیل( كار
 اعضای کمیت کثرت به نظر میتوانند حزبی اولیه های واحد .میگردند
 .گردند تقسیم شعبوی واحد چند یا و دو به خویش

 از یكی در شـان، حزبی مقام از صرفنظر حزب، اعضاي تمام
 :به رابطه در خود فعالیت و ازكار گردیده، تنظیم حزبی اولیه های واحد

 و اهداف ترویج و تبلیغ خویش، سیاسی – علمی درك سطح ارتقای
 به شان گان نماینده بهترین جذب و وجلب مردم میان در حزب آرمانهای
 العضویت حق داده، گزارش حزبی های فعالیت سایر و حزب عضویت
 نظر (نیز آنان شعبات و) حزبی اولیه های واحد. میـپردازند را خویش

 تفسیم حزبی های گروپ به میتوانند خویش اعضای تعداد کثرت به
 محل دریك عضو ده اقل حد موجودیت با حزبی های گروپ .گردند
 گروپ به حزب اعضای آن غیر در. میگردند تشكیل (كار محل یا)زیست
 .میشوند معرفی ،نزدیک محل حزبی

 از متشكل خویش رهبری هیئت نظر تحت حزبی اولیه واحد هر
 هیئت. مینماید فعالیت آن، اعضای و معاون رهبری، هیئت مسوول
 یكسال مـدت برای حـزبی اولیه واحد عمومی جـلسهً  بوسیله رهبری
 پیشبرد مسوول حزبی گروه رهبری هیئت هرعضو.میگردند انتخاب

 اولیۀ های واحد عمومی جلسات. میباشد حزبی گروپ چند یا و یك امور
 خویش اعضای ثلث دو اقل حد شركت با مرتبه، یک ماه سه هر حزبی

 گروپ مسوول نظر تحت مرتبه یك ماه حزبی های گروپ جلسات و
 صورت در .میگردد دایر معین اجندای و طرزالعمل به مطابق حزبی

 بطور میتوانند حزبی های گروپ و اولیه های واحد جلسات ضرورت،
 .گردند دایر نیز العاده فوق
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 به مطابق حزب، به عضویت انفرادی داوطلبان درخواست
 و اخذ حزبی های گروپ توسط حزب، مركزی تشكیالت شعبه طرزالعمل

 عدم و پذیرش زمینه در مربوط، حزبی اولیه های واحد جلسات در
 « میگردد اتخاذ تصمیم آنان پذیرش

افزون بر آن جلسات عمومی واحد های اولیه حزب بنیاد انتخاب 
اعضای کنفرانس های سطوح باالیی حزبی در هرم تشکیالتی حزب و 
بدین طریق بنیاد انتخاب اعضای مجمع عموی حزب و سایر ارگانهای 

 درین زمینه در. ه محلی و مرکزی حزب محسوب میگرددرهبری کنند
 :ماده دهم اساسنامه جدید حزب وطن؛ چنین آمده است

 كنندۀ رهبری ارگان عالیترین حزبی محلی كنفرانسهای»
 و( شهر نواحي وشهری  ولسوالی، والیتی،) حزبی محلی سازمانهای

 آستانه در مرتبه یك سال هرچار حزب محلی كنفرانسهای .اند آنها معادل
  . میگردند دایر حزب عالی مجمع تدویر

 ساختار کنفرانس اعضای حزبی اولیه های واحد عمومی جلسات
 های کنفرانس را،( ناحیوی یا و ولسوالی مثالً ) مافوق  تشکیالتی

 های ساختار های كنفرانس ماتحت،اعضای تشکیالتی ساختارهای
 مجمع اعضای( آن معادل)والیتی های کنفرانس و را مافوق  تشکیالت
 وسیله به شده تصویب سهمیۀ و طرزالعمل مطابق را حزب عمومی

 «.مینمایند ،انتخابخویش مافوق شوراهای

مطابق به اساسنامه جدید حزب وطن کنفرانس های محلی در 
ساختار حزبی نه تنها اعضای کنفرانس مافوق خود بلکه اعضای 
شوراهای رهبری کننده ساختار های حزبی محل و از طریق آن اعضای 

. وطه خویش را نیز انتخاب مینمایندبهیئت اجرائیه و رئیس شورای مر
امه حزب وطن چنین تسجیل این مسئله در بخشی از ماده یازدهم اساسن

 :صورت گرفته است
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 ،شهرها ،ولسوالی والیتی،)حزبی  محلی شوراهای اعضای»
 سازمانهای حزبی های كنفرانس بوسیلهً ( آنها معادل و شهر نواحی
 «. ...میگردند انتخاب مذكور

، خردورز ساختار تشکیالتی یک حزب دموکرات دیگرمشخصه 
 شعبات مرکزی و)و کثرت گرا اینست که بخشهای درونی ساختاری آن 

محلی کار اختصاصی مانند تشکیالت، تبلیغ و ترویج، کار با سازمانهای 
د و چگونگی عملکر...( ، مالی و اسناد اجتماعی، روابط خارجی

می انتظام یابند که از یک جانب ، قسارگانیک و بهم مرتبط این بخشها
( هیرارشی)صالحیِت توأم با مسوولیت در سطوح مختلف سلسله مراتب 

 مجمع: نهاد های رهبری جمعی مرکزی مانند )هرم تشکیالتی حزب 
 ریاست سراسری، شورای اجرائیه هیئت ،شورای سراسری عمومی،

 :مانندو نهاد های محلی آن  مركزی نظارت و تفتیش كمسیون حزب،
 و ولسوالی شهر، ناحیوی شهری، ،والیتی سازمانهای های كنفرانس

 شوراها، كشور، از خارج یا و داخل در آنها از هریك معادل سازمانهای
تقسیم   (سازمانها این اجرائیه های هیئت ریاست و اجرائیه های هیئت

گردیده و بدین وسیله از تمرکز قدرت در باالترین سطوح و در رأس 
عث ِاحمال یک جانبه قدرت از باال، تبارز هرم تشکیالتی حزب ـ که با

، تیم رهبری و رهبران مادام العمر و میراثی سلطه کیش شخصیت
و از جانب دیگر پایه های قدرت و  همیگردد ـ جلوگیری بعمل آورد

، از سطوح ن هرم تشکیالتی مذکور اتکأ داشتهسطوح پائیصالحیت بر 
 .یابد می پائین و گسترده این هرم شکل گرفته و بسوی رأس آن امتداد 

به ملحوظ فوق اساسنامه حزب وطن مانع تمرکز قدرت و 
صالحیت ارگانهای رهبری کننده و بخصوص مانع تمرکز قدرت بدست 

متناسب قدرت و صالحیت  رهبران مرکزی و محلی گردیده و بر تقسیم
جمعی در سطوح مختلف هرم تشکیالتی، امر به نهاد های رهبری کننده 

، ، فصل دوم اساسانامه حزب« ب»بخش به همین منظور در . مینماید
؛ چنین آمده «مقامات رهبری کننده محلی حزب»ک تحت عنوان کوچ

 :است
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 مندرج اصول بادرنظرداشت حزب كننده رهبری محلی مقامات»
 قبول با و مستقالنه را خویش عملكرد حزب، واساسنامه رامنامهم

 محالت ضرورت و وضعیت مردمان، خواستهای به مطابق مسوولیت،
 تشویق را مردم این سیاسی حركت مینمایند تالش و ساخته عیار شان،
 رهبری و داده سمت حزب، دورنمایی و مؤقتی اهداف با مطابقت ودر

 «.نمایند

(  13 – 3مواد )متن و محتوای مواد مختلِف فصل دوم 
، شامل ساختار اساسنامه حزب وطن، که ساختار تشکیالتی حزب

مقامات رهبری کننده مرکزی و محلی حزب و صالحیت ها و 
، مؤید این حقیقت ز این نهاد ها را تعریف مینمایندمسوولیتهای هریک ا

ختلف نهادهای جمعی اند که صالحیت ها و مسوولیت ها در سطوح م
رهبری کننده حزب تقسیم گردیده و رهبران مرکزی و محلی حزب 

تحقق آن سیاست هایی عمل « ممثل و سازمانده »صرف بمثابه 
حزبی در سطوح مختلف مینمایند که آنها را نهاد های رهبری جمعی 

مثالً در بخشی از ماده  چهارم . هرم تشکیالتی، فیصله نموده اند
ای رئیس شورای سراسری ، در مورد صالحیت هحزب وطنمه اساسنا

 : حزب؛ چنین میخوانیم( رهبر)

 تعمیل سازمانده و ممثل صرف ،حزب سراسری شورای رئیس»
 اجراآت ها، صحبت قبال در بوده، حزب رسمی های فیصله و ها سیاست

 در است مکلف و داشته شخصی مسوولیت خویش، سیاسی روابط و
 «دهد گزارش حزب سراسر شورای اجرائیه هیئت به مذکور موارد تمام

. 

اصول مندرج اساسنامه حزب وطن بر مسوولیت مجموع 
کادرهای رهبری سطوح مرکزی و محلی حزب وطن در برابر نهاد های 

مجمع )وح مافوق ساختار حزب سطح و سط جمعی رهبری کننده هم
های محلی و ،کنفرانس های محلی، شورای سراسری، شوراعمومی

از این نهاد ها دستور  مسوولیت داشته و( مربوطه ت های اجرائیۀهیئ
 .می پذیرند
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حزب سیاسی دارای شخصیت حقوقی تعریف شده یی است که 
می باید عملکرد ارگانیک ساختار های درونی خود را قبل از همه مبتنی 

، های مطرح در مرامنامه و اساسنامه، فیصله ها، تصاویببر ارزش
، بطور عمل های مقامات رهبری کننده خویشرالرهنمود ها و دستو

یستم رسمی عیار ساخته و چگونگی اجرا و نتایج آن را مبتنی بر س
به همین ملحوظ در اساسنامه حزب . رسمی گزارشدهی انسجام ببخشد

امیم پیرامون وطن مجموع مسایل معطوف به صالحیت های اتخاذ تص
نده و تحویل گیرنده ، تشخیص مقامهای محول کنوظایف و تفویض آنان

نگی اجرا و نتایج وظایف و هم مسائل مربوط به گزارشدهی از چگو
چنین برخورد، مسوولیت ها را . وظایف محول شده، صراحت یافته اند

، تداوم فعالیت ساختارهای داخلی حزب را سمت داده و مشخص ساخته
رت و تفتیش، زمینه های تضمین مینماید و در نهایت به اصل نظا

بادرنظرداشت ضرورت تعمیل اصل نظارت . ص تدارک مینمایدمشخ
برچگونگی تحقق اساسنامه حزب بوسیله نهاد های داخلی و اعضای 

محوله به حزب و همچنان تفتیش و بازرسی از چگونگی اجرای وظایف 
کمسیون نظارت و تفتیش »حزب وجود آنان است که در اساسنامۀ

ز هیئت اجرائیه شورای تقل ابمثابه ساختار با صالحیت و مس« مرکزی
مطابق بند دوم ماده ششم )، تسجیل گردیده که رئیس سراسری حزب

( مطابق بند چهارم ماده ششم اساسنامه) و اعضای آن (اساسنامه 
ن اعضای این شورا انتخاب توسط شورای سراسری حزب و از میا

در مورد صالحت ها و وظایف کمسیون نظارت و تفتیش . میگردند
ماده نهم اساسنامه جدید  ،و سایر کمسیون های ممثل محلی آن مرکزی

 :حزب وطن، چنین تصریح میدارد

 تطبیق و رعایت چگونگی بر مرکزی تفتیش و نظارت كمسیون»
 نظارت حزبی سازمانهای و مقامات اعضا، بوسیله حزب اساسنامه

 آورده، بعمل بازرسی و تفتیش حزب امورمالی چگونگی از و نموده
 برای الزم های جزا و ساخته برمال و تشخیص را ها رفتاری خالف

 تفتیش و نظارت كمسیون .مینماید پیشنهاد حزبی مقامات به را مرتكبین
 حزب اعضای مجازات و مكافات الیحهً  حزب، مركزی تشكیالت شعبه و
 نافذ حزب، سراسری شورای اجرائیه هیئت تصویب از بعد و تنظیم را
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 نظارت کمسیون و اجرائیه هیئت میان نظر اختالف صورت در. میگردد
 محول سراسری حزب شورای به فیصله جهت مسئله مرکزی، تفتیش و

  میگردد

 جنب در محلی تفتیش و نظارت های كمسیون ضرورت برحسب
 و نظارت كمسیون طرزالعمل به مطابق و تشكیل حزبی محلی شوراهای

 «.مینمایند فعالیت مركزی، تفتیش

فعالیت حزب سیاسی متناسب به گستردگی عرصه های آن در 
. و مصرف مجدد آن را ایجاب مینمایدبرخی موارد تدارک وجوح مالی 

م اساسنامه سوم و ماده شانزده بمنظور شفافیت این اصل ضرور، فصل
 :یدارد کهمتن این ماده در زمینه تصریح م. حزب اختصاص یافته است

 اعضای العضویت حق پرداخت طریق زا حزب مصارف و مالی امور »
 و مطبوعات فروش حزب، هواداران سایر و آنان مالی های كمك حزب،
 و قانونی منابع سایر و حزب اقتصادی تشبسات حزبی،همچنان نشرات
 .میگردد تمـویل ،مشروع

 شدهً  پذیرفته اصول به مطابق را خویش مصارف و عواید حزب
 «.میدهد انجام بانكی حساب طریق از و درج شفاف كامالَ  و حسابی

در نهایت این تذکار ضرور است که محسنات و ارزشهای مندرج 
مرامنامه و اساسنامه حزب صرف سند تثبیت محتوی و سمتدهنده کار 

به اهداف و آرمانهای این حزب  و فعالیت حزب وطن در جهت دستیابی
 ک، وقف،و آرمانها تا حدود زیاد به تحر ولی تحقق این اهداف. است

فداکاری و ابتکار اعضای حزب وطن و بخصوص کادر ها و فعالین 
در غیر آن . ی و محلی آن مربوط و منوط میگرددسطوح مختلف مرکز

د بمثابه مفاهیم زیبا و بدون ثمر، روی کاغذ این محسنات صرف میتوانن
 .باقی بمانند
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 :ی فصل دهمیادداشت ها

دیبخش و ترقیخواه مردم نهضت آزا»درین متن هدف از ـ  1
صر آن در وجود مشروطه ، نهضتی است که تسلل معا«سرزمین ما

، خواهان اول، مشروطه خواهان دوم، نهضت دوره هفتم شورای ملی
 ،احزاب دموکرات و ترقیخواه در دهه دموکراسی و سالهای بعدی آن

 .تجلی تاریخی یافته است



 :سخن آخر        

 

به توضیح مختصری « سخن آخر»درین مقطع، الزم دیده شد تا 
از ماهیت و مضمون اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی، ضرورت طرح و 
چگونگی تکوین و تعمیل آن در افغانستان ـ که عصارۀ اصلی محتویات 
کتاب دستداشته را تشکیل میدهد ـ و همچنان به نتیجه گیریهای مهمی 

، تصویر کلی در زمینه از آن وقف گردد که بتواند بمثابه حسن ختام
 ارایه دهد 

ها و خصلت ذاتی طبیعت و ناشی از روند تغییر و تحول،
گرایشات متضاد و متقابل درونی انواع و اقسام مختلف هستی مادی و 

ه آنها در امتداد ُبعد زمان و طی پروسۀ حرکِت ـ پر از معنوی بوده ک
فراز و نشیِب که بعضی اوقات با عقب گردها و جاخوردن های مؤقت 

، پیوسته از ساده به (مارپیچی)باشند ـ در مسیر دورانینیز توأم می 
مغلق و از ادنی به اعلی، تغییر و تکامل نموده که این تغییر و تکامل، 

سطوح دورانی خویش، پیوسته تسریع گردیده و در  متناسب به ارتقای
ستی را بطور متداوم باعث نتیجه تعدد کمی و تنوع کیفی انواع ه

 .میگردند

زء از طبیعت و محصول تکامل اجسام زنده و از جمله انسان ج
و معنوی  بنابرین انسان نیز در پروسه تغییر و تکامل مادی.  ندآن ا

که در  ی بر حرکت، تغییر و تکامل بودهتن؛ مبخویش تابع قوانین طبیعت
امتداد ُبعد زمانی و تداوم تکامل تاریخی، بیولوژیک و اجتماعی خویش 

ابق به همین قوانین به سوی آینده، به هویت کنونی دست یافته و مط
پس جامعه نیز بخشی از طبیعت و محصول آن بوده . طی طریق مینماید

ن تفاوت ـ می باشد که در پروسه و تابع قوانین مسلط بر طبیعت ـ با ای
حرکت، تغییر و تکامل جامعه، انساِن صاحب شعور دخیل گردیده و نه 
تنها بر چگونگی حرکت، تغییر و تکامل جامعه اثر میگذارد بلکه خود 

 .ثر پذیرفته تغییر و تکامل مییابدنیز همزمان و در امتداد این پروسه، ا
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 جامعه از آنجا نیز ناشی میگرددپیچیدگی پروسه حرکت، تغییر و تکامل 
 ملزم و متعهد به ارزشهایانسان )که در آن میلونها انسان اجتماعی

فع متضاد و متفاوت منابا ،اما با تفاوت های فردی و همچنان (اجتماعی
در ابعاد مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  ،فردی و گروهی

بر مجموع جامعه اثر می  سیاسی دخیل بوده، بر این ابعاد و در نتیجه
در تداوم تاریخی این اثرگذاری و اثر . گذارند و از آن اثر میپذیرند

پذیری، ساختارهای اجتماعی، ارزشهای مادی و معنوی جامعه و 
. و پیوسته تغییر و تکامل می یابندعناصر مربوطۀ آنان شکل گرفته 

ان بخاطر زیرا عملکرد ساختارهای متعدد اجتماعی و عناصر متشکلۀ آن
، باعث تحریک ، حفظ و تحکیم مواضع و منافع شانبدست آوردن

روندها و گرایش های کثیر موافق، موازی و یا متضاد، در عرصه های 
برخورد روندها و گرایشهای متضاد باهمدیگر، . مختلف جامعه میگردند

حل به موقع، قانونمند، . بروز تناقضات اجتماعی را باعث میشوند
ریجی این تناقضات، از تراکم و تصادم خارج از کنترول و متداوم و تد

انفجاری آنان جلوگیری نموده، تغییر و تکامل جامعه را بطور آرام و 
تغییر و تحول تدریجی، آرام و قانونمند جامعه . قانونمند، تحقق میبخشد

در نتیجۀ شناخت علمی تضادهای متبارز متذکره و تناقضات اجتماعی 
ی کنندۀ جامعه و اقدامات به له کادرهای خردورز رهبرناشی از آن بوسی

. ، تحقق میپذیرد، پیوسته و متداوم آنان جهت حل این تضادهاموقع
کادرهای خردورز رهبری کنندۀ جامعه، در مهندسی  بنابر چنین سهمی

ساختارهای اجتماعی و همچنان در سازماندهی ورهبری حرکت عوام 
کات قانونمندی حرکت، تغییر و درین استقامت، نقش شان را در چو

آگاه و با درک این حقیقت، نیروهای . تکامل جامعه ایفا مینمایند
، می باید پیوسته شیوه ها و افزاری را خردورز رهبری کننده جوامع

اقتصادی را به موقع  بکار گیرند که ماهیت تناقضات متبارز اجتماعی ـ
ه و برای حل بموقع ، علل و عوامل بروز آنان را شناختتشخیص نموده

اقدام نمایند تا ( صلح آمیز و با رعایت اصل اعتدال)و قانونمند آنان
ه تکامل جامعه پیوسته و به تدریج؛ بدون برخورد با موانع، در پروس

 .بستر طبیعی خویش سیر نماید



   854  آخر سخن 

 

افزون بر روابط و تعامالت درونی اجزأ و عناصر متشکلۀ یک 
امالت میان جوامع مختلف ـ در جامعۀ مشخص، روابط و در نتیجه تع

عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ـ نیز بحیث فکتورهای 
خارجی بر همدیگر اثر گذاشته و اثر می پذیرند که این اثر گذاری و اثر 
پذیری میتوانند پروسه حرکت، تغییر و تکامل همدیگر را تسهیل و 

گسترش روابط  .تسریع نموده و یا هم با مشکالت مواجه و بطی سازند
اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی میان جوامع مختلف بشری در گسترۀ 
کنونی جهان و بکارگیری گسترده شبکۀ اطالع رسانی ـ بخصوص 
سهولت های انترنتی ـ سطح این اثرگذاری و اثر پذیری را هرچه بیشتر 
ارتقأ داده است که افزون بر روال عادی و مشروع آن، چه بسا با نیات 

 .الت غرض آلود و تخریبی، توأم میگردندو مداخ

در افغانستان بنابر مداخالت استعماری، تداوم جنگ های مکرر 
داخلی، تسلط درازمدت نظامهای استبدادی سنتی و یا بنابرعدم درک 

از ([ 1)«الحترامغیرمسوول و واجب ا»، «کل اختیار»]زمامداران
نتیجه عدم اعتنای  ت متراکم اجتماعی ـ اقتصادی و درتضادها و تناقضا

آنان جهت حل بموقع و متداوم این تضادها و تناقضات و در بعضی 
حاالت برخورد عجوالنه و غیرقانونمند بخاطر حل سریعتر و خشونت 

، بار این تضادها؛ مجموع روند های درونی عرصه های اقتصادی
قانون . ، به بحران کشیده شدنداجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه

 1451ـ  1481)« دهه دموکراسی»ام سلطنتی طیاساسی نظ
، که مغایر تمایالت سلطنت، در نتیجه اوضاع جهانی، فشار (خورشیدی

ذهنیت های ناشی از آن و رقابت های درونی سلطنت، تصویب و نافذ 
چنین . شده بود، با برخورد محافظه کارانه سلطنت مواجه گردید

ی سیاسی خردورز و مستقل برخوردی نه تنها مانع از آن شد که نیروها
ملی امکان تشکل یابند و نقش تاریخی شانرا در حل قانونمند تناقضات 
اجتماعی و رفع بحران ناشی از آن ایفا نمایند، بلکه در نتیجه محاسبات 
نادرست سیاست سازان سلطنتی و زد و بند فرصت طلبانه آنان با برخی 

متخاصم راست و  قدرت های مؤثر خارجی، به عوامل ایدولوژیکاز 
چپ افراطی وابسته به این قدرت ها، با این تصور نادرست امکان 
تشکُل سیاسی بخشیده شد که با تجمع و تمرکز گرایشهای ضرور در 
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حال بروز اپوزسیونی بدور این دو محور و تقابل آنان با همدیگر، 
انرژی اپوزسیونی را مصروف هم و در نتیجه خنثی ساخته و خود 

ه حضور خود توسل به معامالت و بازیهای فرصت طلبانه، ب کماکان با
با چنین تصوری حضور عناصر ایدولوژیک . در حاکمیت ادامه دهند

راست و چپ متخاصم مذکور، ساختارهای سیاسی مربوطه آنان و 
باالوسیله اثرات حامیان خارجی شان، در وضعیت سیاسی کشور تامین 

ابر قدرت « مخصوص»یت هایبا شکلگیری این وضعیت، فعال. گردید
های رقیب جهانی و اقمار منطقوی آنان در ساختارهای سیاسی، نظامی 

گسترده یی نفوذ و اثرگذاری را  و فرهنگی کشور زمینه ها و امکانات
این رقابت ها افزون بر عوامل . همدیگر، بدست آوردندبا رقابت  در

زیرا در . دندداخلی، پروسه تبارز فاجعه بارتر بحران را باعث گردی
تقابل همین رقابت میان ابرقدرتها و اقمار منطقوی آنان بود که 
تضادهای درونی دستگاه فرسوده، ناکارآمد و ناکام سلطتنی، از جانب 

خورشیدی مورد  1451یکی از قدرت های جهانی متذکره در سرطان 
سؤاستفاده قرار گرفت و با بکاربرد ریزرف های افغانی خویش، در 

وری سقوط سلطنت، احمال نفوذ نمود و بدین طریق خواست حرکت ضر
در . این حرکت را در مسیر حفظ و تحکیم منافع خویش استقامت دهد

تداوم همین دور آغاز شدۀ رقابِت ابرقدرت ها و اقمار منطقوی شان بود 
ا . خ. د. پیروز و در نتیجه ح 1451که کودتای نظامی ثور 

 .به قدرت رسید( روی چپ فوق الذکرمتشکلترین نی)

رویداد اولی، آغاز عکس العمل سازمانیافته نظامی راست 
افراطی و مداخالت نظامی حامیان خارجی شان را از خاک پاکستان و 

از قبل آغاز  رویداد دومی گسترش و تشدید هرچه بیشتر این مداخالتِ 
تشدید و گسترش عکس العمل سازمانیافتۀ راست . شده را باعث گردید

و حامیان خارجی آنان از خاک پاکستان و ایران و به حمایت افراطی 
. مستقیم دولت های این دو کشور، وقتی امکان یافت که از یک طرف ح

ا جهت حل تناقضات متراکم اجتماعی ـ اقتصادی در جامعه سنتی . خ. د
افغانستان، به تعمیل اصالحات عجوالنۀ توأم با خشونت توسل جست و 

دولت و اپوزسیون )ن خارجی دو جناح جنگ از جانب دیگر حامیا
در نتیجه، . به مداخالت شان ابعاد جدید و جدیدتر بخشیدند( مسلح
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ا،  قطع و افغانستان در . خ. د. پروسۀ آغاز شدۀ اصالحات به وسیلۀ ح
اوج جنگ سرد میان ابرقدرت های جهانی به گرهگاه این جنگ مبدل و 

افع دفاع از من»و« سالمیجهاد ا»افغانها تحت ساترهای فریبندۀ 
در یک جنگ نیابتی و در دفاع از  به دو جناح تقسیم،« زحمتکشان

منافع ابرقدرت های متخاصم و اقمار منطقوی آنان، بکار گرفته شدند و 
با خشن ترین شیوه های جنگ، منجمله بکار برد پیشرفته ترین انواع 

با حضور علنی این جنگ که . جنگ افزار در برابر همدیگر قرار گرفتند
و اعتراف شده و یا هم علنی ولی اعتراف ناشده  نیروهای نظامی 
حمایت کنندگان خارجی و به دفاع از منافع آنان ادامه یافت، تمام زندگی 
مادی و معنوی جامعه افغانی را به فاجعه یی مواجه نمود که به مرور 

مسلط  و معنوی جامعۀ افغانیزمان فرهنگ جنگ بر تمامی ابعاد مادی 
، رویارویی گسترده قوت های پیچیدگی وضعیت ناشی از جنگ. گردید

داخلی و خارجی و نتایج آن، معضله یی را در ابعاد داخلی و خارجی 
. مسئله افغانستان باعث گردید که حل آن به طرق نظامی ناممکن شد

ادامه این وضعیت ادامۀ کشت و خون و ویرانی هرچه بیشتر و بیشتر 
به طرق نظامی به بنبست رسیده ورد و تغییر آن از راه و را بار می آ

سوال نفی جنگ و ضرورت طرح  تغییر وضعیت را به  ،این حالت. بود
چنین طرحی با منافع ملی . طرق سیاسی و صلح آمیز آن به میان آورد

کشور مطابقت داشت که می باید طرفین متخاصم با توجه به نتایج 
دۀ مستقل ملی به آن لبیک وغ سیاسی و ارافاجعه بارجنگ و با تبارز بل

 .میگفتند

تحلیل وضعیِت به میان آمده و تعریف ماهیت، علل و عوامل این 
جنگ و برسی نتایج زیانبار آن نخستین بار بوسیله عده ای از کادرهای 

ا تحت رهبری دوکتور نجیب هللا صورت گرفت که در . خ. د. خردورز ح
سیاسی و صلح آمیز ابعاد داخلی و نتیجۀ آن سوال نفی جنگ و حل 

، این سوالبه  پاسخ منطقی .خارجی معضله افغانستان مطرح گردید
طبیعی و . ،اهداف و سیاست های جدیدی را ایجاب مینموداندیشه ها

طرح این اندیشه ها؛ اهداف و سیاست های مبتنی قابل پیشبینی بود که 
و تحقق آنان، هم در جهت تعمیل  طرفداران آن باعث میگردید که ،بر آن
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ای جدید ا و هم در برابر اپوزسیون مسلح، به شیوه ه. خ. د. داخل ح
 :؛ زیرااین مبارزه عمالً آغاز گردید. مبارزه سیاسی توسل جویند

ـ با طرح ابتدایی اندیشه ها، اهداف و سیاست های جدید، 1
ا، سیاست های مبتنی بر آن و . خ. د. صحت بنیادهای ایدولوژیک ح

این امر مبارزۀ شدید . کرد سیاسی این حزب مورد تردید قرار گرفتعمل
را در درون آن حزب ـ که قدرت دولتی را نیز در انحصار داشت ـ میان 

در تداوم این مبارزه و در . حامیان طرزتفکر جدید و سنتی، برانگیخت
یک مقطع مساعد، طرز تفکر جدید با انتخاب دوکتور نجیب هللا بحیث 

ا و دولت، در . خ. د. ، به سیاست رسمی ح1465در ثور رهبر حزب 
حالی مبدل گردید که علی الرغم این پیروزی، طرفداران مواضع سنتی 

ختارهای حزب با قبول عقب نشینی، بخشی از امکانات شان را در سا
 .حزبی و دولتی حفظ نمودند

بعد از تغییر رهبری حزب و با توجه به شناخت علل و عوامل 
لی جنک در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ُبعد داخ

نظامی و همچنان در ُبعد خارجی آن بود که سیاست های عملی صلح 
آمیز اتخاذ و تعمیل این سیاست ها بخاطر رفع علل و عوامل شناخته 
شدۀ جنگ آغاز گردید، در جریان تالش بخاطر شناخت علل و عوامل 

است ها بخاطر رفع این علل و عوامل واقعی جنگ، اتخاذ و تعمیل سی
سیاست های مبتنی بر آن شکل  بود که بنیاد های اندیشه یی ـ سیاسی و

ه و سیاست اندیش»، محتوی یافت و غنا کسب نمود که بنام گرفت
 .شدند خوانده« مصالحه ملی

در پروسۀ تعمیل اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی و کنار زدن 
دولت »و « کراتیک خلق افغانستانحزب دمو»برداشت های ایدولوژیک 

درک گردید که  نامهای مذکور با « جمهوری دموکراتیک افغانستان
ی از این اندیشه، ماهیت اندیشۀ سیاسی جدید و سیاست های عملی ناش

با تصویب  1466به همین ملحوظ لویه جرگه قوس . همخوانی ندارند
خاذ و همچنان را ات« دولت جمهوری افغانستان»قانون اساسی جدید نام

، با تصویب حزب دموکراتیک خلق افغانستان 1464کنگرۀ سرطان 
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را به عوض نام قبلی، « حزب وطن»ام ، نبرنامه و اساسنامه جدید
 .برگزید

ـ شهید دوکتور نجیب هللا رئیس جمهور افغانستان از همان 1
لحظات اول اعالم رسمی سیاست مصالحه ملی بطور یکجانبه اعالم 

و معیاد آنرا پیوسته در حالی تمدید مینمود که به  آتش بس نمود
تحریکات و تهدیدات نظامی جنگ طلبان لجوج و حامیان خارجی شان 

رئیس جمهور و مجموع دستگاه  در عین حال. میشد هجواب قاطع داد
، همه طرف حزب وطن و دولت جمهوری افغانستانتبلیغی و ترویجی 

فغانستان را به آغاز هرچه های داخلی و دول خارجی دخیل در جنگ ا
بمنظور انفاذ آتش بس دوجانبه و حل  ،زودتر مذاکرات بدون قید و شرط

 آمیز و دموکراتیک صلح ،تمام موارد اختالف به طرق سیاسیو فصل 
فراخواندند و درین زمینه از سازمان ملل متحد تقاضا نمودند تا افزون 

الش بخاطر حل بر حل سیاسی ُبعد خارجی معضله افغانستان، در ت
مذاکرات » پروسۀ آغازجهت زمینۀ  یندر و سیاسی ُبعد داخلی معضله

با دخیل گردیدن سازمان ملل در . نیز همکاری نماید ،«بین االفغانی
پروسۀ تعمیل مصالحه ملی در افغانستان، معقولیت این اندیشه درین 
 سازمان جهانی انعکاس یافته و در نتیجه بمثابه راهکار آن سازمان

جهت حل معضالت کشورهای جنگ زدۀ نظیر افغانستان، نیز مورد 
 .ت و زمینه های کاربرد جهانی یافتاستفاده قرار گرف

با درنظرداشت توضیحات فوق و توجه به مضمون و محتوی 
بنیادهای فلسفی و ابعاد گوناگون و به هم مرتبط اندیشه سیاسی 

 :مصالحه ملی؛ میتوان به این نتایج دست یافت که

ـ اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی و سیاست های عملی مبتنی بر 
جنگ، رفع بنیادی این علل و آن، معطوف به شناخت علل و عوامل 

در تمام عرصه های حیات اجتماعی ـ اقتصادی و بنابرین اندیشۀ  عوامل
برقراری صلح، تحکیم صلح و )سیاسی معطوف به پروسۀ تکوین صلح

رورت های عینی یک مقطع معین است که ناشی از ض( اعمار صلح
زمانی کشورما و پاسخ منطقی جهت حل معضالت متراکم اجتماعی، 

معه را به اقتصادی، فرهنگی و سیاسی طی سالهای طوالنی بوده که جا
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سوال تامین صلح و ختم جنگ، سوال بنیادی . بحران سوق نموده بودند
بر فلسفۀ این اندیشۀ سیاسی است؛ بدین ملحوظ این اندیشۀ سیاسی، 

صلح اتکا دارد و از چنین دیدگاه فلسفی به سوی جهان و جامعه و از 
جمله به سوی معضالت متراکم و پیچیدۀ جامعۀ افغانی و علل و عوامل 
آنان می نگرد، راه ها و افزار حل این معضالت را تشخیص و شیوه 

 .ی به این مأمول را اتخاذ مینمایدهای عملی دستیاب

اندیشۀ سیاسی مصالحه ملی، نه تنها بمثابه افزار اندیشه یی  ـ
جهت شناخت عرصه های مختلف حیات اجتماعی ـ اقتصادی جوامع 
مصاب به جنگ داخلی کارایی دارد، بلکه افزار اندیشه یی جهت 

 نگ و در مجموع افزار اندیشه ییدگرگون ساخت وضعیت ناشی از ج
هنگ ر از فرهنگ جنگ به فرگذا»جهت دستیابی به هدف دورنمایی 

بنابرین اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی بمثابه . ، محسوب میگردد«صلح
دستگاه تفکر سیاسی معطوف به صلح به نیروهای سیاسی طرفدار و 

ل معتقد به خویش نیز کمک مینماید که با توجه به شناخت علل و عوام
صه رزه خویش را در عراهداف مبا جنگ و مبتنی بر چنین شناختی؛

ناسبات ، دفاعی و امنیتی و ماقتصادی، سیاسی، فرهنگی ،های اجتماعی
مایی و کوتاه سیاست های عملی دورن ،خارجی کشور؛ تشخیص نموده

؛ همچنان افزار و روشهای معقول و خردورزانۀ تعمیل این مدت خویش
و ی خودی را انتظام بخشیده ، آرایش نیروهارا انتخاب کرده سیاست ها

 .تعمیل نمایند های سیاسی درین پروسه رامانوراجرای 

عی ـ ـ اندیشه سیاسی مصالحه ملی به تنوع واقعیت های اجتما
کثرت گراست  ،اندیشۀ سیاسی ملحوظ این ینداقتصادی معترف است، ب

و تالش مینماید تا چگونگی نقش و جایگاه واقعیت های موجود را در 
و روندهای شامل این پروسۀ جاری تغییر و تکامل اجتماعی ـ اقتصادی 

پروسه شناسایی نموده، به چگونگی گرایشاِت و تمایالِت آنان پی برده 
و بر این اساس برخورد و روابط خود را با آنان تنظیم و از این میان 

را انتخاب و با اتکا به این عناصر و  هیابند عناصر و ساختارهای رشد
بارزه نماید؛ تا نقش ساختارها، از موضع اعتدال و توأم با خردورزی، م

کامل تاریخی خویش را در تسریع معقول پروسه دستیابی به تغییر و ت
مختصات است که دوکتور  با توجه به همین. قانونمند، ایفأ کرده بتواند
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ما جستجو »:؛ چنین تاکید میداشتندنجیب هللا، طراح و مبتکر این اندیشه
ین امر به توانایی ما ا. یقت و شاگردان مدرسه زندگی هستیمکنندگان حق

در جهت تحقق سیاست بزرگ و انسانی مصالحه ملی خواهد افزود و ما 
، نجات خواهد ه جای حقیقت هارا از اشتباه گرفتن شبه حقیقت ها ب

 (1)«.داد

افزار ملی با اتکا به فلسفه صلح، ۀسیاسی مصالح ۀـ اندیش
شناخت ، به درک علمی جهان پیرامون انه تنه فکری یی است که

های ناشی از این  ماهیت پدیده هروسه های جاری در آن و پی بردن بپ
بلکه ضمن کسب خصلت رهنما و رهکشای  ؛کمک مینمایدپروسه ها 

و فراایدولوژیک نیز مبدل می استراتژیک، به اندیشه سیاسی همه گیر 
ملی بخاطری همه گیر و فراایدولوژیک  ۀسیاسی مصالح ۀاندیش. گردد

د جاذبه برخوردار بوده و هیچ فرد، هیچ گروه درت نیرومناست که از ق
جهان ، هیچ نیروی سیاسی در یک کشور و همچنان در سطح اجتماعی

ملی قادر به مخالفت  ۀسیاسی مصالح ۀبا صلح و در نتیجه با اندیش
بمثابه یک ارزش عام بشری مورد تائید صلح ، زیرا منطقی نیستند

، می و تحقیقاتی، مجامع بین المللیو مذاهب، مراکز عل تمامی ادیان
سیاسی  ۀاندیش ،این حقیقت. ای سیاسی و اجتماعی قرار داردهساختار
یی در نبرد سیاسی  ملی را افزار نیرومند و مستدلل اندیشه ۀمصالح

 .تبدیل مینماید

ـ مختصات بیان شده در تعریف صلح، رفع تمام علل و عوامل 
ده روانی جنگ را افاده نمو ، فرهنگی واجتماعی، اقتصادی، سیاسی

ملی می باید بخاطر  ۀسیاسی مصالح ۀبنابرین نیروی معتقد به اندیش
تامین امنیت و رفاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و روانی 

دستیابی به چنین اهدافی در . گروه های اجتماعی، مبارزه نماید افراد و
بنابرین اهداف . میگرددرما پروسۀ بلند مدت محسوب جوامع نظیر کشو

افراد و  نظامی صرف به ختم تقابل ،ملی ۀسیاسی مصالح ۀاندیش
یا سایر افزار  نیروهایی محدود نشده که با بکاربرد گرم افزار آتشین و

، بلکه رفع علل و کشنده آنی در نبردگاه ها در برابر هم قرار گرفته اند
جنگ را در ابعاد  ، فرهنگی و روانی، سیاسیعوامل اجتماعی، اقتصادی

؛ نین درکیبا چ. روابط خارجی آن، نیز در نظر داردداخلی کشور و 
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ملی سیاست و عمل  ۀمصالح» :دوکتور نجیب هللا تأکید میداشتند که
است چند جانبه مؤقت و صرف میکانیزم قطع جنگ نبوده بلکه چنان سی

ده نیروها ، تدارک زمینه های سهمگیری گستریی است که قطع جنگ
، انکشاف و تحکیم اداره ائتالفی با پایه اداره دولت و جامعه، رشد در
 ، حفظو انکشاف اجتماعی و اقتصادی کشور، تامین رشد ای وسیعه

ست بیطرفی فعال در ، تعقیب سیاحاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان
، طرح و تطبیق سیاست های متعادل اقتصادی و مناسبات خارجی

های عینی جامعه افغانی و طرح تقویت قوای  اجتماعی مبتنی بر واقعیت
 (.4)«گردد مسلح کشور را شامل می

های فلسفی خویش ملی مبتنی بر بنیاد  ۀـ اندیشۀ سیاسی مصالح
عرصه های حیات اجتماعی معتقد بوده بدین ملحوظ از  به تعادل در تمام

. در عرصه های مذکور دفاع مینماید تامین عدالت میان افراد جامعه
ن بر آن این اندیشه متعهد به رفع علل و عوامل جنگ و تامین افزو

این داعیه بدون تامین امنیت افراد جامعه در عرصه . صلح پایدار است 
یکی از عرصه های مهم . های متذکره نیز دست یافتنی بوده نمیتواند

ملی  ۀبنابرین اندیشۀ سیاسی مصالح. استحیات اجتماعی، اقتصاد 
، به م به آزادی فعالیت اقتصادی افراداحترا درین عرصه نیز ضمن

وضعیت اقتصادی گروه ها و افراد آسیب پذیر جامعه توجه داشته و از 
به همین ملحوظ اندیشۀ . تامینات ضروری اقتصادی آنان حمایه مینماید

امعۀ رفاه سیاسی مصالحۀ ملی از تاسیس نظام اجتماعی ـ اقتصادی ج
 .دفاع و حمایت مینماید

اندیشه سیاسی مصالحه ملی مانند تمامی اندیشه های سیاسی ـ 
نیروهای سیاسی . دیگر، اندیشه رزمنده، فعال و جانبدار سیاسی است

را با در نظرداشت حفظ  معتقد به این اندیشه اهداف سیاسی تامین صلح
ی به آن فعاالنه ، در برابر خود قرار داده و برای دستیابمنافع ملی

و ( فلسفه صلح)این نیرو ها بنابر دیدگاه های فلسفی  .مبارزه مینمایند
، معتقد اند که بکار برد شیوه های ی سیاسی و اخالقی خویشارزشها

اعتدال در حل تناقضات اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی با قانومندی 
طبعیت و جامعه ـ که بخشی از طبعیت است ـ مطابقت داشته و بهترین و 

بنابرین نه تنها خود . انه محسوب میگردد یگانه راه معقول و خردورز
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، بلکه مجموع امکانات را بکار میبرند تا ر می گیرندچنین روشی را بکا
ن روشی تشویق و یا سایر نیروهای اجتماعی و سیاسی را به اتخاذ چنی

، امکاناتی را تدارک نموده و بکار گیرند که آنان را در صورت ضرورت
 .ایندنم واداربه اتخاذ چنین روشی 

ملی با برداشت  ۀسیاسی مصالح ۀبدین ملحوط مفهوم اندیش
فعال و یا هم عامیانۀ مغایرت دارد که این اندیشه را اندیشه کامالٌ غیر 

بسیج ذهنیت های . ، تصور مینمایندمداح صلح صرفاً فعال در حدود
عامه در داخل کشور و در مجامع بین المللی به نفع صلح و سازماندهی 

بخشیدن آن علیه جنگ و جنگ افروزان و همچنان وادار  و استقامت
 .، مؤید این ادعاست«مصالحه ملی» کردن نیروهای جنگ طلب به قبول

صرف مختص به نیروی  ،ملی ۀسیاسی مصالح ۀـ اندیش
حاکم بر قدرت دولتی و اپوزسیون مسلح آن نبوده بلکه ( نیروهای)

و تمام نیروهای مانند سایر اندیشه های سیاسی خصلت عام داشته 
لحاظ  اجتماعی و سیاسی عالقمند به صلح در عرصه ملی را نیز از

، ادعای که مصالحه ملی بدین ملحوظ. اندیشۀ سیاسی ، پوشش میدهد
حاکم در قدرت دولتی باشد، ( نیروهای)صرف میتواند سیاست نیروی

برداشت عامیانه از اندیشه سیاسی مصالحه ملی و یا حد اقل برداشت 
و محصور در محدوده سیاست هایی است که مبتنی بر این ناقص 

ـ  1465)اندیشه از جانب حزب وطن در موضع حاکمیت قدرت دولتی 
تا با تاکید بدین ملحوظ الزم است . مطرح میگردید ( خورشیدی 1411

ملی بنیاد های فکری ـ سیاسی  ۀسیاسی مصالح ۀتوضیح گردد که اندیش
ه صلح در یک کشور مصاب به جنگ را برای نیروهای سیاسی هواخوا

داخلی، در هر حالت چه سهیم در قدرت دولتی و چه در موضع 
 .اپوزسیون سیاسی قرار داشته باشد، تدارک مینماید

 مقایسه با وضعیت سالهای.ما باوجود تغییرات در.کشور.در 
خورشیدی، هنوز هم جنگ ادامه داشته و فرهنگ  1411ـ 1465

وند های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مربوط به آن بر مجموع ر
فرهنگی و همچنان اثرات ناگوار آن بر روح و روان انسان جامعه ما 
مسلط اند؛ بنابرین اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی در وضعیت موجود 
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وضعیت ناشی از تداوم جنگ، عدم رفع بنیادی علل و عوامل )کشور
رات ناگوار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن و همچنان اث

نیز بمثابه افزار اندیشه یی، ( جنگ بر عرصه های مختلف حیات جامعه
تالش و مبارزۀ نیروهای سیاسی افغانی طرفدار صلح را ـ صرف نظر از 
جایگاه شان در ساختارهای دولتی و یا اپوزسیون سیاسی ـ محتوی 

به همین ملحوظ حزب وطن بمثابه . هدبخشیده، سمت و استقامت مید
، ملی و معتقد به آن ۀسی مبتکر طرح اندیشۀ سیاسی مصالحسیا نیروی

مضمون و محتوی مرامنامه و سایر اسناد رهنمودی جدید مبارزۀ 
سیاسی خود را با در نظرداشت بنیاد های این اندیشه ،تثبیت و آنانرا در 

دی خویش تصویب خورشی 1441مجمع عمومی مؤرخ پنجم میزان 
اهداف و سیاست هایی دورنمایی و کوتاه  اسناد تصویب شده مؤید. نمود

مدت حزب وطن در وضعیت تغییریافته کنونی کشور و با درنظرداشت 
این اسناد اینک مبارزۀ آغاز شدۀ . جایگاه آن درین وضعیت است

 .له جدید محتوا و استقامت میبخشندسیاسی حزب وطن را در مرح

و از این در اخیر الزم است تأکید گردد که اندیشه های سیاسی 
میان اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی اگر هر قدر هم با واقعیت ها منطبق، 
کارا و رهکشا باشند، بدون توأمیت آنان با عمل آگاهانۀ انسانی، انباشت 
های ذهنی ای بیش از محدودۀ شناخت نخواهند بود و درینصورت 
نخواهند توانست نقش شان را بمثابه افزار اندیشه یی، جهت دستیابی 
به هدف اصلی ـ که همان تغییر مطلوب و تحوِل واقعیت های موجود 

ملی و  ۀن ملحوظ تحقق اندیشۀ سیاسی مصالحبدی. است ـ ایفا نمایند
دستیابی به اهداف ارزشهای مورد نظر آن زمانی میتواند ممکن گردد 
که امکان یابد تا تالش و مبارزه سازمانیافته افراد و نیروهای متشکل 

سیاسی آگاه و معتقد به این اهداف و ارزشها، مؤمن به اجتماعی و 
توی بخشیده، منافع ملی و مصمم به مبارزه درین راه دشوار را مح

 .سمت و استقامت دهد

بمثابه آخرین میدانم  این مجموعه، الزم « سخن آخر»ختم در 
که با سپاسگزاری نمایم از همه دوستان و همرزمان گرامی یی سخن، 

. مشوق من بوده انددر زمینه رت تحریر این اثر، تاکید روی ضرو
یر عبدالخالق نپلوم انجیدوست عزیزم د همچنان با قدردانی از زحمات
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م کمک های همیشگی و خالصانۀ در تداو ،افزون بر تشویق کهـ نوری 
 این اثر نیز سهم تمام گرفته اندـ در صفحه بندی و امور گرافیک شان

 .نمایممی اظهار سپاسگذاری 

 ختم      

 روز شنبه ؛     

 ؛ 15.81ساعت     

 1414جنوری  14تاریخ    

 (جرمنی)بادهومبورگ    
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 :یادداشت ها          

 

« کل اختیار»ـ ازدیدگاه عقالنی، دادن و یا کسب عناوین  1
به یک انسان و آنهم در مقام رهبر « غیر مسوول واجب االحترام»و

توهین به آن شخص و به آن مقام تلقی  سیاسی مملکت، بزرگترین
زیرا انسانیت و اجتماعیت بدون ضابطه های که معرف حقوق . میگردد

ولی متأسفانه برخی از . و مسوولیت ها است، معنی یافته نمیتواند
زمامداران سنتی کشور ما و دستگاه های فکری در خدمت شان، فاقد 

 .چنین درک بودند 

؛ گزارش اساسی کمیته مرکزی به دوکتور نجیب هللا: ک .ـ ر 1
 .خورشیدی  1464ا ، مؤرخ سرطان . خ. د. دومین کنگرۀ ح

ـ از متن دوکتورین نظامی ـ دفاعی جمهوری افغانستان ،  4 
 5برگرفته از بیانیه دوکتور نجیب هللا رئیس جمهور افغانستان که بروز 

در جلسه وسیع هیئت رهبری قوای  1464شنبه مؤرخ اول سرطان 
سلح کشور ایراد نمودند و متن آن به زبان پشتو در شماره مسلسل م

 4روزنامه انیس منتشره روز شنبه مؤرخ  15و خصوصی  11144
ترجمه متن از زبان پشتو به دری . به نشر رسیده است  1461سرطان 

 . توسط نویسنده این مجموعه صورت گرفته است 

 

 

 

 



نويسنده: زندكينامة

 تولد اباد جالل شهر در خورشيدى ١٣٢٦ حوت شانزدهم در ودان فقيرمحمد
 سالهاى طى است.او ييداكوزى رشته در لسانس ديلوم داراى است. شده

 زندانى ١٣٥٨ سال در و داشت معلمى سمت خورشيدى ١٣٥٨ -١٣٤٨
 رياست در علمى كادر حيث به و ازاد زندان از ١٣٥٨ جدى در . بود سياسى

كرديد. كار شامل وتربيه تعليم وزارت ترجمه و تاليف

ب را ا خ. د. ح. عضويت خورشيدى ١٣٤٦ سال در ودان فقيرمحمد ه و ص ر ح در صا  د
 ٠هميل دداوم در . داشعتة بعهده را ا'موزش و تبليفات امور معووليت حزب ساختارى مختلف

د و تبليغ شعبه در كارشناس بحيث خورشيدى ١٣٦٠ سال در كه بود ها مسووليت هن ر  كميته ف
ى مسوول بحيث سال همين سنبله در توظيف. حزب مركزى  سال در شعبه. اين هاى بخثن از يك
 داشت. مسووليت مذكور. شعبه رنيس بحيث ١٣٦٨ و ١٣٦٧ سالهاى طى و. معاون بحيث ١٣٦٥

. خ. د. ح. ننكرهار واليت واليتى كميته منشى بحيث ١ ٣٦ ٩ حمل اول از موصوف  در و انتخاب ا
 عضويت به نموده شركت - كرديد مسما وطن حزب بنام حزب اين ا'ن طى كه - حزب دوم كنكره
ره رليسه هيدت  واليتى شوراى رليس بحيث كنكره. ختم از بعد موصوف كرديد. انتخاب مذكور كك
 داد. ادامه ١٣٧١ ثور تا مسووليت اين به و انتخاب وطن حزب ننكرهار واليت

 ١٣٦٩ سرطان كنكره در و ا خ. ح.د. مركزى كميته عضويت به ١٣٦٦ سال در ودان فقيرمحمد
كرديد. انتخاب وطن حزب مركزى شوراى عضو بحيث

ه جاب به متعددى هاى ورساله ها كتاب ودان فقيرمحمد از ل ي م  و ها تحليل مضامين. او قلم به و ز
 بيرون افغانى هاى رسانه و كشور داخل كروهى هاى رسانه ساير و مطبوعات در سياسى تفاسير
است. كرديده منتشر مرزى،
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