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 ۱۱/۰۵/۲۰۱۵         دوکتور محمد اکبر یوسفی

 

 آیا ما، "ما" استیم؟
 

تا هنوز هم از همه عادات و تکیه کالم های جامعۀ "عنعنوی" و خاصتا   اکثرا   اکثریت اتباع دولت افغانستان، که
عادات "قبیلوی" فارغ نیستند، حین صحبت، در هر موردی که باشد، بیشتر متمایل اند، تا کلمۀ "ما" را بزبان آورند. 

"قوم و قبیله" خود شانرا، ازنگاه هویت در موقف عزت و اعتبار  ءدر اجتماعات قبیلوی و زندگی دهاتی، همه اعضا
مساوی فکر می کنند. اما "سلسله مراتب" یا "هیرارشی قومی"، از خود دارای خصوصیات و "نورم های" معینی 
ا هم می باشد، که در روابط عنعنوی احترام متقابل و احترام از خورد به کالن، جزء تربیت خاص آنها بوده است. ب

چنین روحیه و اخالق، در همه امور حیاتی در ساختار قومی و قبیلوی، خود را شریک می دانند. کلمۀ "ما" را به  
جای "من" هم بزبان می آورند. از نگاه تأریخی، در "مراحل مختلف" ماهیت، معنی و مفهوم "ما" دستخوش تغییر 

اقتصادی و سطح انکشاف هم می  –تابع ساختار اجتماعی بوده، بیشتر کلی گردیده است، که نیازمند مطالعات عمیقتر
 باشد.

 

درین بحران قریب به چهار دهه، با این همه  انکشافات "روز به بد تر"، الزم است، تا در بین کلمات "ما" که از هر 
متکلم،   زبان می شنویم، با تفکیک، توجه نمائیم. مهم آنست، تا در صورت امکان، درجۀ حقیقت را در اظهار کلمات

چه نهفته خواهد  متذکره، که از "ما" کار می گیرد، دریافت. البته سنجش چنین اظهارات و هم اینکه در عقب جمالت
، در یک معتبر سیاسی –بود، کار ساده نیست. اما هرگاه، گفتار و عمل انسان های دارای موقف های اجتماعی 

می توان فرق های معین محسوس را، دریافت. اظهارات یک مقطع زمانی طوالنی تر تحت مطالعه قرار داده شود، 
اجتماعی،  –انسان، در مواضع قدرت و در مواضع غیر قدرت، و هم چنان، کلمات تبلیغاتی از اهداف دقیق سیاسی 

متفاوت بوده می تواند. سنجش جدی این  کلمات "متکلم" را  می توان، تا حدی در گذشت زمان، و آنهم در رابطه با 
 حوادث مختلف سنجید. وقوع

 

با صرفنظر از "ما" های بی شمار که هر یک از ما ذکر کرده ایم، و یا هر روز می شنویم،  فقط، چند "ما" را از 
زبان صاحبان قدرت کشور ما، در مقاطع زمانی مختلف، بعنوان نمونه یادآور می شویم. رئیس جمهور "اسبق" 

کار ایشان"، که در وقفۀ زمانی چند ماه، قبل از آن روز، از "امضاء" افغانستان، در لحظات ختم، "دورۀ قانونی 
قرارداد "امنیتی ..."، با ایاالت متحدۀ امریکا، امتناع ورزیده بودند، ضمن صحبت در جایی چنین افاده نمودند، که 

که اگر، "امریکا  "این جنگ ما نیست" و در افاده های دیگری هم، با فورمولبندی های مختلف، چنین افاده نمودند،
 بخواهد" و یا اگر "پاکستان و امریکا" بخواهند، جنگ ختم می گردد. یکی از دالیل ایشان را، در امتناع از امضاء

 .بزبان می آوردند جانب مقابل همواره، حرف از دریافت، تضمین معین از قرارداد با "واشنگتن"،
 

"جنگ ما نیست"، ما ختم جنگ و  گویا  که، بزبان آوردندرا، مدتی بعد، "رئیس جمهور جدید"، هم چنان این کلمات 
. حقیقت اینست که درین است هم به امضاء رسیده "قرارداد..."، گفته اند، که در حالیبرقراری صلح می خواهیم، 

"کیست"؟ در چنین یک،  که پس این "جنگ" از سؤال باقی می ماند وجود ندارد، اظهارات ایشان، صراحت الزم
در برابر  دیگر، و یا یک عمل خطرناک یجرم د خونین و تباهکن برای وطن و جامعه، و یا هر عمل سنگینرویدا

 یاد شود. آن به آدرس عامل باید حیات و آیندۀ یک کشور،
 

، که فقط چهره های "ماسک پوش مسلح" را، با دیگر "جنگی ها" و عام ۀکلم چند با رگاههتنها کافی نخواهد بود،  
 کلمات صلح نمی آورد، عمل می خواهد.  .شود ، تکیهشود موهوم" آنها، بعنوان نمونه، یادرهبران " 
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که در یک سلسلۀ دیگر، در مقالۀ "جنگ سرد..." مطالعه شده می  اگر بطور نمونه یاد شود، ،زمانی در "هند چین" 
جنگ خود می نگ را نه تنها آن ج"ایاالت متحدۀ امریکا"،  قدرت "بزرگ"، آن سیاسی، –مقامات نظامی تواند، 
رهبران آنزمان  ، بلکهدانست

به پیروزی آن هم در آغاز  آن،
. اما ندمعتقد بوده ابا اطمینان 

 رهبران آن،  وقتی رسید، که
دیگر "جنگ ما  که گفتند

نیست"، در نتیجه "ماشین 
عظیم جنگی" را خاموش 

 عساکر ساختند و به بر گشت
آغاز  خانه های آنها، به
. )"فورد و کیسینجر" ندودنم
م، نمونۀ ۱۹۷۵اپریل  ۲۹

خروج قوای نظامی آنکشور 
 از ویتنام(

 

حال سؤال مطرح شده می تواند، که صاحبان قدرت و مقام در افغانستان، باید بگویند که از چه زمان به بعد فهمیده 
اصلی در هر یک ازین مراحل ، عوامل یست. "کی" با "کی" می جنگیده استاند، که این جنگ، جنگ "آنها" ن

 صالحیت "ختم" این جنگ در دست کیست؟ جنگ، در چه و در کجا نهفته بوده است؟
 

این "شریک " یا "شرکای"  
 مذاکراتی کی ها اند؟

 

به این چند تصویر از سال 
م، قبل از تدویر ۲۰۰۱

کنفرانس "بن" و "جنگ 
این  های قندز" توجه کنید.

دو مصاحبه همزمان صورت 
ته است. اینها، "نمایندگان" گرف

دو قدرت متخاصم بوده اند، 
که در مورد "حامیان اصلی 

، معلومات آنها" درین بحران
 دقیق در دست نیست. فقط
"صفحات نشرات"، اطالعات 

بدست می دهد. درین  قسمی
که "جنران دوستم  جا می بینم،

اکتوبر  ۷و متحدان" او، از 
در همکاری با م، ببعد، ۲۰۰۱
ات هوائی سنتکوم ایاالت "عملی

متحده"، عمل می نموده است، 
گروپ دیگر، به نام "طالب"، 

 مخالف آنها، یاد شده است.
 

زمین سطوح پائین شمال افغانستان، خون نوشیده »"شپیگل" با این مفاهیم آغاز یافته است:  نخستین جملۀ گزارش
شده است، از هزاران سال به این طرف، فاتحان، آریائی، "آریانا" شناخته  -است. اینجا، که خاک قدیم، هندو

 ...« محاربات افسانوی رخ داده است لشکر کشیده اند.
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« عطا محمد نور»در دست راست او «( متخصص خیانت جنرال دوستم )در وسط( *:»)در پایان تصویر:  
)جمعیت سالمی( و در 

محمد محقق »سمت چپ 
)"شپیگل"، )حزب وحدت(.

 م(۲۰۰۱سال  ۴۸شماره 
 

همزمان با  نشر خبر 
اتحاد »صحبت با سران 

شمال"،  هم چنان در همان 
مقطع زمانی، از "کنفرانس 

اتی طالبان" نیز عمطبو
 گزارش داده شده است.

  
آنها هم متعهد بوده اند،  

طوری که در پایان تصویر 
"طالبان" تذکار یافته است، 
گفته اند که " آخرین هجوم 
جنگی خود را، انجام خواهند 

 داد".
 

در بحران قریب چهار دهۀ 
افغانستان، جنگ به  اخیر

مختلف" تغییر  "اشکال
"سلطنت" چهل ساله، پنج سال کامل، اقال  قسمتی از جامعه، امید  است. بعد از سقوط بدون خونریزی نموده

موده اند. بناء  "ما" "بهبودی" در زندگی آنها داشته اند. یقین است، که همه اتباع کشور، از آن رژیم هم حمایت نمی ن
به زبان می آورده اند، با "ما" های "مخالفین  نیز های تبلیغاتی های  طرفدار رژیم، که برای تحکیم رژیم، حرف

 رژیم"، حامل یک "پیام" به مردم و جامعه، نبوده اند، که در انکشافات بعدی در مسیر "بحران" مشاهده نموده ایم.
 

سقوط خونین رژیم "جمهوری"، حادثۀ بوده است، که عامالن آن، در قدم اول "انتقال" قدرت را از طریق "کودتا"، 
هدف داشته اند. مرحلۀ "بحرانی"، الی "ورود قوای شوروی"، نوعی از "بحران داخلی"، مقابلۀ "حلقات" رقیب 

یت بحران را تغییر داده است. درین فرصت، داخلی، بر سر "قدرت سیاسی" بوده است. "ورود قوای شوروی"، ماه
مقامات با "توسعۀ فعالیت های مسلحانه" از هر دو جانب، اصطالحات گوناگون، "جنگ اعالن ناشده"، "اشرار" که 

برای "آزادی  نیز، دولت افغانستان و حامی آن، به زبان می آورده اند، اما در مقابل از "جهاد"، و "مقاومت" و غیره
، به زبان آورده می شد، که مراکز رهبری آنها، عمدتا  در "ایران" و مخالف دولت از جانب حلقات وسیع افغانستان"
 از "ما" های ما، با "آنها" متحد شدند. .شناخته می شده است"پاکستان" 

 

قریب ده سال دیگر هم چنان، جنگ با "تغییر شکل" آن، ادامه یافته است. درین مرحله هم، ممکن از "ما" های 
م، ببعد  صحنۀ جنگ ۲۰۰۱اکتوبر سال  ۷، به زبان آورده شده باشد. از تسزیاد، که هر یک هدف خود را داشته ا

این جنگ باز  ند.اوارد میدان شده  باز "تغییر" یافته است. یقین است که در ترکیب "ما" ها هم چنان، متکلمین جدید
است  و بازار "شایعات" گرم  معلوم نیست. ، تا امروزندر طی مدت "چهارده سال" دوام کرد، که انجام آ هم، 
اطالعاتی  -چنان  بخار و قف غلیظ، به  فضا پخش می کند، که فضای تنفس سیاسی  دیگ های شوربا پزان" هم»

سیاسی در کشور، در "شرایط"  –و در "حلقات" قدرت اداری " در صحنۀ "جنگرا شدیدا  متعفن ساخته است. 
پس این  شامل بوده اند، عالین و متحدین،فۀ یز در جملن که همین سیاستمداران، کشور ۴۰ موجودیت حدود

؟ آیا همین گویندگان درین جنگ از "قدرت" و مقام می دانسته انداز کی  را این "جنگ" بگویند که سیاستمداران
برخوردار نبوده اند؟ اگر "جنگ" ازین "شخصیت های سیاسی"، نبوده است، پس از کی بوده است؟ این "چهره های 
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حاکمیت آمده اند؟ اگر "جنگ آنها" نیست، پس این قدرت چگونه در اختیار  مختلف" از کدام در و دیوار، در حلقۀ
 آنها، قرار گرفته است؟

 

در انجام این مطلب کوتاه، از مقدمۀ کتاب یکی از دانشمندان معروف متوفی، "ایریک هوبسباوم" این مفاهیم را نقل 
ملت ها و دولت ها، در مطابقت با : » ه استدر رابطه با مفهوم "ما" و "آنها" چه گفت او و می بینیم که می کنیم

تأریخ، مسلماً، نه به آن شیوه می طلبند، که توسط مؤرخین ُمدرن تحریر می یابد. "ایرنیست رینان"، قبل از قریب 
 صد سال ثابت ساخته است، که "فراموشی و یا حتی غلط فهمی از تأریخ، یک عنصر اساسی در ایجاد ملت

ر همین دلیل است که، مؤرخین، بشمول این مؤلف که خود را هم چنان، در جملۀ آنها می . بنا ب"شناخته شده است
شمارد، در برابر آیدیالوژی های ملی و تفسیر های آن، در تأریخ ، قاعدتاً  و مقدمتاً با شک و تردید، می نگرند.  

ً نا دیده می گیرندـ تمایالت ناسیونالیست ها راکه، دو پدیدۀ کامالً متفاوت از همدیگر را مساوی م ی دانند، خاصتا
نموده اند : یک گروپ و یا شعور جمعی و هم ایجاد یک شکل معینی از  دولت این پدیده ها را درین ادعا شامل 

را، به مفهوم "دولت ملی" یاد می کنند، که گویا برین شعور استناد داشته باشد. انسان ها از زمانه های قدیم، به 
"آنها". درین تعریف  –"ما" را تعریف نموده اند، با تفاوت از جمعیت دیگر، جمعیت  -معیت حیث اعضاء یک ج

در آیندۀ نزدیک هم تغییری به مشاهده 
)"هوبسباوم"، "ملت ها و « نخواهد رسید..

ناسیونالیزم"، افسانه ها و حقایق، از سال 
 (۷م، صفحه ۱۷۸۰

 

خود باید، واضح ، حال، این "متکلمین"
ه کسانی شامل چدر "ما" آنها،  سازند، که

در قطار "جنگ ساالران"  خواهند بود.
متعدد معلوم و "نا معلوم" آیا همین سه 
"نمونه" درین "مذاکرات"، در گروپ "ما" 

 ؟و یا "آنها" شامل اند و یا خیر
 

در حالیکه، هرگاه، کشور افغانستان را، با  
لت قلمرو و حاکمیت دولتی آن، با کدام دو

همین که  مطرح نمائیم، روشن است،دیگر 
"ما" و "آنها" طوری یاد شده می تواند، که 
"ما" برای "افغان ها" و "آنها" برای اتباع 

. فرض ، یاد شده می تواندکشور های دیگر
از جمعیت "ما"  اگر دولت افغانستان، ،کنیم

ترکیب سیاسی را طوری بخواهد، که بنا بر 
خواه دل ، طور"میل خود، با بعضی از "آنها

بناء  هم در "ما" ها و هم در "آنها" ها،  ؟در "ما" ها، چه حالت رخ خواهد دادپس در آن حالت، خود، معامله نماید، 
تفاوت ها، در ترکیب و موقف "شرکا"، دیده می شود. حال می توان پرسید که، آیا "زمامداران ما"، در برابر مفهوم 

 "آنها"، هم شناسائی دارند و یا خیر؟ 
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