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عبدالقیوم میرزاده

ملت
منافع ملی
دولت – ملت
در افغانستان
به ادامه گذشته ( قسمت هشتم)
با آنکه در شرایط حاضرکشور راه های حل بسیار عملی وعادالنه هم میتوان در یافت که مردم ما ویا همین هاییکه
شعار های قوم گرایی قوم بر تر و قوم کهتر را سر داده اند اگر از پوسته های قومی خویش و تآثیرافراد مغرض و
نماینده گان کشور های خارجی وگروه های مسلح بی بند وبار دزدان و قاچاقچیان که حدود چهار دهه همه هستی
مادی ومعنوی مارا نیست و نابود کردند خارج شده و در یک اشتراک بزرگ در سطح کشوردر چهارچوب منافع
علیای کشور خارج از تآثیر مداخالت بیگانه در نتیجه انتخابات شفاف وعادالنه دولت ملی خویش را بنام دولت  -ملت
ایجاد کنند از یکطرف به یک چهارچوب ویا ساختار نظام بر گرفته از اساسات دیموکراتیک یعنی دولت قدرت مند
با مشروعیت بیشتر دست می یابیم واز طرف دیگر زمینه تساوی حقوق همه اقوام کشور را که دیگر در تعریف
شهروند کامل الحقوق میگنجند ودر تمام عرصه های زنده گی اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی بنام شهروند همسان کامل
الحقوق هموار ساخته وزمینه اداره ،رهبری و مدیریت سالم قدرت در کشور ایجاد میگردد .در اینصورت دیگر بحث
از مدیریت سالم قدرت است که منافع ملی در آن ارجهیت داشته و منفعت های شخصی ،قومی ،گروهی وحزبی دیگر
حکم مخالفت با قانون را میداشته باشد و مدیران و اجزای متشکله رهبری به این درک میرسند تا به تعمیم دهنده گان
قانون در کشور تبدیل گردند تا به مخالفان قانون زیرا در اینصورت با مخالفینی حکومتی که سیستم را در کشور
تهدید میکند وپایگاه شان در خارج از مرز های افغانستان است در یک صف قرار میگیرد وبطورت قانونمند حیثیت
همکار وهمدست مخالفین کشور را حاصل میکند که دیر یا زود قوانین کشور و فوانین بین المللی دامنگیرشان میگردد.
در این کارزار آنچه بسیار از اهمیت برخوردار است همانا اراده جمعی همه شهروندان مخصوصآ قشر جوان و نهاد
های مدنی میباشد متآسفانه بنابر عدم احساس مسولیت مردم در برابر کل کشورونا کاره گی جامعه مدنی وروشنفکران
ما در راستای آگاهی مردم از وظایف خطیر شان برای دولت سازی وانتخابات تمام ساختار های انتخابی این مردم
فریب شعار هایی میان تهی واحساساتی عده از فرصت طلبان را خورده ودر گرو آنها و باور های قومی شان که بر
پایه منافع بیگانگان طرح وتطبیق میگردد باقیمانده اند .القاب نا چسپ ودهن شیرین کن مردم سلحشور ،با غیرت وبا
همت به مردم دادن چه دردی ما را دوا میکند؟ هرگز! نه تنها هیج دردی را دوا نمیکند بلکه مردم را بیشتر از خود
بیگانه میسازد ،برعکس مردم باید به این آگاهی برسند که همه این بال ها بخاطر کج فهمی ونا فهمی آنها وعدم احساس
مسولیت انهاست که بر ما وکشور ما نازل گردیده است .جامعه مدنی وروشنفکران کشور ما تا هنوز هم در سایه
فعل وانفعاالت جنگ سرد شرق وغرب بعد از جنگ جهانی دوم سیر میکنند ،آنها به عوض یک قطبی ساختن افکار
جامعه بدور محور وطن و منافع ملی بر عکس افکار مردم را تا میتوانند چند قطبی کرده وبا مفکوره های متضاد
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غیر افغانی مشبوع ساخته و در اسطوره سازی ها ،مالمت ها وسالمت ها مصروف اند ،نه آنها به اشتباهات ،کجروی
ها و خیانت هایشان معترف اند ونه مردم به اشتباهات خویش در فریب خوردن وسیله قرار گرفتن در حرکت های
مغایر منافع ملی ،ضعف فرهنگی و نا آگاهی از نقش اش در تآمین منافع ملی اعتراف دارد .این است که سیر ملت
واحد ،نهادینه شدن دیموکراسی و ساختار دولت ملی تآخیر پیدا کرده وجایش را گزینه های ضد ملی انقطاب گر و
استبدادی پر کرده است .واگرتا کنون جرقه های اراده جمعی اینجا و آنجا بصورت حرکت های کمتر درون دار و
با محتوی سربلند کرده اند ،با شعار های مرگ بر افراد معین متمرکز بوده تا به خواسته های اصیل مردمی .در این
حرکت ها بسیار بوضاحت عنصر خارج منشی را میتوان دید زیرا آ نها بیشتر بر مهره های متشکله دستگاه اداری
دولت تمرکز کرده نه به سیستم اداره وهمین امر باعث گشته تا فقط مهره ها بر مبنای شیوه های کالسیک سیستم
مافیایی فقط از انظار یک ساحه بدور ودر ساحه دیگر فعال نگهداشته شوند  ،نقدمردم در کل به افراد واشخاص
منحصر گشته است .گرداننده گان این حرکت ها خود ُ
جز الینفک همین سیستم مافیایی اند و چون در پست دلخواه اش
گماشته نشده اند نا راض بوده واز احساسات پاک مردم سؤ استفاده میکنند و به مردم چنین افاده میدهند که این آدم ها
یا بهتر بگوییم مسؤلین امورفاسد اند که وضعیت کل کشور را خراب کرده اند و ملت به این نا بسامانی مواجه است.
اگرمردم با درک مسولیت دیگر فریب این دسایس را نخورند واز گرو قومیت خود را وارهانند وبه این اطمینان برسند
که رهبری خردمند انتخابی شان این توان را میداشته باشد تا در معادالت ومعامالت بین المللی برپایه منافع ملی عمل
کرده وبه قناعت متحدین وتمویل کننده گان این آشوبگران قومی ومافیایی میپردازند ومطمنآ روزی کانال های حمایت
مالی وتسلیحا تی این نیرو ها قطع میگردد که با قطع آن این گروه های فرصت طلب وآشوبگرنابود میگردند واین را
درک کنند که آنها شهروندان کامل الحقوق یک کشوری بنام افغانستان اند که بنابر لنگش سیستم وموجودیت گروه
های مسلح تاکنون نتوانسته اند از این حقوق کامل شهروندی بهره مند شوند باییست شعار ها از برکناری افراد به
اصالح سیستم و نهادینه شدن حکومت دیموکراتیک بر اصول زرین انسان محوری ،عقل محوری ،شایسته ساالری،
قانون محوری و شهروند ساالری تبدیل گردد .شما خوب مالحظه فرمایید در زیر دستورو پالیسی بیگانگان از زمان
حکومت مؤقت حامد کرزی تا کنون نتوانسته اند روی کلمه مقدس افغان که هویت هر یک از باشنده گان این سرزمین
را بنام افغانستان بازتاب میدهد به توافق برسند.

چرا چنین است؟
برای اینکه این کلمه خود هویت حقوقی مردم را تسجیل کرده و از همین جاست که واژه تآمین کننده هویت مشروعیت
پیدا کرده صاحب هویت بزرگ افغانی شده و از همین طریق میتوان در راه منافع ملی دست وآستین باال زد وجلو
دسایس دشمنان کشور را که منافع شانرا در همین انقطابات جستجو میکردند گرفت.
مسایل و محور فکر مردم با ید روی طرح قوانین دیموکراتیک بر محور منافع ملی در تمام عرصه های زنده گی،
اجراات شفاف ،گزارشدهی شفاف ،موجودیت رسانه های شنیداری ،دیداری و چاپی غیر وابسته به مفهوم غیر وابسته
به منافع بیگانگان که با درک سالم از منافع ملی ما در روشنگری اذهان شهروندان سهم بگیرند نه اینکه مردم را
بیشتر در این بحران غرق سازند ،طرح و پشتیبانی همه مردم از پروژه هایکه بر پایه منافع ملی استوار باشند ،ایجاد
فضای اعتماد در بین مردم و برخورد قاطعانه در چوکات قوانین کشور با هرنوع حرکت های ضد ملی که مردم
کشور را نسبت به همدیگر بی اعتماد میسازد ،جلب همکاری مردم در تقویت نظام قانون ساالر ودفاع بیدریغ از نهاد
ها وارزش های دیموکراتیک در کشور وساختار نظام ،آزادی اندیشه ،آزادی بیان ،آزادی انتشارات ،حق داشتن شغل
ومسکن ،حقوق بیمه های صحی – بیکاری  -بازنشستگی ،اصالح قوانین کشور برای فعالیت جامعه مدنی بر پایه
منافع ملی وبرخورد قاطعانه با گروهک ها وتشکیالتی که به عناوین مختلف قصد ایجاد تفرقه میان مردم را دارند
وافشای کانالهای تغذیه ملی وبین المللی آنها ،همه این کار ها به مردم تعلق دارد مردم و شهروندان کشور ماهستند که
همه این کارها را باید انجام دهند نه اینکه همه منتظر معجزه باشیم تا از از آسمان کسی بیاید واین زنده گی با سعادت
ورفاه را برایمان اعمار کند ،هرقدر منتظر این معجزه باشیم به همان اندازه خود و کشور خود را در بد بختی های
بیشتر وبیشتر غرق خواهیم ساخت .اگر مردم ما از سواد و آگاهی الزم برخوردار میبودند و قدرت و توان تشخیص
منافع کشور شانرا میداشتند یقینآ از میان آنها بهترین فرزندان شان با داشتن احساس بزرگ ملی در رهبری کشور
کاندید و از جانب آنها انتخاب میگردیدند ودر جهت تآمین منافع ملی کشور با بزرگترین قدرت های جهانی میتوانستند
چانه زنی کرده واین توان را میداشتند تا در هرنوع شرایط ملی ،منطقویی و بین المللی و بحرانات کشور را بر پایه
منافع ملی مدیریت سالم میکردند ،مردم و کشور ما به این مصیبت های تباه کن موجه نمیگردید.
بعضی از جامعه شناسان خاصتآ جامعه شناسان غربی به این باور اند که مسئله گویش زبان باعث بیشترینه ای این
مصیبت ها در کشورما بوده و عامل اصلی نفاق و تخاصم میباشد که جامعه و مردم بنابر خصوصیات قومی و قبیلویی
خویش نمیتوانند با این مسئله کنار بیایند و در کلیه مسایل کشوری در زیر بار سکت ها ،بخش ها و شعبات زبانی
خویش منافع ملی را دیده نمیتوانند.
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باور من اینست که گزینه زبان البته در کارزار نیرنگ های سیاسی نیمه دوم قرن بیستم هر از گاهی در میان
متصدیان امور دست اندر کاران سیاست و آنهاییکه منافع شان را در تفرقه اندازی میان مردم میبینند چنانچه در باال
از آن گفته آمدیم از بیرون کشور مآمور گردیده اند تا الیه های سمت دهنده کشور ما را نیز مشتت و پراگنده ساخته
به اهداف خویش نایل آیند ،کار برد داشته است .که نمونه مثالی از همان سیاست تفرقه انداز و حکومت کن انگلیس
است .ولی این مسئله در کشور ما هیچگونه پیشینه تاریخی نداشته ودر هیچ مقطع از تاریخ این محدوده مردم ما
بنابر عامل گویش و زبان علیه یکدیگر به مخاصمت بر نخواسته اند ،البته این بیان به این معنی نخواهد بود که مردم
دربسا مسایل مختلف اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی دیگر با هم در تقابل واختالف نبوده اند و هر از گاهی در پاره از
مسایل ملی ،مذهبی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی با هم اختالف نطر داشته اند ولی زبان و گویش هیچگاهی عامل
تفرقه و تخاصم نبوده است.
همچنان عده از متفکرین علم اجتماع در اوضاع موجود به این باور اند که در جوامع بشری طرح قوم برتر و یا
اقلیت های ملی با تعریف های مختلف که از آن ارائه داده میشود ،طرحی است از جانب نظریه پردازان شر انداز و
عمال حاکمان ضد ملی کشورها فقط بمنظور تحکیم سیطره شان بر جامعه و جلوگیری از مشارکت ملی همه مردم
در اداره و رهبری کشور میباشد .به این ترتیب که آنها از یکطرف یک گروه از مردم را بنام قوم برتر یا قوم حاکم
ده ن شیرین ساخته که هر مصیبت ،ظلم وتعدی که باالیش صورت گیرد چون خود را جزو از حکام تلقی میکند دندان
به جگر گذاشته وفریاد بر نمی اورد و به آن گروه های دیگرکه حیثیت اقلیت ها را دارند اهانت روا داشته و زمینه
را برای سیطره و اهداف شوم سیاسی خویش پیوسته گرم نگهداشته و در هنگام ضرورت از آن بهره برداری سیاسی،
اقتصادی ونظامی میکنند.
ناگفته نباید گذاشت که در این راهکار ها و نقشه های شیطانی عندالضرورت کشور های خارجی وهمسایگان هم
سرمایه گذاری ها میکنند که نقش همسایگان در این حرکت های ضد ملی بنابر مشترکات مذهبی ،فرهنگی ،قومی
شان میتواند بسیار خطرناک باشد و در معادالت نهایی حتی حدود جغرافیایی کشورهای منطقه را هم میتواند تهدید
کند .که مصمم هستم در این باره تحت عنوان جداگانه توضیح مفصلی خارج از این مجموعه ارایُه کنم(.پایان قسمت
هشتم)
ادامه دارد
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