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 پاسخ به جای گمانه زنی
 

اسخ مانده اند و ما هنوز گمانه می زنيم و بسان پرکاری دور دايره ای اهريمنی ندانم کاری می هزاران پرسش بی پ
ميهن به سوی تباهی می رود و ما حتا در قضايای که هستی و کيستی ما مربوط و منوط به آن می شود، نيز . چرخيم

ها از حمالت جبهه ای، انتحاری و بمب خشونت تن. اين کشور به اقيانوسی از خشونت می ماند. اندکی همسويی نداريم
تاراج دارايی های مردم، فرهنگ معافيت از جنايت ها و جرايم قديم و . های کنار جاده ای طالبان و القاعده بر نمی خيزد

جديد، توليد مواد مخدر و شبکه گسترده ای قاچاقبران، موجوديت فساد و رشوه فراگير همه نشانه هايی از خشونت 
اختاری و زوال جامعه و تهی شدن آن از ارزش های که موجب قوام و استحکام درونی جامعه شود، می فيزيکی و س

غم افزا تر اين است، آنانی که خود به مثابه عامالن تاراج عمل می کنند و خويشتن خويش و فرزندان و اعوان و . باشند
. می دانند، نيز فرياد وای غارتگر سر می دهند» ستشهر بی باز خوا«انصار خود را باالتر و واالتر از قانون در اين 

. همگان در اين المپيای ظلم، خويش را مظلوم می پندارند و دادخواهی می کنند و فقط مردم بينوا اند که فريادرسی ندارند
ی نمانده مردم سر خورده و بی باور به نخبگان سياسی مثل مردگان متحرک چشم به راه فاجعه اند، چرا که اميدی به منج

 .است و مردم نيز از باور به خود تهی شده اند و سر شار اند از تهی
 

نخبگان نيمه سنتی اين کشور گمان می کنند که دشواری های يک جامعه ای خشونت زده و پر از گسست را می توان به 
ند افسون شده های دموکرات های ما که باور به دموکراسی را مان. کمک تيوری های سنتی و نيمه سنتی حل نمود

ايديولوژی زده مطرح می کنند، گمان می برند که در جامعه ای زندگی می کنند که در آن جايگاه و پايگاه طبقات و 
اقشار اجتماعی و فعل و انفعاالت گفتمانی هر روزه در بستر تيوری و تفکر مدرن در جريان است و می توان دولت ايده 

که دمار از روزگار شان کشيده شده و کار به جايی کشيده که صرف با سراب تبار می آلی را با تکيه بر مردم، مردمی 
شعار عدالت اجتماعی و داشتن دولت قانون و آگاهی قانونی و باالتر از آن درک . توان به بسيج آن پرداخت، پی افگند

د، که در آن شمار آنانی که به قانون قانونی داشتن را چگونه می توان به گونه ای فراگير همين اکنون در جامعه پی افگن
رسيدن به دموکراسی و به نظام قانون . پذيری و تطبيق قانون برخود، بر تبار و همشهری شان باور دارند، اندک است

مدار يک فرايند طوالنی است؛ فرايندی که از اندک ها آغاز و به سوی نظام مند شدن می رود و اين شدن را نيز 
در موجوديت ساختار ها، روابط و نظام ارزشی بی ارزش امروز است که همه چيز وارونه می اما . فرجامی نيست

  .شود
از جايی که ما در آفرينش تيوری مبتنی بر واقعيت اجتماعی خود سهمی نداشته ايم، بر حسب گمان و فکر خود، تيوری 

 انطباق آنها بر يک جامعه ای پر از های بزرگ مولود تجربه، دانش و روابط اجتماعی ديگر را می گيريم و در پی
اين بدين معنا نيست که نمی توان با تکيه بر دانش و تيوری های علوم . گسست و سر گردان ميان سنت و مدرن می شويم

اجتماعی و تجربه ی سياسی افغانستان، به تيوری های دست يافت که بتوان به کمک آنها به ارزيابی و بررسی ساختار 
گمان من اين است که ما در پی يافتن راه حل نيستيم، می ترسيم و می گريزيم از تفکر و شک و . پرداختها و روند ها 

در واقعيت امر، با چنين چند پارگی های ذهنی . يا اين که در يک انتزاع نظام مند ولی سترون به قضايا برخورد می کنيم
  .خ گفتو عملی، نمی شود به دشواری های اين جامعه ای پر گسست پاس

آگاهی بر اين دشواری به اين معنا نيست که بايد از سياست اجتناب کرد، بر عکس، بايد به سياست روی آورد و به 
حتا اگر اين به نحوی مشارکت سياسی انتقادی بدون داشتن بديل باشد؛ چرا که می شود حتا . دلزدگی از سياست پايان داد

در زندگی انسان ها موارد فراوانی پيش می آيد که آدم . که طرح بديلی داشتاز نظام و روابط سياسی انتقاد کرد بی آن 
در چنين مواردی نفی . يک نظم و نظام سياسی و اجتماعی را نمی پسندد اما خود نيز قادر به ارايه ای جانشينی نيست

  .آنچه که نا مطلوب است نيز بيشتر از نيم کار است
 

نخبگان سياسی از تعهد و مشارکت نظام مند در سياست، هر روز آدم با در فضای پر از گسست اجتماعی و گريز 
در چنين فضای متناقض نما و روان پريشی سياسی جهان سياست را در گرو می . عجايب سياسی رو در رو می شود

سياست به مضحکه . اشغال می کندسياست مبتنی بر غرايز بدوی جای سياست به مفهوم پرداختن به امور عامه را . گيرد
مبدل می شود و خلق اهللا مغلوب به جز از پناه جستن و آرامش طلبيدن از سخنانی که بازتاب غرايز سرکوب شده ای يک 
جامعه فقر زده و استبداد زده ای پر از گسست و ميدان داری ادبيات لومپنی و صاحبان آنها در قلمرو گفتمان هاست، راه 
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مرز های دوستان و دشمنان و رقابت های خط مش های سياسی برای .  خروج از بن بست نمی بينندديگری را برای
در اين دنيای پر تناقض اصوال کمتر می توان انتخاب . يافتن راه حل های بهتر برای خروج از بحران زدوده می شوند

عرکه ای، پناه بردن به دو انديشی، و در چنين م. نمود، چرا که انتخاب ميان بديل و طرح های رقيب صورت می گيرد
دو پارگی سياسی، سرگردانی ميان دموکراسی و بنياد گرايی مذهبی، از يک سو ستايش از شکنجه و خشونت و از سوی 
ديگر دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی، از يک سو داعيه ای مبارزه با جنايتکاران جنگی و نفرت از غصب مال و 

و غاصبان همفکر، هم شهر و هم تبار، همه بيان اين دوپارگی » خودی«ديگر دفاع از جنايتکاران ملک مردم و از سوی 
در چنين حالت ساحت گفتمان های سياسی و اجتماعی، مبدل . می شود» فرماسيون اجتماعی« و تناقض سياسی به مثابه 

  . به قلمرو های استندرد های دو گانه می شود
 

 سياستی را می شود در برخورد نخبگان سياسی افغانستان با جامعه جهانی و همسايه های يکی از نمود های اصلی چنين
دوستان و دشمنان امريکا و ديگر کشور های غربی، هر دو مشروعيت شان را با ميزان رويکرد و محبت . کشور ما ديد

. ان بسيار هم غير طبيعی نيستاين امر، با در نظر داشت واقعيت های تلخ افغانست. رهبران اين کشور ها می سنجند
جايی که رهبری سياسی فرا قومی و جود نداشته باشد، برنامه و طرح مورد قبول مردم وجود نداشته باشد، تکيه گاه 

انسان از جانبدار امت بزرگ اسالمی و يا پرولتاريای جهانی به سلحشور مهجور کننده واژه گان . خارجی عمده می شود
  .می شود» قصه ای مفت«ای شهروند و دموکراسی و حقوق بشر تقليل می يابد و قصه 

 
شعار پايان . بر گرديم به يکی از بن بست های موجود، به يکی از پرسش ها در رابطه با حکومت کنونی کشور ما

دوران رييس جمهوری کرزی را مخالفان وی هر روز سر می دهند، اما آيا پايان عمر سياسی حکومت وی، به معنای 
 ويرانگران کابل و تاراجگران عزت و شرف اين مردم بر سکوی قدرت سياسی است و مردمان تشنه لب و تشنه صعود

کام در حسرت بر گشت مالزمان دارالخالفه اسالم آباد و تهران بر سرير قدرت می باشند و يا اين که می توان به گستره 
ارالخالفه ای اسالم آباد از اندونيزيا تا مراکش بودند، با تفکر و ايديولوژی تبارگرايان، که روزگاری در هوس گسترش د

  .سپاه عدالت طلبی هجوم برد و نگذاشت که طالبان و ديالکتيک آنها ميدان دار معرکه شوند
پاسخ درست، سر بلند . پاسخ درست سر به گريبان بردن و نوحه سرايی کردن و هم داستان شدن با تبارگرايان نيست

نيروی که به مردم باور داشته باشد و مشروعيتش را نيز از اراده ای . يروی سياسی دموکرات استکردن و ايجاد يک ن
چنين نيرويی به وجود نخواهد آمد، مگر اين که ما رويکردی داشته باشيم، عدالت . آشکار مبتنی بر آزادی مردم بگيرد

بايد جمعی از انسان های » ما«اين .  ارايه کندتعريف و برداشتی ديگری را» ما«خواهانه و مسيری داشته باشيم تا از 
سياسی چنين جمعی نه تبار است و نه هم ارزش -آيين نامه و اصول ارزشی. باشد که باور های سياسی مشترک دارند

باور به کثرت گرايی، باور به مشارکت مردم، باور به دولت قانون، باور به نظام سياسی . های جاويدانی ايديولوژيک
 و حساب گير، باور به هستی و حقوق فرد آزاد، باور به حقوق بشری و شهروندی و باور به عدالت اجتماعی، حساب ده

ای سياسی است که می تواند به » قبيله«چنين . ای سياسی را بسازند» قبيله«اين ها می توانند ارزش های مشترک اين 
» خودی«با فشردن دست خونين ستمگران . رايه داردطاعون تبار و بيشتر خواهی و محدود انديشی، پاسخی در خور ا

تاريخ تا کنون به ياد ندارد که بتوان از گزند ظلم و ستم، با پناه بردن به زير پوستين . نمی شود به جنگ خونريزان رفت
و واقعيت بديهی است که چنين تالشی نيز نمی تواند برون از روابط . در امان ماند« گردپا «مادر بزرگان و پدر بزرگان 

های موجود شکل بگيرد اما تالش برای دادن مسيری روشنتر به آنچه که هست به سوی آنچه که بايد باشد، تنها پيش 
 .زمينه ای آوردن تغيير است و صرفا با ايجاد دولت از مسير جمهوری است که می توان دورنمای روشن سياسی داشت


