قسمت سوم
حزب وطن نیروی سیاسی ملی  ،دموکرات و ترقیخواه

در قسمت قبلی این بخش سوالی را مطرح نمودیم مبتی بر اینکه ؛ با درنظرداشت تاکید روی مفاهیم
 :ملی  ،ترقیخوا و دموکرات در تعریف ماهیت حزب وطن  ،مرامنامه و اساسنامه حزب وطن به کدام
ارزشها توجه داشته است ؟  .برای پاسخ مشخص به این سوال ـ که می باید در توضیح اهداف و
عرصه های سیاسی  ،اجتماعی  ،اقتصادی  ،فرهنگی و روابط خارجی مطرح در متن مرامنامه حزب
وطن به آن توجه داشت ـ  ،به آن بخشی از بنیادهای اندیشه یی ـ سیاسی حزب وطن می پردازیم که
این حزب را ماهیتا به نیروی سیاسی ملی  ،ترقیخواه  ،دموگرات و عدالت پسند مبدل نموده اند .
اندیشه سیاسی مصالحه ملی با اتکا به فلسفه صلح  ،افزار اندیشه یی ـ سیاسی یی است که کاربرد
آن کمک مینماید تا واقعیت نظام های اجتماعی ـ اقتصادی ـ منجمله واقعیت های نظام اجتماعی
موجود کشور ـ آنطوریکه «هست» اند  ،شناخته شوند و مبتنی بر چنین شناختی  ،عناصر ساختاری
و ساختار های موجود در نظام های مذکور  ،تمایالت و گرایش های این ساختارها و روند های
موافق  ،موازی و متضاد ناشی از این گرایشات درک گردند و بعد از تدقیق و تحلیل  ،نتیجه گیری
هایی از آنان بعمل آیند که بر بنیاد این نتیجه گیریها  ،اهداف نزدیک و بلند مدت واقعبینانه سیاسی
تعیین گردند و سرانجام این پروسه  ،سیاست های عملی بخاطر تامین رشد و انکشاف اجتماعی ـ
اقتصادی سمت و محتوا یافته و انتخاب افزار و شیوه های الزم و معقول تعمیل این سیاست ها
ممکن گردند .
اندیشه سیاسی مصالحه ملی  ،بنیاد اندیشه یی ـ سیاسی حزب وطن است  .این مبادی اندیشه یی ـ
سیاسی  ،حزب وطن را قادر می سازد تا واقعیت اجتماعی ـ اقتصادی جامعه افغانی را در کلیت آن و
بمثابه نظام واحد مطالعه نموده  ،به هستی و وجود عناصر و ساختارهای کثیر و متنوع مضمر درین
نظام  ،به چگونگی شکل و ماهیت تمایالت و گرایشات متبارز موافق  ،موازی و متضاد سیاسی این
ساختار ها  ،به توان و گستره نفوذ و اثرگذاری آنان در ظرفیت های موجود اجتماعی  ،اقتصادی و
فرهنگی جامعه  ،توجه نماید  ،به عینیت حضور این عناصر و ساختار ها در مواضع نسبی تمایل
از«مرکز» به «چپ» و «راست» پی ببرد و مطابق به آن  ،چگونگی برخورد و مناسبات خود را
(بادرنظرداشت تعریف و موضع خود در وضعیت موجود سیاسی کشور) با آنان  ،چنان انسجام
ببخشد که بتواند بمثابه یک نیروی سیاسی خرد ورز  ،نقش خویش را طی پروسه طبیعی (تدریجی و
انقطاع ناپذیر) حرکت  ،تغییر و تکامل  ،بدون تمایالت ذهنی ماجراجویانه و بحرانزای راست و چپ
افراطی  ،ایفا نماید .
حزب وطن برمبنای اعتقادات اندیشه یی خود به واقعیت کثرت و تنوع گرایشهای نسبی متمایل از
«مرکز» به«چپ» و به «راست» در هریکی از جوامع بشری و از جمله در وضعیت سیاسی کنونی
جامعه افغانی معتقد بوده و باور دارد که در مجموع پروسه تاریخی حرکت  ،تغییر و تکامل جامعه

این گرایشها وجود داشته ،هم اکنون وجود دارد و در آینده نیز وجود میداشته باشد  .زیرا مبارزه
همین گرایشات با همدیگر ،مایه حرکت تغییر و تکامل جامعه میباشد ،بنابرین تالش بخاطر حذف
کامل فزیکی و سرکوب (نه تغییر تدریجی و تحول قانونمند) یکی از این گرایشات بوسیله دیگری ،
تالش بخاطر یکه تازی ذهنی و مؤقت آن دیگر محسوب میگردد که در نتیجه جز بحران و به بیراهه
کشانیدن و در بهترین حالت کندی پروسه مذکور ،ثمری دیگری نخواهد داشت  .تجربه تمامی
کشورها از جمله تجارب افغانستان ،حقیقت این مسئله را با وضاحت تمام ثابت ساخته است  .بنابران
حزب وطن  ،وجود و حضور نسبی (چگونگی گستره نفوذ و اثرگذاری اجتماعی آنان نسبت به
همدیگر)هریک از ساختار های سیاسی موجود کشور را ـ منجمله وجود و حضور خود را بمثابه
یکی از این ساختار ها ـ واقعیتی تغییر پذیر در پروسه تغییر و تکامل تاریخی جامعه افغانی دانسته
 ،تالش بعمل می آورد تا هر یکی از نیروهای سیاسی مطرح ،به درگ چنین واقعیتی دست یافته و
متکی بر اصل مردم ساالری و متناسب به گستره تاثیر و نفوذ اجتماعی همدیگر ،به عینیت این
وجود و حضور اعتراف نمایند  .چنین برخوردی از اختالل اصل اعتدال در پروسه طبیعی حرکت ،
تغییر و تکامل اجتماعی ـ اقتصادی و از بروز بحران درین پروسه جلوگیری نموده  ،عدالت اجتماعی
را باعث گردیده  ،بنیادهای مادی و معـنوی جهت رشد و انکشاف جامعه را تامین و ترقی اجتماعی ـ
اقتصادی را ممکن می سازد .
مختصات اندیشه یی فوق  ،مبتنی بر اندیشه سیاست مصالحه ملی  ،حزب وطن را از یک طرف به
ساختار سیاسی «واقعیتگرا»« ،کثرت پذیر» و «مردم ساالر» مبدل مینماید که به هدف دستیابی
جامعه افغانی به ترقی اجتماعی ـ اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی مبارزه می نماید و از طرف
دیگر بنابر ماهیت ملی بودن این اندیشه  ،حزب وطن در مجموع سیاستگذاری ها و عملکرد سیاسی
خویش  ،بمثابه یک نیروی سیاسی یی با مختصات ملی متبارز میگردد  .این مختصات باعث میگردد
تا حزب وطن در تمامی ابعاد مبارزه سیاسی خویش به دفاع از پروسه تکوین  ،تحکیم و حفظ
ارزش های ملی ؛ چون استقالل سیاسی  ،حاکمیت ملی  ،تمامیت ارضی و وحدت ملی برخاسته و در
روابط و مناسبات کشور با خارج  ،حفظ منافع ملی را محک و معیار عملکرد خویش قرار میدهد .
قبل از ورود به توضیح و تفسیر مشخص عرصه های مختلف (سیاسی  ،اجتماعی ،اقتصادی ،
فرهنگی و سیاست خارجی ) مندرج متن مسوده مرامنامه و آساسنامه حزب وطن  ،الزم است بمثابه
نتیجه گیری از مسایل تا اکنون مطرح شده درین سلسله  ،به کلی ترین استقامت های اساسی معرف
ماهیت حزب وطن ـ که در مقدمه مرامنامه آن مطرح گردیده است ـ عطف توجه نمائیم  ،زیرا
دستیابی به همین اهداف  ،استقامت های عملکرد سیاسی حزب را در عرصه های فوق سمت داده ،
مضمون ومحتوی می بخشد و آن اینکه :
« حزب وطن از تاسیس وهمان آغااز فعالیات خاویش (سارطان  )9631نیاروی ماهیتاا جدیاد سیاسای
اسااات ااااه از ماااتن نهضااات آزادیااابخش و ترقیخاااواه افغانساااتان و بمثاباااه وارث ایااان نهضااات  ،قامااات
برافراشااااته  ،بااااا درنظرداشاااات درسااااها و تجااااارب حاصااااله از آن  ،باااادون ذهنیگااااری  ،شااااتابزدگی
وآرمانگرایی  ،متای بر تحلیل های علمی از اوضاع اجتمااعی  ،اقتصااد وفرهنگاك اشاور ،اوضااع
منطقااه و جهااان و بااا احساااس مسااوولیت در براباار مااردم وتاااریخ افغانسااتان  ،یااک بااار دیگاار وارد
وضاعیت سیاسااك اشااورگردیده  ،باروحیاه همااااری و تفاااهم صااادقانه باساایر نااـیروها ملاای  ،تحااول
طلاب  ،ترقیخاواه و طرفادار جامعاه مادنی  ،جهات غلباه بار مشااالت اناونی و در ضادیت باا هرگوناه
گرایشها عقبگرایانه و محافظه اارانه  ،عمل مینماید .

خصلت ملی و دمواراتیك مبتنی بر ارزشهای ترقیخواهاناه فرهنا افغاانی  ،مشخصاه اساسای و
سرشت حزب وطن محسوب میگردد  .حزب در پندار  ،گفتار و اردار خود به این ارزشاها ااه ریشاه
های عمیق در فرهن و ارزشهای عام بشری دارند  ،متعهد اسات  .بارین بنیااد حازب وطان طرفادار
تحوالت عمیق و ایفی اجتماعی و اقتصادی است ،اما دستیابی به این تحوالت را با توسل به توطئه ،
عمال نظااامی  ،اعماال زور و خشااونت  ،انحصاار قاادرت  ،سااوق جباری جامعااه در مسایر الیشااه هاای
ذهنی و پرش از مراحل ضرور رشد و تکامل اجتماعی ـ اقتصادی  ،اامالا مردود میداند و معتقد است
اااـه تحااوالت اجتماااعی – اقتصااادی در نتیجااه تااالش میلیونهااا انسااان باارای دگرگااون ساااختن وضااع
نامطلوب موجود و نیل باه ترقای ،عادالت اجتمااعی و رفااه عاماه در یاك پروساه ریشاه دار تااریخی ،
تحقااق میپااذیرد  .بنااابرین حااـزب پشااتیبان پروسااهۀ تحقااق رشااد واناشاااف اجتماااعی – اقتصااادی و
شگوفایی هرچاه بیشاتر فرهنا ملای  ،باا خصالت تادریجی و صالح آمیاز آن میباشاد  ،ااه باا اشاتراك
آگاهانه و داوطلبانه میلیون ها انسان هموطن ما میباید صورت گیرد  .حازب نقاش خاویش را در ایان
پروسه بمثابه نیروی آگااه و متشاال سیاسای  ،در تاروی افااار و اندیشاه هاای ترقیخواهاناه  ،سامت
دادن و رهبری حرات سیاسی هموطنان برای دستیابی به اهداف مذاور ،ایفا مینماید.
حزب وطن با اتااا باه مختصاات جامعاه افغاانی  ،وظاایف اساسای خاویش را در مرحلاه اناونی ،
مبااارزه بخاااطر اسااتقرار صاالح واقعاای و عادالنااه  ،اعمااار مجاادد  ،اناشاااف اقتصااادی و اجتماااـاعی
وبمنظور ارتقـای سطح رفاه ماردم  ،تاامین پروساه قانونمناد خودآگااهی و وحادت ملای  ،گساترش و
تعمیق دمواراسای قارار داده و در نهایات از پروساه ایجااد  ،تحکایم  ،گساترش و تعمیاق ارزشاهای
جامعه رفاه در عرصه های زیساتی  ،اجتمااعی  ،اقتصاادی و سیاسای حیاات جامعاه  ،دفااع نماوده از
نقش ساختارهای جامعه مدنی به هدف تامین مشارکت آگاهانه مردم درین پروسه حمایت مینماید  .ما
جامعه رفاه را متشکل از افراد آزاد و با حقوق مسااوی مای پناداریم کاه آناان در یاک نظاام اجتمااعی
مردم سااالر و ح قاوق بنیااد از امکاناات بارای تاامین امنیات و رفااه اقتصاادی  ،اجتمااعی  ،سیاسای و
فرهنگی برخوردار گردیده  ،حقوق و مکلفیت های قانونی شاان را در پروساه زیسات بااهمی درک و
توأم با تبارز فرهن عالی و احساس قوی هموطنی تعمیل نمایند » .

قسمت چهارم
مسایلی پیرامون اهداف سیاسی حزب وطن
بعد از طرح مسایل عام مربوط به مرامنامه حزب وطن طی بحث های قبلی این سلسله ،اینک به
توضیح مسایل مشخصی می پردازیم که مرامنامه حزب وطن آنان را بمثابه اهداف سیاسی خویش ـ
تحت عنوان کوچک «در عرصه سیاسی»ـ مطرح نموده و برای دستیابی به آنان مبارزه مینماید و
آن اینکه :
 1ـ در پراگراف اول بعد از عنوان فوق الذکر ؛ چنین میخوانیم « :حزب براساس سرشت ملی
خویش از استقالل سیاسی  ،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور  ،حفظ و استحکام وحدت ملی دفاع
نموده  ،در صورت تهدید منافع ملی  ،بر رجحان این منافع بر منافع حزبی  ،صنفی  ،قشری ،قومی
 ،قبیلوی  ،سمتی و محلی تاکید مینماید » .
سوال مطرح میگردد که فورمولبندی« در صورت تهدید منافع ملی  ،بر رجحان این منافع بر منافع
حزبی  ،صنفی  ،قشری ،قومی  ،قبیلوی  ،سمتی و محلی تاکید مینماید »  ،چرا و به کدام مفهوم در
پراگراف فوق گنجانیده شده است ؟
مسئله را توضیح میدهیم :
چنانچه در مباحث قبلی این سلسله  ،بارها تاکید گردیده که حزب وطن مبتنی بر بنیاد های اندیشه یی
ـ سیاسی خویش  ،نیروی سیاسی «واقعیت گرا» و بنابرین «کثرت پذیر» است  .بدین ملحوظ این
حزب به واقعیت های موجود در ساختار اجتماعی  ،گستره و عمق نسبی اثرگذاری این واقعیت ها بر
همدیگر و بر مجموع جامعه  ،معترف بوده و در سیاست های عملی و عمل سیاسی خود متناسب به
وجود و حضور این واقعیت ها و اثرگذاری شان بر جامعه ،توجه معطوف داشته و به آنان ارزش
میگذارد .
وجود احزاب سیاسی ،اصناف اجتماعی و سازمانهای مربوط آنان  ،گروهای سنی (کودکان  ،جوانان
و کهنساالن) و سازمانهای مدافع حقوق آنان ،اقشار اجتماعی (زنان  ،مردان،روشنفکران و  )...و
سازمانهای اجتماعی مربوط آنان ،همچنان ساختار های قومی  ،قبیلوی  ،سمتی و محلی و همه و
همه واقعیت های موجود و فعال در ساختار کنونی جامعه افغانی اند  .هریک از آنان مختصات و
مبتنی بر آن خواست های مادی و معنوی(منافع) خود شان را دارند که برای دستیابی به این خواست
ها تالش و مبارزه مینمایند  .این خواست ها و همچنان تالش و مبارزه خردورزانه (قانونمند) بخاطر
دستیابی به آنان  ،حق طبیعی شان بوده و می باید به آنان حرمت گذاشته شود  .زیرا همین تالش و
مبارزه خردورزانه که با پرهیز از «افراط» و «تفریط» صورت می گیرند  ،در گستره جامعه باهم
در توافق  ،توازی  ،تقابل و تضاد قرار گرفته  ،بمثابه محرک اصلی تغییر و تحول جامعه عمل
مینمایند .

حد جلوگیری از «افراط» و «تفریط» در پروسه مبارزه بخاطر دستیابی به خواست ها و مطالبات
متذکره  ،رعایت اصل «منافع ملی» و احترام به آن است  .زیرا هم افراط و هم تفریط متذکره باعث
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)...
صدمه میزنند  .اینک مبرمترین مسئله مطرح وضعیت کنونی کشور را بمثابه مثالی درین زمینه
مطرح مینمائیم :
در افغانستان گروهای اتنیکی پشتون  ،تاجک  ،هزاره  ،ازبک  ،ترکمن  ،بلوچ  ،نورستانی و ، ...
با کمیت های متفاوت وجود دارند  .آنان هم بمثابه شهروندان منفرد با حقوق مساوی و هم بمثابه
گروه های اجتماعی  ،مالکین این سرزمین اند که متناسب به کمیت های شان ـ که می باید با
احصائیه گیری دقیق و علمی مشخص شوند ـ و نتای کیفی تالش و مبارزه خردورزانه خویش،
برهمدیگر  ،بر مجموع جامعه و در نتیجه بر پروسه قوام و تکوین ارزشهای ملی اثر گذاشته  ،نقش
و مسوولیت شان را در جریان رشد و انکشاف اجتماعی ـ اقتصادی کشور ایفا مینمایند  .ایفای
موفقانه چنین نقشی 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
را تبارز داده  ،حرکت مردمی را بسوی پذیرش واقعیت وجود و حضور و همچنان به هدف تقویت
فرهن احترام گذاشتن به حقوق اجتماعی همدیگر سمت دهند  .صرف درینصورت است که اقوام
هموطن  ،مبرا از تعصب و تن نظری  ،تالش و مبارزه دموکراتیک و مدنی همدیگر را بخاطر
دستیابی به این حقوق (اقتصادی ،اجتماعی  ،سیاسی و فرهنگی) حق طبیعی هم تلقی نموده و از آن
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 پراگررا دو تحرت هیر ع واروا مراماامره
حر و و ررع ؛ چار ع د ررد گردیررده اسررت کرره حر و و ررع مبررار ه  « :باارای تااامین حیااات مادنی معاصاار ،
تاسیس و تقویت نهاد های سیاسی  ،اجتماعی و فرهنگی دمواراتیك را با سهمگیری مناساب وبادون
تبعیض همه اقوام  ،پیروان مذاهب و ساانین مناطق مختلف اشور ضرور پنداشته  ،ازتحایم قانونیت
 ،رعایت اصول دمواراسی  ،کثرت گرایی سیاسی  ،تعمیل انتخابات آزاد  ،مستقیم  ،سری  ،مساویانه
و دمواراتیااك بااه ترتیبای اااه هاایر نیااروی سیاسای و گااروه هااای اجتماااعی اعاام از زنااان و مااردان از
شرات با حقوق مساوی ( یك فرد یك رای) در آن مساتثنا نباشاند  ،پشاتیبانی نماوده ،معتقاد اسات ااه
حاامیاات سیاسای بااه مااردم افغانسااتان تعلااق دارد  ،ایاان مااردم افغانسااتان انااد اااه حااق دارنااد از طریااق
انتخابات قانونی در مورد تعویض مشروع حاامیت تصمیم بـگیرند  .بنـابرین حزب با انتقال قدرت به
طرق غیر قانونی و نامشروع منجمله با توسل به زور ،اسلحه  ،توطئاه و اودتاا مخاالف اسات  .باه
همین جهت ماا از نفای اامال تماایالت نظامیگراناه در احازاب پشاتیبانی مینماائیم  .باه عقیاده ماا نظاام
قاانونی زمااانی تامیال میگااردد ااه اتباااع افغانسااتان و نهااد هااـای جامعاه افغااانی باه شاامول ارگانهااا و
مقامات دولتی حقوق و مسوولیت های متقابل قانونی داشته و قانون بر ایشان بطور یاساان و بادون
تبعیض و تمایز تطبیق گردد» .
در متن پراگراف فوق الذکر  ،افزون بر موضوع مرتبط با بحث آغازین درین قسمت  ،دو مسئله ذیال
را نیز قابل توضیح میدانم .
الف ـ ضرورت تاکید روی مخالفت حزب با انتقال قدرت به طرق غیر قاانونی و نامشاروع (توسال باه
زور  ،اسلحه  ،توطئه و کودتا) و پشتیبانی حزب از نفی کامل تمایالت نظامیگرانه در احزاب سیاسی

 ،از نتای فاجعه بار وضعیتی ناشی میگردد که عوامل آن طی «دهه دموکراسی ـ  9631ـ » 9631
نطفااه بناادی و در ساارطان  9631بااا کودتااای نظااامی تح ات رهبااری سااردار محمااد داوود تبااارز و بااا
انکشافات نظامیگرانه بعدی (کودتا ها و سایر اقدامات نظامی بمنظور حفظ  ،انتقال و یا تقسیم قدرت
سیاسی) به وخامت گرائیده و اینک بعد از تقریبا نیم قرن ( 9631ـ  )9619بمثابه بخشی از فرهن
جن در ذهن  ،روان و در عملکارد «شخصایت هاای سیاسای » اثرگاذار بار وضاعیت کناونی کشاور،
نهادینااه گردیااده اساات  .اکنااون ایاان «شخصاایت هااا» بخاااطر بدساات آوردن  ،حفااظ و یااا تقساایم قاادرت
سیاسی بیشتر از تفکر و عمل دموکراتیک و مدنی سیاسی به افزار نظامی و توطئه  ،آنهم با اتکا به
حمایت و تمویل نیروها و محافل خارجی  ،می اندیشند  .بنابرین طرح نفی چنین مسئله یی و مباارزه
علیاه آن در تمااام عرصااه هااای حیاات اجتمااعی  ،از ضاارورت هااای مبارم وضااعیت شااکل یافتااه ناشاای
میگردد .
ب ـ ضرورت تاکید روی تکمیل تشکل «نظام قانونی» یی که « اتباع افغانستان و نهاد های جامعه ،
به شمول ارگانها و مقامات دولتی  ،حقوق و مسوولیت های متقابل قانونی داشته و قانون بر ایشاان
بطور یاسان و بدون تبعیض و تمایز تطبیق گردد»  ،نیز از وضعیت شکل یافتاه موجاود کشاور ـ کاه
ریشااه در گذشااته هااای تاااریخی کشااور نیااز دارد ـ ناشاای میگااردد  .هاام اکنااون افااراد و ساااختارهای
اجتماعی منجملاه سیاسای  ،اعام از نهااد هاا و مساوولین دولتای  ،احازاب سیاسای و گاروه هاای غیار
قانونی «نظامی ـ سیاسی » در دولت و اپوزسیون آن  ،در نظام حقوقی کشور نه به مساوولیت هاا ،
بلکه صرف به حقوق و امتیازات فراقانونی خویش توجه داشته  ،هریک از موضع «کل اختیار غیار
مسوول» عمل مینمایند و با توسال باه زور و توطئاه میخواهناد خویشاتن را در چناین موضاع یای بار
مردم تحمیل نمایند .
قاوه اجرائیاه دولات ؛ ناه صاارف مساولیت اجارای قاوانین  ،قاوه مقننااه ؛ ناه صارف مساوولیت تقنااین
قوانین و قوه قضایه ؛ نه صرف ناظر به تطبیق قوانین  ،بلکه هریک از نهاد های مذکور و فرد فارد
از کادر ها و کارمنادا ن منساوب باه نهااد هاای متاذکره در هماه اجاراات جزیای و کلای شاان در برابار
قانون نیز مسوولیت داشته و می باید در صورت تخطای و شاکایت  ،ماورد بازخواسات قارار گیرناد .
هم اکنون بزرگترین قانون شکن و قانون گریاز  ،خاود نهااد هاای دولتای و کاادر هاا و مساوولین رده
اول در مقامااات رهبااری کننااده دولتاای انااد  .بنااابرین وضااعیت  ،تااذکار و تاکیااد روی اصاال متااذکره در
مسوده مرامنامه حزب وطن یکی از ضروریات جدی مرحله کناونی مباارزه سیاسای محساوب گردیاده
که می باید نیروهای سیاسی خردورز به آن توجه و حرکت اجتماعی را در امر تحقاق آن  ،اساتقامت
سمت دهند .
 1ـ تجارب متعدد باستانی و معاصر تاریخی مادر وطن ما مؤید این حقیقت اند که «لویاه جرگاه هاا»
در تبارز اراده اکثریت قاطع از مردم افغانستان در شرایط و اوضاع بحرانی کشور و رفع بحران های
متذکره  ،نقش با اهمیت و حتی قاطع را ایفا نموده اند  .ایفای متداوم چنین نقشی توساط لویاه جرگاه
ها در طول تاریخ کشور که با شرکت نمایندگان صاحب رسوخ مردم افغانستان و تائید همگانی همراه
بوده  ،ایان نهااد اجتمااعی را از صاالحیت و مشاروعیت عنعناوی برخاوردار سااخته اسات  .بناابرین
نیروهای سیاسی خردورز نمیتوانند و نباید نسبت به این نهاد سنتی با اهمیت  ،بی توجه باشاند  .باه
همین ملحوظ در پراگراف سوم تحت عنوان کوچک «در عرصاه سیاسای»  ،مساوده مرامناماه حازب
وطن  ،چنین آمده است « :حزب وطن لویه جرگه را نهاد سیاسی عنعنوی و باستانی افغانستان برای
اتخاذ تصامیم درماوارد مساایل اهام ملای دانساته از آن تاوأم باا تاامال نحاوه دعاوت و ترکیاب اعضاا ،
محتوای اار و طرزالعمل تصمیم گیری آن در هماهنگی با مقتضیات دمواراسی  ،پشاتیبانی مینمایاد .
به همین ترتیب ما از تشایل جرگه ها بمثابه یکی از ارگانهای ساختار دولتی در مراز و تماام واحاد
هاای محلای قادرت و اداره دولتای دفاـاع نماـوده  ،جهاات انتقاال صاالحیت هاای قااانونی باه جرگاه هااای
مذاور برای حل مسایل اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی ساحه مسوولیت شان ،مبارزه مینمائیم ».

چون لویه جرگه یک نهاد اجتماعی عنعنوی تاریخی کشور ماست  ،مای بایاد همپاا باا تغییار و تکامال
جامعه افغانی تغییر و تکامل نموده  ،شکل و محتوی جدید و منطبق باا ایان تغییار و تکامال را تباارز
دهاد  .برمبنااا و بااا توجااه باه همااین اصاال و بااه منظاور مطابقاات ایاان نهاااد عنعناوی بااا مختصااات نظااام
اجتمااعی ـ اقتصاادی کاه حازب وطان بخااطر دساتیابی باه آن مباارزه مینمایاد  ،در ماتن متاذکره روی
«تاامل نحاوه دعاوت و ترکیاب اعضاا  ،محتاوای ااار و طرزالعمال تصامیم گیاری آن در همااهنگی باا
مقتضیات دمواراسی»  ،تأکید بعمل آمده است .
در عین حال قابل توضایح اسات کاه نیروهاای سیاسای و اجتمااعی «مرکزگارا» و «مرکاز گریاز» کاه
بنابر اراده و منافع نیروهاای خاارجی دخیال و باه وسایله آناان در وضاعیت سیاسای کشاور باروز داده
شده اند  ،با طرح ها و مواضع تمامیت خواهانه شان در رابطه به چگونگی تمثیال و تعمیال قادرت و
صالحیت های دولتی  ،خواسته اند و میخواهند وضعیت بحرانی کنونی کشور را حفظ و یاا در مواقاع
الزم به تعمیق این بحران بپردازند .
حزب وطن معتقد است که در صورت غلبه نیروهای تمامیت خواه مرکز گرا  ،حقوق طبیعی باشندگان
محالت (والیات  ،ولسوالی ها  ،شهر ها و دهات) در زمینه تحقق خواست های اجتماعی  ،اقتصاادی
 ،سیاساای و فرهنگاای در محاادوده واحااد اداری مربوطااه شااان  ،تحدیااد و یااا ساالب میگااردد  .همچنااان
غلبه نیروهای تمامیت خواه مرکز گریز  ،در وضعیت کنونی ـ که روابط و وابستگی های اقتصاادی ،
اجتماعی  ،فرهنگی و چی بسا سیاسی میان محالت و مرکز ضعیف بوده و فراوان صادمه دیاده اناد ـ
به خود مختاری القیدانه و در نتیجه به تعمیق هرچه بیشتر نفوذ بیگانه ها دریان محاالت انجامیاده و
حتی سوال خطر تمامیت ارضی کشور را به نفاع برخای از همساایه هاای مغارض  ،مطارح مینمایناد .
درین چنین وضعیتی  ،حزب وطن طرح معقول «تشاایل جرگاه هاا بمثاباه یکای از ارگانهاای سااختار
دولتی در مراز و تمام واحد های محلی قدرت و اداره دولتی » را پایش کشایده و مصامم اسات باا در
نظرداشت حفظ و تقویت منافع ملی  « ،جهت انتقال صالحیت های قانونی به جرگه های مذاور برای
حل مسایل اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی ساحه مسوولیت شان» مباارزه نمایاد  .باه «حاد» حفاظ و
تقویت منافع ملی در تسوید  ،انفاذ و تعمیل قوانینی توجه میگردد که صالحیت های این جرگاه هاا را
مشخص می سازند .
 6ـ اندیشه سیاسی مصالحه ملی ،افزار اندیشه یی فعال و جانبدار صلح  ،منافع ملی و رفاه اجتماعی
است  .دفاع از ارزشهای متذکره با شیوه ها و افزار مدنی  ،سرشت و ماهیت این اندیشه باوده و باه
آن رجحان میدهد  .ولی این به آن معنی نیست که به فکتور لجاجات و تهدیاد هاای مسالحانه دشامنان
داخلی  ،منطقوی و فرامنطقوی صلح ،منافع ملی افغانستان و ارزشهای جامعه رفاه ،بی توجه باشد .
تدارک و بکاربرد نیرومناد تارین  ،ابدیاده تارین  ،کثیرالعاده تارین و مجهزتارین قاوای مسالح بوسایله
دولاات جمهااوری افغانسااتان (دولاات مصاالحه ملاای) تحاات رهبااری شااهید دوکتااور نجیااب ( 9633ـ
 ، )9639مؤید این حقیقت است  .بادرنظرداشت دو خصیصه فوق (سرشت و ماهیت اندیشه سیاسی
مصالحه ملی وفکتور لجاجت و تهدید مسلحانه دشمنان صلح  ،منافع ملای و ارزشاهای جامعاه رفااه)
در پراگااراف چهااارم اهااداف حاازب وطاان «در عرصااه سیاساای» ؛ چنااین تااذکار گردیااده اساات «:حاازب
بخاطر حفظ و حراست نوامیس ملی در حالیاه از تشایل اردوی ملی با کمیت مطابق به ضرورت و با
پرسونل اارآزموده  ،مجرب  ،با تقوا  ،با اادر مسلای تحصیل یافته و سمبول وحدت ملی و همچناان
باار اسااتفاده ضاارور و الزماای از سااایر امکانااات  ،پشااتیبانی مینمایااد ؛ معتقااد اساات اااه مسااایل مااورد
اختالف داخلی به طرق سیاسی  ،صلح آمیز و عادالنه حال و فصال گاردد  .همچناان در صاورت رفاع
تضمین شده تهدید های خارجی  ،از هر نوع تالش بخاطر تثبیت اصال بیطرفاك دایمای و غیار نظاامی
ساااختن افغانسااتان از طااـریق عقااـد توافقااـات و تضاامین هااای معتباار بااین المللای ومنطقااوی تحاات نظاار
سازمان ملل متحد ،حمایت مینماید».

 3ـ مباارزه سیاسای و مبتنای بار آن تحریاک  ،سامت دادن و رهباری کمیات هاای کثیار از شاهروندان
کشور در تداوم پروسه درک ضرورت دفاع از صلح  ،منافع ملی و ارزشاهای جامعاه رفااه و آماادگی
آنان برای سهم عملی درین پروساه و تحقاق عملای ایان ارزشاها  ،عملیسات پیچیاده  ،دشاوار و دراز
مدت  ،که به هیچوجه از یک طرف در توان و امکانات یک حزب ـ اگر هرقدر هم کثیرالعده و پرنفوذ
باشد ـ بوده نمیتواند و از طرف دیگر برخی از احزاب و نیروهای سیاسی بنابر بنیاد های اندیشه یی
و اهااداف سیاساای شااان  ،عالقمنااد شاارکت در برخاای از مقاااطع ایاان پروسااه انااد و نااه در تمااامی آن .
بادرنظرداشت اصل ضرورت تشریک مساعی دراز مدت و استراتژیک (جبهه سیاسی) همچنان کوتاه
مدت و تاکتیکی (ائتالف های سیاسی) میان احزاب  ،سازمان ها و سایر ظرفیت های اجتماعی همسو
است که در آخرین پراگراف وظایف مطروحه حازب وطان«در عرصاه سیاسای » ؛ چناین قیاد گردیاده
اساات  «:حاازب بااا اعتقاااد بااه ایاان حقیقاات اااه غلبااه باار مشاااالت انااونی اشااور ودسااتیابی بااه اهااداف
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی مطروحه مرحله انونی نمیتواند اار یك حزب و یـا نیروی سیاسی باشد
 ،به اصل تشریك مساعی باا ساایر احازاب  ،ساازمان هاای اجتمااعی  ،ااانون هاای فرهنگای  ،مراااز
علمی و ااادمیك و شخصیت های با اعتبار ملی و مذهبی طرفدار جامعاه مادنی  ،معتقاد باوده  ،بارای
تامین این امر از سیاست تشایل جبهه واحد سیاسی با این نیروها و همچناان از ائتالفهاای سیاسای ،
پشتیبانی نموده برای تعمیل آن مجاهدت مینماید».
طرح تشریک مساعی با نیروهای سیاسی و اجتماعی «طرفدار جامعه مدنی» در پراگراف فوق  ،باه
عوض «طرفدار جامعه رفاه» ـ که هدف استراتژیک حازب وطان اسات ـ باه منظاور گساتردگی میادان
سیاسی  ،جهات شارکت هرچاه بیشاتر نیروهاای سیاسای در پروساه تشاریک مسااعی ساازمانیافته در
چوکات جبهه واحد و ائتالف های سیاسی  ،صورت گرفته است .

قسمت پنجم
مسایلی پیرامون اهداف اجتماعی حزب وطن
حزب وطن جهت ایجاد  ،تحکیم  ،گسترش و تعمیق ارزشهای جامعه رفاه ـ بمثابه هدف دورنمایی
خویش ـ به مبارزه دموکراتیک سیاسی متعهد است ،بنابرین دستیابی به تامین امنیت اجتماعی
هریک از شهروندان و همچنان گروه های اتنیکی  ،سنی  ،جنسی و اصناف مشغول در نظام
اقتصادی کشور را در اولویت اهداف مبارزه سیاسی خویش قرارداده است و مصمم است که جهت
تدارک امکانات بمنظور رشد و ارتقای سطح مهارت های اجتماعی هموطنان و زمینه های اشتغال
برای آنان تالش نموده  ،همچنان جهت تدارک امکانات بمنظور استفاده معقول آنان از اوقات فراغت
و تفریح شان  ،حفظ سالمت کانون خانوادگی آنان مطابق به ارزشهای انسانی فرهن افغانی و
حمایت از افراد و گروهای اجتماعی آسیب پذیر ـ مانند کودکان  ،زنان  ،ساکنین محالت و مناطق
عقب نگهداشته شده کشور  ،معیوبین و معلولین  ،خانواده های بی سرپرست و یا دارای عواید کم و
ناکافی برای تامین معیشت حد اقل شان ـ را از اولویت های اهداف مبارزه سیاسی خود در عرصه
اجتماعی میداند .
برای دستیابی به اهداف فوق  ،مرامنامه حزب وطن در «عرصه اجتماعی» مشعر است :
 1ـ «مردم افغانستـان متشال از اقوام متعدد است اه باید عینیات وجاـود آناان در سااختار نهااد هاای
سیاساای واجتماااعی افغانسااتان بطااور عادالنااه و دمواراتیااك انعااااس قااوی داشااته باشااد  .حاازب وطاان
مخالف تاسیس و تشکل ساختارهای سیاسی برمبنای تعصبات تن نظرانه اتنیای  ،زبانی  ،سامتی ،
مذهبی بوده  ،همچنان سؤ استفاده هـای سیاسی و مداخالت غرض آلود خارجی را اه بمنظور ایجاد
خصومت میان مردم باهم برادر ساان اشور صورت میگیرد  ،محکوم مینماید ».
در مباحث قبلی این سلسله  ،به اهمیت نتایج ک فی تالش و مبار ه خردور انه ادوا متعدد هیو ع بر
پروسه دوا و تکویع ار شهای ملی و هیچاا نقش و مسوول ت آنا بر رشرد و انکارا امتیراوی
ادتصررادی کاررور ،بحررص صررورف گرفررت کرره تکرررار آ ل ومرری نرردارد  .پراگرررا فرروق نقررش شررده ا
مراماامه ح و و ع بر ومود و حضور وادالنه و دموکرات ک ادوا متعدد ساکع کاور در ساختارها
و نهادهای س اسی و امتیاوی تاک د م دارد  ،با ایع تفاوف که :
الف « :ح و و ع مخالف تاس س و تاکش ساختارهای س اسی بر مباای تعصباف تاگاظرانه اتا کی
 ،بانی  ،سیتی  ،مذهبی » است  .ایع تاک د به آ معاری اسرت کره در ترک ر هرر یرک ا سراختار هرای
س اسری سرتاسرری (ارگانهرای مرکر ی دولتری و احر او) و سراختارهای محلری دولتری بادرنظرداشرت
ترک امتیاوی ساحه مسوول ت و تاث ر آنا ومود و حضور هر یک ا گروه های اتا کی  ،بانی ،
سیتی و مذهبی بطور دموکرات ک تام ع گردیده و نباید ساختار های مترذکره بطرور انحصراری متارکش
ا افراد یک گرروه اتا کری (پارتو  ،تامرک  ،هر اره  ،ا برک ،تررکیع  ،بلرو  ،نورسرتانی و  ، )...یرا
گویارردگا یررک بررا ( پاررتو  ،دری  ،ا بکرری  ،ترکیارری  ،بلرروچی و  ، )...یررا ا باشررادگا یررک سرریت و
ماطقه (شیال  ،ماوو  ،شرق و غرو ساحه مسوول ت و تاث ر آنا ) و یا پ روا یک مذه (شع ه و
سای و  )...باشاد  .تجربه کاور های مختلرف ماجیلره تجربره کارور مرا ن ر برا واراحت تیرا م یرد
نتایج فامعه بار ساختار های س اسی مربو به یک دو  ،گویادگا یک با  ،باشادگا یک سریت و
پ روا یک مذه بوده است  .حقایق تاریخی و کاونی کاور ما مب ع ایع وادع ت اند که چا ع ساختار

های س اسی بخصوص اح او که ساختار های س اسی اثرگرذار در ورصره ملری انرد بره نفراق ملری و
محلی دامع ده  ،وفاق امتیاوی و پروسه تحک م وحدف ملی و تکویع ملت را با موانع و دشواری ها
موامه ساخته و م اه های مداخالف غر آلود خارمی را تدار دیده ،که در نت جره ترداو و تعی رق
مداخالف مذکور  ،ایع ساختار های س اسی به اف ار دفاع ا ماافع ب گانه و در مخالفت با ماافع ملی ،
مبدل گردیده اند .
باید تذکار نیود که تام ع ومود و حضور دموکرات رک هریرک ا گرروه هرای درومی  ،برانی  ،سریتی و
مذهبی در ترک ر هریرک ا سراختارهای س اسری مرکر ی و محلری (بادرنظرداشرت سراحه مسروول ت و
تاث ر آنا )  ،اهدا  ،شرعار هرا  ،تصرام م و ویلکررد س اسری آنرا را در سرط ملری متروا سراخته ،
موشش و وفاق امتیاوی و در نت جه وفاق ملی را تحک م بخا ده  ،به تقویت و تسریع پروسه تکویع
ملت در ورصه های امتیاوی  ،ادتصادی و فرهاگی کیک م ایایاد .
و سا مانهای امتیاوی برا در نظرداشرت سراحه تراث ر و اهردا
آنا تالش م ایایاد  ،ا هیدیگر تفک ک م گردند .

مطروحره یری کره بررای دسرت ابی برا

سا مانهای امتیاوی که دارای ساحه تراث ر و مسروول ت سراسرری و اری انرد ؛ مانارد  :سرا مانهای
امتیاوی دفاع ا حقوق موانا  ،نا  ،کارگرا و کارمادا (کارکاا و م د بگ را )  ،کارفرمایا ،
هارمادا  ،ژورنالستا و  ، ...باابر خصلت سراسری و ای شا  ،می باید ومود و حضور نیایادگا
تیامی گروهای اتا کی  ،بانی  ،مذهبی و سریتی مربو ره شرا را بطرور دموکرات رک در ترک ر و در
تیامی سطوح رهبری کااده ساختاری خویش  ،تام ع نیایاد .
سا ما های امتیاوی که خصرلت سراسرری نداشرته و نی توانارد تیرا گرروه هرای امتیراوی را شرامش
گردند ؛ ماناد انجیع های مربو بره بخرش هرای مختلرف فرهاگری گرروه هرای متعردد امتیراوی ؛ بطرور
پارتو ،
مثال انجیع های متعدد که هریک متعهد به حفظ و غاای برا و ادب راف یرک برا مارخ
دری  ،ا بکی  ،ترکیای  ،بلوچی و سایر با های مروج کارور و یرا هرم سرا مانها و سرایر سراختار
های امتیاوی متعهد به یک دیع و یا مرذه  ،ا ایرع نروع سرا مانهای امتیراوی انرد .ایرع سرا مانها و
نهاد ها حق و مسول ت دارند تا مهت دست ابی به اهدا مطروحه شا  ،در مطابقت به دروان ع کارور
سعی و تالش نیایاد  .ایرع حرق و مسرول ت  ،بره سرا مانهای امتیراوی امکرا م دهارد کره بارابر ماه رت
اهدا شا  ،به حیایت  ،حفظ و گسترش حقوق دموکرات ک یک گروه اتا کی  ،گویاردگا یرک برا
 ،پ روا یک دیع و یا مذه و باشادگا یک سیت و یرا محرش پرداختره  ،بخرش هرای خراص ا مامعره
افغانی را در ساختارهای شا متاکش ساخته و ن روی امتیاوی تاث ر گذار را مهت دست ابی به اهدا
مطروحه شا  ،تدار و بیثابه اف ار فاار  ،بر تصی م گ ری ساختار های س اسی (دولت و احر او)
اثر بگذارند  .ویلکرد ایع سا مانها نه تاها تحر امتیاوی را ایجاد و تاویق م ایایاد بلکره انعکرا
خواسته های متاوع و حتی متضاد آنرا در حرو ه س اسری (ارگانهرای دولتری و احر او  ،برا ماخصراف
فوق الذکر)  ،تصی م گ ری ها و ویلکرد ایع حو ه را متوا م سا د .
اف و برر آ ایرع سرا مانهای امتیراوی بیاظرور اثرر گرذاری هرچره ب ارتر  ،م توانارد برا حفرظ مارافع و
ساختار های تاک التی شا  ،در فدراسر و هرای سراسرری مربرو شرا ؛ متحرد شروند  .مرثال انجیرع
های فرهاگی مربو به بانهای متعدد مروج در کاور  ،م تواناد در یک فدراس و واحد (فدراس و
انجیع های بانها و ادب اف مرروج افغانسرتا » سراختار واحرد و در نت جره اراده متروا را در ورصره
ملی تبار دهاد .
 2بهبود ک فی وراه آ بخرش ا خردماف امتیراوی مرورد ن را کره ال و اررور انرد  ،ن ر یکری ا
ماخصاف با ادی مامعه رفاه محسوو م گردند  .بدیع ملحوظ باد دو «ورصره امتیراوی» مراماامره

ح و و ع  ،صراحت دارد که « :حزب از سیاست هاا و تادابیری باه منظاور گساترش شاباه و بهباود
ایفی خدمات اجتماعی چون  :عرضه خدمات صحی  ،اوداستانها  ،شیرخوارگاه هاا  ،خاناه ساازی و
تهیه مسان  ،اعمارپارك ها ،تفریحگااه هاا  ،اساتراحتگاه هاا  ،ورزشاگاه هاا و سایرتاسیساات باـرای
ساارگرمی هااای سااـالم جوانااان  ،اطفااال وسااالمندان ؛ تاساایس بیمااه هااای صااحی  ،تقاعااد  ،معلولیاات و
معیوبیت  ،حیات  ،دارایی  ،ملایت ها و غیاره ؛ مواظبات ساازمانیافته  ،متاـداوم و باـدون تبعایض و
تمایز از معیوبین  ،معلولین  ،خاانواده هاای قربانیاان جنا و عاودت اننادگان باوطن  ،تاامین حقاوق
معقول در دوران حاملگی و زایمان برای زنان و اتخاذ سایر تدابیر حمایوی از طفال و ماادر؛ حمایات
همه جانبه از اوچیهای افغانستان بمنظورارتقای سطح زندگی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی آناان و
در قاادم نخساات در مااوارد اساااان مجاادد  ،اشااتغا ل ،حفااظ الصااحه  ،تعلاایم و تربیااه آنااان  ،پشااتیبانی
مینماید.
حزب از تامین خدمات اجتمااعی رایگاان بارای اقشاار ناادار جامعاه بوسایله دولات ،پشاتیبانی
نموده و برای گسترش آن مبارزه مینماید» .
 6ـ تامین امنیت اجتمااعی بادون انفااذ مباانی حقاوقی و تشاکیل سااختار هاای اجتمااعی متضامن آن ،
ممکن بوده نمیتواناد  .حازب وطان بمثاباه نهااد سیاسای متعهاد باه مباارزه پیگیار در راه دساتیابی باه
امنیت اجتماعی مردم افغانستان  ،مطابق باه بناد ساوم وظاایف مرامای خاویش در عرصاه اجتمااعی ،
مصمم است که  « :از آزادی فاار و بیاان  ،مصاؤنیت حاریم خاانواده هاا  ،پسات و مخاابرات  ،آزادی
انتخاب شغـل و مسلك  ،حق اار ،حق انتخااب آزاد محال سااونت و مساان  ،حاق آزاداناه سافر  ،حاق
انتخاب اردن و انتخاب شدن  ،حق تشایل اجتماعاات صالح آمیاز  ،تاسایس ساازمان هاای اجتمااعی :
اتحادیااه هااای صاانفی و مساالای بخصااوص اتحادیااه هااای اااارگران و دهقانااان  ،معلمااان  ،محصااالن و
سایراارانان عرصه های فرهنای  ،سازمانهای جوانان  ،انجمن های دفاع از حقوق بشر و از جمله
حقااوق زنااان  ،حقااوق جوانااان  ،حقااوق اااودك  ،حقااوق معلااولین و معیااوبین و حمایاات ازحفااظ محاایط
زیست  ،دفاع و پشتیبانی نموده و وظیفه خود میداند تا علیه تمام رسم و رواجهای خرافی ئی مبارزه
نماید اه به شالی از اشاال حقوق مدنی اتباع اشور را تهدید مینماید ».
 3ـ حزب وطن بنابر ماهیت بشردوستانه و عدالت خاواهی خاویش و همچناان بمثاباه نیاروی سیاسای
مخالف گرایش های غیر دموکراتیک  ،که زندگی آرام و صلح آمیاز اجتمااعی را مخادوش میساازند ،
مصمم است علیه انواع مختلف تبعیض میان شهروندان متساوی الحقوق کشور  ،بخصاوص تبعایض
علیه زنان  ،مبارزه نماید  .زنان افغانستان نه تنها مانند سایر هموطنان  ،از تمامی مظاهر جنا و
عقب مانی اجتماعی ـ اقتصادی کشاور رنا مای برناد  ،بلکاه افازون بار آن تحات فشاارهای روبتزایاد
تبعاایض جنساای نیااز قاارار دارنااد  .حقااایق تاااریخی کشااور طاای سااالهای  9639ـ  9111( 9619ـ
 )1001مؤید آ ن اند که زنان افغانستان با از دست دادن حقوق نسبی که طای مباارزات طاوالتی شاان
در ساالهای  9636ـ  9639خورشایدی ( 9133ـ  9111عیساایی) بدسات آورده بودناد  ،باا نقاض
خشان ایاان حقااوق خااویش از مواضااع دولتاای و ساااختار هااای نظااامی ـ سیاسای حاااکم باار آن  ،مواجااه
گردیده اند  .هم اکنون نیز باوجود مبانی نافذ حقوقی  ،نیروهای راستگرای قرون وساطایی در دولات
و در اپوزسیون مسلح و غیر مسلح آن  ،بزرگترین خطر بالقوه و بالفعل برای حقوق زنان افغانستان
محسااوب میگردنااد  .بادرنظرداشاات موجودیاات چنااین تهدیاادی  ،حاازب وطاان هاار نااوع تبعاایض  ،سااؤ
استفاده جنسی و بکاربرد خشونت علیه زنان را محکوم نموده  ،در بند چهارم وظایف مرامی خویش
در عرصه اجتماعی ؛ تذکار میدارد که  « :حزب وطن مخالف هرناوع تبعایض و ساؤ اساتفاده جنسای
وخشونت در برابر زنان است و ازسهمگیری فعال زنان افغانساتان درتماام عرصاه هاای حیاات مادنی
(سیاسی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی) دفاع مینماید  .ما ازمبارزات سازمانیافته و متشاال زناان
آگااه و پیشاگام اشاور بمنظاور رهاایی زناان از سااتم و احقااق حقاوق اامال آناان ،حمایات و پشااتیبانی
مینمائیم ».

 3ـ افغانساتان کشوریسات کاه از آغااز بحاران در ساال  9631خورشایدی تاا اکناون  ،گساترده تارین
کمیت مهاجرین و پناهندگان را به کشورهای مختلف جهان داشته  ،که آنان در مقاطع مختلف تعمیاق
و تداوم این بحران  ،کشور شان را ترک نموده اند  .براساس احصائیه های رسامی ساازمان ملال در
سال  1099عیسایی  ،افغانستان با داشتن  1،3میلیون مهاجر در همین سال  ،بزرگترین رقم مهاجر
را در میان کشور های جهان دارا می باشد  .ایان در حاالی اسات کاه وزارت امورمهااجرین و عاودت
کنناادگان افغانسااتان تعااداد افغانهااای مقاایم خااارج را در حاادود  3میلیااون نفاار میدانااد کااه در  33کشااور
جهان پراگنده اند  .بنابرین هیر نیروی سیاسی متعهد به منافع ملی کشور نمیتواند و نباید نسابت باه
سرنوشت چنین کمیت از مردم افغانستان و ابعاد متعدد زندگی و تااثیرات آناان بار وضاعیت سیاسای ،
اجتماعی  ،اقتصاادی و فرهنگای کشاور  ،توجاه ننمایاد  .بناابر درک چناین مساوولتی اسات کاه حازب
وطن در پاراگراف پنجم وظایف مرامی خویش در عرصه اجتماعی ؛ تاکید داشته است  «:ما معتقدیم
اه مهاجرین افغان و آنعده افغانهائیاه طی سالیان طوالنی مهاجرت در خارج اشور تولد و یا تابعیت
اخذ نموده اند  ،جز انفااك ناپذیر جـامعه افغـانی و بخش بزرگ سرمایه با ارزش انسانی وطن ما اند
 .حزب ازتاسیس سـازمانهـای فرهنگی ایان هموطناان و گساترش فعالیات ایان ساازمانها بخااطر حفاظ
ارزشهای افغانی و از حقوق و منافع این هموطنان بشمول اصال تابعیات دوگاناه آناان دفااع نماوده ،
معتقد است اه این تدابیر میتواند عالیق سیاسای  ،اقتصاادی و فرهنگای آنهاا را باا ماادر وطان اصالی
شان  ،پیوسته تحایم و تقویت نماید».

قسمت ششم
مسایلی پیرامون اهداف اقتصادی حزب وطن
اندیشه سیاسی مصالحه ملی بمثابه رهنمای فکری ـ سیاسی حزب وطن  ،برخورد سیاسی حزب ما
را در عرصه اقتصادی نیز مضمون و استقامت بخشیده  ،اهداف اقتصادی آن را معین و افزار
دستیابی به این اهداف را ـ بادرنظرداشت مختصات و امکانات کشور ـ مشخص می سازد  .با توجه
به همین اندیشه سیاسی  ،دوکتور نجیب رهبر و بنیادگذار حزب وطن  ،در کنگره سرطان 9631
حزب با انتقاد از اهداف و سیاست های اقتصادی ح  .د  .خ  .ا  ،برخورد جدید اقتصادی حزب وطن
را چنین وضاحت بخشیدند «:پیروی از راه رشد غیرسرمایه داری یعنی از ساده ساختن مسایل و
رجوع به یک فرضیه تیوریک اثبات ناشده درباره طفره رفتن از یک یا چند مرحله رشد طبیعی
جامعه و تعیین این هدف  ،نه از تحلیل عینی جامعه بلکه از فورمول های جزمی تیوریک بیگانه
ناشی شد .اثرات سؤ تفکر ناقص حزب در باره مسئله رشد  ،پس از آن ظاهر گردید که قدرت
سیاسی را در دست گرفت  .قایل شدن رجحان به رشد سکتور دولتی و نادیده گرفتن نقش واقعی
سکتور خصوصی در حیات اقتصادی  ،اصالحات ارضی رادیکال و عجوالنه بدون درنظرداشت
مؤثریت اقتصادی و نتای اجتماعی آن  ،بی توجهی درباره جلب سرمایه گذاری های خارجی  ،اثرات
مصیبت باری را به بار آورد ... .
تفکر جدید حزب ما بر اساس حکم رشد طبیعی تاریخی جامعه و نه طفره رفتن از آن اتکأ دارد .
مسئله که از لحاظ اقتصادی در برابر ما مطرح است اینست که چگونه میتوانیم مکانیزم مؤثر
اقتصادی را به منظور جلب انواع مختلف سرمایه ها در کشور بسوی فعالیت مثمر و تامین کننده
انکشاف سریع اقتصادی و اجتماعی مجدد  ،ایجاد کنیم وبرای این مسئله ما ازطریق توسعه اقتصاد
بازار و تشبثات آزاد اقتصادی پاسخ میگوئیم .با صراحت اعالم میداریم که جانبدار انکشاف سریع
اقتصادی ـ اجتماعی درجهت ایجاد یک جامعه مدرن و پیشرفته و سطح بلند رفاه اجتماعی می
طی همین کنگره در رابطه به مرامنامه حزب وطن وضاحت
باشیم»  .همچنان دوکتور نجیب
بخشیدند که این سند « :برخورد جدید حزب را به مسئله مالکیت و همزیستی سیستم های مختلف
اقتصادی مبتنی بر واقعیت های عینی موجود بخاطر رشد و انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی که
درگذشته اغلبا نادیده گرفته میشد  ،بازتاب میدهد» .
رهنمود فوق استقامت ها و اهداف اقتصادی یی را نیز مشخص می سازند که در مرامنامه جدید
حزب وطن ـ درعرصه اقتصادی ـ منعکس گردیده اند  .درین سند حزبی باتوجه به شرایط و
مختصات وضعیت کنونی از مرحله رشد اقتصادی ـ اجتماعی کشور ؛ چنین تصریح گردید است :
«حزب وطن معتقد است که در صورت نظام مختلط اقتصادی و انتظام ارشادی آن مبتنی بر احترام به
آزادی اقتصادی  ،ایجاد فضای معقول برای عملکرد میکانیزم بازار ،رعایت اصول افزایش کمیت و
بهبود کیفیت تولید (تقسیم و تخصصی ساختن کار  ،بهبود کیفیت و مؤثریت افزار کار  ،تحریک
مؤثر و معقول انگیزه رقابت و نفع شخصی)  ،تقسیم عادالنه ارزش اضافی بر عناصر متشکله

عوامل تولید (نیروی کار  ،حجم مجموعی سرمایه جهت خرید مواد خام و افزارکار ؛ کرایه کارگاه و
سایر ضرورت هایی که در پروسه تولید بکار میروند و مدیریت جریان تولید)  ،تشخیص جواب
معقول به سه سوال اساسی اقتصادی (کدام کاالها تولید و یا تورید شوند ؟ این کاال ها چگونه تولید
و یا از کجا تورید شوند ؟ تقاضاکنندگان کاالهای مذکور چی کسانی اند ؟) و پالن گذاری رشد و
انکشاف اقتصادی ـ بخصوص در زمینه تاسیسات بزرگ زیربنایی ـ نظام اقتصادی کارایی انسجام
می یابد که از تعادل درونی میان عناصر متشکله برخوردار بوده و باعث افزایش سطح تولید ،
ازدیاد سرمایه  ،کاهش سطح فقر در کشور میگردد » .
الزم خواهد بود مفاهیم بکار رفته«نظام مختلط اقتصادی و انتظام ارشادی آن »  ،همچنان «مکانبزم
بازار» در پراگراف فوق  ،اندکی توضیح گردند .
نظام اقتصادی مختلط  ،به نظام اقتصادی گفته می شود که در چوکات آن سرمایه های مربوط به
انواع مختلف مالکیت اعم از خصوصی  ،دولتی  ،مختلط (اشتراک سرمایه دولتی و خصوصی) و
کوپراتیفی  ،در همزیستی باهم و بطور قانونی فعالیت نمایند  .مفهوم ارشاد ـ که در لغت معنای« به
حق و درستی رهنمونی کردن» را افاده مینماید ـ در «انتظام ارشادی» فعالیت نظام مختلط اقتصادی
 ،به نقش ارشادی دولت جهت « به حق و درستی رهنمونی کردن » هریک از بخش های سرمایه
های متذکره و در مجموع به رهنمون درست نظام اقتصادی  ،اشاره دارد  .بنابر همین نقش دولت
است که در پراگراف فوق  ،از یک طرف بر اصل « پالن گذاری رشد و انکشاف اقتصادی ـ
بخصوص در زمینه تاسیسات بزرگ زیربنایی ـ » تاکید بعمل آمده و از طرف دیگر اصل «میکانیزم
بازار» مطرح گردیده است  .باید تذکار داد که اصل «میکانیزم بازار» با آنچه که «بازار آزاد» گفته
می شود  ،از این جهت متفاوت است که در حالت اولی با حفظ اصل رقابت و توجه به حفظ محرک
انگیزه نفع شخصی در بازار  ،دولت بنابر نقش «ارشادی» خویش  ،نسبت به وضعیت بازار ناظر
بی تفاوت باقی نمانده و در مواردی بخاطر حفظ تعادل میان عملکرد فکتور های اقتصادی  ،در بازار
مداخله مینماید  ،در حالیکه مداخله دولت در نظامهای اقتصادی مبتنی بر اصل «بازار آزاد»  ،مجاز
محسوب نمی گردد .
با در نظرداشت توضیحات فوق در مسوده مرامنامه حزب وطن اصل کثرت انواع سرمایه و تعادل
ضرور میان عناصر و روند های کثیر اقتصادی در پروسه تکامل اجتماعی ـ اقتصادی و بنابرین
وجود و حضور انواع مالکیت و سهم و نقش متعادل هر یک از آنان در پروسه رشد و انکشاف
اقتصادی ـ اجتماعی کشور تائید گردیده و بنابر چنین گزینشی  ،تالش بعمل آمده است تا طی مبارزه
بخاطر انتظام مؤثر فعالیت انواع سرمایه های داخلی و جلب ممکن سرمایه های مفید خارجی  ،بر
بحران اقتصادی موجود غلبه حاصل گردد  ،منافع جامعه تامین و رشد و انکشاف اقتصادی ـ
اجتماعی کشور تضمین گردند  ،وفور کمیت و ارتقای کیفیت فرآورده های تولیدی با در نظرگرفتن
ضرورت و سلیقه مصرف کنندگان یقینی گردند  .رشد و انکشاف افزارکار  ،ارتقای مهارت های
مسلکی مؤلدین اعم از کارفرما یان و کارگران زمینه یابند  ،بازاریابی بهتر در داخل و خارج صورت
گیرد و تهیه بهتر و ارزانتر مواد خام ممکن گردد  .تداوم این تالش و مبارزه می باید دستیابی به
اعمار مجدد اقتصاد جن زده کشور و رشد و انکشاف بعدی آن را ممکن سازند  .به همین منظور
در بند دوم  ،عرصه اقتصادی مسوده مرامنامه حزب وطن ؛ چنین تسجیل گردیده است «:حزب وطن
از پروسه اعمار مجدد افغانستان  ،تسریع  ،گسترش ،تعمیق این پروسه و اارایی بهتر عناصر
دخیل در آن ؛ اناشاف و ترقی اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان متای بر اصل همزیستی سیستم های

مختلف اقتصادی  ،جلب و استفاده اعظمی مطلوب از انواع سرمایه در سکتور های مختلف اقتصاد
ملی(دولتی  ،خصوصی  ،مختلط و کوپراتیفی) و در عرصه های صنعتی  ،زراعتی  ،مالداری ،
تجارت  ،باناداری  ،ترانسپورت و مواصالت  ،ساختمانی  ،توریزم  ،نشرات  ،رادیو تلویزیون و
سینماتوگرافی  ،تعلیم و تربیه  ،موسسات تحقیقاتی و غیره  ،با توجه به مؤثریت آنها در ارتقای
کیفی سطح زندگی مردم مبتنی بر شاخص های انکشاف بشری  ،تامین اساسات اقتصادی جامعه رفاه
همگانی مبتنی بر معیار های جهانی و ارتقای متعادل سطح مادی و معیشتی اتباع کشور(شهر ها و
محالت) و مبتنی بر اقتصاد بازار  ،پشتیبانی مینماید».
معمول است که برای نشان دادن رشد اقتصادی کشور های مختلف  ،به ارایه ارقام در زمینه رشد
ساالنه اقتصاد  ،یا رشد تولید ناخالص داخلی اکتفا مینمایند  .ولی حقایق مؤید آن اند که این شاخص
علی الرغم تشخیص بهبود وضعیت اقتصادی کشور ،نمیتواند به تامین سطح باالتر رفاه اجتماعی و
اقتصادی همه و یا حتی اکثر خانواده ها در کشور های مذکور داللت نماید  ،زیرا تحت پوشش
شاخص متذکره چه بسا که قسمت اعظم امکانات ناشی از رشد اقتصادی  ،نصیب مرفه ترین بخش
های از افراد جامعه گردیده  ،یا هم اینکه حلقات حاکم بر دولت ها  ،این امکانات را یا بمنظور حفظ
 ،تحکیم و گسترش قدرت سیاسی شان  ،صرف هزینه های نظامی و یا هم استراتیژی های استیال
گرانه شان نموده و یا در بهترین حالت آن را صرف سرمایه گذاری های دورنمایی می نمایند که
درین صورت ها  ،این رشد به ارتقای سطح رفاه اجتماعی منجر نمی گردد  .بدین ملحوظ در
پاراگراف فوق بر«شاخص های انکشاف بشری» که متضمن « تامین اساسات اقتصادی جامعه
رفاه» است  ،تاکید بعمل آمده است  .این شاخص به ارتقای درآمد سرانه بر اساس برابری قدرت
خرید  ،ارتقای سطح تعلیم و تربیه افراد جامعه و ازیاد سطح امید به زندگی بهتر و در نتیجه به
ارتقای سطح زندگی معیشتی و فرهنگی بخش های آسیب پذیر و آسیب پذیر تر جامعه توجه دارد .
با پذیرش نظام مختلط اقتصادی  ،نقش ارشادی دولت در انتظام روند های اقتصادی نظام مذکور و
همچنان دستیابی به ارزشهای اقتصادی جامعه رفاه است که در بند سوم عرصه اقتصادی مرامنامه
حزب وطن ؛ چنین میخوانیم :
« در حالیکه حزب وطن از تامین مالکیت دولتی بر معادن و سایر منابع زیرزمینی  ،جنگالت ،
و آثار باستانی حمایت مینماید به تقویت نقش سرمایه خصوصی و ارتقاا ساطح مؤثریات آن ،جلاب
هرچه بیشتر سرمایه ها و مساعدت های خارجی بخاطر احیای مجدد اقتصاد جنا زده اشاور توجاه
داشته و درین میان به اعطای اولویت ها وسهولت هاا جهات سارمایه گاذاری بوسایله افغانهاای مقایم
خارج و تنظیم مبانی حقوقی درین زمینه معتقاد اسات  .ماا از تعیاین معااش عادالناه بمنظاور اساتفاده
مؤثر از نیرو و استعداد های انسانی توأم با صراحت های قانونی (قانون سرمایه گذاری  ،قانون کار
و بیمه های جنبی آن) و از تاسیس بیمه های اجتماعی برای اارمندان و ااارگران موسساات دولتای
وخصوصی حمایت مینمائیم ».
بنابر علل و مبتنای بار آن باه دالیال متعادد  ،بخاش اعظام اقتصااد کشاور را زراعات و مالاداری احتاوا
نموده و هم اکنون نیز فیصادی بازرگ از شاهروندان افغاان  ،در کاار زراعات و مالاداری و آن هام باا
بکاربرد شیوه ها و افزار سنتی و سطح نازل حاصالت ،مصاروف اناد  .بادین ملحاوظ حازب وطان باه
این بخش از اقتصاد کشاور  ،باه عصاری سااختن و ساطح بلناد حاصاالت آن  ،توجاه حاد اکثار مباذول
داشته و بر مبنای بند چهارم عرصه اقتصادی مرامنامه خاویش  ،متعهاد اسات کاه بارای دساتیابی باه
اهداف ذیل در زمینه ؛ تالش و مبارزه نمایند :

« حزب وطن ساتورهای زراعت و مالداری را بخش عمده اقتصاد اشور دانسته ،خواهان حل
عادالنه مسئله زمین و آب بوده و معتقد است اه ساتورهای مالاداری و زراعات در مرحلاه نخسات ،
بمنظااـور رساایدن بااه خودافااایی  ،در مراااز توجااه سیاساات هااای اقتصااادی قاارار گیاارد  .باارا ایاان
منظورمـا از اتخاذ تـدابیرهمه جانبه در مورد آماده ساختن مجدد زماین هاای زراعتای و سیساتم هاای
آبیاری جن زده برای بهره برداری  ،زراعتای سااختن زماین هاای باایر ،تاسایس فارمهاای مادرن و
ماانیزه زراعت و مالداری  ،تروی اود امیاوی وادویه ضد آفات و امراض نباتی  ،تخم های اصالح
شده بذری و نسل های حیوانی  ،تامین خدمات وترنری وتوسعه علفچر ها  ،حفظ و اعمار بناد هاای
ذخیره آب  ،حفر چاهای عمیق  ،اانالهای آبیاری  ،احیای مجدد کاریز هاا ،تنظایم اساتفاده عادالناه از
منابع آبی  ،احیای جنگالت  ،گسترش سااحه و طارق اساتفاده معقاول اقتصاادی از آن  ،حفاظات نسال
هااای حیوانااات امیاااب  ،نباتااات طب ای  ،وسااعت ساااحوی باااه هااای مثماار  ،پروسااس و عرضااه بهتاار
محصوالت زراعتی و مالداری به بازارهای تجارتی داخلی و خارجی ،پشتیبانی مینمائیم .
ما خواهان آنیم اه متناسب به اناشااف سااتورهای زراعات و مالاداری  ،ساطح زنادگی ومعیشات
دهقانان بی زمین  ،ام زمین  ،اارگران زراعتی اشور ارتقأ یابد  .برای این منظور منجمله حزب از
تاسیس اوپراتیف های تولیدی  ،خدماتی و استهالای به نفاع زارعاین و ساایر زحمتاشاان ده حمایات
مینماید .
چون ساتور های زراعت و مالداری نمیتواناد بادون توجاه باه تجهیاز دهقاناان ومالاداران باا فهام
مسلای  ،مهارتهای بااربرد وسایل مدرن وشیوه های پیشرفته اار بهباود یاباد  ،بناابرین ماا ازتوجاه
به تربیت مسلای دهقانان و مالداران و بخصوص از تربیت نسل جدید آنها  ،حمایت مینمائیم».
رشد و انکشاف صنایع  ،بخش با اهمیت دیگری از اقتصاد کشور را تشکیل میدهاد کاه باه هیچوجاه
نبایااد بااه آن باای توجااه بااود  .بااه همااین ملحااوظ و دریاان زمینااه  ،حاازب وطاان مطااابق بااه بنااد پاانجم
مرامنامه خویش  ،خود را به مبارزه جهت دستیابی به اهداف ذیل متعهد میداند :
«حاازب وطاان از تمااام اقاادامات در جهاات تقویاات و اناشاااف ساااتور صاانایع و در وهلااه نخساات
صنایع خفیفه ،صنایع دستی  ،مستظرفه و صنایع ایمیاوی اه زمینه برای اناشافات اقتصادی ،ایجااد
شغل ،تولیاد اااال و توساعه صاادرات را مهیاا میساازند  ،همچناان از سارمایه گاذاری در عرصاه هاای
ساختمانی بخصوص شهر سازی و تهیه مسان مجهز با سیستم اانالیزاسیون  ،گساترش شاباه هاای
ماادرن مخااابرات  ،مواصااالت  ،ترانسااپورت زمین ای و هااوایی  ،احااداث شاااهراه هااا وشاااه لولااه هااای
ترانزیتی  ،ایجاد سهولت ها برای جهانگردان و سیاحین پشتیبانی نموده  ،از هرگونه ابتاار در مورد
استفاده مؤثراز ظرفیت های عظیم انرژی طبیعی اشور ( ذخایر زیر زمینی نفت و گاز  ،دریا های پر
نشیب  ،آفتاب داه و وزش فاراوان بااد هاا ) بارای خاـود افاا شادن افغانساتان از ایان ناحیاه  ،حمایات
نموده بر ضرورت گسترش شباه برق  ،گاز و آب صحی آشامیدنی به تمام شهر ها و محالت اشور،
تأاید مینماید ».
نظام مالی بخش باهمیت نظام اقتصادی محسوب می گردد  .بدون انتظاام بهتار سیاسات پاولی  ،ایجااد
امکانات عصری بانکی و سهولت های ناشای از آن  ،عملکارد نظاام اقتصاادی فاقاد تحارک الزم و باا
مشااکالت مواجااه میگااردد  .برخااورد بااا ایاان مساائله بااا اهمیاات و چگااونگی انتظااام آن  ،در بنااد ششاام
عرصه اقتصادی مرامنامه حزب وطن  ،چنین توضیح گردیده است :
«حزب وطن در حالیاه روی تعیین و تثبیت سیاست پولی ازجانب بانك مرازی تاایاد مینمایاد،
بر ضرورت توسعه و گسترش شاباه خادمات باانای  ،مادرنیزه سااختن باناهاا  ،حاق داشاتن حساابات
باناك و آزادی اامل و قانونی اتباع اشور در امر اساتفاده از دارایای هاای شاان  ،پافشااری نماوده و

باااور داریاام اااه ایاان تاادابیر بااه جلااب اسااعار خااارجی  ،تااامین تحاارك الزم در حیااات اقتصااادی  ،تسااریع
دوران پول و در نتیجه به رونق سریع اقتصاد اشور امك مینماید».
نظام مالیات و سیستم گمرکات در تدارک عواید دولتی نقش و سهم بسزایی دارند  .که می باید انتظام
و عملکرد قانونی و شفاف را حایز گردند  .حزب وطن بادرنظرداشت تامین ارزشاهای جامعاه رفااه ،
از جمله انواع نظام مالیااتی  ،ناوعی نظاام مالیااتی تصااعدی را رجحاان داده و متعهاد مباارزه بخااطر
تعمیل آن اسات  .مالیاات تصااعدی نظاام مالیااتی یای اسات کاه در آن نارخ تادیاه مالیاات باه دولات از
جانب شخصیت های حقیقی و حقوقی (افراد و نهادها) باا افازایش درآماد آناان  ،بااال مایرود .در ایان
روش صاحبان درآمد بیشتر  ،نسبت بیشتری از درآمد شان را به عنوان مالیه به دولت میپردازند .
همچنان نقش در خور توجه گمرکات بمثابه مرزهای اقتصادی کشور  ،در تامین بخشی قابل مالحظاه
از عواید دولت  ،نظارت و کنترول برچگونگی تعمیل سیاست های دولتی در امور اقتصادی و تجارت
خارجی و تعمیل سیاسات هاای حماایوی دولات از تولیادات داخلای در برابار کاالهاای وارداتای  ،باعاث
میگردد که نیروهای سیاسی به عملکرد این نهاد با اهمیت توجاه مباذول دارناد  .بادین ملحاوظ حازب
وطن در بند هفتم عرصه اقتصادی مرامنامه خویش  ،چنین تشجیل نموده است :
« حزب وطن از استقرار نظاام مالیااتی باه طریاق مالیاات تصااعدی ( مترقای) و تنظایم سیساتم واحاـد
گمرای دفاع مینمایاد  .ماا عقیاده داریام ااه بادون نوساازی دساتگاه اداره دولتای و اداره اقتصااد ملای
ازطریق استخدام اـادر های تحصایل یافتاه  ،مسالای  ،متعهاد و باا تقاوا ،سیاسات هاای دولات در امار
اعمااار مجاادد  ،اناشاااف و ترق ای اقتصااادی – اجتماااعی اشااور نمیتوانااد مثماار گااردد  .بنااابرین ماادرن
ساختن ساختار و عملارد اداره باید با مبارزه قاطع علیه مفاسد اداری توأم گردد» .

قسمت هفتم
مسایلی پیرامون اهداف فرهنگی حزب وطن

حقیقت وضعیت کنونی کشور ما  ،مبتنی بر ادامه جن و استیالی فرهن مربوط آن بر مجموع
روند های به بنبست کشیده شده اجتماعی  ،اقتصادی  ،سیاسی و فرهنگی  ،بر ساختار های ممثل
این روند ها و در نتیجه اثرات ناگوار این فرهن بر روح و روان انسان جامعه ما  ،حکم مینماید که
هم اکنون نیز اندیشه سیاسی مصالحه ملی بمثابه افزار اندیشه یی ـ سیاسی گذار از فرهن جن به
فرهن صلح  ،یگانه افزاریست برای برون رفت کشور از بحران کنونی و سوق آن بسوی صلح ،
ترقی و تمدن .
بنابرین اندیشه سیاسی مصالحه ملی دستگاه افغانی تفکر سیاسی خردورز معطوف به وضع کنونی
است که بمثابه افزار اندیشه یی  ،جهت رفع بحران موجود و ریشه کن ساختن علل و عوامل داخلی
و خارجی آن  ،همچنان سوق جامعه بسوی ثبات و ترقی در مرحله کنونی مبارزه محسوب میگردد.
یا به افاده کلی میتوان گفت که اندیشه سیاسی مصالحه ملی  ،دستگاه تفکر سیاسی افغانی گذار از
فرهن جن به فرهن صلح است .
پروسه گذار از فرهن جن به فرهن صلح  ،پروسه بلند مدت است  .برای آغاز این پروسه قبل
از همه الزم است از نظام فرهنگی افغانی  ،عناصر متشکله مادی و معنوی این نظام  ،چگونگی
اثرات این عناصر بر همدیگر و در عین حال اثرات آنان بر ذهن و روان افراد جامعه و در مجموع
بر روان اجتماعی  ،درک دقیقی حاصل گردد تا بر مبنای چنین درکی  ،آن بخش ها و عناصری از
فرهن مادی و معنوی جامعه تشخیص گردند که توانسته اند و میتوانند بمثابه افزار محرک جن و
صلح مورد استفاده قرار گرفته و قرار می گیرند  .پرواضح است که عناصر و بخش های دوگانه
فرهنگی مذکور (علل تحریک جن و صلح و افزار مورد استفاده هریک) در معیارهای ارزشی
فرهن افغانی ( دین و مذهب  ،زبان و ادبیات  ،علم و هنر  ،اقتصاد و معیشت  ،مراحل و رویداد
های تاریخی و مختصات جغرافیایی) وجود دارند  .همانطوریکه اندیشه ها و نیروهای سیاسی
محرک جن  ،تالش مینمایند که با شناخت برخی از عناصر و بخش های از فرهن مادی و معنوی
مساعد  ،آن ها را در خدمت اهداف شان قرار داده و با استفاده از آنان ماشین جنگی مورد نظر
شان را پوشش های فرینده فرهنگی بخشیده ؛ آن را تمویل و به حرکت درآورند ؛ اندیشه سیاسی
مصالحه ملی و نیروهای سیاسی معتقد به این اندیشه نیز تالش مینمایند تا با شناخت عناصر و
بخش های مساعد از فرهن مادی و معنوی و معیارهای افغانی ارزشی آن  ،نه تنها آنها را در
جهت تضعیف گرایشات جنگی و ارتجاعی و تقویت پروسه صلح و ترقی بکار گیرد بلکه پوشش
های فریبنده فرهنگی اندیشه ها و نیروهای سیاسی متمایل به جن را نیز عقب زده  ،نیات واقعی
آنان را برمال سازد .
با در نظرداشت توضیحات فوق است که اهداف و وظایف دورنمایی حزب وطن در عرصه فرهنگی
فرمولبندی و در متن مرامنامه آن منعکس گردیده اند  .با چنین دیدی  ،در مقدمه عرصه فرهنگی
مرامنامه حزب وطن چنین آمده است :

«گنجیناااه هاااای فرهنااا باساااتانی ماااا انعاااااس دهناااده وطندوساااتی  ،صااالح پساااندی  ،آزادیخاااواهی ،
انساندوستی و اسالمی مردم ماست  .ارزشاهای فرهنگای ماذکور  ،نیاروی عظایم تحارك اجتمااعی در
جامعه افغانی محسوب میشوند  .شخصیت یك فرد افغان در بستر این ارزشها و در نتیجه بهم آمیختن
آن با سایر ارزشهای زیستی  ،نض می یابد  .حزب وطان معتقاد اسات ااه گسسات از ایان ارزشاها ،
بحران از خود بیگاانگی فاردی وگروهای را باعاث میگاردد  .بناابرین ماا سیاسات فرهنگای خاویش را
بربنیـاد این ارزشها و به ترتیبی تنظیم و تعمیل مینمائیم اه اماانات الزم جهات غناای فرهنا هریاك
از اقوام باهم بـرادرافغان را ـ بمثابه گل های رنگارنک و معطر باغستان فرهن ملی ما ـ در پروسه
همگرایی ملی و در همسویی با ارزشهای فرهنگی جهان معاصر تدارك نماید ».
چنانچه بارها بر حقیقت وجود و حضور اقوام متعادد هماوطن افغاان تاکیاد گردیاده کاه هریاک از آناان
برخی مختصات فرهنگی خویش را دارا اناد  .حازب وطان ناه تنهاا باه ایان مختصاات توجاه و احتارام
دارد بلکااه از تااالش هریااک از اقااوام همااوطن جهاات رشااد و غنااای ایاان مختصااات فرهنگاای شااان نیااز
حمایت کامل بعمل آورده و آنرا حرکتی در استقامت رشد و غنای فرهن ملی مان تلقی مینماید .
حزب وطن بمثابه وارث نهضات آزادیخواهاناه  ،ضاد اساتبدادی و ترقیخواهاناه کشاور و باا توجاه باه
تجارب اندوخته شده تاریخی آن  ،به نقش عظیم انگیزنده دین مقدس اسالم و شخصیت هاای دینای و
مومنان آزادی دوست و ترقیخاواه دریان نهضات  ،توجاه داشاته  ،بناابرین اعتقااد در بناد اول عرصاه
فرهنگی مرامنامه این حزب ؛ چنین تذکار یافته است :
«دین مقدس اسالم دین ااثریات قریاب باه تماام ماردم افغانساتان و در تشاخص معنویات مسالط
جامعه افغانی از ظرفیت عظیم انگیزنده برخوردار است  .حزب با چنین درای سیاسات هاای فرهنگای
خود را در پرتو ارزشهای دین مقادس اساالم  :عباادات  ،طهاارت و پااای معناوی و جسامی  ،تقاوا و
پرهیزگاااری  ،راسااتی و درسااتی  ،خیاار و خیاارات  ،صاادقه و ذاااات  ،تعااـاون و دسااتگیری  ،صااـلح و
آشتی  ،برادری وبرابری  ،صله رحم و شفقت  ،همااری و دوستی  ،احترام به زنان  ،حفظ پااایزگی
مادی و معنوی محیط خانوادگی  ،محیط زیست و محیط ااار ،فارض دانساتن آماوزش بارای ماردان و
زنان  ،احترام به بزرگان و شفقت بر خوردان  ،مروت با دوستان و مدارا با دشمنان  ،روابط نیاك باا
همسایگان  ،همزیستی وروابط نیك باپیروان سایرادیـان و احترام به عقاید و باور های آناان  ،تنظایم
مینماید.
در عین حـال مـا بـا سؤ استفاده از دیان جهات فریاب و اغاوای دیناداران و بکااربرد آن بمثاـابه
وسیـله دستیـابی بـه اهـداف سیـاسی  ،بطـور قطع مخالف استیم ».
طرح مخالفت حزب وطن «با سؤاستفاده از دین جهت فریب و اغوای دینداران و بکاربرد آن بمثابه
وسیله دستیابی به اهداف سیاسی » در پراگراف فوق  ،طرح اصولی و بمنظور افاده جایگاه بلند و
فراایدولوژیک دین مقدس اسالم در اعتقادات مردم افغانستان است  .زیرا تجارب کشور های اسالمی
منجمله تجارب کشور ما نشان داده اند که نیروهای راست افراطی با توجه به اهداف ارتجاعی
خویش تالش نموده و مینمایند با تعابیر و تفاسیر قرون وسطایی و خرافی از دین مقدس اسالم و
آمیزه های آن  ،مردم پاک طینت و مسلمانان خوشدل کشور را اغوا نموده از آنان جهت دستیابی به
اهداف ارتجاعی و منافع شخصی خویش استفاده افزاری بعمل آورند  .بنابرین  ،درحالیکه حزب
وطن طرفدار تعمیل سیاست هایی است که به ارزشهای اصیل اسالمی عطف توجه نماید ؛ ولی با
استفاده افزاری از اسالم جهت بدست آوردن اهداف سیاسی کامال مخالف است  .زیرا استفاده
افزاری از دین ـ منجمله دین مقدس اسالم ـ آن را ماهیت سیاسی ـ ایدولوژیک بخشیده  ،خصلت

فراایدولوژیک آن را زیر سوال برده  ،خواهی نخواهی ـ مانند تمام ایدولوژی های سیاسی ـ در میان
مومنین انقطاب و صف بندی سیاسی را باعث میگردد  .چنین برخوردی نمیتواند به نفع دین مقدس
اسالم باشد .
تجارب تاریخی بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسالم  ،انقطاب های متعدد اندیشوی و صفبندی های
متقابل و حتی متضاد میان مسلمانان  ،ناشی از نقض اصل فراایدولوژیک بودن دین و درین مورد ،
نقض فراایدولوژیک بودن دین مقدس اسالم است  .نمونه های«هفتگانه» و «هشت گانه» « ،تنظیم
های اسالمی» افغانستان و برخورد های خصمانه شان در برابر همدیگر  ،هم به مردم مسلمان
افغانستان و هم به دین مقدس اسالم  ،نتای زیانباری را در قبال داشته است  .نظام های سیاسی
نامنهاد دینی ـ مثال ا«جمهوری اسالمی پاکستان» یا هم «جمهوری اسالمی ایران» ـ در بهترین حالت
آن (اگر لحظۀ تصور شود که چنین حالتی وجود دارد) مخالفت های گسترده مردم مسلمان این کشور
ها را علیه خویش برانگیخته و برخواهد انگیخت  .دیده می شود درین کشور ها دولتمدارها
خواسته اند و میخواهند دین مقدس اسالم را که در یک جامعه اسالمی فراایدولوژیک و همه گیر
است  ،تا سطح «ایدولوژیک» و افزار دستیابی به اهداف سیاسی تنزیل داده  ،همه ضعف ها و
زشتی های شان راـ که طبعا مخالفت های بخشهایی از جامعه را برمی انگیزند ـ تحت مفهوم مقدس
«اسالمی» بپوشانند  .چنین برخوردی به هیچوجه به نفع دین مقدس اسالم نبوده و بوده نمیتواند .
افزون بر آن مسجد می باید محل عبادات و تبلیغ و تروی محسنات اخالقی افراد جامعه باشد نه
محل سیاست  ،اصل غیرسیاسی بودن مسجد  ،مسجد را به مرکز وفاق عبادی و اخالقی مسلمانان ـ
و نه مرکز نفاق سیاسی میان آنان ـ مبدل می سازد  .همچنان غیر سیاسی بودن علمای دینی ،
جایگاه شایسته اجتماعی آنان را به مثابه شخصیت های مبلغ و مروج عبادات و اخالقیات  ،مشخص
ساخته  ،معنویت و محبوبیت می بخشد و آنان را از شخصیت های سیاسی ـ که همیشه و هم زمان ،
هم طرفداری ها را در حمایت و هم مخالفت ها را بر ضد مواضع سیاسی خویش برمیانگیزند ـ
تفکیک مینماید .
به ملحوظ فوق اندیشه سیاسی مصالحه ملی همچنانکه با بی توجه بودن سیاست نسبت به دین و یا
ضد دینی ساختن سیاست مخالف است  ،با سیاسی ساختن دین و استفاده افزاری از دین بخاطر
بدست آوردن اهداف سیاسی  ،نیز مخالفت جدی دارد .
اعمار مجدد عرصه های مختلف حیات اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی کشور جنا زده ماا  ،قبال از
همه به کادر های مسلکی و تحصیل یافتاه ملای ضارورت دارد  .ایان ماأمول بادون یاک نظاام کاارا و
مؤثر تحصیلی  ،تعلیمی و تربیوی ممکن و میسر بوده نمیتواند  .با توجه به همین مهم  ،در بند دوم
عرصه فرهنگی مرامنامه حزب وطن ؛ چنین تسجیل گردیده است :
« حزب وطان باا درك از اهمیات بازرگ ااادر متخصاص ،مسالای و ااار فهام ،در گاام نخسات از
بازسازی مجادد و ساریع موسساات تعلیمای  ،تحصایلی و تحقیقاات علمای مطاابق باه مقتضایات زماان
طرفداری نموده و درین زمینه خواهاان ایجااد و گساترش سیساتم تعلایم و تربیاه عماومی  ،مسالای و
تحصایالت عااالی در هماااهنگی بااا ضاارورتهای ساااتور هااای تولیاادی ( زراعتای  ،مالااداری  ،صاانعتی،
سااـاختمانی،استخراج معااادن و…)  ،اداری  ،تحقیقااات علم ای  ،مااالی  ،هنااری و… م ای باشااد  .مااا
برای اطفال و جواناان اشاور خاویش خواهاان تعلیماات ابتادایی و متوساط حتمای رایگاان  ،تحصایالت
عالی و مسلای رایگاان اماا متاای بار عالقاه و اساتعداد داوطلباان آن میباشایم  .همچناان ماا از تاامین
زمینه های بیشترتحصیلی برای رشد هرچه بیشتراساتعدادهای علمای  ،تخنیاای  ،ادبای و هناری و از

تدابیری اه مبین ارجگذاری به دستآورد های علمی (اشافیات ،اختراعاات وایجادگریهاای) آناان باشاد
حمایت مینمائیم و برای این منظور از تشاایل انجان هاای علمای  ،ادبای و هناری بمثاباه تباارز دهناده
اراده جمعای و اانونهااای رشااد اسااتعدادهای ایاان طیااف از روشاانفاران ؛ ازتاساایس موسسااات تعلیم ای
وتحصیلی داخل خدمت  ،شابانه و آزاد ؛ همچناان از تادابیر تشاویقی بمنظاور تعمایم ساواد آماوزی در
میان داوطلبان کالنسال  ،پشتیبانی مینمائیم ».
آثار باستانی تجسم مادی غناای فرهنگای کشاور ماا در بساتر چنادین هزارسااله تااریخی آن و نماودار
سطح عالی استعداد های مردم این سرزمین  ،درین تداوم تاریخی محسوب میگردد  ،که متأسفانه ناه
تنها بخش بزرگی از گنجینه های گرانبهای این آثار ـ مانند سایر عرصه های زندگی ماادی و معناوی
کشور ما ـ طی سالهای جن  ،بوسیله نیروهای افراطی فرهن ساتیز تخریاب و باه یغماا بارده شاده
اند بلکه همین نیروها فضای هنری کشور را مختنق و هنرمندان کشور را باا تاوهین و تحقیار ماورد
آزار و اذیاات قاارار داده و قاارار میدهنااد  .بااه همااین ملحااوظ در بنااد سااوم و چهااارم عرصااه فرهنگاای
مرامنامه حزب وطن درین زمینه چنین تذکار گردیده است :
«ـا حاازب وطان معتقااد اساات ااه جمااع آوری مجادد آثااار غااارت شاده مااـوزیم هاا  ،گااالری ملای ،
آرشیف ملی  ،اتابخانه ها  ،گنجینه های هنر موسایقی  ،مرمات آبادات تااریخی از وظاایف اهام دولات
افغانستان و سایر نهاد های ملی است .
ـ مااا عقیااده داریاام اااه اندیشااه هااای هنرسااتیزانه  ،زیانهااای بزرگای باار گنجینااه هااای هنااری و
برروان حساس هنرمندان مستعد اشورما واردنموده اند  .بدین ملحوظ ضرور می پنداریم ااه توجاه
حاد ااثاار بااه احیااا  ،بازسااازی و رشااد هنرهاـای موساایقی  ،تیاااتر  ،سااینماتوگرافی  ،مجساامه سااازی ،
نقاشی  ،رسامی  ،میناتوری  ،شباه ااری  ،حااای  ،خطاطی وغنای ادبیات همه زبان های رایا در
اشور و فولالورمردمی ما  ،صورت گیرد » .
سپورت و تربیات بادنی ناه تنهاا زمیناه هاای تندرساتی و تباارز اساتعدادهای نسال جاوان کشاور را در
عرصه ملی و جهانی مساعد می ساازد بلکاه ساطح انظبااط و مساوولیت پاذیری ایان نسال را در قباال
وظایف اجتماعی آنان ارتقأ داده  ،آنان را به اعضای سالم و مفید جامعه مبدل مینمایند  .بناابر چناین
اهمیتی است که در زمینه در بند پنجم  ،عرصاه فرهنگای مرامناماه حازب وطان ؛ چناین درج گردیاده
است :
«افغانسااتان گهااواره پاارورش قهرمانااان و پهلوانااان ناماادار تاااریخی اساات  .جوانااان افغااان در
گذشته و حال با اماانات محدود  ،مهاارت هاای شاـایسته ساپورتی را تباارز داده اناد ااه طای ساالهای
جن به این دست آوردها نیز مانند سایرعرصه ها اقتصادی و اجتماعی  ،زیان هاای بازرگ وارد
گردیده است  .بمنظور جبران این خسارات  ،ایجاد مصروفیت های ساالم بارای نسال جاوان اشاور و
شاگوفایی اساتعداد هاای شااان  ،ماـا از اتخااد تدابیرهمااه جاـانبه باه وسیلااـه دولات وسااتور خصوصای
برای ساختمان تاسیسات سپورتی  ،تدارك البسه و وسایل سپورت  ،تربیت اادرها و سپورتمین های
حرفوی  ،تشایل الب های سپورتی  ،سازماندهی مسابقات محلی  ،منطقوی و ملی میان تیم ها والپ
هاااای ساااپورتی  ،شااارات ساااپورتمین هاااای اشاااور در مساااابقات خاااارجی و باااین المللااای و از دعاااوت
سپورتمین های سایر اشورها به افغانستان  ،پشتیبانی مینمائیم .
ما عقیده داریم که سپورت های محلی افغانان از ظرفیت های بزرگ برای رشد و انکشاف وهمچنان
از جاذبه الزم جهت معرفی به جهانیاان و تاروی برخاوردار باوده کاه مای بایاد باه آن توجاه معطاوف
گردد ».

