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 به ادامه گذشته

 1121 اگست 21

  

  

 فقیرمحمد ودان

  

 برخی مسایل پیرامون وظایف مبرم کنونی ما

 قسمت هفتم

بحث های قبلی این سلسله، اینک به   بعد از طرح مسایل عام مربوط به مرامنامه حزب وطن طی
مشخصی می پردازیم که مرامنامه حزب وطن آنان را بمثابه اهداف سیاسی خویش ـ توضیح مسایل 

ـ مطرح نموده و برای دستیابی به آنان مبارزه مینماید و «در عرصه سیاسی»تحت عنوان کوچک 
 : آن اینکه 

حزب براساس سرشت ملی »: ـ در پراگراف اول بعد از عنوان فوق الذکر ؛ چنین میخوانیم  2
ستقالل سیاسی ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور ، حفظ و استحکام وحدت ملی دفاع خویش از ا

نموده ، در صورت تهدید منافع ملی ، بر رجحان این منافع بر منافع حزبی ، صنفی ، قشری، قومی 
 .« ، قبیلوی ، سمتی و محلی تاکید مینماید 

، بر رجحان این منافع بر منافع  لیدر صورت تهدید منافع م» سوال مطرح میگردد که فورمولبندی
، چرا و به کدام مفهوم در « حزبی ، صنفی ، قشری، قومی ، قبیلوی ، سمتی و محلی تاکید مینماید 

 پراگراف فوق گنجانیده شده است ؟

 :مسئله را توضیح میدهیم 

ای اندیشه یی چنانچه در مباحث قبلی این سلسله ، بارها تاکید گردیده که حزب وطن مبتنی بر بنیاد ه
بدین ملحوظ این . است « کثرت پذیر»و بنابرین « واقعیت گرا»ـ سیاسی خویش ، نیروی سیاسی 

حزب به واقعیت های موجود در ساختار اجتماعی ، گستره و عمق نسبی اثرگذاری این واقعیت ها بر 
متناسب به همدیگر و بر مجموع جامعه ، معترف بوده و در سیاست های عملی و عمل سیاسی خود 

وجود و حضور این واقعیت ها و اثرگذاری شان بر جامعه، توجه معطوف داشته و به آنان ارزش 
 . میگذارد 

کودکان ، جوانان )وجود احزاب سیاسی ،اصناف اجتماعی و سازمانهای مربوط آنان ، گروهای سنی 
و ...( ن،روشنفکران و زنان ، مردا)و سازمانهای مدافع حقوق آنان ،اقشار اجتماعی ( و کهنساالن

سازمانهای اجتماعی مربوط آنان ،همچنان ساختار های قومی ، قبیلوی ، سمتی و محلی همه و همه 
هریک از آنان مختصات و مبتنی بر . واقعیت های موجود و فعال در ساختار کنونی جامعه افغانی اند 
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ستیابی به این خواست ها تالش خود شان را دارند که برای د( منافع)آن خواست های مادی و معنوی
بخاطر دستیابی ( قانونمند)این خواست ها و همچنان تالش و مبارزه خردورزانه . و مبارزه مینمایند 

زیرا همین تالش و مبارزه . به آنان ، حق طبیعی شان بوده و می باید به آنان حرمت گذاشته شود 
ی گیرند ، در گستره جامعه باهم در توافق صورت م« تفریط»و « افراط»خردورزانه که با پرهیز از 

 . اصلی تغییر و تحول جامعه عمل مینمایند   ، توازی ، تقابل و تضاد قرار گرفته ، بمثابه محرک

در پروسه مبارزه بخاطر دستیابی به خواست ها و مطالبات « تفریط»و « افراط»حد جلوگیری از 
و هم تفریط متذکره باعث   زیرا هم افراط. ن است و احترام به آ« منافع ملی»متذکره ، رعایت اصل 

بروز بحران در پروسه تغییر و تکامل جامعه گردیده ، این پروسه را اخالل و در نتیجه به منافع ملی 
...( وحدت ملی ،تمامیت ارضی ،استقالل سیاسی ،جریان رشد و انکشاف اجتماعی ـ اقتصادی و)

رح وضعیت کنونی کشور را بمثابه مثالی درین زمینه اینک مبرمترین مسئله مط. صدمه میزنند 
 :مطرح مینمائیم 

، ... در افغانستان گروهای اتنیکی پشتون ، تاجک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، نورستانی و 
آنان هم بمثابه شهروندان منفرِد با حقوق مساوی و هم بمثابه . با کمیت های متفاوت وجود دارند 

ـ که می باید با   ی ، مالکین این سرزمین اند که متناسب به کمیت های شانگروه های اجتماع
احصائیه گیری دقیق و علمی مشخص شوند ـ و نتایج کیفی تالش و مبارزه خردورزانه خویش، 
برهمدیگر ، بر مجموع جامعه و در نتیجه بر پروسه قوام و تکوین ارزشهای ملی اثر گذاشته ، نقش 

ایفای . جریان رشد و انکشاف اجتماعی ـ اقتصادی کشور ایفا مینمایند  و مسوولیت شان را در
موفقانه چنین نفشی زمانی ممکن و میسرمیگردد که نیروهای خردورز ، پیشگام و رهکشای هریک 
از گروه های اتنیکی فوق الذکر ، توأم با خودآگاهی ملی ، حد اعلی تعهد به حمایت و حفظ منافع ملی 

حرکت مردمی را بسوی پذیرش واقعیت وجود و حضور و همچنان به هدف تقویت را تبارز داده ، 
صرف درینصورت است که اقوام . فرهنگ احترام گذاشتن به حقوق اجتماعی همدیگر سمت دهند 

هموطن ، مبرا از تعصب و تنگ نظری ، تالش و مبارزه دموکراتیک و مدنی همدیگر را بخاطر 
حق طبیعی هم تلقی نموده و از آن ( ،اجتماعی ، سیاسی و فرهنگیاقتصادی )دستیابی به این حقوق 

بمثابه محرک رشد و انکشاف اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشور حمایت نموده و به آن احترام 
 . میگذارند 

با در نظرداشت دیدگاه ها و اصول فوق الذکر است که در پراگراف دوم تحتت هیت ع واتوا  ز اس دهتوده 

برررای تررامین حیررات مرردنی  »: وطتتع چ یاتت ع گ تتد گردیتتده استتت کتته بتت   وطتتع د تتارسه دراداادتته بتت   
معاصررر ، تاسرریس و تقویررت نهرراد هررای سیاسرری ، اجتمرراعی و فرهنگرری دموگراتیرر  را بررا سررهمگیری 
مناسب وبدون تبعیض همه اقوام ، پیروان مذاهب و ساگنین مناطق مختلف گشرور ضررور پنداشرته ، 

اصول دموگراسی ، کثرت گرایی سیاسی ، تعمیل انتخابات آزاد ، مسرتقیم ،  ازتحگیم قانونیت ، رعایت
گه هیچ نیروی سیاسی و گروه های اجتماعی اعم از زنان  سری ، مساویانه و دموگراتی  به ترتیبی 
در آن مستثنا نباشند ، پشتیبانی نموده، معتقد ( ی  فرد ی  رای) و مردان از شرگِت با حقوق مساوی 

سیاسی به مردم افغانسرتان تعلرق دارد ، ایرن مرردم افغانسرتان انرد گره حرق دارنرد از   گمیتاست گه حا
بنرـابرین حرزب برا انتقرال . طریق انتخابات قانونی در مورد تعویض مشروع حاگمیرت تصرمیم برـگیرند 

مخرالف  قدرت به طرق غیر قانونی و نامشروع منجملره برا توسرل بره زور، اسرلحه ، توطئره و گودترا 
به عقیده ما . به همین جهت ما از نفی گامل تمایالت نظامیگرانه در احزاب پشتیبانی مینمائیم . است 

اتباع افغانستان و نهاد هـای جامعه افغانی به شمول ارگانهرا و   نظام قانونی زمانی تگمیل میگردد گه
یگسران و بردون  مقامات دولتی حقوق و مسوولیت های متقابل قانونی داشته و قانون بر ایشان بطور

 .« تبعیض و تمایز تطبیق گردد
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در متن پراگراف فوق الذکر ، افزون بر موضوع مرتبط با بحث آغازین درین قسمت ، دو مسئله ذیرل 
 . را نیز قابل توضیح میدانم 

توسرل بره )غیر قرانونی و نامشرروع الف ـ ضرورت تاکید روی مخالفت حزب با انتقال قدرت به طرق 
و پشتیبانی حزب از نفی کامل تمایالت نظامیگرانه در احزاب سیاسی ( زور ، اسلحه ، توطئه و کودتا

«  2431ـ  2431دهه دموکراسی ـ »، از نتایج فاجعه بار وضعیتی ناشی میگردد که عوامل آن طی 
سررردار محمررد داوود تبررارز و بررا  بررا کودتررای نظررامی تحررت رهبررری 2431نطفرره بنرردی و در سرررطان 
کودتا ها و سایر اقدامات نظامی بمنظور حفظ ، انتقال و یا تقسیم قدرت )انکشافات نظامیگرانه بعدی 

بمثابه بخشی از فرهنگ ( 2432ـ  2431)به وخامت گرائیده و اینک بعد از تقریباً نیم قرن ( سیاسی
اثرگرذار برر وضرعیت کنرونی کشرور، «  شخصریت هرای سیاسری»جنگ در ذهن ، روان و در عملکررد 

بخرراطر بدسررت آوردن ، حفررظ و یررا تقسرریم قرردرت « شخصرریت هررا»اکنررون ایررن . نهادینرره گردیررده اسررت 
سیاسی بیشتر از تفکر و عمل دموکراتیک و مدنی سیاسی به افزار نظامی و توطئه ، آنهم با اتکا به 

برین طرح نفی چنین مسئله یی و مبرارزه بنا. حمایت و تمویل نیروها و محافل خارجی ، می اندیشند 
علیره آن در تمررام عرصرره هررای حیرات اجتمرراعی ، از ضرررورت هررای مبررم وضررعیت شررکل یافترره ناشرری 

 .میگردد 

اتباع افغانستان و نهاد های جامعه ، » یی که « نظام قانونی»ب ـ ضرورت تاکید روی تکمیل تشکل 
لیت های متقابل قانونی داشته و قانون بر ایشران به شمول ارگانها و مقامات دولتی ، حقوق و مسوو
، نیز از وضعیت شکل یافتره موجرود کشرور ـ کره « بطور یگسان و بدون تبعیض و تمایز تطبیق گردد

هررم اکنررون افررراد و سرراختارهای . ریشرره در گذشررته هررای ترراریخی کشررور نیررز دارد ـ ناشرری میگررردد 
لین دولتری ، احرزاب سیاسری و گرروه هرای غیرر اجتماعی منجملره سیاسری ، اعرم از نهراد هرا و مسروو

در دولت و اپوزسیون آن ، در نظام حقوقی کشور نه به مسروولیت هرا ، « نظامی ـ سیاسی »قانونی 
کل اختیار غیرر »بلکه صرف به حقوق و امتیازات فراقانونی خویش توجه داشته ، هریک از موضع 

خواهنرد خویشرتن را در چنرین موضرع یری برر عمل مینمایند و با توسرل بره زور و توطئره می« مسوول
 .تحمیل نمایند  مردم 

قروه اجرائیره دولرت ؛ نره صرررف مسرولیت اجررای قروانین ، قروه مقننرره ؛ نره صررف مسروولیت تقنررین  
قوانین و قوه قضایه ؛ نه صرف ناظر به تطبیق قوانین ، بلکه هریک از نهاد های مذکور و فرد فررد 

شران در برابرر   بره نهراد هرای مترذکره در همره اجرراات جزیری و کلریاز کادر ها و کارمنردان منسروب 
. قانون نیز مسوولیت داشته و می باید در صورت تخطری و شرکایت ، مرورد بازخواسرت قررار گیرنرد 
هم اکنون بزرگترین قانون شکن و قانون گریرز ، خرود نهراد هرای دولتری و کرادر هرا و مسروولین رده 

بنررابرین وضررعیت ، تررذکار و تاکیررد روی اصررل متررذکره در . لترری انررد اول در مقامررات رهبررری کننررده دو
مسوده مرامنامه حزب وطن یکی از ضروریات جدی مرحله کنرونی مبرارزه سیاسری محسروب گردیرده 
که می باید نیروهای سیاسی خردورز به آن توجه و حرکت اجتماعی را در امر تحقرق آن ، اسرتقامت 

 .سمت دهند 

« لویره جرگره هرا»نی و معاصر تاریخی مادر وطن ما مؤید این حقیقت اند که ـ تجارب متعدد باستا 1
در تبارز اراده اکثریت قاطع از مردم افغانستان در شرایط و اوضاع بحرانی کشور و رفع بحران های 

ایفای متداوم چنین نقشی توسرط لویره جرگره . متذکره ، نقش با اهمیت و حتی قاطع را ایفا نموده اند 
ل تاریخ کشور که با شرکت نمایندگان صاحب رسوخ مردم افغانستان و تائید همگانی همراه ها در طو

بنرابرین . برخروردار سراخته اسرت  بوده ، ایرن نهراد اجتمراعی را از صرالحیت و مشرروعیت عنعنروی 
بره . نیروهای سیاسی خردورز نمیتوانند و نباید نسبت به این نهاد سنتی با اهمیت ، بی توجه باشرند 

، مسروده مرامنامره حرزب « در عرصره سیاسری»مین ملحوظ در پراگراف سوم تحت عنوان کوچک ه
حزب وطن لویه جرگه را نهاد سیاسی عنعنوی و باستانی افغانستان برای »: وطن ، چنین آمده است 
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اتخاذ تصامیم درمروارد مسرایل اهرم ملری دانسرته از آن تروأم برا تگامرل نحروه دعروت و ترکیرب اعضرا ، 
. ی گار و طرزالعمل تصمیم گیری آن در هماهنگی با مقتضیات دموگراسی ، پشرتیبانی مینمایرد محتوا

بمثابه یکی از ارگانهای ساختار دولتی در مرگز و تمرام واحرد   به همین ترتیب ما از تشگیل جرگه ها
ی هرای محلری قردرت و اداره دولترری دفرـاع نمرـوده ، جهررت انتقرال صرالحیت هرای قررانونی بره جرگره هررا
 «.مذگور برای حل مسایل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ساحه مسوولیت شان، مبارزه مینمائیم 

چون لویه جرگه یک نهاد اجتماعی عنعنوی تاریخی کشور ماست ، مری بایرد همپرا برا تغییرر و تکامرل 
تبرارز جامعه افغانی تغییر و تکامل نموده ، شکل و محتوی جدید و منطبق برا ایرن تغییرر و تکامرل را 

برمبنررا و بررا توجرره بره همررین اصررل و برره منظرور مطابقررت ایررن نهرراد عنعنروی بررا مختصررات نظررام . دهرد 
اجتمراعی ـ اقتصرادی کره حرزب وطرن بخراطر دسرتیابی بره آن مبرارزه مینمایرد ، در مرتن مترذکره روی 

تگامل نحروه دعروت و ترکیرب اعضرا ، محتروای گرار و طرزالعمرل تصرمیم گیرری آن در همراهنگی برا »
 .، تأکید بعمل آمده است « مقتضیات دموگراسی

کره « مرکرز گریرز»و « مرکزگررا»در عین حال قابل توضریح اسرت کره نیروهرای سیاسری و اجتمراعی 
بنابر اراده و منافع نیروهرای خرارجی دخیرل و بره وسریله آنران در وضرعیت سیاسری کشرور برروز داده 

رابطه به چگونگی تمثیرل و تعمیرل قردرت و  شده اند ، با طرح ها و مواضع تمامیت خواهانه شان در
صالحیت های دولتی ، خواسته اند و میخواهند وضعیت بحرانی کنونی کشور را حفظ و یرا در مواقرع 

 . الزم به تعمیق این بحران بپردازند 

حزب وطن معتقد است که در صورت غلبه نیروهای تمامیت خواه مرکز گرا ، حقوق طبیعی باشندگان 
در زمینه تحقق خواست های اجتماعی ، اقتصرادی ( ات ، ولسوالی ها ، شهر ها و دهاتوالی)محالت 

همچنرران . ، سیاسرری و فرهنگرری در محرردوده واحررد ادرای مربوطرره شرران ، تحدیررد و یررا سررلب میگررردد 
غلبه نیروهای تمامیت خواه مرکز گریز ، در وضعیت کنونی ـ که روابط و وابستگی های اقتصادی ،  

رهنگی و چی بسا سیاسی میان محالت و مرکز ضعیف بوده و فراوان صردمه دیرده انرد ـ اجتماعی ، ف
به خود مختاری القیدانه و در نتیجه به تعمیق هرچه بیشتر نفوذ بیگانه ها دریرن محرالت انجامیرده و 
. حتی سوال خطر تمامیت ارضی کشور را به نفرع برخری از همسرایه هرای مغررض ، مطررح مینماینرد 

بمثابره یکری از ارگانهرای سراختار   تشرگیل جرگره هرا»وضعیتی ، حزب وطن طرح معقول  درین چنین
را پریش کشریده و مصرمم اسرت برا در « دولتی در مرگز و تمام واحد های محلی قدرت و اداره دولتی 

جهت انتقال صالحیت های قانونی به جرگه های مذگور برای » نظرداشت حفظ و تقویت منافع ملی ، 
حفرظ و « حرد»بره . مبرارزه نمایرد « قتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ساحه مسوولیت شانحل مسایل ا

تقویت منافع ملی در تسوید ، انفاذ و تعمیل قوانینی توجه میگردد که صالحیت های این جرگره هرا را 
 .مشخص می سازند 

رفاه اجتماعی  اندیشه سیاسی مصالحه ملی ،افزار اندیشه یی فعال و جانبدار صلح ، منافع ملی وـ  4
دفاع از ارزشهای متذکره با شیوه ها و افزار مدنی ، سرشت و ماهیت این اندیشه بوده و به . است  

ولی این به آن معنی نیست که به فکتور لجاجرت و تهدیرد هرای مسرلحانه دشرمنان . آن رجحان میدهد 
. ه رفاه ،بی توجه باشد داخلی ، منطقوی و فرامنطقوی صلح ،منافع ملی افغانستان و ارزشهای جامع

و مجهزتررین قروای مسرلح بوسریله تدارک و بکاربرد نیرومنرد تررین ، ابدیرده تررین ، کثیرالعرده تررین 
ـ  2433)تحررت رهبررری شررهید دوکتررور نجیررب   ( دولررت مصررالحه ملرری)دولررت جمهرروری افغانسررتان 

یت اندیشه سیاسی سرشت و ماه)بادرنظرداشت دو خصیصه فوق . ، مؤید این حقیقت است ( 2432
( مصالحه ملی وفکتور لجاجت و تهدید مسلحانه دشمنان صلح ، منافع ملری و ارزشرهای جامعره رفراه

حررزب »:؛ چنررین تررذکار گردیررده اسررت « در عرصرره سیاسرری»در پراگررراف چهررارم اهررداف حررزب وطررن 
رت و با بخاطر حفظ و حراست نوامیس ملی در حالیگه از تشگیل اردوی ملی با کمیت مطابق به ضرو

پرسونل گارآزموده ، مجرب ، با تقوا ، با گادر مسلگی تحصیل یافته و سمبول وحدت ملی و همچنران 
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بررر اسررتفاده ضرررور و الزمرری از سررایر امکانررات ، پشررتیبانی مینمایررد ؛ معتقررد اسررت گرره مسررایل مررورد 
ورت رفرع همچنران در صر. صلح آمیز و عادالنه حرل و فصرل گرردد  اختالف داخلی به طرق سیاسی ، 

تضمین شده تهدید های خارجی ، از هر نوع تالش بخاطر تثبیت اصرل بیطرفرد دایمری و غیرر نظرامی 
سرراختن افغانسررتان از طررـریق عقررـد توافقررـات و تضررمین هررای معتبررر بررین المللرری ومنطقرروی تحررت نظررر 

 «.سازمان ملل متحد، حمایت مینماید

و رهبرری کمیرت هرای کثیرر از شرهروندان  ـ مبرارزه سیاسری و مبتنری برر آن تحریرک ، سرمت دادن 3
کشور در تداوم پروسه درک ضرورت دفاع از صلح ، منافع ملی و ارزشرهای جامعره رفراه و آمرادگی 
آنان برای سهم عملی درین پروسره و تحقرق عملری ایرن ارزشرها ، عملیسرت پیچیرده ، دشروار و دراز 

ـ اگر هرقدر هم کثیرالعده و پرنفوذ  مدت ، که به هیچوجه از یک طرف در توان و امکانات یک حزب
باشد ـ بوده نمیتواند و از طرف دیگر برخی از احزاب و نیروهای سیاسی بنابر بنیاد های اندیشه یی 
. و اهررداف سیاسرری شرران ، عالقمنررد شرررکت در برخرری از مقرراطع ایررن پروسرره انررد و نرره در تمررامی آن 

همچنان کوتاه ( جبهه سیاسی)تراتژیک بادرنظرداشت اصل ضرورت تشریک مساعی دراز مدت و اس
میان احزاب ، سازمان ها و سایر ظرفیت های اجتماعی همسو ( ائتالف های سیاسی)مدت و تاکتیکی 

؛ چنرین قیرد گردیرده « در عرصره سیاسری »است که در آخرین پراگراف وظایف مطروحه حرزب وطرن
گشررور ودسررتیابی برره اهررداف  حررزب بررا اعتقرراد برره ایررن حقیقررت گرره غلبرره بررر مشررگالت گنررونی» :اسررت 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطروحًه مرحله گنونی نمیتواند گار ی  حزب و یـا نیروی سیاسی باشد 
، به اصل تشری  مساعی برا سرایر احرزاب ، سرازمان هرای اجتمراعی ، گرانون هرای فرهنگری ، مراگرز 

مردنی ، معتقرد بروده ، بررای  علمی و اگادمی  و شخصیت های با اعتبار ملی و مذهبی طرفدار جامعره
تامین این امر از سیاست تشگیل جبهه واحد سیاسی با این نیروها و همچنران از ائتالفهرای سیاسری ، 

 «.پشتیبانی نموده برای تعمیل آن مجاهدت مینماید

در پراگراف فوق ، بره « مدنیطرفدار جامعه »طرح تشریک مساعی با نیروهای سیاسی و اجتماعی 
ـ که هدف استراتژیک حرزب وطرن اسرت ـ بره منظرور گسرتردگی میردان « طرفدار جامعه رفاه»عوض 

سیاسی ، جهرت شررکت هرچره بیشرتر نیروهرای سیاسری در پروسره تشرریک مسراعی سرازمانیافته در 
 .چوکات جبهه واحد و ائتالف های سیاسی ، صورت گرفته است 

ایل مطروحره وظرایف حرزب وطرن در عرصره سیاسری ، بحرث بعردی بره توضریح با اختتام توضریح مسر
 .خواهد پرداخت « در عرصه اجتماعی»مسایل مطروحه حزب وطن 
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