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دوکتور دمحم اکبر یوسفی

وطندار در نمش ضامن دیموکراسی !
سیزده سال لبل از امروز ،ولتی در آستانۀ آمادگی برای تدویر کنفرانس "پیترسبرگ" (در مجاورت بن) (۴۱۱۰م)
به اخبار گوش می دادیم ،در رسانه های "غربی" ،ضمن "توضیح" پرابلم های بی شمار وطن در حال "بحران" ما،
موضوع ترکیب "ایتنی" را برجسته ،بیان می داشته اند .در پهلوی
تذکر ازعمر بیش از بیست سال جنگ افغانستان در آنولت ،هم
چنان ،مکررا ً از موجودیت اضافه از  ،۲۴گاهی حتی تا ۰۱
گروپ مختلف "ایتنی" خورد و بزرگ نام می برده اند .ولتی
درست بتؤریخ " ۴۲نومبر" ۴۱۱۰م ،خبر افتتاح ،کنفرانس با نشر
این "عکس" ،در رسانه ها ،پخش گردید ،در مورد ترکیب اعضاء
نمایندگان ،از وابستگی "ایتنی" آنها نیز اشارات و تبصره ها
صورت می گرفت .بطور مشخص از "هیؤت های" چهار گروپ
افغانی ،که در آن کنفرانس باید ،در بارۀ سرنوشت آیندۀ کشور،
تصمیم می گرفتند ،نمل لول های معینی هم ،از زبان شخصیت های
متعدد نیز ،انتشار می یافت .عنوان این گزارش را "بی بی سی" با خط درشت چنین نوشته است" :مذاکرات افغانی
با اُمید افتتاح شد ".در سطر پایان تصویر می نویسد" :هیأت های نمایندگی ،این مذارکرات را یک نمطۀ عطف
تأریخی تعریف نموده اند".
"لخضر ابراهیمی"" ،پیام منشی عمومی سازمان ملل متحد" را لرائت نموده است .در آن پیام نیز از "مرحلۀ نوین"،
برای مردم افغانستان نام می برد .مطبوعات از سواالت موجود مبنی بر "اصرار" و "پافشاری" بر موضوع در
نظر گرفتن عضویت مناسب "ایتنی" در ترکیب نمایندگان اشتراک کنندۀ افغان ،خبر می داده است .منجمله از
"نمایندگی بزرگترین گروپ "ایتنی" افغانستان " ،پشتون ها" در "کنفرانس" ،که "متناسب" نمی شناخته اند ،بیشتر
سخن گفته می شد .چنانچه "بی بی سی" در آنزمان ،در مورد نمایندگی همین "بزرگترین گروپ "ایتنی" ،یعنی
پشتون ها ،که "طالبان اکثریت اعضای" آنها را ،ازین گروپ اجتماعی "جذب" نموده اند ،گزارش می دهد .در عین
حال همین "گزارشگر "بی بی سی" ،در همان خبر نخست ،می نویسد ..." :طالبان  ،نمایندگی ندارند"...
وزیر خارجۀ کشور آلمان ،به حیث میزبان" ،یوشکا فیشر" در بیانیۀ خویش در "خطاب" به نمایندگان گفته است:
" ما می خواهیم تا مردم افغانستان ،بدانند که دیگر تنها گذاشته نه خواهند شد ،ولتی اگر اختالف با "الماعده" و
"رژیم طالبان" هم به انجام خود می رسد".در همین بیانیه وزیر خارجۀ آلمان ،هم چنان از نمایندگان افغان
خواست" :به یک توافك والعی تأریخی ،به خاطر آیندۀ بهتر برای مردم
کشور از هم پاشیدۀ خویش ،دست یابید ".به همین ترتیب منشی عمومی
سازمان ملل متحد ،هم چنان هوشدار می دهد ،که "اشتباه گذشته باید تکرار
نه شود ،".به خصوص آن "اشتباه ۲۹۹۱م".
در همان روز " منبع خبری بی بی سی" ،از یک کنفرانس مطبوعاتی ،نیز یادآور
می شود ،که به اشترک رئیس "بزرگ ترین هیأت" در "بن"" ،اتحاد شمال"" ،آلای
لانونی" ،که از گروپ آن ،به صفت "اتحاد شمال پیروزمند" نیز یاد می شد،
صورت گرفته است .درین کنفرانس ،از زبان آلای لانونی حکایت می شود ،که گویا
"بار دیگر تعهد می کند" که گروپ او «پالن ندارد ،لدرت را در دست بگیرد".
در سطر فولانی این تصویر "جوره" می خوانیم" :مذاکرات افغان :در نمل لول ها" ودر سطر پایان" :هیأت ها برای وحدت
ملی التماس داشته اند".

د پاڼو شمیره :له1تر3
افغان جرمه آوالیه پً درو ښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي .پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉmaqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـﺊ

خبر رسانی ،ضمن تؤکید بر اینکه گویا "هیؤت ها" ،یک حکومت بر "پایه های وسیع" می خواهند ،بار دیگر از زبان "آلای
لانونی" می نویسد":پیروزی و جالل برای ما در جنگ و انحصار لدرت نه خواهد بود "...،در عین حال "پیروی از پالن
سازمان ملل متحد " را هم به زبان می آورد .ولتی تصویر را از "نظر بگذرانیم ،ممکن آلای لانونی ،هدفمند "حاجی عبدالمدیر"
(بعدا ً به حیث معاون رئیس جمهور ،در یک عمل تروریستی به لتل رسید ).را که "پشتون" یاد شده
است ،درین کنفرانس "مطبوعاتی" ،در دست راست خود ،نشانده است .ضمنا ً از ترکیب متوازن "ایتنی"
هیؤت خود یاد می کند.
ازین اظهارات واضح نمی توان نتیجه گرفت ،که آیا این چنین"سیاستمداران" افغان ،تحت تأثیر،
نشرات غربی در مورد ،ترکیب "ایتنی" و نمش آن در سیاست افغانستان لرار گرفته بودند و یا
برخالف مطبوعاتی ها ،از اظهارات آنها ،به این موضوع ،توجه بیشتر مبذول داشته اند .بعد از
کنفرانس مطبوعاتی دیده شد ،که عضو" ،مهم" هیأت آلای لانونی که لبل از ختم "کنفرانس" ،و یا
پیشتر از دیگران ،جلسه را بر حسب اعتراض "ترک" گفت .او مدعی شده بود ،که گویا "پشتون"
نمایندگی مناسب نداشته است...

آنچه بسلسلۀ "نمل لول ها" ،درین گزارشات روز اول کنفرانس ،در پهلوی بعضی از لحظات "احساساتی" ،در گفتار
و عکس العمل های نمایندگان ،مانند "ادعاهای" که بیشتر بسوی "مداخالت خارجی" نیز ،اشاره می شده است ،طبك
حرکات معمول افغان ها ،هم چنان یکدیگر را به آغوش گرفته اند ،انعکاس ،اظهارات "تلیفونی" جناب حامد کرزی،
(که اخیراً ،از نمش مهم آلای لانونی ،در کنفرانس نام برده ،تذکر داده اند ،که در انتخاب ایشان ،به حیث رئیس ادارۀ
مإ لت رأی داده است) ،در گزارش روز اول ،برجستگی خاصی داشته است .با تفاوت از دیگران از زبان ایشان می
نویسد " :ما یک ملت استیم ،یک فرهنگ و یا یک "کلچر" استیم ،ما متحد استیم و متفرق نیستیم".
حال با صرفنظر از تفصیل ،با حفظ احترام به نظریات هر یک از هموطنان ما ،فمط در مورد "وحدت ملی"،
نویسندۀ این مطلب که همواره تالش می نماید تا تعریف خاص و لانع کننده برایش ،بیابد ،آنچه را می پذیرد ،که به
نام "ملت افغان" و "هویت ملی" افغان در لانون اساسی تعریف شده است .به این هویت ،به دیدۀ لدر و احترام می
نگرد .اما با "ناسیونالیزم " که خطرات انحرافات تباه کننده را با خود دارد و افتادن در دامن "منحوس فاشیزم"
متصور است ،آشتی پذیر ،نه می باشد .هم چنان انواع دیگر دیکتاتوری ها را ،ضد "دیموکراسی" و ضد همآهنگی
بین گروپ های مختلف "ایتنی" کشور ما می داند .کشور افغانستان را در تفاوت با برخی ها ،بنابر تؤریخ سیاسی و
فرهنگی آن ،به عنوان کشور "کثیراالتنیی" می شناسد ،نه "کثیرالملت" .از جانب دیگر تحمك "وحدت و همبستگی"
و همآهنگی" را ،با "جمع حسابی" در تحت نمایندگی این و یا آن گروپ اجتماعی ،ممکن نمی شمارد.
تالشهای مشهود ،بعد از "کنفرانس بن در سال ۴۱۱۰م" ،درین راه از جانب همان "حلمات" ،نا درست بودن ،آنرا
ثابت ساخته است ،که از موضعگیری ،سهیم بودن" ،نمایندگان" گروپ های "نیمه سیاسی" و نیمه نظامی" در تحت
نام" ،حموق ایتنی" ،پیروی نموده اند .نویسنده هم چنان معتمد است ،که مفهوم "ملت" و "هویت ملی" را باید از هر
گونه "تمایالت" برتری "نژادی" و برتری "ایتنی" مبرا ،نگهداشت .در کشور ما الالً در مدت بیش از "چهل سال"
جنبش ها و سازمان های "نیمه سیاسی ،بیشتر نظامی" در سال های "بحران" تشکیل یافته اند ،که ممکن هر کدام ،به
شکلی از اشکال ،برای توسعۀ نفوذ سیاسی آنها ،در بین گروپ های "ایتنی" ،خود را به نام این و آن گروپ جا
زنند .این سیزده سال بیشتر از هر ولت دیگر ،حمایك را برمال ساخته است.
با خرسندی از زبان رئیس جمهور جدید افغانستان ،جاللتماب داکتر دمحم اشرف غنی احمدزی ،مفهومی را با محتوای
"نو" ،آنهم از زبان یک "رهبر" دولت مطالعه می نمائیم که گفته اند« :افغانستان امروز نوید تولد همشهری نوین
را می دهد .ما دیگر تبعه نیستیم و هم تابع کسی نیستیم .ما همه منحیث وطنداران دارای حموق و وجایب یکسان
میباشیم .لانون اساسی ما حکومت را مکلف به تامین و تحفظ حموق تمام افغانها میکند»
این موضعگیری و تعریف از اعضای جامعۀ ما ،در للمرو دولتی افغانستان ،می تواند بهترین سمتگیری فکری
برای آیندۀ تمام افغانها باشد .در لدم اول امید است که تمام "بمایای" مفاهیم "ارباب رعیت" و "معتبر" و "غیر
معتبر" را در برابر لانون "دولت" نیز نابود سازد .در لدم اول با "چنین یک هویت" ،که "حك" و "مسئولیت" را
برای هر فرد جامعه ،به یک معیار در نظر می گیرد ،می تواند به پیروی ازین مفکوره ،وطندار در نمش ضامن

د پاڼو شمیره :له2تر3
افغان جرمه آوالیه پً درو ښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي .پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉmaqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـﺊ

دیموکراسی بشمار آید .از جانب دیگر اعمار همه جانبۀ کشور ،به هیچ کسی به تنهایی ،احساسی را زنده نه می
سازد ،که خود را "مالک" تنهایی این وطن بشمارد" .گروپ خورد و بزرگ و یا اللیت و اکثریت" وجود ،نه خواهد
داشت .ولتی وطن از همه "وطنداران" لبول شود (در اروپا ،این مفهوم بیش از دو صد سال سابمه داشته،
دیموکراسی نیرومند ،در این لسمت کرۀ خاکی رشد نموده است ،).طوریکه جاللتمآب رئیس جمهور جدید گفته اند،
پس ،استفاده از کلمات به حساب "ملکیت" تنهایی اشتباه آمیز خواهد بود ،و هم نا درست شمرده خواهد شد ،هر گاه
از صف تعداد متعدد ،گروپ های "ایتنی" ،به خاطر "الناع" برخی ها ،و یا تالش دریافت هوادار ،در صحبت های
رسمی تعدادی را مشخص با نام یاد گردد .زیرا هیچ یکی از گروپ ها ،به تنهایی "مالک" این "خاک" شده نمی
تواند ،بلکه هر یک درین خاک با تناسب متفاوت در لدم اول فمط "ملکیت" مادی برای خود داشته می تواند .اما آنچه
همه مشترک تصاحب می شوند ،حموق و مسئولیت مساوی در منسوبیت به این سر زمین است ،که به آزادی و
تمامیت ارضی و امنیت مشترک همه ،وفادار باشند.
پایان

د پاڼو شمیره :له3تر3
افغان جرمه آوالیه پً درو ښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي .پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉmaqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـﺊ

