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قابل ر
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حاصله ،کم از کم در برخ جهات باید طور دیگر مینوشتم ،و اما من آنها
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منتش شده اند ،به دست چاپ میسپارم.
را همان گونه که بار اول
من پیش از ر
نش مجموعه از کس نه خواستم تا در مورد آن چبی
بنویسد .و صد البته که خودم نب ناظر و داور و منتقد بیطرف در مورد
خودم و کارهایم شده نه میتوانم .پس ارزی رای ،نقد و داوری را میگذارم
ً
به خواننده گان ،منتقدان و پژوهشگرای که احتماال این مجموعه را
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سپتامب ،امریکا و ما افغان ها*
۱۱
ر
ی
ی
افغای
جهای در میدان
 -۱بازی بزرگ
ٔ
ٔ
حمله وحشیانه تروریست یازدهم سپتامب  ،جهان را تكان داد  .تقبیح این
ترور وظیف ٔه هر انسان آگاه و با وجدان است .
ٔ
این ترور چنان ابعادی داشت كه تحلیلگران آن را نقطه عطف در تاری خ
خوانده و میگویند كه جهان بعد از این ترور دیگر آن جهان قبیل نه خواهد
بود .ایكاش در معت خوبش چنی باشد و آنان كه خطوط درشت
سیاست های بزرگ را رقم مبنند  ،به كاست ها  ،ستمگری ها  ،ن عدالت ها
و ن اعتنان ها دیروزی خود شان در برابر مسایل حاد و اساس جهان بنگرند
و راه جبان مافات را در پیش گبند و صادقانه اراده كنند و تعهد ورزند كه در
آینده نه سود های ناروا و خودخواهانه  ،نه معیار های دوگانه  ،بل منافع
بنیادی بشیت امروز و فردا را اساس و معیار سیاست و كردار خود قرار خواهند
داد  .افغان ها حق دارند چنی تقاضان را مطرح كنند ؛ چون یط این ۲۳
ٔ
سال  ،از تجاوز و مداخالت گسبده و همه جانبه خارج چنان ضایعات ،
صدمات  ،مصایب و تراژیدی هان را متحمل شده اند كه میتوان افغان ها و
افغانستان را بزرگبین قربان زورگون و ن عدالت بی الملیل خواند .
آیا قدرت های جهان و منطقه ن و همسایه گان افغانستان حاض اند تا هریك
مسوولیت شان را در قابل آن یج كه در افغانستان انجام داده اند اعباف بكنند
و آن را جبان نمایند ؟
اگر بالفرض وارثان شوروی سابق  ،ایاالت متحد ٔه امریكا و متحدین آن و
كشورهای همجوار افغانستان میگویند كه ادعاهای فوق نادرست اند  ،پس
مهربان بفرمایند  ،تمام اسناد  ۲۳سال اخب خود را در رابطه به افغانستان
منتش بكنند  ،تا باالخره مردم افغانستان و جهانیان دریابند كه اگر این كشورها
هیچ دست در این تراژیدی ها نه داشته اند  ،پس یك داشته است ؟!...
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ی
افغای
سپتامب و هراس ها و آرزوهای
 -۲جهان پس از ۱۱
ر
ما افغان ها  ،چنان درمانده و بیچاره استیم كه نبوهای مولود بحران به رغم
ٔ
آن كه یك اقلیت بسیار اندك جامعه ما را میسازند  ،با اتكا به زور سالح و
خشونت خونی و به پشتیبان بیگانه گان  ،رسنوشت میل ما را به گروگان گرفته
اند  .از همی سبب ما به خود این صالحیت را نه میدهیم تا در مورد فردای
بهب جهان و یا جهان بهب فردا نسخه و سفارس صادر كنیم .
و ّاما  ،چون ماشی جنگ مجهز با آخرین دستاوردهای علم و تخنیك نظایم
یگانه ابرقدرت جهان با برخورداری از پشتیبان ایتالف ضد تروریست  ،با ادعای
نابود كردن مراكز تروریستان و دستگبی آنان و بركناری رژیم طالبان  ،در قلمرو
افغانستان وارد عمل شده است  ،به حیث افغان به خود حق میدهیم تا در
بار ٔه سباتبی امریكا و متحدین آن در قبال رسنوشت افغانستان پرسش هان
را مطرح بكنیم و از آنان یببسیم :
 آیا حاض استید تضمی معتب بدهید كه در عمل هرآن یج را كه ممكن استٔ
انجام خواهید داد تا یط كارزار جاری و رسایط و اوضایع كه در نتیجه آن
ایجاد میشود ،زنده یك و حیثیت و كرامت انسان مردم افغانستان و حقوق
ٔ
حقه ملت ستمدیده و زجركشید ٔه افغان از تعرض مصوون بماند ؟
 آیا حاض استید تضمی بكنید كه افغانستان فردا  ،كشوری دارای استقالل ،ٔ
حاكمیت میل و تمامیت ارض باشد و حقوق حقه ملت افغان  ،به حیث عضو
ٔ
متساوی الحقوق جامعه بشی  ،همانند سایر ملل آزاد جهان رعایت شود ؟
 آیا حاض استید تضمی كنید كه در امر بازسازی معاض افغانستان كومكخواهید كرد تا همه آن یج كه یط جنگ های  23ساله ویران شده و در اثر
عملیات اخب شما دارد ویران میگردد  ،جبان شود و در یك آیند ٔه قابل پیشبیت
زخم های ناس از جنگ التیام یابند و افغانستان به سطح مناست از انكشاف
اقتصادی  ،اجتمایع و فرهنگ دست یابد ؟
 آیا پس این همه سال پشتیبان همه جانبه از نبوهای تمامت گرا و بنیادگرا ،حاض استید تا باالخره این بار از عناض و نبوهای آگاه و با مسوولیت افغان
كه میخواهند ملت افغان  ،از نعمت صلح  ،آزادی  ،حقوق بش  ،دولت
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ٔ
حقوق  ،جامعه مدن و دیموكراس برخوردار شود  ،الاقل حمایت اخالق
بكنید ؟
اگر پاسخ شما به پرسش های باال مثبت باشد  ،پس این تضامی را به شكل
ٔ
بدون ابهام و دارای اعتبار حقوق  ،به پیشگاه جامعه جهان ارایه بكنید  .در
این صورت هر افغان دارای عقل سلیم و احساس مسوولیت باید بر خود
بقبوالند كه گذشته را به دست فراموس بسپارد و دوشادوش شما برای این
آینده مبارزه كند .
ترس افغان ها از این نیست كه رژیم طالبان سقوط خواهد كرد بگذار امارت
طالت  ،همی فردا از بیخ و بنیاد فروریزد  .رس بن الدن و یارانش نب كه شما
خود  ،آنان را بالی جان افغانستان و افغان ها ساخته بودید  ،هرقدر زودتر و
اساس تر ریشه كن گردد  ،همانقدر بهب .
ترس از این است كه شما باز افغان ها و افغانستان  ،را با مصایب عظیم گذشته
و جدید كه شاید هم سنگینب از گذشته شوند ،و با نبو های مخرب مولود
مراحل قبیل و جدید بحران  ،تنها بگذارید و فردا چب بدتر از دیروز و پریروز
ٔ
باشد و در نتیجه آن افغان ها به حیث یك ملت و افغانستان به حیث یك
كشور  ،در كام نابودی فرو روند و یا آن كه این ملت و این كشور به چنان
خواری و ذلت كشانیده شود كه از نگریسی به خود رسمش بیاید  .اگر شما این
ترس را با دادن آن تضمی ها كه پیشب برشمردیم  ،رفع كنید  ،هم به نفع
خودتان خواهد بود و هم به نفع افغان ها و هم به نفع امر صلح  ،امنیت ،
ثبات و تفاهم در منطقه و جهان .
ی
افغای ما
 -۳ما افغان ها و مسوولیت های
ً
پس از سخن با رسرشته دارن امور جهان كه اصال معلوم نیست به مخاطبانش
برسد و باز اگر هم برسد معلوم نیست كه به آن اعتنان بكنند  ،روی سخن را
بر میگردانم ب ه خودمان  -من  ،ش م ا  ،ما و هم ٔه افغان ها :
ٔ
الف  -گرایش گروه های درگب در منازعه  23ساله برای رسیدن به قدرت ،
انحصار قدرت و باق ماندن در قدرت به هر قیمت و ناتوان در شناخت
واقعیت های جهان و گرایش های موجود و حت چرخش های بزرگ در آن ،
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روگردان از خردگران و واقعبیت و عدم آماده یك برای كنار نهادن افكار ،
دیدگاه ها و برخوردهای ایدیولوژیك و درس نه گرفی از اشتباهات خود و
دیگران  ،سبب گردیده اند تا فرصت های مناسب برای حل مسالمت آمب
مسایل داخیل و خارج بر اساس منافع و مصالح علیای میل  ،از دست بروند .
با توجه به مراتب باال مطلوب است اگر گروه های یاد شده  ،در دور ٔه عبوری ،
از قدرت و ادعای سهمگبی در قدرت كنار بروند و سالح را در بدل تضمی
حق اشباك مسالمت آمب و قانون در زنده یك سیاس جامعه  ،تسلیم بدهند
و برای سهمیگبی قانون در زنده سیاس مسالمت آمب خود را آماده بسازند.
ب  -با تأسف بسیار  ،حت امروز كه حساس ترین لحظه در رسنوشت میل
ٔ
فرارسیده است  ،باز هم نبوهای دمكرات  ،در صحنه سیاس حضور فعال
و نبومند نه دارند .
در رسایط كنون همه عناض  ،حلقات  ،محافل و سازمان ها و احزاب
دیموكرات باید بر هرگونه اختالف و پراگنده یك فایق آیند و برای انجام وظایف
مبم و حیاتت كه در برابر شان قرار دارد  ،به تفاهم  ،همسون و همكاری موثر
یببدازند.
ٔ
اگر در رسایط كنون سازمان ها و احزاب دیموكرات نه توانند داخل عرصه
مبارز ٔه سیاس شوند و به نبوی موثر تبدیل گردند  ،پس یج وقت خواهند
توانست ؟!...
ج  -این تصور كه طرح خواست دموكراس و از جمله دولت حقوق [ دولت
غب ایدیولووژیک]  ،در رسایط كنون به هنگام نیست و گویا طرف قبول مردم
قرار نه خواهد گرفت  ،به چند دلیل موجه نیست :
•

مردم افغانستان انواع رژیم های ایدولوژیك را تجربه كرده و به هیچ وجه
خاطر ٔه خوس از این گذشته نه دارند تا بخواهند در آینده باز در سایه
آن زنده یك كنند .

•

همی تجربه ی تلخ  ،فرصت مناست فراهم آورده است تا روشنفكران و
ٔ
همه عناض آگاه جامعه ما در مسب نف اجتمایع روش های تبایه آوری
كه یط این مدت بر زنده یك سیاس كشور مان حاكم بوده است بكوشند
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•

ٔ
و زمینه تعویض آن ها را با قواعد متمدن و مسالمت آمب در چهارچوب
دیموكراس كه ملل و كشور های دیگر موفقانه تجربه كرده اند ،فراهم
سازند.
ٔ
اگر در رسایط كنون نبوی طرفدار دیموكراس بتوانند به گونه رسی ع
توانان های خود را انسجام بخشیده و از قوه به فعل آورند  ،نسبت به
هر زمان دیگری چانس بهبی برای كسب حمایت بی الملیل دارند.

•

مهمب از همه این كه دیموكراس زمینه آن را فراهم خواهد كرد تا در آینده
ٔ
مسأله اقلیت و اكبیت  ،نه در معنای قویم  ،زبان  ،سمت و مذهت  ،بل
در معنای سیاس اش مطرح گردد و به سوواستفاده ها از تنوع تركیب
جامع ٔه افغان موقع داده نه شود.

•

به هر رو  ،با قاطعیت میتوان گفت كه یك نظام ایدیولوژیك از هر لون
كه باشد  ،ولو بتواند بر تمام قلمرو كشور برای مدن حاكم شود  ،باز هم
ٔ
نه خواهد توانست مسایل جامعه افغان را حل كند و دیر یا زود باز دچار
بحران خواهد شد.

 -۴پرسش بزرگ بودن و نه بودن
ما افغان ها باید این را بدانیم كه كشور ما با پرسش بودن و نه بودن رو به رو
ساخته شده است .
نقشه هان كه بیگانه گان به خود اجازه میدهند تا هر یك آن را با پنداشت
تأمی منافع میل خود شان برای حكومت آینده و نظام سیاس آیند ٔه
افغانستان  ،ارایه كنند  ،چنان با هم متضاد اند كه تدوین و ارایه یك طرح مورد
ٔ
توافق همه شان را ناممكن میسازد  .و باز گبیم كه چنی چبی ممكن باشد ،
این كار با كدام قانون و مقررات بی الملیل برابر است ؟!...
هیچ افغان وطندوست و هیج نبوی افغان آگاه و وفادار به منافع و مصالح
علیای میل نه میتواند با همچو تعرض بر حقوق میل افغان ها  ،كه در این
اواخر از سوی كشور های همجوار و برج دول دیگر ذیدخل با دیده دران
صورت میپذیرد  ،مخالفت نه ورزد و همنوان با آن را از سوی این یا آن
شخصیت و گروه به نام افغان و اما فاقد نصب العی افغان محكوم نه سازد .
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ٔ
در نامه رسگشاد ٔه روشنفكران افغانستان  ،عنوان شاه سابق افغانستان  ،با
تأیید موقف همیشه یك او بار دیگر بر مراتب آن تأكید به عمل آمده است :
•

هیچ مرجیع به هیچ عنوان حق نه دارد  ،در غیاب مردم افغانستان در
مورد رسنوشت و آیند ٔه افغان ها و افغانستان تصمییم اتخاذ كند و یا
تصمییم را بر مردم افغانستان تحمیل نماید؛

•

این حق مسلم و غبقابل انتقال مردم افغانستان است تا در مورد
رسنوشت میل و نظام سیاس آیند ٔه افغانستان مستقالنه و آزادانه تصمیم
بگبد؛
ٔ
احبام عام و تام و خدشته ناپذیر به حقوق مسلم ملت افغانستان  ،زمینه
آن را فراهم خواهد ساخت تا افغانستان دوباره به حیث یك كشور آزاد ،
مستقل  ،بیطرف  ،غب وابسته و صلحدوست نقش سازنده ن در امر
صلح  ،تفاهم  ،امنیت و همكاری مثمر در منطقه و جهان ایفا كند.

•

مبتت بر این موقف اصویل است كه همه عناض و نبوهای آگاه و با مسوولیت
افغان میتوانند و باید بتوانند به هدف رستگاری میل در كنار هم قرار بگبند و
در مورد پروسیجر تشكیل حكومت عبوری  ،مسایل اساس دور ٔه عبوری و
پبیزی نظام سیاس توانا و پویا برای آیند ٔه كشور بر اساس نیازها و مشخصات
ٔ
جامعه افغان و موافق با خواست  ،رأی و اراد ٔه مردم افغانستان و نب در بار ٔه
اشكال و نحو ٔه كومك بی الملیل برای فراهم آوری رسایط مناسب برای این
روند سیاس سازنده  ،به وفاق میل دست یابند .شاه سابق كه از محبوبیت
عام میل و اعتبار بزرگ بی الملیل برخوردار است  ،اگر بتواند در شكلدیه این
وفاق میل نقش موثری ایفا كند ،در واقع توقع مردم افغانستان را بر آورده
خواهد ساخت  .البته اگر نقش نمادین شاه سابق در مقام زعامت سیاس در
ٔ
مرحله عبوری به حیث یك جز وفاق میل مورد پذیرش قرار بگبد  ،در آن
ٔ
صورت  ،پایه اجتمایع این وفاق  ،با توجه به مبان بسیار بلند محبوبیت او ،
ً
وسیعا گسبش خواهد یافت .
***
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ٔ
من به هیچ وجه نه یم توانم ادعا كنم كه نسخه كامل و ن كیم و كاست برای
ٔ
حل مسایل بسیار بغرنج مرحله كنون بحران ارایه داشته ام  .و ّاما  ،میتوانم
بگویم كه به حكم منطق  ،خرد  ،وجدان و احساس مسوولیت نوشته ام و در
هنگام اندیشیدن و نوشی پیوسته كوشیده ام تا تحت تأثب احساسات و
هیجانات قرار نه گبم .نه این كه چنی احساسان در وجودم نه جوشیده اند ،
بل به خاطر آن كه میدانم كه در چنی مواقیع انسان نه باید زمام فكر را به
دست احساسات بسپارد .
من هم مانند هر افغان وطندوست و انساندوست از دیدن هر كشته و زخیم
و به خصوص كودكان بیگناه  ،زنان و پبمردان  ،از دیدن این كه هموطنانم با
یج حایل در رسحدات منتظر مهربان مقامات كشورهای همسایه اند تا به آنان
اجاز ٔه ورود بدهند و از دیدن هر بمت كه بر رسزمینم فر ریخته میشود ،تا
اعماق وجودم درد میكشم و رنج میبم .
درد و رنج كه تبدیل به عقده شود و مانع رجوع به عقل و و جدان  ،و چشم
و گوش و هوش انسان را از درك و دریافت واقعیت ها و حقایق محروم
گرداند  ،سبب خواهد گردید تا به جای یافی راه نجات و داروی شفابخش ،
بر زخم ها نمك و تباب ریخته شود ...این بیماری یگ از عوامل مهم داخیل
تداوم فاجعه در كشورما به شمار مبود.
ٔ
یج باید كرد  ،امروز پرسش است كه به مسأله بودن و نه بودن مان به حیث
یك ملت و كشور رابطه دارد .
و در پایان اگر بخواهیم باالخره به این پرسش جواب درست بیابیم  ،ناگزیر باید
ٔ
تجارب تلخ دهه های اخب را به گونه تمام حجم و بدون هرگونه پیشداوری
تحلیل كنیم و از آن درس های الزم را بگبیم و چراغ راه آیند ٔه بهب بسازیم.
و اگر باالخره بخواهیم روزی به صلح و وحدت میل برسیم  ،باید از من و ماهای
كوچك  ،بسیار فراتر برویم و به «ما»ی میل برسیم و این نكته را دریابیم كه
هر افغان در هر زمان و به دست هر كش كه در این بحران و جنگ خونی ۲۳
ساله كشته شده است  ،یك كشته از ملت واحد مان بوده است و هر خانه و
خشت  ،هر آبادی و هر درخت و باغ و مزرعه ن كه در این دوره ویران شده
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است  ،به دست هر كش كه ویران گردیده است صدمه ن است كه بر كشور
واحدمان وارد شده است.
و در جهان كنون و نب جهان فردا به اهداف نیك صلح و بازسازی كشور مان
ٔ
و احراز موقعیت مناسب در میان جامعه ملل ،نه خواهیم رسید مگر این كه
رسنوشت میل مان را خود در دست گبیم و استوار و بدون برگشت در سمت
پبیزی مردمساالری حركت كنیم و اجازه نه دهیم تا رژیم های استبدادی  ،باز
پابگبند و حقوق و آزادی های بشی را سلب كنند  ،كشورمان را به میدان
ٔ
مقابله قدرت های بیگانه تبدیل نمایند  ،با رسكش از قوانی بی الملیل آن را
به انزوا بكشانند و یا هم منافع و مصالح علیای میل مان را قربان این یا آن
هدف ایدیولوژیك و یا هر منفعت دیگری بسازند .
+
ٔ
ٔ
عنوان کامل رسمقاله مجله آسمان چنی است  :سپتامب  ،امریکا و
*
پرسش ها  ،هراس ها و آرزوهای افغان ها
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ٔ
ٔ
نوامب ۲۰۰۱
برگرفته از شماره  ۲۰مجله آسمای مورخ
ر

محبوبیت و نقش شاه و مشکل شاه قیل ها*
از  ۲۳سال به اینسو  ،چشمهای بسیاری از افغانها به سوی شاه سابق دوخته
شده است .این انتظار به خصوص پس از خروج قوای شوروی از افغانستان
به اوج خود رسید .گفته میشود كه در آن زمان  ۷۵درصد افغانها خواهان
برگشت شاه بودند.
ٔ
ٔ
چندی پیش ارقایم كه به گفته وزارت خارجه امریكا از یك نظر پرس نمونه ن
به دست آمده است نشان داد كه مبان محبوبیت جمیع قومندانان و رهبان
تنظیمهای جهادی میان مردم ،حت به یك دهم محبوبیت شاه نه مبسد .نتایج
نظر پرس مذكور نشان میدهند كه مبان محبوبیت مالعمر رهب طالبان نب
در برابر شاه بسیار ناچب است.
ً
و ّاما  ،ارقام همی نظر پرس ظاهرا گواه آن بود كه مبان محبوبیت شاه نسبت
به ده سال پیش به قدر قابل مالحظه ن پایی آمده است نه به علت این كه
مبان مخالفت با شاه بیشب شده باشد  ،بل به سبب آن كه بسیاری ها دیگر
از او ناامید شده بودند.
در واقع مبان بلند محبوبیت شاه  ،بیان عدم رضاییت مردم از رژیمها  ،نبوها
و رهبان است كه یط این  23سال بحران خونی ،در اف غ انستان حكمران
نموده اند .پس میتوان گفت كه محبوبیت شاه بیش از هرچب دیگر حاصل
ٔ
ٔ
مقایسه همی  23سال فاجعه با دور ٔه سلطنت او و به خصوص دهه قانون
اساس و عدم تبارز نبوها و شخصیتهای دیگریست كه مردم آنان را بشناسند
و به آنان اعتماد كنند و آنان را حامل مژد ٔه فردای بهب بدانند.
ً
یم گویند شاه اصال آدم دارای مزاج بسیار مالیم و طب یعت آرام و نرم است و
ٔ
خشونت و تندی را هیچ دوست نه دارد  .میگویند كه او تشنه قدرت نبوده و
ً
خودش شخصا اشتیاق برای رسیدن دوباره به تاج و تخت نه دارد  .اظهارات
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شاه سابق نب موءید این نظر است .به گفته ن " در افغانستان همه رهبان
میخواهند شاه باشند  ،به جز خود شاه".
در این نب شك و تردیدی وجود نه دارد كه شاه سابق در دوران سلطنتش و نب
پس از آن سیاستمدار بسیار محتاط بوده است.
كشوری مانند افغانستان كه دیدن و درك حساسیت خاص موقعیت
ٔ
جیوپولتیك آن و پیچیده یك بافت اجتماعیش و رابطه این بافت با آن
موقعیت  ،این روز ها چندان نیاز به كنجكاوی نه دارد  ،نه تنها در سیاست
خارج اش باید بسیار محتاطانه و سنجیده عمل كند  ،بل سیاست داخیل اش
نب باید طوری باشد كه موجب برهم زدن موازن ٔه جیوپولتیك در منطقه نگردد .
ٔ
نه تنها سه دهه اخب  ،بل در مجموع تجارب تلخ قرن نزدهم و بیستم درست
این درك را ثابت میسازند .ظاهر شاه این را خوب درك كرده بود.
با وجود هرگونه انتقادی كه تا كنون در مورد دور ٔه سلطنت محمدظاهر شاه
مطرح شده اند  ،كار بزریك كه در این دوره شد این است كه ریفورمهای تدریج
در عرصه های اقتصادی  ،اجتمایع  ،فرهنگ و سیاس  ،طوری طرح و پیاده
گردیدند كه عكس العمل مخرن را از سوی آن نبوهای عنعنعه گرا كه در
گذشته سبب ناكایم ریفرمها میشدند  ،به بار نیاورد  .و ّام ا  ،برخالف گذشته
ٔ
اینبار به خصوص دردهه قانون اساس دستگاه دولت بیشب از سوی نبوهان
با انتقاد فزاینده مواجه گردید كه خودشان را تحول طلب معرق میكردند.
ٔ
چنان نیست كه حكومات در دهه قانون اساس ،حكومات دارای كفایت حد
اقل كاق بوده باشند و یا این كه شاه به حیث رییس دولت مرتكب اشتبایه
ٔ
ٔ
نه شده باشد .نكته بنیادی این است كه شاه با فراهم آوری زمینه تصویب
قانون اساس جدید و انفاذ آن  ،مسب حركت جامعه به سوی دیموكراس را
ٔ
باز كرد .اگر حركت جامعه افغان در این مسب ادامه مییافت  ،به یقی كه
كشور ما امروز در جای و جایگایه به كیل متفاوت از آنچه كه اكنون است ،
قرار میداشت.
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این ادعا كه گویا تدوین  ،تصویب و انفاذ قانون اساس جدید تحت فشار
خارج و داخیل صورت گرفته باشد  ،چندان مدلل به نظر نه مبسد .برای
ٔ
شوروی كه همسایه دربه دیوار افغانستان بود  ،حركت افغانستان در مسب
دیموكراس و قوام این روند تحول مطلوب به شمار نه مبفت  .دو متحد
نزدیك امریكا و غرب در منطقه ایران و پاكستان نب هر دو توسط رژیمهای
استبدادی اداره میشدند .حت كنیدی كه از دموكرات ترین روسای جمهور
تاری خ امریكا به شمار مبود  ،در هنگام مالقات با ظاهر شاه ،در قرص سفید ،
نه تنها سخن تشویق آمبی در این باب برزبان نیاورده بود  ،بل او را به حزم و
احتیاط فراخوانده بود.
در سطح داخیل نب هواخوهان دیموكراس توانان اعمال چنان فشاری را كه
شاه را وادار به این انتخاب بسازند نداشتند .و ایكاش آن زمان نبون برای
ً
طرفداری از دیموكراس موجود میبود كه دیموكراس را میشناخت به آن عمیقا
باور میداشت و شاه را وادار ساخته میبود كه راه را برای قانون اساس مذكور
باز كند .متأسفانه حت یط یك دهه نب چنی نبون متبارز شده نه توانست.
ٔ
اگر چنی نبو و یا نبوهان به صورت واقیع در دهه دیموكراس متبارز شده
میبود  ،نه سلطنت سقوط میكرد و نه هم نوزاد دیموكراس  .امروز این حقایق
را بسیاری از منتقدین سابق ظاهر شاه نب درك كرده اند  .هنگام داوری در
ً
مورد ظاهر شاه  ،باید این را نب در نظر داشت كه او گرچه ظاهرا  40سال
صاحب تاج و تخت بود و ّاما  ،در واقع تنها در دهه اخب سلطنتش آزادی این
ً
را داشت تا صالحیتهای قانون اش را مستقال اعمال بكند.
ً
و ّاما  ،انتقادات سالیان اخباز ظاهر شاه ،اكبا دیگر در مورد دور ٔه سلطنت او
نیستند  ،بل در این مورد اند كه فعالیت شاه سابق برای حل و فصل بحران
ٔ
افغانستان  ،از حد صدور برج پیام ها  ،اعالمیه ها و ارایه طرح در مورد لویه
ٔ
جرگه اضطراری  ،فراتر نرفته است.
آیا این انتقادات از شاه سابق به جا اند ؟
ٔ
این توقع از شاه سابق كه به مثابه رهب یك حزب و یا جبهه سیاس و یا هم
ً
سپهساالر وارد میدان شود ،اصال با سن و سال و كركب شاه سابق و نقش كه
او میخواهد به حیث یك نماد وحدت میل افغانها ایفا كند و با حالت كه در
كشور و پبامون آن حكمفرما است  ،همخوان نه دارد.
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ظاهر شاه در این  23سال بحران از هرگونه عمیل امتناع داشته است كه
احتمال بروز این داوری را كه او با اتكا به كدام نبوی خارج و یا یك نبوی
داخیل وابسته به قدرتهای خارج در صد برگشت به افغانستان است  ،در ین
داشته باشد .او پس از سال  1992همچنان از این امتناع میورزیده است كه
ٔ
ٔ
در كنار یك طرف درگب در منازعه قدرت  ،علیه طرف دیگر قرار بگبد و یك
ً
طرف سویم میانه رو و نبومند نب عمال به میدان نیامد تا او به حیث رهب آن
وارد میدان شود و دو طرف درگب را به حاشیه براند.
ٔ
در واقع شاه سابق  ،برای برگشت عمیل به صحنه سیاس رساییط را مطرح
كرده بود :توافق طرفهای درگب و ت قاضای ملت و نب تظمی مطمی بی الملیل
برای روند حل و فصل سیاس قضایا  .بدون فراهم آمدن چنی رساییط
برگشت ظاهر شاه به افغانستان اگر هم ممكن میشد  ،نتیجه اش چبی جز
این نمیتوانست باشد كه او به یك طرف منازعه تبدیل شود  .دشوار نیست تا
این را دانست و درك نمود كه از سال  1992اگر طرفهای درگب میتوانستند به
هرگونه توافف دست یابند  ،بدون شك توافف میبود مبتت بر تأمی منافع
گرویه خودشان و یط این مدت همیشه طرف ضعیفب میكوشیده است تا از
" كارت شاه " استفاده و یا در واقع سوءاستفاده كند.
و اگر واقعبیانه قضاوت شود  ،در این گب و دار  ،شاه سابق برای ایفای نقش
ٔ
نماد وحدت میل و باز گذاشی دریچه امید برای حل و فصل سیاس  ،باید
روس را در پیش میگرفت  ،كه در پیش گرفته بود
ٔ
این كه شاه سابق به سبب كب سن دیگر نمیتواند وظیفه زعامت میل را بر
عهده بگبد  ،نب قابل تأمل به نظر مبسد .نقش كه شاه سابق باید ایفا كند،
بیشب نمادین است و ایجاب آن را نه مینماید تا او از پگاه تا بیگاه پشت مب كار
بنشیند و امور جاری كشور را به پیش ببد .امور جاری كشور را باید حكومت
بر عهده بگبد  ،نه شاه سابق به حیث زعیم میل .از سوی دیگر گرچه شهزاده
مصطف ظاهر نو ٔه شاه سابق میان مردم عوام مثل جدش شناخته شده
نیست ّ ،
واما  ،حت كسان سختگب و دارای دیدگاههای انتقادی هم پس از
مالقات با وی  ،او را شخصیت یافته اند دارای دانش  ،بینش و فهم سیاس
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معاض  ،وارد در مسایل افغانستان و آشنا با عنعنات  ،رسوم و آداب نیك
افغان و توانا برای این كه به نماینده یك از شاه سابق  ،بخش زیادی از وظایف
را بر عهده بگبد.
در این میان اگر انتقادی به جا باشد  ،این است كه روم به امر برقرار تماس با
حلقات و نبوهای دموكرات و نهادهای مدن مدرن افغان و از جمله رسانه
های جمیع آزاد افغان  ،بها و اهمیت چندان قایل نبوده است  .در این رابطه
نب مسوءولیت بیشب از همه بر عهد ٔه اطرافیان شاه سابق  ،است .و متأسفانه
در میان متصدیان امور در دفب شاه سابق اگر از استثنأ بگذریم كمب كش را
میتوان یافت كه در معت واقیع آن شخصیت سیاس باشد .حت تعریف
تكنوكرات نب برای بسیاری از اینان زیاد سخاوتمندانه خواهد بود .در بهبین
صورت اینان را شاید بتوان ببوكرات خواند  ،آنهم ببوكرات در خراببین معت
افغان اش ...
آنان كه حت صادقانه از شاه سابق متوقع ایفای نقش فعال و موءثر بوده اند ،
خود نب نتونسته اند تا با همدگر شان وارد روند تماس و تفاهم شوند  .در
مجموع میتوان گفت كه شخصیتها  ،حلقات ،محافل و سازمانها و احزان كه
خود را طرفدار دموكراس در افغانستان میخوانند  ،از خود فعالیت مثمری
متبارز ساخته نه توانسته اند .از سوی دیگر انتظارات و تأكیدات بسیاری از
آنان در مورد نقش شاه سابق  ،بیشب برای نویع تسكی روان خود شان و در
واقع رسپوش نهادن بر ناتوان های خودشان بوده است  .در غب آن این را چه
ٔ
گونه میتوان توضیح نمود كه درجه بلند محبوبیت شاه سابق در میان ملت،
تبارز مشخیص در تركیب و تناسب قوا میان نبوهای سیاس در میدان مبارزهٔ
سیاس افغانستان نیافته است؟!
***
و ّاما  ،پس از  11سپتامب  ،دیگر در مورد نقش شاه سابق نب نمیتوان با
فورمولهای سابق معادالت سیاس جهان  ،منطقه ن و داخیل برخورد كرد .
زیرا  11سپتامب باعث دگرگونیهای زیاد در دیدگاهها و موقفهای قدرتهای موءثر
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خارج در قبال افغانستان گردیده است  .ارزیان و تحلیل این تحوالت و
انكشافات احتمایل بعدی ،به سبب دینامبم و تازه یك آن هنوز كار بسیار
دشواری است.
همچنان بسیار دشوار است كه تأثب تغیبات دینامیك هفته های اخب را بر
مبان محبوبیت شاه میان توده های مردم ارزیان نمود .
اكنون  ،بزرگبین پرسش برای هر افغان دارای نصب العی افغان  ،آیند ٔه
افغانستان است  .هرگونه پرسش در مورد نقش شاه  ،تابع این پرسش بزرگ
است یعت این كه شاه برای بقای افغانستان و آیند ٔه آن به حیث یك كشور
مستقل ،دارای حاكمیت میل و تمامیت ارض چه كرده میتواند ؟
ٔ
در همان نخستی روزهای آغاز مرحله نو بحران ،اكبیت روشنفكران و نب
حلقات  ،محافل و احزاب طرفدار دیموكراس  ،ابراز آماده یك نمودند تا بر بنیاد
منافع و مصالح علیای میل  ،با هدف تأمی یك آیند ٔه بهب برای افغانها و
افغانستان در كنار شاه قرار بگبند  .اگر اولب از هر اقدایم شاه به این ابراز
آماده یك لبیك میگفت و پیشنهادات ارایه شده از سوی روشنفكران را مورد
توجه قرار میداد آنگاه میتوانست از موضع بسیار قویب وارد میدان شود.
و ّاما  ،متأسفانه در روم توجه به بقایای نهادهای عنعنون كه بحران آنها
ً
شدیدا تضعیف نموده و نب تنظیمها و جنگساالران كه بیشب شان خود عامل
تداوم و تشدید بحران بوده اند  ،هنوز با قوت سابق باق است  .شاید در
صورت مساعدت عوامل بی الملیل  ،روم با همی نبوها نب بتواند در تحقق
پروژه ن سهم فعایل ایفا كند .و ّاما  ،دستیان به صلح با ثبات و گشایش راه به
سوی دیموكراس  ،بدون نبوهای روشنفكری و دیموكرات افغان امكانپذیر
نیست  .پس نخستی پرسش این است كه آیا در میان مشاوران شاه كسان
هستند كه بتوانند این مسایل را دریابند و به شاه مشوره بدهند تا پیش از هر
گام دیگری در مورد متصدیان امور دفب خودش و شیو ٔه كار آنان تصامیم
مقتیص را بگبد؟
به هر رو  ،اكنون هم اگر نبوهای طرفدار دیموكراس و همه نبوهای آگاه و
ٔ
با مسوءلیت افغان در این لحظه حساس وارد میدان عمل شوند و حداكب
ٔ
توانان و تدبب را به كار بگبند و شاه نب حلقه محاضه ن را كه در اطرافش
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كشیده اند بشكند و به تماس  ،مشوره و همكاری با این نبوها چنان كه بایسته
ً
است ارج بنهد و قدرتهای موءثر جهان نب واقعا خواهان پایان دادن به بحران
افغانستان باشند و الاقل اینبار با بصبت و دورنگری به مسایل برخورد كنند ،
در آنصورت چانس واقیع برای یك برآیند مطلوب ممكن پدید خواهد آمد .
ٔ
در غب آن یك دور باطل نو و ورود افغانستان به یك مرحله جدید بحران و
جنگ داخیل با عواقب غبقابل پیشبیت آغاز خواهد شد . . .
+
یادداشت :گرچه این مطلب چند سال پیش  ،و قبل از برگشت شاه به
ٔ
دوره
افغانستان منتش شده بود ؛ ویل چون مطلب شامل ارزیان در مورد
سلطنت شاه پیشی و نب نقش شاه پیشی در مراحل گوناگون بحران است
ٔ
ٔ
مجلهآسمان دوباره به نش رسید.
شمارهبیستم
لذا در
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ٔ
رسمقاله شماره  ۲۲-۲۱مجله آسمای  -مارچ سال ۲۰۰۲
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ٔ
ٔ
سپتامب ۲۰۰۲
رسمقاله شماره  ۲۳آسمای
ر

ی
کاست از کیست ؟
بنیادگرایان چ میخواهند  ،دموکرات ها کجا هستند؟
ً
ٔ
ٔ
طراحان  ،حامیان و نب امضا كننده گان مؤافقتنامه بن  ،تقریبا
ٔ
اداره مؤقت را معبف بودند و گویا قرار بر آن بود
همه ،كاست ها در تركیب
ٔ
ٔ
اداره بهبی ایجاد كند .این كه بر رس روند گزینش
كه لویه جرگه اضطراری
نماینده گان و خود جریان لویه جرگه اضطراری چه ها گذشت همه میدانیم ...
ٔ
كوتاه این كه هنوز نه تنها امیدهای حداقل مردم و نیازهای حد اقل جامعه
افغان برآورده نه شده اند  ،بل با گذشت زمان شباهت های اوضاع كنون با
اوضاع افغانستان در میان سال  1996-1992بیشب از پیش روشن میگردند.
جریان حوادث در مجموع و از جمله جریان گزینش و كار لویه جرگه و به
خصوص تالش برای تحمیل نظام تیوكراتیك  -توتالیتار به شكل پیشنهاد
ً
ظاهرا ن ضر یك پسوند و بدتر از آن روش تحمیل این پسوند  ،ثبوت این
حقیقت تلخ است كه عاملی حوادث سال های  1996-1992حاض نیستند
از تجارب تلخ و نابودی آور گذشته درس بگبند  .و در همی راستا  ،ایجاد
ٔ
ٔ
اداره مخوف " امر به معروف و نیه از منكر
اداره احتساب  -در واقع همان
ٔ
ٔ
دوره طالت  -نشانه نگران آور دیگریست از تقویت مزید موقف نبوهای
عقب گرا در حاكمیت كنون.
ً
ٔ
دوره پسا طالت بودند ،
آنان كه ظاهرا چشم به راه یك برایند دموكراتیك برای
كش انگشت اتهام را به سوی امریكا نشانه رفته و كش هم به سوی لویه جرگه
اضطراری  .گون افغان های هواخواه دموكراس در داخل و خارج كشور
همه كارها و كوشش هان را كه باید میكردند  ،كرده اند و امریكا مانع كامیان
ً
شان شده است و یا این كه گویا لویه جرگه ذاتا ظرفیت تغیب و تحول پذیری
ً
نه دارد و اگر مثال به جای آن مجمع دارای نام مدرن دایر میشد فرایند
و برایند دیگری میداشت...
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حرف بر رس این نیست كه سیاست امریكا تقصبی نه دارد .در این رابطه
میتوان هزار و یك تقصب را بر شمرد .
در این نب شگ نیست كه جریان گزینش نماینده گان و كار لویه جرگه را به
خصوص در دور دوم  ،در مجموع نمیتوان آزاد و دموكراتیك نامید .
ٔ
در این هم شگ نیست كه در دو نیم دهه اخب رژیم های استبدادی و
اپوزیسیون های ارتجایع با اتكا بر زور و با برخورداری از كمك های مستقیم و
ٔ
غب مستقیم حامیان خارج شان  ،بر صحنه سیاس افغانستان مسلط بوده
اند و از هر دو سو در ین رسكوب نبوهای میل و میانه رو.
و ّاما  ،ناگزیر باید اعباف كرد كه به رغم موجودیت زمینه ها و ظرفیت های
بالقوه  ،تا هنوز در افغانستان  ،طرفداران دموكراس نه توانسته اند به حیث
یك نبوی منسجم و قابل محاسبه در مقیاس میل عرض اندام كنند .در این
رابطه بیش از همه داعیه داران دموكراس  -از گروه ها  ،تا فعاالن سیاس و
روشنفكران  -باید از خود انتقاد كنند .در این زمینه انتقاد از دیگران دردی را
ً
دوا نه خواهد كرد .مثال  ،چه سود اگر تنها تنظیم ساالران و جنگ ساالران را
ٔ
اجازه فعالیت آزاد و مصوون را
انتقاد كنیم كه چرا به نبوهای دمكرات
نه میدهند ؟! ...وقت دموكرات های ما با همدیگر به خاطر كار برای آرمان
ّ
های مشبك نمیتوانند به تفاهم برسند وگاه حتا تاب تحمل همدیگر را ندارند ،
از نبوهای مخالف دموكراس چه انتظاری میتوان داشت ؟!...
انتقاد هواخواهان دموكراس  ،ا ز سیاست و روش امریكا نب ناشنیده خواهد
ماند  ،مگر این كه طرفداران دموكراس به نبوی واقیع  ،منسجم و بالفعل و
قابل محاسبه در معادالت سیاس در مقیاس میل مبدل شوند .
ٔ
باالخره نب باید گفت كه ما یك بار تجربه دموكراس اعطان از باال را داریم و
باید دریافته باشیم كه چرا این دموكراس با ناكایم مواجه شد  .در این رابطه
چپ و راست و حامیان
از سؤاستفاده های گروه های
شان بسیار سخن رفته است  ،همچنان از عدم توشیح قانون احزاب  ،ویل
ً
در اصل مگر نه این است كه ا ین چانس بزرگ عمدتا به دلیل ناتوان ها و یا
ً
در واقع به علت عدم تبارز نبوهای سیاس واقعا دموكرات تحقق
نیافت ؟!...
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ٔ
و اگر انتظار آن باشد كه بیگانه گان بیایند و دایه مهربانب از مادر شوند و
عناض و گروه های پر ٔ
اگنده هوادار دموكراس را زیر بال بگبند و رشد
دهند و در چند حزب و سازمان تنظیم و متحد سازند و به نبوی " توانا "
مبدل كنند  ،در آن صورت آیا رسنوشت آنان از رسنوشت احزاب و
تنظیم های مولد و مولود بحران  23سال اخب تفاون خواهد داشت و چنی
دموكرات ها و چنی دموكراست بر رس دموكراس همان را نه خواهند آورد كه
كمونیست های ما بر رس كمونبم و اسالمیست ها ما بر رس اسالم آوردند؟!...
البته همبسته یك نهادهای مدن جوامع آزاد و پیشفته با نهادهای مشابه در
افغانستان امریست مفید و ضوری  ،كه متاءسفانه هنوز چنی تماییل در غرب
به چشم نه میخورد اگر هم چبیك باشد بیشب متوجه پشتیبان از
ً
نهادهای میان تیه و وابسته به گروه ها دارای قدرت نظایم است كه نهایتا
موجب تقویه نبوهای ضد دموكراس میشود.
ٔ
به هر رو  ،این یك حقیقت دردناك است كه هسته های نهادهای جامعه مدن
افغانستان در مجموع بسیار به كندی رشد میكنند و بسیار بیط و ضعیف عمل
ً
ّ
مینمایند .مثال  :حتا  ،آن رسانه های گروهت كه در خارج از كشور و در
فضای آزاد و مصوون فعالیت دارند و خود را هواخواه آزادی  ،حقوق بش و
دموكراس میدانند و هر یك كم و بیش چند و یا چندین سال سابقه و تجربه
هم دارند  ،نب متاءسفانه تا كنون نه توانسته اند نقش را كه از آن ها توقع
برده میشود ایفا كنند.
ٔ
هدف ما از این انتقاد  ،تضعیف نهادهای جامعه مدن نیست  ،بل جلب
توجه به شناخت این ضعف ها و كوشش در یافی راه ها و امكانات برای
غلبه بر آن هاست .
شاید بهب آن باشد تا ما هر كدام خودمان باری رس در گریبان كنیم و بیاندیشیم
ٔ
كه چه وظایف در مرحله كنون در برابر ما قرار دارند و تا حال در كدام حد
توانسته ایم و یا چرا نه توانسته ایم این وظایف را در عمل انجام بدهیم  ،از
ً
كامال ملموس اگر بگوییم  ،موارد زیر را میتوان نمونه آورد:
مشهودات
 ما  ،در برابر تالش های آنان كه از غارهای تاریك عقده و تعصب ودیدگاه های قویم  ،قبیله ن  ،زبان و سمت و امثالهم به مسایل مینگرند و به
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این گونه بر تن جنگ ساالران و تنظیم ساالران و تمایل آنان برای ابقای قدرت
ٔ
شان در یك نظام در واقع ملوك الطوایف جامه مشوعیت میدوزند و
میكوشند این جنگ ساالران و تنظیم ساالران مبوی از مردم و منفور مردم را
نمای ٔ
نده این یا آن قوم و سمت معرق نمایند و جنگ را تیورتبه كنند  ،ساكت
بوده ایم.
 ما  ،هنوز در حد آن نماینده گان كه به رغم تهدید های جدی  ،در لویهً
جرگه  ،تنظیم ساالران و جنگ ساالران را مستقیما و رویاروی انتقاد كردند ،
از خود در فضای آزاد و مصوون غرب شجاعت و ضاحت نشان نه داده ایم.
ّ
 ما  ،حتا در دفاع از آن نماینده گان و كاندیدان كه از سوی جنگ ساالران وتنظیم ساالران دستگب  ،زندان و شكنجه شدند اقدام مؤثری نكردیم.
ّ
 ما  ،حتا از نماینده گان و كاندیدان كه وحشیانه ترور شدند  ،بزرگداشتنكردیم.
 وقت كه بنیادگرایان سیما ثمر  ،را متهم به كفر كردند و سلمان رشدیافغانستان نامیدنش  ،در دفاع از او برنخاستیم.
ّ
حتا از خبخود سوزی  24دخب جوان در شهر هرات  ،تكان نخورده ایم ...
 مااگر انسان های ساده و ن مدعا در برابر كارهان كه میكنند مسؤولیت دارند ،
رسانه های جمیع نه تنها در مورد كاری كه میكنند مسؤولیت دارند  ،بل در
موردكارهان كه باید بكنند و به آن ها نه می یبدازند نب مسؤولیت دارند .
در كشور ما دیریست كه رسانه ها و به خصوص مطبوعات راه آسان را در
پیش گرفته اند و همیشه كوشیده اند تا ناتوان خود را با متهم كردن مردم
به عدم عالقه مندی به مطالعه پنهان كنند .در حایل كه اگر ما چنان كه
شاید و باید كار بكنیم  ،به یقی كه مردم بیشب عالقه مند به مطالعه خواهند
شد.
رسانه های گرویه ما  -منجمله آسمان  -اگر به ساز و برگ آزادی اندیشه و
ْ
محل گفت و شنود سازنده روی مسایل حاد و اساس جامعه  ،به
بیان  ،به
ٔ
ٔ
ٔ
وسیله تماس  ،گفت و شنود و مفاهمه جمیع  ،به وسیله تروی ج فرهنگ
دموكراس  ،و به چشم بینا  ،گوش شنوا و زبان گویای مردم  ،مبدل شده
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نه توانند  ،در آن صورت اگر هم روند كنون تولد دولت در افغانستان به
نتیجه برسد  ،احتمال آن كه این نوزاد رو به آزادی و دموكراس گام بردارد ،
بسیار كم خواهد بود .دموكراس همان گونه كه بدون نبوهای سیاس طرفدار
دمكراس نمیتواند تحقق یابد  ،به همی سان نمیتواند بدون رسانه های جمیع
آزاد و معیاری موجودیت یابد.
ما فرصت ها و چانس های بسیاری را از دست داده ایم  .باید با توان تمام و
بدون هرگونه تاءخب و تعلل كوشید تا از چانس كنون كه ممكن است آخرین
چانس برای نجات كشور ما باشد استفاده كنیم و آن هم همی امروز  ،زیرا
فردا ممكن است كه دیگر دیر باشد.
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ٔ
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ی
طالبانبم بدون طالبان...
اسالم و اسالمیت و افغان و افغانیت را دیگر بدنام نسازید
در مورد عمق اعتقاد و استواری مردم افغانستان به دیانت اسالیم و
ارزش های میل  ،نیاز به بحث نیست  -این حقیقت است آفتان.
و ّاما  ،این نب رخ دیگر عی حقیقت است كه درك و تعبب مردم افغانستان از
اسالم  ،هیچ وجه مشبیك با اسالم سیاس نه دارد  .یگ از عوامل اصیل
شكست حكومت های تنظییم و طالت نب همی است .
امروز نب نه علمای واقیع دیت و روحانیون پاك طینت  ،بل همی تنظیم
ساالران -در واقع پدران معنوی طالبان  -و بقایای طالبان كه میخواهند
طالبانبم بدون طالبان را دوباره بر افغانستان حاكم سازند اند در پس پرده ،
نیمچه مالها و نیمچه علما را تحریك میكنند و سخنان خود را از زبان آنان
بیان میدارند.
از این نیمچه مال ها و نیمچه علما میتوان پرسید :
 زمان كه تنظیم ساالران و جنگ ساالران  ،به قصد نابودی همدیگر واردجنگ شدند  ،شما كجا تشیف داشتید  ،تا از این روند تبایه آور جلوگبی
كنید؟
 زمان كه تنظیم ساالران  ،ن باكانه قسم به قران را شكستند  ،شما چهكردید ؟
 زمان كه هرج و مرج تنظیم ساالری  ،قانون جنگل را در افغانستان حاكمساخته بود و ناموس  ،جان و مال هزاران افغان و داران ها و اعتبارات میل
برباد داده شدند  ،شما كجا بودید تا حرف تان را بگویید ؟
 -در زمان آفت طالت ،شما كجا تشیف داشتید و چه كردید ؟
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 زمان كه " طالبان " تعلیم و تحصیل و كار زنان را منع و منبع روزی حالل رابر روی مردم بسته بودند  ،و " شورای علما " بر چنی حالت مهر تایید
ٔ
میكوبید و فقر و بیچاره یك هزاران افغان را در ورطه آنچه كه نه باید  ،سوق
میداد  ،شما كجا بودید تا برای افغان و افغانیت و اسالم و اسالمیت دلسوزی
بكنید ؟
ٔ
 وقت كه مقامات رسیم برج كشورها  ،این و یا آن منطقه افغانستان را زونمنافع حیان خود اعالم میكردند و كسان هم رس بر آستان اینان مینهادند ،
شما كجا تشیف داشتید و عكس العمل تان چه بود ؟
 شما چرا به كسان كه از مدرك ننگی ترین سواستفاده ها صاحب ده هامیلیون دالر شده و به نام وجاه رسیدند و در فرجام به خون صدها هزار
هموطن خویش و امیدها و آرزوهای یك ملت خیانت كردند  ،تا هنوز نگفته
اید و نه میگویید كه دیگر سواستفاده از نام اسالم و مردم مسلمان افغانستان،
بس است ؛ مردم فریت و بدنام ساخی اسالم و مسلمان و افغان و افغانستان،
دیگر بس است؟
ٔ
 زمان كه افغانستان از بس فقر و ناچاری كجكول گدان به سوی همه دنیادراز كرده و مردمان دنیا از مسلمان تا نصارا  ،هندو  ،بودان و یهودی و
از مومن و ملحد گرفته تا هر قوم و قبیل دیگر  ،دست مساعدت دراز نموده
اند تا به مردم بیچار ٔه افغانستان كمك كنند  ،شما " علمای كرام " چرا به
متقاضیان حج نه میگویید كه آقایان در رسایط امروز افغانستان  ،نه حج ،
بل كمك به صدها هزار كودك یتیم  ،بیوه زنان و پب مردان و پب زنان
و گرسنه گان و ن نوایان هموطن و كمك به بازسازی ساختارهای حیان میهن
فرض است؟
شما آقایان بدون این كه یگ از وظایف و و جایب یاد شده را انجام داده باشید،
نشسته و تمام توجه تان را متمركز كرده اید كه چه گونه زنان را در انزوا
نگهدارید  ،چه گونه جلو آزادی بیان و گسبش دانش و فرهنگ و آزادی های
مشوع فرهنگ را بگبید و حت القدور مردم افغانستان را از جهان ببون
ٔ
ن خب نگهدارید -آقایان ! آیا همه علم شما همی و برای همی است ؟
از بن تا بنبست و شکست -جلد اول

][26

آقایان ! از عرصه های دیگر كه بگذریم  ،آیا شما زبان عرن  ،علوم دیت ،
تاری خ تفكر  ،فرهنگ و مدنیت اسالیم و تاری خ كشور خود تان را خوب
فرا گرفته اید و آیا حاض هستید تا یك كمیسیون با صالحیت در این رابطه از
شما امتحان بگبد ؟
***
این تنها نیمچه مالیان و نیمچه علما نیستند كه در آسیاب تنظیم ساالران و
جنكگ ساالران آب مبیزند .بدبختانه  ،نیمچه روشنفكران و شبه روشنفكران
ّ
نب هستند كه هبم رسانان بحران اند  -اینان كه حتا در رشته های تعلیم و كار
خود شان نب از خود هیچ كمایل متبارز نساخته اند  ،میكوشند خود شان را در
لباس نخبه گان فكری جا زده و از این مقام سخن بگویند .اینان به جای كار
ٔ
روشنگرانه و مقابله با افكار و برنامه های جاهالنه و تندروانه تنظییم و طالت
و خودخوایه های ن حد و حرص جنگ ساالران  ،برای این موجودات
نامشوع  ،لباس مشوعیت میدوزند .اینان میكوشند تا بحث سالم در بار ٔه
آیند ٔه افغانستان و از جمله ماهیت نظام سیاس و قانون اساس را به بباهه
بكشانند .از این شمار كسان حاضند تا بدون سنجش  ،با شیطان هم بر ضد
احیای نظام شایه متحد شوند .كسان هم برای احیای نظام شایه حاض اند
عی كار را بكنند .كسان میخواهند به هر قیمت كه شده طرح
ّ
فدرالبم را تحقق ببخشند .كسان دیگری حتا حاض نیستند تا در مورد
لزوم تقسیم سالم وظایف و صالحیت های ارگان های مركزی و محیل قدرت
ً
و ادار ٔه دولت اصال هیچ حرق را بشنوند .كسان امر به همسان سازی اجباری
و زدودن جبی تنوع موجود در تركیب اتنیگ و فرهنگ فرمان میدهند و كسان
ّ
كار را به انكار و حتا جعل تاری خ و جغرافیا میكشانند و مشبكات مردم
افغانستان را بیخ و بن انكار میورزند.
در این میان  ،روشن است كه اكبیت قاطع مردم افغانستان  ،نه از
تنظیم ساالران و جنگ ساالران و طالبان و نه هم از نیمچه مالها و نیمچه
علما و نیمچه روشنفكران خدمتگزار آنان  ،پشتیبان مینمایند .و ّاما  ،از آن
جا كه این گروهگ ها بر زور اسلحه و پول وافر و كمك خارج ،اتكا داشته
و نه تنها در محالت قدرت را زورگویانه در دست دارند  ،بل بر مبنای
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تقسیمات سهمیه ن در اركان قدرت در مركز نب حضور قوی و نبومند
ً
عمال بر صحن ٔه سیاس افغانستان انحصار خود را برقرار ساخته اند.
دارند،
ٔ
اگر آقای كرزی كه لویه جرگه اضطراری به او اعتبار و صالحیت قانون كاق
اعطا كرده است  ،بخواهد به تعهد در مورد حركت افغانستان در مسب
دموكراس عمل كند و منافع و مصالح علیای میل را برتر از منافع
ٔ
آزامندانه تنظیم ساالرن و جنگ ساالران قرار دهد  ،برای پایان دادن
به انحصار سیاس تنظیم ساالران و جنگ ساالران  ،راه های قانون و
دموكراتیك وجود دارند :
 -۱باید به همه احزاب  ،سازمان ها و گروه های سیاس  ،بر اساس قانون مبتت
بر موازین و ارزش های شناخته شد ٔه دموكراس  ،اجاز ٔه فعالیت داده شود .
 -۲گروه های سیاس  -نظامت كه تن به خلع سالح و عدم دخالت در امور
نظایم ندهند  ،باید غبقانون اعالم شوند.
 -۳همه رهبان و احزاب و گروه های سیاس باید مبان داران  ،منابع حصول
ً
این داران ها و منابع تمویل فعالیت های شان را  ،مبتت بر قانون منظما به
مرجع ذیصالح قانون اطالع دهند و مراجع ذیصالح قانون نظارت و كنبول
دقیق بر این عرصه را قایم سازند.
 -۴نبوهای طرفدار صلح  ،وحدت میل و حركت افغانستان در مسب بازسازی
ٔ
معاض و دیموكراس  ،باید بدانند كه بدون تبارز نبومند در عرصه میل و
بدون پشتیبان فعال مردم  ،نه خواهند توانست جلو گرایش های منفت را كه
روز تا روز ابعاد نگران آور كسب میكنند بگبند .این نبوها باید بر
اختالفات میان خودشان فایق آمده و برای تحقق این آرمان های مشبك
صف واحدی را تشكیل بدهند.
 -5علمای واقیع دیت  ،روحانیون پاك طینت  ،روشنفكران  ،اهل فرهنگ و
مطبوعات  ،بدون هراس باید سیما و ماهیت همه كسان را كه مانع رفع بحران
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ٔ
و مانع ورود افغانستان به مرحله صلح و سازنده یك میشوند  ،افشا سازند و در
مباحثاث در ٔ
باره مسایل امروز و فردای افغانستان فعاالنه سهم گرفته و این
مباحثات را در مسب سالم رهنمان بكنند.
اگر چنی نه شود و جلو گرایش های مخرب گرفته نشوند  ،در آن صورت در
افغانستان پسا طالت  ،دیر یا زود طالبانبم بدون طالبان حاكم خواهد شد .
بر جلوگبی از این خطر امروز باید وارد میدان شد  ،زیرا فردا دیگر دیر خواهد
بود .
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ٔ
ٔ
اکتب ۲۰۰۳
رسمقاله شماره  ۲۶آسمای  -ر

افغانستان :دو گزینه
ٔ
در تابستان امسال  ،شاهد ظهور مسلحانه دوبار ٔه طالبان  ،تبارز نیوطالبانبم
در وجود پالتفرم " شورای علما " و تقویت قدرت جنگ ساالران و تنظیم
ساالران و تشدید تشنج ها میان آنان  ،بودیم .
از سوی دیگر  ،نقش قدرتمند عناض زور گو  ،هنجار گریز و قانون ستب در
سطوح مختلف دستگاه دولت در مركز و والیات كشور سبب میگردد تا ادار ٔه
انتقایل نه تواند كار مؤثری برای غلبه بر دشواری ها و بهبود اوضاع انجام دهد.
گره اصیل مشكل كدام است ؟ پاسخ به این پرسش امروز دیگر چندان دشوار
نیست  :اكنون بیش از پیش روشن میگردد كه اتكای ایاالت متحد ٔه امریكا بر
جنگ ساالران و تنظیم ساالران در مبارزه بر ضد طالبان و عوامل تروریزم بی
الملیل  ،یك خطای سباتبیك بوده است  .این خطا نه با پمپ یك میلیارد دالر
دیگر در شبكه ن كه دو میلیارد قبیل را ن ثمر و گاه حتا به ضر حل مسایل
افغانستان بلعید  ،جبان خواهد شد و نه هم با اعزام مشاورین امریكان .
ٔ
خطای دیگر این است كه پس از سقوط طالبان از یك سو مسأله اتهام جنایات
جنگ مطرح گردید و از سوی دیگر ،به متهمان نه تنها فرصت داده شد  ،بل
كمك رسانیده شد تا پایگاه قدرت خویش را پیوسته مستحكم سازند .
رهبان گروه های نظایم و سیاس  -نظایم به خون میدانند كه در صورت
استقرار حاكمیت مردیم و حكومت توانا در افغانستان  ،نه تنها پایگاه های
قدرت خود را از دست خواهند داد  ،بل ممكن است به خاطر آن چه كه در
گذشته انجام داده اند  ،مورد محاكمه نب قرار بگبند  .از جمله به همی دلیل
است كه آنان باز هم به هر وسیله ن دست مبنند تا مانع استقرار حاكمیت
قانون و مانع تشكل  ،تبارز و مشاركت گروه های سیاس هوادار صلح ،
دموكراس و بازسازی معاض افغانستان و مانع مشاركت آزاد و مؤثر مردم -
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مردیم كه از جنگ و زورگون و ن قانون و قدرت تفنگ ساالران متنفر هستند
 در روند تصویب قانون اساس و انتخابات آینده گردند .در چنی رساییط ابراز اطمینان از سوی مقامات ادار ٔه انتقایل و كمیسیون
تدقیق قانون اساس و برگزاری لویه جرگه  ،در مورد دموكراتیك بودن روند
تصویب قانون اساس  ،سخت است بدون پشتوانه  -از همان نویع كه پیش
از لویه جرگ ٔه اضطراری گفته میشد ...
ً
روند تدوین و تصویب قانون اساس و انتخابات در صورن میتوانست واقعا
دموكراتیك باشد كه خلع سالح انجام شده میبود  ،قوای مسلح میل موجود
میبود و حكومت نه تنها اراده  ،بل توانان تضمی آزادی انتخابات را میداشت
و نب احزاب و گروه های خارج از حاكمیت كنون حق و امكان ابراز موجودیت
و فعالیت علت میداشتند و باالخره این روند در چهارچوب قوانی  ،مقررات و
طرزالعمل های دموكراتیك به رس مبسید .
ٔ
پس میتوان پیشبیت كرد كه جریان انتخابات و كار لویه جرگه قانون اساس ،
ّ
ٔ
همسان با لویه جرگه اضطراری و حتا بدتر از آن خواهد بود  -به خصوص كه
مرصوفیت امریكا و متحدینش در عراق بر كش پنهان نیست .
باالخره گبیم كه بهبین مسود ٔه قانون اساس هم در رسایط كنون به لویه
ٔ
جرگه شود  ،دلییل نه میتوان رساغ كرد تا كسان كه در لویه جرگه اضطراری -
ٔ
خالف همه طرز العمل ها  -خواست خود را تحمیل كردند  ،باز به هر
ٔ
وسیله ن دست نزنند تا " فیل " را با تزیید یك نقطه به ظاهر ن ضر " قیل
" كنند و قانون را حت االمكان از محتوای دموكراتیك تیه نموده و آن را هرچه
بیشب ایدیولوژیك بسازند.
***
اگر قدرت و انحصارگرویه های سیاس  -نظایم را علت آن بدانیم كه نبوهای
هودار دموكراس نه توانسته اند تبارز بكنند  ،رخ دیگر همی سكه آن است
كه نا توانان نبوهای هوادار دموكراس  ،چانس تبارز دوباره و تداوم اقتدار
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نبوهای مخالف آزادی و دموكراس را فراهم ساخته است .
ّ
در رسایط عدم تبارز توانای هواداران دموكراس  ،حتا اگر بالفرض دموكراتیك
ترین قانون اساس هم از باال تحفه داده شود  ،ضمانت اجران نه خواهد
داشت و فرجامش بهب از قانون اساس سال  1964نه خواهد بود .
ٔ
و ّاما  ،اگر آقای كرزی و همفكرانش در حاكمیت كنون و جامعه بی الملیل ،
نیت و اراد ٔه آن را داشته باشند تا این آخرین چانس به هدر نرود  ،میتوان راه
ً
و یا راه های برون رفت مناست را یافت  .مثال  :آقای كرزی میتواند با استفاده
از صالحیت قانون اش در موارد آن اقدام كند :
ٔ
 -۱گرفی صالحیت از یك مجمع با اعتبار برای تمدید یك ساله دور ٔه انتقایل
ٔ
و تشكیل كابینه جدید و كارا؛
ٔ
 -۲طرح و تعمیل برنامه خلع سالح عمویم و تشكیل قوای مسلح میل یط
مدت چند ماه؛
ٔ
 -۳فراهم ساخی زمینه فعالیت آزاد و مصوون همه احزاب  ،سازمان ها و
گروه های سیاس  ،بر اساس قانون مبتت بر موازین و ارزش های شناخته
شد ٔه دیموكراس؛
 -۴واداشی رهبان  ،تنظیم ها  ،احزاب و گروه های سیاس به ثبت داران های
شان و روشن ساخی منابع حصول این داران ها و منابع تمویل فعالیت های
شان  ،مبتت بر قانون و قایم ساخی نظارت و كنبول دقیق بر این عرصه
توسط مرجع قانون ذیصالح؛
 -۵غبقانون اعالم نمودن گروه های سیاس  -نظامت كه تن به خلع سالح و
عدم دخالت در امور نظایم ندهند؛
 -۶بركناری اشخاص زور گو  -كسان كه فرا قانون و ضد قانون عمل میكند -
از پست های ملیك و نظایم دولت در مركز و والیات؛
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 -۷فراخواندن " مب مدور وفاق میل " متشكل از یك یك نماینده از همه احزاب
و گروه ها و جریان های سیاس اعم از كوچك و بزرگ برای رسیدن به وفاق
ٔ
میل روی مسایل مبم و بنیادی مرحله كنون؛
 -۸برگزاری انتخابات لویه جرگه در هر والیات با حضور شمار كاق ناظران بی
ً
الملیل و تأمی امنیت این انتخابات توسط قوای ایساف  -مثال اگر شش گروه
ناظران و شش واحد ایساف توظیف شوند و انتخابات در هر والیت در زمان
جداگانه صورت بپذیرد یط پنج هفته انتخابات در تمام والیات تحت نظر
همی شش گروه انجام شده خواهد توانست.
ٔ
ٔ
تدابب باال تنها و تنها متگ بر پشتیبان همه جانبه جامعه بی الملیل میتواند
اتخاذ و مؤفقانه به اجرا گذاشته شود  .در این میان نقش امریكا تعیی كننده
است  .در غب آن با سیاست پشتیبان علت از حكومت كرزی و معامله های
پنهان با عناض و نبوهای هنجارناپذیر  ،نه تنها رسنوشت افغانستان با
مخاطرات غبقابل پیشبیت مواجه خواهد شد  ،بل امریكا نب با دشواری های
روز افزون در افغانستان و منطقه مواجه خواهد گردید.
و ّاما  ،نبوهای هواخواه صلح  ،آزادی  ،دموكراس و بازسازی معاض
افغانستان بدون چشمداشت از حكومت و یا مرجع دیگری  ،میتوانند و باید
ٔ
بتوانند تا متناسب با ایجابات مرحله حساس و رسنوشت سازكنون  ،در اندك
ٔ
ترین مدت ممكنه جبهه واحد  ،منسجم و توانان را برای مبارزه جهت تحقق
خواسته های باال تشكیل داده و طرح مشبیك را برای حل مسایل اساس
مسایل مبم و اساس افغانستان ارایه نموده و پشتیبان گسبده و فعال مردم
را به دست آورند  .در این صورت حكومت بخواهد و یا نه خواهد  ،و امریكا
بخواهد و یا نه خواهد  ،چشم انداز دموكراس در افغانستان نزدیك تر و روشن
تر از امروز خواهد شد .
روحانیون پاك طینت و علمای دیت واقیع و بابصبت  ،روشنفكران و
ٔ
فرهنگیان  ،مطبوعات آزاد و سایر نهادهای جامعه مدن نب هر یك میتوانند
و به سهم خود مسؤولیت دارند تا با ایفای نقش فعال و مؤثر متناسب با
ٔ
ایجابات برهه رسنوشت ساز كنون  ،زمینه های فكری و فرهنگ را برای
تقویت گرایش های مثبت گسبش داده و زمینه ها برای گرایش های مخرب را
تنگ و تنگ تر سازند .
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ٔ
ر ٔ
ٔ
فبوری ۲۰۰۴
رسمقاله شماره  ۲۷مجله آسمای
منتشه ر

چند نکته در مورد قانون اسایس نو
در مورد قانون اساس جدید و روند تسوید و تصویب آن میتوان بسیار نوشت.
ٔ
و ّاما  ،در مرحله كنون مهمبین مسأله  ،تطبیق قانون اساس است  .در این
رابطه باید توجه كرد كه بر رس راه تطبیق قانون اساس موانع كم نیستند  .و
ّاما ،اگر آنان كه این قانون را تصویب كرده اند در قبال آن البام عمیل از خود
نشان بدهند و نقش خود را در بازی سیاس مبتت بر احكام این قانون ایفأ
ٔ
كنند ،رفع موانع دیگر چندان دشوار نه خواهد بود .بیل  ،مسأله اساس چه
گونه یك برخورد گروه های نظایم و سیاس -نظایم رسیك در حاكمیت ،در قبال
قانون اساس است  .بر كش پنهان نیست كه این گروه ها در پناه قدرت سالح
ً
توانستند به مراتب بیشب از تناسب رأن كه میتوانستند در یك انتخابات واقعا
ٔ
آزاد از مردم به دست بیاورند ،در لویه جرگه قانون اساس كرس به دست
ّ
آوردند و در پاره ن از موارد حتا خواسته های خود را نه از طریق كسب اكبیت
آرأ  ،بل با استفاده از ابزار فشار و تهدید  ،تأمی كردند  .و ّاما  ،با وجود همه
امتیازان كه این گروه ها كسب كردند  ،شك وجود دارد كه آنان با رضا و رغبت
نسبت به قانون اساس  ،از خود البام عمیل متبارز بسازند  .این داوری متگ
ٔ
ٔ
بر تجربه تلخ گذشته است  -تجربه ن اعتنان این گروه ها به قول و قرارها و
تعهدات شان .
به هر رو  ،تا زمان كه افغانستان گروگان گروه های مسلح و فرماندهان خودرس
و هنجار ناپذیر باشد  ،تا زمان كه این گروه ها خلع سالح نشوند و عناض
هنجار ناپذیر از پست های عایل دولت در مركز و والیات بركنار نگردند  ،تا
زمان كه دولت توانا و قوای مسلح میل توانا ایجاد نگردد  ،تطبیق واقیع قانون
ً
اساس  ،اصال ممكن نه خواهد شد  .ثبوت كاق برای این گفته وجود دارد  .به
ٔ
گونه نمونه مانع تراس در برابر روند خلع سالح  ،تداوم حالت ملوك
الطوایف ،عدم اطاعت مقامات قدرتمند والیات از ارگان های قانون مافوق
در مركز و  ...را میتوان مثال آورد كه پس از تصویب قانون نب با چشم ساده و
در یك نگاه قابل دید اند .
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ٔ
مسأله دیگر در رابطه به قانون اساس این است كه ارزش های دموكراتیك
موجود در آن تنها در صورت تبارز توانای نبوهای دموكرات میتوانند تطبیق
شوند  .در غب آن نبوهای تندرو و بنیادگرا دست باز خواهند داشت تا با تكیه
ّ
به تعابب و تفاسب خاص خود شان  ،این ارزش ها را مسخ كنند و حتا بر مبنای
همی قانون اساس  ،افغانستان را در سمت برپان نظام ایدیولوژیك و تمامت
گرای مورد نظر شان سوق دهند .این یك خطر جدی است و طوری كه در
كردار بعیص از صاحبان قدرت در والیات به مشاهده مبسد ،این گرایش همی
اكنون چهر ٔه خودش را در عمل آشكارا و بدون پرده نشان میدهد .
ٔ
با توجه به ساختار قانون اساس و نظام سیاس پیش بیت شده در آن  ،مسأله
مهم و مبم در رابطه به تطبیق ارزش های دموكراتیك قانون اساس و جلوگبی
ٔ
از مسخ آن ها توسط نبوهای ایدیولوژی گرا ،در مرحله كنون این است كه
چه كش در انتخابات برند ٔه مقام ریاست جمهوری خواهد شد و شورای میل
منتخب آینده چه تركیت خواهد داشت .اگر نبوهای میل  ،میانه رو و
دموكرات بتوانند با كاندید واحد در انتخابات ریاست جمهوری تابستان امسال
اشباك كنند و در انتخابات برای شورای میل نب فهرست مشبیك معرق
نمایند  ،در آن صورت هم چانس خود این نبوها و هم چانس برون رفت
افغانستان از بحران و هم چانس جلب كمك های بیشب بی الملیل در روند
بازسازی افغانستان افزایش خواهد یافت  .در غب آن دشوار است تصور نمود
ّ
كه حكومات كشورهای پیشفته و ثروتمند جهان -حتا اگر هم بخواهند-
بتوانند پارلمان ها و مردم كشورهای خود شان را برای كمك به یك رژیم مخالف
با ارزش ها و موازین جهانشمول آزادی  ،حقوق بش و دموكراس قناعت
بدهند.
تنها تطبیق قانون اساس و تشی ع و ُ
موثر كردن روند بازسازی  ،میتواند جلو
تشدید تهدیدان را كه افغانستان امروز با آن ها مواجه است  ،بگبد و
افغانستان را از افتادن دوباره در پرتگاه فاجعه نجات دهد .تحقق این امر حیان
تنها با همكاری تمام عناض و نبوهای آگاه میل و همكاری گسبد ٔه بی الملیل
در چهارچوب یك برنام ٔه حساب شده و واقعبینانه ممكن است .
شگ وجود نه دارد كه افغان های مقیم در خارج از كشور نب میتوانند سهم
ُ
موثر و فعایل در تقویت گرایش های مثبت و تضعیف گرایش های منف در
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داخل افغانستان ایفأ بكنند  .به یقی كه هر كش خود بهب میتواند امكانات
خویش را در این زمینه تشخیص بدهد .و ّاما  ،هم در داخل و هم در خارج از
كشور تا كسان كه خود را هودار دموكراس میدانند  ،از قید تمایالت قویم ،
سمت  ،لسان و مذهت خود شان را رها نسازند و افغانستان شمول فكر و عمل
ٔ
نكنند  ،حفر ٔه سیاه صحنه سیاس افغانستان كه همانا عدم تبارز توانای
ُ
مسوولیت و هوادار دموكراس و تجدد است بر طرف
نبوهای آگاه ،با
نه خواهد شد  .در یك كالم  ،دموكراس بدون تبارز توانای نبوهای هواخواه
دموكراس در سطح میل نمیتواند پبیزی و حفظ گردد  .در این رابطه یك
ٔ
مسأله مهم دیگر این است تا عناض و گروه های هوادار دموكراس  ،نسبت
به همدگر و سایر نبوها از موقف آشت میل بر خورد نمایند و آینده را قربان
گذشته نسازند .
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ٔ
ٔ
رسمقاله شماره  ۲۸آسمای ،مورخ جوالی ۲۰۰۴

انتخابات بدون انتخاب
كمیسیون انتخابان افغانستان اعالم كرد كه انتخابات ریاست جمهوری در 9
اكتب سال روان برگزار خواهد شد و انتخابات پارلمان تا ماه اپریل سال آینده
به تعویق افتاده است .
ً
تحلیلگران فقدان امنیت و قانونیت را مانع اصیل میدانند و اكبا فعالیت
مسلحانه ضد دولت  ،وجود گروه های مسلح غب مسوول و مافیای مواد
مخدره را كه در یك شبكه بغرنج در هم تنیده اند و همدگر را تغذیه مینمایند،
از جمله عوامل عمده ن ثبان و ناامت به شمار میآورند.
ّ
حتا در آن مناطف كه " امن " خوانده میشوند  ،والیان و سایر كارمندان تعیی
شده توسط حكومت در كابل از محل ماموریت شان در والیات توسط
ً
فرماندهان مسلح با زور سالح اخراج میشوند و یا اصال به آن ها اجازه ورود
به محل ماموریت و اشغال وظیفه داده نه میشود .همچنان كم نیستند
عناضی كه به رغم داشی پست های مهم دولت  ،به قوانی نافذه كشور و
فرامی و اوامر حكومت كمبین ارزس قایل نیستند  .پس چه گونه میتوان
تصور نمود كه اینان به مردم محالت تحت كنبول شان اجازه خواهند داد تا
آزادانه و بدون هراس از حق قانون انتخاب كردن و انتخاب شدن استفاده
نمایند ؟ بگذریم از طالبان افراطت كه علیه دولت و نبوهای خارج حایم آن
اعالم "جهاد" كرده اند و برای برهم زدن انتخابات از هیچ عمیل دری غ نورزیده
و نه خواهند ورزید .
تحلیلگران بر این باور اند كه برگزاری انتخابات در تحت رسایط كنون  ،به
نبوهای هنجارگریز فرصت خواهد داد تا مواضع خود را بیش از پیش مستحكم
نموده و برای آن پوشش مشوع فراهم سازند و به صورت خزنده قدرت را در
كابل نب به دست بگبند.
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روشن است كه افزایش شمار نبوهای ایساف از حدود شش هزار نفر موجود
ُ
به نو و یا ده هزار نفر و گسبش ساحه فعالیت آن از شهر كابل به چند شهر
دیگر  ،به تنهان نه خواهد توانست اوضاع را دگرگون سازد  .این افزایش در
صورن تاثب عمیل ملموس میداشت كه در وظایف ایساف نب تغیبات اساس
وارد میآمد .
به هر رو  ،تا زمان كه خلع سالح عمیل نه شود  ،دولت توانان ایفای وظایف
قانون اش را در رسارس قلمرو كشوركسب نكند و قوای امنیت میل توانا تشكیل
نه شود  ،نه رسایط برای بازسازی اقتصادی  ،اجتمایع و فرهنگ میش خواهد
شد  ،نه صلح  ،ثبات و امنیت و قانونیت در افغانستان برقرار خواهد گردید و
نه هم رسایط حد اقل الزم برای یك انتخابان كه الاقل از نظر شكیل قانون و
منصفانه باشد  ،فراهم خواهد شد .
در یك سخن  ،سیاست و روس كه در افغانستان پس از كنفرانس بن عمیل
گردید  ،به خصوص در عرصه تامی ثبات و امنیت و غلبه بر عوامل ن ثبان
و رفع احتمال لغزش در پرتگاه مشابه به تجربه دهه نود  ،موفقیت چندان
نه داشته است و تداوم آن نه تنها برای افغانستان  ،بل برای منطقه و جهان ،
میتواند پیامدهای بسیار ناگواری داشته باشد  .درك این حقیقت و اتخاذ
سیاست ها و روش های نوین و كارا ،از سوی اداره انتقایل و جامعه بی الملیل
و به خصوص ایاالت متحده امریكا ،پیش از أین كه آخرین فرصت از دست
برود  ،یك ضورت مبم و حیان است .
روشن است كه به تاخب انداخی انتخابات از سوی حكومت ایل فراهم ساخی
رسایط الزمه  " ،مشوعیت " حكومت را زیر پرسش میبد و میتوانست به
بحران قانون و سیاس منجر گردد .
ً
در این میان یگ از راه های معقول برون رفت این بود تا مثال مب مدوری تحت
رسپرست ملل متحد به اشباك حكومت و نماینده گان تمام گروه های سیاس
و نهادهای جامعه مدن تشكیل میشد و در آن در مورد تمدید دوره انتقایل ،
تعیی تاری خ انتخابات و كارهان كه تا زمان برگزاری انتخابات باید انجام یابند،
تصمیم گرفته میشد .
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به هر رو  ،این بیج روشن است كه در تحت رسایط كنون نه اداره انتقایل
میتواند آزاد بودن و مصون بودن انتخابات را تامی و تضمی كند و نه هم
جامعه جهان  .كمب محتمل به نظر مبسد كه تا ماه اكتب و بهار سال آینده
تغیب بنیادن در اوضاع ایجاد شده بتواند .
***
یك پرسش مهم این است كه هدف از انتخابات چیست ؟ اگر هدف از
انتخابات دوخی لباس مشوعیت برای دولت باشد  ،چنی مشوعیت نه تنها
به ختم بحران در افغانستان كمك نه خواهد كرد  ،بل میتواند موجب تشدید
آن گردد  .اگر منظور دادن امكان انتخاب برای مردم افغانستان باشد  ،در این
ً
صورت باید پرسید آیا اصال امكان انتخاب وجود دارد و یا نه ؟
متاسفانه نه آقای كرزی برای حل مشكالت موجود و حل مسایل حاد و اساس
مرحله كنون  ،برنامه مشخیص ارایه كرده و نه هم كاندیدان دیگر و نه هم گروه
هان كه خود را حزب و تنظیم و سازمان سیاس  ...میخوانند  .این گروه ها-از
ً ّ
سابقه دار تا نوپا  -اكبا حتا تا هنوز قادر به تنظیم امور داخیل خود شان نب
نه شده اند  ،تا چه رسد به امور جامعه و كشور.
در واقع میتوان گفت كه پس از یازدهم سپتامب و سقوط طالبان در نتیجه
عملیات نظایم امریكا  ،افغانستان چانش به دست آورد كه متاسفانه تا هنوز
هم قادر نه شده است تا توانان میل استفاده از این چانس را كسب كند .افغان
ها باید به حیث یك ملت توانان استفاده از این چانس را در خود پرورش دهند.
در این صورت تامی امنیت انتخابات و غلبه بر تروریزم و تفگساالری ،
مشكالت غب قابل حل نه خواهند بود.
میتوان گفت مساله مهمب از برگزاری انتخابات  ،انتخان هست كه هر كدام
ما باید نزد خود مان بكنیم  -پیش از همه انتخاب در این موارد :
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 آیا ما حاض هستیم تا كاست های خود مان را به حیث یك ملت درك بكنیمو در راه رفع آن ها گام برداریم ؟
 آیا ما حاض هستیم تا از خطاها و اشتباهات دو نیم دهه جنگ و خونریزیو عوامیل كه سبب پیدایش و تداوم این فاجعه شده درس بگبیم و این كار را از
خود رسوع كنیم ؟
 آیا ما حاض هستیم تا از قالب های تعلقات قویم و قبیله ن بر آییم و بهشهروندان متساوی الحقوق كشور واحد مبدل گردیم ؟
 آیا ما منافع و مصالح میل خود مان را شناخته ایم و حاض هستیم رجحانآن را بر هر گونه منفت و مصلحت ایدیولوؤك  ،حزن  ،سمت و گرویه دیگر
بپذیریم و رعایت كنیم ؟
 آیا ما حاض هستیم تا ارزش های جهان حقوق و آزادی های انسان ودموكراس را بیاموزیم  ،بپذیریم و آن ها را به گونه قابل فهم و قابل پذیرش به
مردم برسانیم؟
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ٔ
برگرفته از شماره  29آسمای  ،جنوری 2005

ٔ
« روسیه روسیاه». . .
واکنش در برابر گفته های وزیر دفاع روسیه
رسیك ایوانوف وزیر دفاع روسیه ،هنگام بازدید رسیم اش از هند در آغاز ماه
دسامب ،در حایل که همتای هندی اش نب حضور داشت ،به طور ن پرده
گفت که تحوالت افغانستان چنان رنگ قویم گرفته که به جنگ دیگری منتیه
خواهد شد  .سخنان ایوانوف که تنها چند روز پیش از مراسم تحلیف رییس
جمهور منتخب افغانستان ابراز شد  ،واکنش دولت و محافل روشنفکری و
مطبوعان افغانستان را برانگیخت .
ٔ
ٔ
وزارت خارجه افغانستان یط اعالمیه مطبوعاتت اظهارات ایوانف را ن پایه
ً
ٔ
خوانده آن را مداخله آشکار در امور افغانستان تلف نموده و شدیدا رد نمود .
اطالعیه این اظهارات را بیان عدم عالقه مندی در برقراری صلح در افغانستان
ٔ
تلف نموده و از وزارت خارجه روسیه خواسته است تا نظرش را در بار ٔه
ٔ
اظهارات ایوانف وضاحت بخشد  .اطالعیه با اشاره به سابقه روابط
افغانستان و هندوستان از حکومت آن کشور نب خواسته است تا از اظهارات
ایوانوف فاصله بگبد .
انیس در رسمقاله ن سخنان وزیر دفاع روسیه در هندوستان را  ،مداخله آشکار
درامور افغانستان دانسته و با اشاره به خسارات و تلفات ناس از تجاوز
شوروی بر افغانستان  ،اضافه کرد که حامد کرزی رئیس دولت افغانستان هم
همانند داود خان فقید با چالش های داخیل وببون مواجه است که با آن ها
دست وپنجه نرم کرده است و اظهارات اخب وزیر دفاع روسیه زمان صورت
میگبد که هم او و هم مردم ما میدانند که حت حوادث بعد از سقوط حکومت
کمونیست درافغانستان ،محصول عملکردهای شوروی بوده است که شبازه
نظام وثبات را درافغانستان از هم پاشیده بودند.
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ٔ
رسمقاله انیس  ،اظهارات وزیر دفاع روسیه را نمک پاس برزخم های ناس از
اشغال وتجاوز ادامه جنگ درافغانستان خوانده مینگارد که افغان ها با
موفقیت درانتخابات  ،در فرایند معقویل قرار گرفته اند که مبنای قویم نه دارد
و این اظهارات میتواند به عنوان ن عالقه یك کشور روسیه برای برقراری روند
صلح و ثبات درافغانستان باشد .
درآخر نویسنده با آوردن این فاکت که انتخابات در افغانستان به عنوان ختم
دوران جنگ و منازعه وآغاز یک تعامل جدید به مفهوم تغب بنیادی در ساختار
های گروه های قویم است  ،ودرجهت تحمل و دیگر پذیری ها سب میکند،
مینویسد  :افغانستان به سوی قانونمندی ونظم پذیری حرکت میکند و
همسایه گان ما باید این را بدانند .
ٔ
ٔ
رسمقاله روزنامه هیواد با عنوان تند «روسیه روسیاه  ،هنوز نه میشمد»
ٔ
اظهارات وزیران دفاع روسیه و هند را نشانه نگا تحقب آمب نسبت به مردم
افغانستان دانسته و افزوده است که مردم افغانستان با انتخابات وگزینش
زعیم آینده ء خود نشان دادند که با هم برادر و برابر اند و میان شان دشمت
های قویم و زبان وجود نه دارد  .رسمقاله به اهمیت انتخابات و مشوعیت
که انتخابات به دولت افغانستان داده است ،نب اشاره نموده است .
ٔ
رسمقاله روزنامه اراده نب تحت عنوان « روس ها باز چه خوان دیده اند؟»
ابراز داشته  :روس ها که قصد رسیدن به آب های گرم را داشتند ،باعث ویران
افغانستان گردیدند و از سال  1371تاکنون نب درتالش اند به نحوی مانع تأمی
ثبات و صلح وحرکت به سوی باز سازی افغانستان گردند .
ٔ
نویسنده رسمقاله اراده بر این باور است که وزیر دفاع روسیه با گفی این که
دولت افغانستان به سوی " پشتونبم " به پیش مبود  ،قصد دارد که میا ن
اقوام و مردم برادر افغانستان ،تفرقه ودشمت ایجاد کند درحایل که مردم
ٔ
افغانستان اینک مصمم اند تا کشور شان را که به وسیله روس ها ویران شده
دوباره آباد کنند ودیر نه خواهد بود که آن ها از روس ها خواهان جبان
خسارت شوند.
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جاوید لودین سخنگوی حامد کرزی یک روز پیش از ادای مراسم سوگند رییس
جمهور منتخب افغانستان ،هشدار داد که ادامه روابط برج کشورهای
همسایه با شماری ازگروهها و افراد در جهت تامی منافع این کشورها ،دخالت
در امور افغانستان تلف میشود.
به قول ن ن س  « ،برج تحلیلگران اظهارات آقای ایوانف را نشانه نگران
روسیه از به حاشیه رانده شدن برج گروه ها و افرادی عنوان کرده اند که در
سالهای گذشته رابطه نزدیگ با مقامات کرملی داشته اند» .
در این شگ وجود نه دارد که وزیر دفاع روسیه از روی دلسوزی برای خود این
ٔ
گروه ها و افراد و یا هم کدام بخش جامعه افغان  ،سخن نگفته  ،بل او نگران
ّ
منافع روسیه در افغانستان و منطقه است .روسیه در صدد حفظ و حتا
ٔ
تقویت نفوذ خود در منطقه آسیای میانه است  .افغانستان یگانه راه خارج از
کنبول روسیه برای کشور های آسیای میانه است که از طریق آن میتوانند با
جهان آزاد پیوند برقرار کنند  .به همی سبب است که روسیه تبدیل شدن
ٔ
افغانستان به حلقه وصل کشورهای منطقه و راه اتصال منطقه با جهان آزاد
را که با منافع تمام مردمان و کشورهای منطقه مطابقت دارد ،خطری برای
ٔ
ٔ
منافع استعماری و غب عادالنه خود در منطقه میداند  .و این نکته تازه ن
نیست  ،بل برابر با تاری خ استعمار تزاری در منطقه سابقه دارد  .ظهور و زوال
شوروی نب تغیب ماهون در این امر به وجود نیاورده است -چبی که تغیب
کرده است روپوش ها و راه ها و ابزار تحقق و تأمی این سیاست است .
ً
ً
حرف آقای ایوانوف ماهیتا اصال هیچ چب نوی نه دارد؛ کرملی  -همانند چند
ً
کشور مداخله گر دیگر -سال ها است ک عمال تحریک و شعله ور ساخی
اختالفات قویم ،زبان ،مذهت و سمت را در افغانستان دنبال کرده و آن را برای
ٔ
تحقق منافع استعماری و غبعادالنه روسیه ابزارسازی کرده است  .نو این
است که وزیر دفاع روسیه و آن هم به صورت آشکارا و پس از تصویب
موءافقتنامه های بن  ،چنی سخن گفته است.
گرچه برج تحلیل گران بر این باور اند که گفته های ایوانوف نویع عکس
العمل در قبال موضع غرب در رابطه به انتخابات اوکرایی و ابراز نگران از
موقعیت گروه های مورد حمایت روسیه در افغانستان بوده است  ،ویل شمار
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دیگری از آگاهان امور بر این باور اند که اظهارات وزیر دفاع روسیه تنها در حد
یک تهدید لفیط با هدف اعمال فشار برای شمول عناض و گروه های مورد
ٔ
نظر کرملی در کابینه جدید کرزی نیست و بعید از احتمال نه میدانند که
کرملی برای ن ثبات ساخی اوضاع افغانستان و برافروخی یک جنگ دیگر ،
پالن هان را نب طرح کرده باشد.
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جوالی 2005

تهدید را باید جدی گرفت
رسدی و تشنج در مناسبات افغانستان و پاکستان
ً
در مورد حضور و فعالیت تقریبا بدون مانع عناض و گروه های مسلح ضد
ٔ
دولت افغانستان  ،در قلمرو پاکستان شک و تردیدی وجود نه دارد .جامعه
ً
بی الملیل بر این حقیقت کامال آگاه است  .بازی کنون پاکستان کم و بیش بر
ٔ
طبق همان سناریوی سه دهه اخب به پیش مبود  :دست زدن به همه اشکال
ٔ
ممکنه مداخله در امور داخیل افغانستان و انکار رسیم از هرگونه مداخله در
امور داخیل افغانستان .امروز مقامات پاکستان دیگر انکار نه میکنند که در
زمان ریاست جمهوری شهید محمد داوود  ،دولت پاکستان از طریق آی اس
آی ( سازمان استخبارات نظایم پاکستان) به عناض اسالمگرای افغانستان
ٔ
کومک نمود تا به فعالیت های مسلحانه ضد دولت در افغانستان مبادرت
ّ
ورزند .آن چه که در فاصله میان سالیان  ، 1992 – 1978روی داد  ،حتا در
همان زمان نب بر همه گان آشکار بود  .نقش پاکستان در رویدادهای خونبار و
فاجعه آور دوره های تنظیم ساالری و طالت نب قابل انکار نیست  .امروز باز
مقامات پاکستان مرصانه از مداخله در امور داخیل افغانستان انکار میورزند ،
ٔ
ویل همه شواهد و مدارک دال بر این است که عناض ضد دولت افغانستان،
باز هم در قلمرو پاکستان پناه گرفته و کومک های مایل و لوژستیگ دریافت
میدارند .
در واقع پاکستان از مداخله در امور داخیل افغانستان دست بر نه داشته
است  .تنها چبی که فرق کرده است شیوه ها و شگردها و ابزارهای مداخله
است – مداخله ن که گاه در حد توطیه های پنهان بوده و گاه تا رسحد جنگ
اعالم ناشده رسیده است و گایه هم فراتر از آن ...
برج از عناض و حلقات در افغانستان مدیع اند که اگر افغانستان گویا از
ٔ
داعیه پشتونستان دست بردارد  ،دیگر پاکستان انگبه ن برای مداخله در امور
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داخیل افغانستان نه خواهد داشت  .شمار دیگر مدیع اند که گویا کارگردان
پس پرد ٔه این بازی نو پاکستان نب امریکا است  .نادرست بودن این ادعاها نیاز
به اثبات نه دارد  .بنیادگرایان پاکستان خواب ها و خیال های بسیار فراتر از
ّ
حتا  ،فراتر از افزدون بر عمق سباتبیک پاکستان و امثالهم .
این دارند-
بنیادگرایان پاکستان خواب این را میبینند تا افغانستان را به باتالق برای امریکا
نب مبدل بکنند  .به این صورت هم افغان ها به طور نهان از پا خواهند افتاد
و هم دامن نفوذ امریکا از منطقه برچیده خواهد شد و هم خواب بنیادگرایان
پاکستان برای تشکیل دولت بزرگ اسالیم -شامل پاکستان ،افغانستان و
کشورهای اسالیم آسیای میانه – ممکن خواهد گردید  .البته بنیادگرایان
اسالیم در پاکستان میخواهند تا چنی دولت تحت رهبی پاکستان تشکیل
شود .
گبیم که به فرض امریکا در افغانستان به رسنوشت شوروی مبتال گردد  ،سود
آن برای افغان ها و افغانستان یج خواهد بود ؟ پاسخ به این پرسش با توجه
به تجربه های دوره های جهاد  ،به قدرت رسیدن مجاهدین و فاجعه های
تنظیم ساالری و طالت و دست درازی های بالمانع کشورهای همسایه در امور
داخیل افغانستان  ،روشن است .
این روشن است که افغانستان در حالت حاض فاقد حد اقل توانان نظایم
دفاع از خود است  .همچنان گمان نه مبود که ارگان های استخباران
افغانستان نب توانان آن را داشته باشد تا توطیه ها و شبکه های مخفت را که
به حیث ستون پنجم عمل میکنند  ،کشف کرده بتواند  .در چنی رساییط و
در مقطع کنون بسیار مهم است تا افغان ها با همسون  ،همبسته یك و نشان
دادن یک پارچه یك میل در برابر آن نبوها و کشورهای خارجت که رسگرم
توطیه چیت بر ضد افغان ها و افغانستان هستند  ،واکنش نشان بدهند .
ً
به کسان که ظاهرا از موضع میل گرایانه سخن میگویند  ،نب باید یادآور شد
که گبیم همی فردا پس فردا  ،قوای امریکان و قوای ایساف از افغانستان
خارج گردند  ،به فردای آن یج رخ خواهد داد  ...مگر نه این است که
ٔ
افغانستان با سناریوی بسیار بدتر از آن چه در فاصله سالیان 2001- 1992
رخ داد  ،مواجه خواهد شد ؟ بدون شک که چنی خواهد بود – البته با نتایج
و پیامدهای نابودی آور برای افغانستان و افغان ها .
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ٔ
در مرحله کنون مبم ترین و اساس ترین وظیفه ن که در برابر ما افغان ها قرار
دارد این است تا تمام توان خود را روی بازسازی معاض و مؤثر افغانستان و
استفاد ٔه مؤثر از کومک های بی الملیل برای نیل به این هدف متمرکز سازیم .
در صورت نیل به این هدف و مبدل شدن به یک کشور پیشفته و ملت متحد
و توانا  ،دیگر ناگزیر به تحمل آن چه که امروز برای بقای میل ناگزیر به تحمل
آن هستیم  ،نخواهیم بود  .این است میل گران معقول افغان  .ما باید از
گذشته درس گرفته باشیم و بدانیم که تسلیم احساسات تند و تب شدن ،
دردهای ما را مداوا نه میکند  ،بل آن ها را عمیق تر و چرکی تر میسازد .میان
ٔ
انتخاب حضور امریکا و آیساف و یا برگشت به گذشته نه چندان دور مبدل
شدن به بازیچه ن در دست پاکستان و همسایه گان دیگر و قدرت های دیگر
منطقه ن  ،کدام یک بهب است ؟ آیا راه معقول دیگری جز این که با استفاده
از یاری بی الملیل بکوشیم تا به حیث یک ملت و یک کشور توانا  ،روی پای
خود بلند شویم  ،وجود دارد ؟ اگر کش البناتیف عمیل بهب داشته باشد ،
بفرمایید آن را ارایه بکند ...
ٔ
مسأله دیگر این است که افغانستان به حیث یک کشور این حق را دارد تا در
ٔ
مورد سیاست خارج خویش و نحوه تحقق آن بر اساس منافع و مصالح میل
خویش  ،در چهارچوب موازین شناخته شد ٔه روابط بی الملیل  ،تصمیم بگبد .
تصمیم در مورد مناسبات افغانستان با ایاالت متحد ٔه امریکا  ،مربوط به ملل
و دول این دوکشور است و افغان ها هیچ نیازی به سفارش های دیگران و به
ویژه کسان چون جبال حمید گل و امثال او ندارند .
ً
تا جان که مربوط به مناسبات افغانستان و پاکستان میگردد  ،طبعا عادی
ساخی آن با منافع هردو کشور و منافع صلح و امنیت در منطقه مطابقت
ٔ
دارد  .دو کشور بخواهند و یا نه خواهند  ،همسایه همدیگر اند  .آن چه را هم
که در گذشته در مناسبات دو کشور به وقوع پیوسته است  ،نه میتوان
دگرگون ساخت  .این دو کشور همسایه تنها کاری که کرده میتوانند آن است
ً
تا برای مناسبات متقابال مفید برای امروز و فردا تصمیم بگبند و مسایل به
مباث رسیده از دوران استعمار و دهه های پس از آن را بر مبنای موازین
ٔ
شناخته شد ٔه بی الملیل  ،حل و فصل نمایند  .تا جان که مربوط به مسأله
از بن تا بنبست و شکست -جلد اول

][49

ً
خط دیورند میگردد  ،طبعا این مسأله نب باید روزی حل و فصل گردد .
ٔ
پاکستان حاض نبوده و نیست تا این قضیه از طریق رجوع به یک مرجع معتب
قضان بی الملیل حل و فصل شود؛ چون میداند که در یک چنی روندی
بازند ٔه حتیم خواهد بود  .پس رایه که باق میماند  ،مذاکره رسیم میان دو
دولت است  .در صورن که تصمیم و اراد ٔه سیاس بر مبنای تعقل  ،عدالت
پسندی و نیت نیک برای حل این مسأله موجود باشد  ،راه های متعددی برای
ٔ
حل این قضیه بغرنج یافت شده میتوانند  .و ّاما  ،در حالت حاض و تحت
رسایط موجود  ،به نفع افغانستان نیست تا مذاکرات را با پاکستان روی این
ٔ
قضیه بغرنج آغاز نماید  .د راصل حکومت افغانستان در حالت حاض و
رسایط کنون نه میتواند و نه باید روی چنی مساییل با پاکستان وارد مذاکره
شود .وارد کردن فشار بر حکومت از سوی این یا آن گروه و جناح افغان  ،برای
ٔ
آغاز مذاکرات روی مسأله خط دیورند با پاکستان  ،در رسایط و زمان کنون ،
عمیل است مغایر با منافع و مصالح علیای میل و دلیل آن بر هر کش که از
امور سیاس کیم آگایه دارد  ،روشن است  .در گام نخست افغان ها باید
متحدانه از پاکستان بخواهند تا :
 پاکستان بدون قید و رسط به مداخله در امور داخیل افغانستان پایان دهدو پایه ها و پایگاه های این مداخالت را برچیند
 پاکستان باید ضمانت نماید که نبوهای نظایم آن با عادی شدن اوضاع ،ازنوار دیورند به مناطق وضع الجیش قبیل خود برخواهند گشت
 پاکستان باید ضمانت عدم تکرار مداخله در امور داخیل افغانستان را ارایهنماید
ٔ
ٔ
 پاکستان حد اقل باید مسؤولیت خود را در فاجعه یک و نیم دهه اخباعباف کند
 پاکستان باید حق ترانزیت آزاد اموال افغان را از طریق بندرکر یاج رعایتنماید
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در مقابل افغانستان نب باید متعهد به رعایت موازین حسن همجواری و عدم
ٔ
مداخله در امور داخیل بر اساس متقابل گردد  .با تحقق این مرحله  ،زمینه
ً
اعتماد متقابل فراهم خواهد شد و با رشد همکاری های متقابال مفید در عرصه
های اقتصادی  ،فرهنگ و سیاس  ،این زمینه گسبش بیشب خواهد یافت .
به دنبال آن و با عادی شدن اوضاع در افغانستان  ،طرفی خواهند توانست
ٔ
در فضای مناسب مذاکرات روی قضیه بغرنج مباث دور ٔه استعمار  -به سخن
روشن  :رسنوشت آن بخش از خاک های افغانستان که توسط استعمار
ً
ٔ
انگلیش به زور غصب و سپس جبا ضمیمه پاکستان گردیده است  -را آغاز
ً
کنند  .طبعا این مذاکرات در نهایت زمان به نتیجه خواهد رسید که هر دو
طرف از خود واقعبیت و انعطاف نشان بدهند .میان موقف کنون نوار دیورند
و دادن استقالل و یا خود مختاری به آن و یا هم پذیرش آن به حیث یک بخش
قلمرو پاکستان و یا افغانستان  ،ده ها طرح دیگر را میتوان ارایه کرد ؛ ویل مهم
این است تا طرج را یافت که هم مورد پذیرش هر دو طرف -افغانستان و
پاکستان  -باشد و هم حقوق مردمان پشتون و بلوچ آن طرف رسحد زیر پا
نگردد.
اگر پاکستان ها بخواهند تا افغانستان به صورت یک جانبه انرصاف خود را از
دنبال کردن قضیه اعالم و دیورند را به حیث رسحد دو کشور به رسمیت
ٔ
بشناسد  ،چندان شگفت برانگب نه خواهد بود و ّاما ارایه چنی طرج از سوی
ً
این یا آن شخص و گروه افغان طبعا در مورد ماهیت و نیات آن شخص و
گروه پرسش های جدن را بر میانگبد .شگ وجود نه دارد که در مذاکرات آینده
برای حل این قضیه گذشت ها و انعطاف های متقابل و داد و ستدها محتمل
و حت اجتناب ناپذیر خواهد بود  ،ویل طرح انرصاف یک جانبه  ،پیشاپیش
افغانستان را خلع سالح میکند  ،بدون آن که حد اقل ممکن را از طرف دیگر
ٔ
ّ
به دست آورده باشد .حتا ارایه چنی طرج از سوی این و یا آن گروه افغان ،
امید پاکستان را برای منشعب کردن افغان ها و انداخی آن ها بر رس و گردن
همدیگر روی این قضیه  ،افزایش میدهد.
در پایان الزم به یاد آوری که در اسناد رسیم دور ٔه استعمار انگلیش و
قراردادهای تحمییل آن بر جانب افغان  ،صحبت از خط دیورند نیست  ،بل
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اصطالح نوار دیورند به کار برده شده است  .بیل ،نه یک خط بل یک نوار،
رسحد میان افغانستان و هند بریتانوی بوده است که بخش از قلمرو
افغانستان و مربوط به افغانستان را نب اشغال کرده بود.
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جوالی 2005

یک مداخله گر و مقرص است ؟
پس از طرح اتهامات از سوی وزرای خارجه و دفاع روسیه در مورد این که گویا
حوادث در اندیجان ازبکستان در قلمرو افغانستان پالنگذاری شده است و
تندروان اسالیم از قلمرو افغانستان امنیت کشورهای آسیای میانه را بر هم
ٔ
مبنند  ،وزرات های دفاع و خارجه افغانستان با صدور اعالمیه ها و بیانیه ها
واکنش نشان داده و با رد این ادعاها ابراز امیدواری کردند که این اظهارت مبی
ٔ
موضع فدراسیون روسیه نه باشد -تجاهل عرفانه ن ثمر ؛ زیرا کور سیاست
هم میداند که روسیه کشوری نیست که در آن وزرا دیدگاه جدا از دیدگاه رسیم
حکومت را در مورد مسایل سیاست خارج ابراز دارند.
دیروز در رابطه به ادعاهای مطروحه از سوی مقامات روس  ،حامد کرزی
رییس جمهور افغانستان  ،نامه ن عنوان آقای والدیمب پوتی فرستاده است .
آقای کرزی در این نامه از جمله نوشته اند  " :بدینوسیله میخواهم به شما و
به مردم روسیه اطمینان دهم که دولت افغانستان به هیچ وجه اجازه استفاده
از قلمرو این کشور رابرای مقاصد تروریست و یا عملیات ن ثبات سازی در
کشورهای همسایه افغانستان و یا کشورهای منطقه و جهان نه خواهد داد"...
پرسش که پیش میآید این است که چرا روس ها در این مورد به جای حکومت
ازبکستان سخن میگویند  .مگر ازبکستان جزو قلمرو روسیه است ؟ مگر روس
ها بهب از حکومت ازبکستان از مسایل ازبکستان آگاه اند  .دیگر این که مراجع
روس هیچ سند و مدریك در مورد این ادعای خود ذکر نکرده اند .در این صورت
ٔ
پیش از ارسال نامه از سوی آقای کرزی  ،آیا بهب نبود تا وزارت خارجه
افغانستان در مالقان با سفب روسیه از او میخواست تا با مراجعه به مقامات
دولت متبوعش قضیه را روشن سازد که آیا برای این ادعاها سند و مدریك هم
موجود است  ،یا خب  .اگر سند و مدریك موجود میبود در آن صورت
افغانستان با استفاده از اطالعات ارایه شده توسط مراجع روس باید افراد و
ً
گروه هان را که احتماال در قضایا دست داشتند کشف و مورد پیگرد قرار
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میداد  .در غب آن بر همه گان روشن میشد که روسیه اتهامات ناروا و ن پایه ن
را علیه افغانستان مطرح کرده است .
و ّاما  ،غب قابل تصور است که در حالت حاض طالبان و یا القاعده در
افغانستان از امکانان برای این در دسبس داشته باشند تا عملیان را در آسیای
میانه به راه اندازند .در این صورت روس ها چرا و برای یج به اظهارات ضد
ٔ
افغان می یبدازند .واقعیت این است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
ٔ
و سپس تشکیل حکومت جدید توسط آقای کرزی و باز اینک در آستانه
انتخابات پارلمان روس ها با همچو اظهاران میخواهند بر افغانستان اعمال
فشار نمایند و حکومت افغانستان را به نرمش در برابر نبوهای فروپاشید ٔه
پروروس که اینک میخواهند دوباره خود را منسجم بسازند  ،وادار نماید و به
ٔ
آنان امتیاز بدهد .نکته دیگر همانا همیاری سباتبیک میان افغانستان و امریکا
است.
در این شگ وجود نه دارد که روس ها از روند انکشاف اوضاع در افغانستان ،
امباتوری شوروی و
امباتوری تزاری  ،تا ی
ناراض اند  .حکومات روسیه از زمان ی
پس از آن نه تنها خواب هان را در مورد افغانستان در رس می یبورانیده اند  ،بل
پالن های عملت را نب روی دست داشته اند  .حد اقل خواست روس ها این
ٔ
است تا افغانستان بار دیگر به منطقه حایل مبدل شود – همان موقف که
استعمار روس و بریتانوی در مورد آن در قرن گذشته به توافق رسیده بودند .
ٔ
در آستانه آغاز عملیات ایتالف ضد تروریست در افغانستان  ،مقامات روسیه
ً
ضاحتا شمال افغانستان را به حیث زون منافع روسیه اعالم کردند  .روس ها
کوشیدند تا با پشتیبان متحدین خود در افغانستان  ،این مفکوره را عمیل
بسازند و هنوز هم از این کوشش ها دست برنه داشته اند .
افغانستان در قرن گذشته با تعقیب سیاست بیطرق و عدم انسالک  ،کوشید
تا خود را از خصومت میان رسق و غرب به دور نگهدارد  .و ّاما  ،روس ها با
ٔ
مداخله و تجاوز خود بر افغانستان بر این موقف و سیاست افغانستان نقطه
ٔ
پایان نهادند  .دیگر برگشت افغانستان به منطقه حایل نه به نفع افغانستان
ٔ
است و نه هم به نفع کشورهای آسیای میانه  .افغانستان امروز دارد به حلقه
وصل کشورهای منطقه مبدل میشود و به پیل برای وصل آسیای میانه با
جهان  .نگران و ناراحت روس ها درست از همی امر منشأ میگبد ؛ زیرا روسیه
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هنوز هم از ادعای خود در مورد آسیای میانه دست بر نه داشته است و
ٔ
آسیای میانه را منطقه نفوذ انحصاری خود میشمارد  .تبدیل شدن افغانستان
به پل اتصال آسیای میانه با جهان ،این خواب روسیه را برهم مبند  .در همی
ً
راستا است که همکاری سباتبیک افغانستان و امریکا  ،نب روسیه را جدا نگران
رسنوشت منافع استعماری اش در منطقه ساخته است .
افغانستان به حیث یک کشور آزاد و مستقل  ،حق دارد تا خود در چهارچوب
قوانی و مقررات بی الملیل پذیرفته شده  ،در مورد مسایل سیات خارج
ٔ
خودش و انتخاب دوستان و متحدین خودش در عرصه بی الملیل تصمیم
ً
بگبد  .روسیه هیچ حف بر گردن افغان ها و افغانستان نه دارد  .اصال روسیه
نخست باید غرامات ده ها میلیارد دالری تجاوز نظایم بر افغانستان را که
ٔ
ٔ
کشورما را به ویرانه سوخته مبدل کرد و جامعه افغان را رساپا پر از زخم های
ً
خونی ساخت  ،یببدازد و رسما از مردم افغانستان به خاطر جنایان که مرتکب
شده است  ،معذرت بخواهد  .تنها در این صورت افغانستان میباییست
مناسبات عادی را با روسیه برقرار کند  .کسان که تنها برای رسیدن به قدرت
و بقای قدرت خود از این حق مسلم افغانستان ضف نظر کردند  ،در واقع با
آنان که به زور تانک های روس به قدرت رسیدند  ،فرق ندارند .
دیگر این که روسیه وکیل بالتوکیل کشورهای آسیای میانه نیست  ،تا از آن ها
نماینده یك کند  .کشورهای آسیای میانه اگر مشکل و مسأله ن با افغانستان
دارند  ،خود باید آن را با افغانستان مطرح بکنند  .مردمان آسیای میانه
فراموش نکرده اند و نه باید فراموش بکنند که روسیه چه گونه با سیاست
های محیالنه آنان را به اسارت درآورد  .دیگر این که دولت های آسیای میانه
ٔ
باید بدانند که با استبداد و فسادی که به آن مبتال هستند و با بسی همه منافذ
برای ابراز نظر و اعباض از سوی مردم  ،آنان را به سوی عصیان و شورش
سوق میدهند  .رسکوب نبوهای دیموکرات و اپوزسیون دموکرات  ،سبب
میشود تا عناض و حلقات افرایط از این موج نارضایت مردم تغذیه نمایند .
ٔ
حکومت ها و زمامداران مستبد و خودکامه آسیای میانه  ،میخواهند به هر
ّ
قیمت که باشد  ،مادام العمر بررس اقتدار بمانند  .اینان حتا  ،حاض اند تا به
بهای گران قربان کردن کشورها و مردمان آسیای میانه به پیشگاه پالن های
ٔ
آزمندانه استعماری روسیه  ،پشتیبان کرملی را با خود داشته باشند  .هر قدر
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اینان به استبداد رو کنند و هر قدر که برای داوم حکمران استبدادی خود در
برابر نیات استعماری روسیه رس خم کنند  ،همانقدر انزجار و نفرت بیشب
مردم خود را خواهند خرید .
با فروپاس شوروی  ،عرص استعمار روس در آسیای میانه نب به رس رسید و
کرملی دیگر توان آن را نه دارد تا به دور آسیای میانه و اروپای رسق  ،حصار
آهنی بکشد؛ چون نه دیگر افسون ایدیولوژیک دارد  ،نه توان اقتصادی و
ٔ
سیاس کسب مقام ابرقدرت بودن را  .روسیه تنها سالح زنگ زد ٔه تجربه
سیاس و دیپلوماتیک استعماری را در دست دارد  .همچنان  ،شگ نیست که
رسسبده
روسیه مباث کا یك ن را در اختیار دارد و عناض و شبکه هان از عناض
ی
و مزدور را – هم در افغانستان و همه در منطقه  .اینان میتوانند به اشارهٔ
روسیه اوضاع را در افغانستان و کشورهای دیگر متشنج سازند .
ٔ
حکومت افغانستان در کنار دیپلماس کج دار و مریز با روسیه  ،باید متوجه
عناض و شبکه های مخف کا یك ن در افغانستان باشد – شبکه ن که عناض
متعددی را در بر میگبد و در رسایط معییت میتواند به اعمال بسیار مخرب
دست زند  .شناسان این شبکه و اقدامات الزم برای خنت کردن آن امر بسیار
ضوری است  .در این صورت مار سیاست روسیه در افغانستان ن دندان
خواهد شد  ،نه با ارسال نامه از سوی آقای کرزی به تزار والیمب پوتی .
شگ وجود نه دارد که عناض پرو روس  ،در برابر اتهامات کنون روسیه همان
گونه ساکت باق مانده اند که سه و نیم سال پیش در برابر ادعای روسیه در
بار ٔه اعالم شمال افغانستان به زون منافع روسیه سکوت کردند  .عناض و
نبوهای میل  ،وطندوست و دموکرات افغان باید در برابر اتهامات و اقدامات
ضد افغان روسیه همانگونه متحدانه و یک پارچه
واکنش نشان بدهند که در برابر توطیه های ضد افغان پاکستان و یا هر کشور
و نبوی دیگری باید نشان بدهند  .درست به همان دلییل که نیاز به آن را در
بخش واکنش به سیاست های ضدافغان پاکستان متذکر شدیم .
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ی
پارلمای -آزاد ّ ،اما غب عادالنه
انتخابات
ٔ
شگ نیست که برگزاری انتخابات پارلمان درافغانستان نه تنها مرحله مهم و
ٔ
نهان مؤافقتنامه های بن به شمار مبود  ،بل بر روندهای بعدی و رسنوشت
امر صلح و دیموکراس در افغانستان میتواند اثرات مهیم بر جا نهد  .و ّاما ،
این انتخابات ،در رساییط برگزار میشود که بخش بزریك از افغانستان در اثر
ٔ
فعالیت های مسلحانه ضد دولت ناامن گردیده و در بخش باق مانده نب که
ً
اکبا تحت حکمروان فرماندهان مسلح محیل است  ،از رعایت قانون و احبام
به حقوق مردم کمب اثری به چشم میخورد  .مخالفت طالبان و رسکا با
انتخابات پارلمان و دست زدن به هر اقدام ممکن برای ناکام سازی آن نیازی
به کند و کاو نه دارد .و ّاما  ،کم نیستند عناض  ،حلقات و گروه های دیگری
هم که یک انتخابات آزاد و عادالن ٔه قانون را به نفع خود نه میدانند .
در رابطه به انتخابات پارلمان به عالو ٔه رسایط امنیت نکات عمد ٔه دیگری که
موجب نگران میگردند این ها اند :
 شمار کثبی از نامزدها متهم به ارتکاب جنایات جنگ اند و در این موردصدها شکایت نب از سوی مردم ارایه شد ؛ ّ
واما  ،هیچ یک از متهمی از سوی
ٔ
کمیسیون مربوطه به نام این که حکم محکمه با صالحیت در مورد محکومیت
افراد متهم وجود نه دارد  ،سلب صالحیت نشدند
 استفاده از منابع مایل و قدرت غبقانون توسط جنگ ساالران  ،گروه هایمسلح غبقانون  ،شبکه های وابسته به کشورهای خارج  ،قاچاقبان مواد
مخدره .سایرگروه هان که تأمی امنیت  ،ثبات و حاکمیت مردم در افغانستان
را به ضر خود میدانند
 -واداشی کاندیدان مستقل به انرصاف از نامزدی شان
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 فقدان احزاب و نبوهای سیاس منسجم رسارسی میل هوادار دموکراس پیچیده یك سیستم انتخابات و ن تجربه یك مردم در این رابطه عدم آشنان مردم و خود کاندیدان از وظایف پارلمانٔ
با توجه به مراتب باال و با در نظرداشت این که همه کاندیدان  -به جز  11نفر
از میان نزدیک به شش هزار کاندید – حق اشباک در انتخابات را کسب کرده
اند و همچنان به دلیل این که رأی گبی رسی خواهد بود  ،الاقل از این نظر
میتوان گفت که انتخابات " آزاد" خواهد بود  .و ّاما ،در مورد این که انتخابات
عادالنه نب باشد  ،جای شک و تردید وجود دارد.
در این میان هنوز در مورد یگ از شاخص های اصیل که همانان مبان
مشارکت مردم باشد  ،تا هنوز پیشبیت قطیع دشوار است  .برج تحلیل گران
بر این باور اند که ممکن است مبان مشارکت مردم در این انتخابات کمب از
سطح انتخابات ریاست جمهوری باشد  .شمار دیگری از تحلیل گران بر خالف
بر این باور اند که مبارز ٔه انتخابان کاندیدان در محالت  ،میتواند موجب
مشارکت گسبد ٔه مردم در انتخابات گردد  .کم نیستند کسان هم که باور دارند
در نهایت اراد ٔه مردم بر هر گونه دشواری غالب خواهد آمد و یک پارلمان که
به صورت نست از مردم نماینده یك کند به وجود خواهد آمد .
به هر رو  ،در صورن که عناض هنجارگریز بتوانند اکبیت کرس های پارلمان
ّ
را به دست بیاورند و یا هم حتا به حیث یک اقلیت پرشمار در پارلمان نفوذ
بکنند  ،شگ نیست که پارلمان قادر به آن نه خواهد بود تا نقش مثبت را در
امر حرکت افغانستان به سوی دیمکراس  ،ایفا کند ،بل به احتمال قوی به
یک عامل بازدارنده و تشنج آور مبدل خواهد شد .
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انتخابات  -سمهم گبی در انتخاب رسنوشت میل
پس از روند شتابند ٔه سه سال اخب در مسب مهار کردن بحران و بازسازی نهاد
فروپاشید ٔه دولت  ،مردم افغانستان فراخوانده شده اند تا به روز یک شنبه
بیست و هفتم سنبله سال  (1384هژدهم ماه سپتامب  )2005نماینده گان
شان را برای شورای میل و شوراهای محیل انتخاب کنند .
این انتخابات در رسایط دشوار و پیچیده ن برگزار میشود :از یک سو طالبان
و متحدین شان فعالیت های مسلحانه را برای ن ثبات ساخی اوضاع در ماه
های اخب توسعه و تشدید بخشیده اند و از جانب دیگر در روند ثبت نام و
تثبیت صالحیت نامزدها برای کرس های شورای میل و شوراهای محیل -
همانند انتخابات ریاست جمهوری  -مصلحت جون های سیاس و مسامحه
با واقعیت های موجود بر احکام روشن قوانی نافذه  ،غلبه کرده است .
بیل  ،شمار نامزدهان که متهم به ارتکاب جنایات جنگ و نقض ضی ح حقوق
بش اند و نب شمار نامزدهان که به گروه های مسلح غب قانون وابسته یك
دارند  ،اندک نیستند .همی اکنون نب کمیسیون رسیدیك به شکایات از
نامزدهای انتخابات  ،رسگرم بررس هزار مورد شکایت رسیده از کابل و دیگر
نقاط کشور است ؛ ویل از آن جان که بیش از چند روز به انتخابات باق نمانده
است ،گمان نه مبود که این نامزدها سلب صالحیت شوند .
ٔ
اگر جنبه حقوق قضیه را هم کنار بگذاریم  ،باز هم میبینیم که شمار زیادی از
نامزدها از نظر اندیشه ن ،سیاس  ،برنامه ن و شماری نب از نظر سازمان ،
ٔ
به احزاب و تنظیم های مسؤول در بحران بیش از دو نیم دهه اخب وابسته اند
و یا هم کم ازکم در عمل همان خط های فاجعه آور را دنبال میکنند  .متأسفانه
هنوز هم کم نیستند شمار روشنفکران که توان خود را در خدمت این گروه ها
ٔ
قرار میدهند و بر زخم های خونی جامعه افغان نمک و رسکه میپاشند .شمار
این گونه روشنفکر نمایان نب در میان نامزدهای کرس های نماینده یك مردم
کم نیستند.
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ً
ٔ
گرچه فهرست احزاب قانونا ثبت شده در افغانستان بسیار دراز است ،ویل در
این میان حفر ٔه سیاه فقدان احزاب سیاس باورمند به دموکراس  ،متعهد به
همبسته یك  ،وحدت میل و منافع میل و دارای توان  ،اعتبار و نفوذ رسارسی
میل  ،مانند گذشته بسیاری از شانس ها و امکانات برای حل درست  ،پایدار و
مؤثر مسایل حاد و اساس امروز و فردای افغانستان را نابود میسازد .
گبیم که انتخابات آزاد هم باشد  ،باز هم متأسفانه الاقل از این نظر منصفانه
نیست که در یک سو نامزدهان قرار دارند که کازار تبلیغات انتخابان شان از
منبع داران های چپاول شد ٔه میل و درآمد های رسشار قاچاق مواد مخدره و
منابع غبقانون دیگر تمویل میشود و در سوی دیگر کاندیدان که پول و امکان
مالت برای این کار ندارند .
با توجه به واقعیت های یاد شده  ،میتوان دریافت که عناض و گروه های
هنجار گریز برای برنده شدن  ،امکانات و فرصت های نه چندان کیم را در
اختیار دارند .درک این که در صورت کسب اکبیت توسط اینان ،به ویژه در
ٔ
مرحله حساس کنون  ،رسنوشت میل با یج چالش هان مواجه خواهد شد ،
نبچندان دشوار نیست .
از سوی دیگر از آن جا که انتخابات رسی است و در هر حوزه کم از کم نامزدی
که بتواند به صورت بهب از منافع و خواست های مردم نماینده یك کند و نقش
سازنده ن را به حیث نمایند ٔه مردم در شورای میل و یا هم شوراهای محیل
ایفا نماید  ،موجود است و نب مردم عناض و گروه هان را که در بروز  ،توسعه
و تداوم بحران ها و فاجعه های گذشته مسؤولیت دارند  ،میشناسند  ،لذا
ٔ
میتوان گفت که چانس انتخاب نامزدهای شایسته نماینده یك از مردم نب اندک
نیست .
متأسفانه مشکیل که احتمال دارد تا این یا آن حد بر تصمیم بخش از رأی
ً
ٔ
دهنده گان قویا اثر بگذارد این است که هنوز هم در مورد قضیه جنایات،
ٔ
داوری ها و برخوردها تا حدی در سایه احساسات و حساسیت های قبیله ن،
مذهت  ،سمت و زبان قرار دارند و عناض و گروه های هنجار ناپذیر هم
سخت در تالش اند تا این گونه احساسات  ،جانبداری ها و احساسات را دامن
بزنند و در این تنور سوزان « نان » منفعت خود را یببند .
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در چنی رساییط انتخابات کنون حایز اهمیت ویژه ن است و میتواند بر مسب
ً
انکشاف اوضاع قویا اثر بگذارد :
اگر نامزدهای واجد رسایط برای نماینده یك واقیع از منافع و مصالح علیایامروز و فردای مردم افغانستان اکبیت را بسازند  ،این انتخابات میتواند منتج
به آن شود که روند باز سازی افغانستان در مسب سالم قرار بگبد.
اگر نامزدهای هنجار گریز و ن اعتنا به منافع و مصالح علیای امروز و فردایمردم افغانستان و رسنوشت افغانستان  ،اکبیت را بسازند  ،در آن صورت
عامل بسیار نبومندی برای فرولغزیدن دوباره افغانستان در رساشیب یک
ٔ
فاجعه نابودی آور دیگر رس بلند خواهد کرد که مهار کردن آن با ابزار قانون ،
ناممکن به نظر مبسد.
درست به همی دلیل است که اشباک در انتخابات و دادن رأی به نامزدهای
ٔ
ٔ
ٔ
شایسته نماینده یك از مردم  ،در این مرحله حساس یک وظیفه میل و انسان
هر شهروند افغانستان گردیده است .
و ّاما  ،آیا هر شهروند میتواند بر نتایج انتخابات اثر بگذارد ؟
بیل  ،مجموع آرأی هر حوز ٔه انتخابان که از روی آن برد و باخت نامزدها تعی
میگردد  ،در واقع جمع رأی هان است که تک تک توسط یکایک رأی دهنده
ّ
گان به صندوق انداخته میشوند  -همه میدانیم که دریا ها و حتا بحرها هم از
قطره های کوچک باران ساخته شده اند...
ٔ
بیل  ،ما در آستانه انتخابات قرار داریم ؛ و ّاما  ،همی اکنون نب اگر همه کسان
ٔ
که خواهان برگزاری سالم انتخابات و انتخاب نامزدهای شایسته نماینده گان
از مردم هستند و امکانان هم در اختیار دارند  ،وارد میدان شوند و با استدالل
نبومند و قابل فهم برای مردم  ،آنان را برای اشباک در انتخابات و دادن رأی
ٔ
به نامزدهای شایسته نماینده یك از مردم  ،تشویق کنند و چهره های واقیع
ٔ
عناض و گروه های دارای سابقه ارتکاب جنایت ،خیانت و ارتکاب اشتباهات
بزرگ  ،وابسته گان مافیای مواد مخدره و امثالهم را افشا سازند و نقاب شعبده
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ٔ
بازان را که میخواهند با « سحر» کلمات فریبنده  ،آتش فتنه مخالفت های
قویم  ،زبان  ،مذهت  ،منطقه ن و سمت را داغ کرده و در این تنور نابودی
آور « نان » منفعت خود را یببند – یج این کار را از روی عقده کنند و یا از
روی نادان و یج هم از روی وابسته یك ها با سازمان های رسی کشورهای
بیگانه – از روی شان بردارند و نیات شوم آنان را افشا سازند و روشن کنند که
چنی گرایش هان چرا ،یج گونه و تا یج پیمانه ن برای رسنوشت میل و
رسنوشت هر شهروند افغانستان خطرناک است  ،در آن صورت میتواند
ٔ
مطمی گردید که این انتخابات به نقطه چرخشت در روند بازسازی افغانستان
مبدل خواهد شد .
پارلمان متشکل از نماینده گان واقیع مردم  ،نه تنها با کار قانونگذاری بل
همچنان به حیث ارگان نظارت بر اجراأت حکومت  ،نقش مهیم در مبارزه با
فساد و خودرسی و قانون شکت ایفا خواهد کرد .این کار هم یک ضوت حیان
ً
ً
است و هم کامال ممکن  -کامال ممکن مشوط بر این که همه عناض و گروه
های باورمند به فردای بهب افغانستان  ،در یک صف واحد قرار بگبند و با هم
و با تمام توان بکوشند تا مردم افغانستان از این آزمون رسبلند برون شوند.
این آیند ٔه بهب از نظر ما آن است تا در افغانستان آزاد  ،آباد  ،رسبلند و یک
ٔ
پارچه  ،همه شهروندان ضف نظر از خاستگاه های قویم  ،زبان  ،عقیدن ،
ٔ
مذهت و سمت  ،دارای حقوق قانون برابر و فرصت های برابر استفاده عمیل
از این حقوق خودشان باشند و یک ملت قوی و واحد را تشکیل بدهند و هر
شهروند برابر با توانش با کار سازنده ن که انجام میدهد هم یک زنده یك
آبرومندانه را برای خودش فراهم کرده بتواند و هم سهمش را در پیشفت و
ٔ
رفاه جامعه افغان و آبادان و پیشفت کشورش ایفا کند  .برای فراهم آوری
رسایط و زمینه ها برای این امر  ،افغانستان به یک دولت توانا ،عاری از فساد
و مورد اعتماد مردم نیاز دارد و مردم از جمله از طریق انتخاب نماینده گان
ٔ
واقیع و شایسته اعتماد شان برای شورای میل و شورا های محیل میتوانند در
ٔ
این امر میل و رسنوشت ساز ،سهم شایسته خود شان را ایفا بکنند .
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سپتمب ۲۰۰۵
۲۰
ر

کاهش م یبان مشارکت مردم در انتخابات
و علل و پیامدهای احتمایل آن
گرچه تا روشن شدن نتایج انتخابات در افغانستان باید کم ازکم دو هفته چشم
به راه ماند  ،و اما با آن هم همی اکنون چند نکته روشن گشته اند:
 مشارکت مردم در انتخابات پارلمان در برابری با انتخابات ریاست جمهوری،ٔ
به گونه چشمگب اندک بوده است
 مخالفی نه توانستند مانع از برگزاری انتخابات شوندٔ
 هیچ ادعای جدن در مورد مداخله دولت در انتخابات مطرح نه شده استتحلیل گران در مورد این که چرا مبان مشارکت مردم در انتخابات حدود بیست
و سه درصد کم تر از انتخابات ریاست جمهوری بود  ،علل گوناگون را برشمرده
اند که آن ها را میتوان چنی خالصه کرد :
 -1حضور شمار کثب  ،فعال و پر زرق و برق جنگ ساالران که مردم را از
انتخابات دلزده ساخت
 -2مردم از این که پس از انتخابات ریاست جمهوری حد اقل توقعات شان
برآورده نه شده است ،دلشد شده اند
 -3مردم از جایگاه و اهمیت پارلمان و شوراهای والیت به حد کاق آگایه
نداشتند
در مورد این که کدام یک از این علل بیشب از دیگر علل باعث کاهش مشارکت
مردم شده است ،دشوار است در کشوری که میکانبم معاضی برای سنجش
ذهنیت عامه وجود نه دارد  ،به صورت دقیق سخن گفت .
از بن تا بنبست و شکست -جلد اول

][63

ً
برج مقامات دولت و نب مؤظفی ملل متحد ابراز داشته اند که معموال در
کشورهای دیگر نب سهم گبی مردم در انتخابات پارلمان در برابری با انتخابات
ریاست جمهوری کمب است و از سوی دیگر ممکن است که برگزاری دو
انتخابات در مدت کمب از یک سال برای مردم خسته یك آور بوده باشد.
تصور این که کاهش مبان مشارکت دلیل امنیت داشته بوده باشد  ،به دلیل
این که مبان مشارکت در والیان مانند قندهار بلند تر بوده است  ،چندان
موجه خوانده نه شده است.
برج تحلیل گران کبت شمار کاندیدان را نب از شمار علل کاهش مشارکت
مردم در انتخابات معرق کرده اند  .و ّاما  ،این استدالل چندان دقیق به نظر
نه مبسد  ،زیرا اگر این کاندیدان اعتبار الزم را میان مردم میداشتند  ،در آن
صورت باید میتوانستند هواداران خود شان را برای مشارکت در انتخابات
بسیج بکنند .
کاهش مبان مشارکت مردم در انتخابات  ،همچنان نشان میدهد که گروه ها
و عناض سالم اندیش و هواخواه دموکراس  ،نه توانستند در مبارزات
انتخابان توانان چندان از خود برای رسانیدن پیام شان به مردم و جلب نظر
مردم  ،نشان بدهند .
به نظر تحلیل گران خوشبی  ،مهم این است که انتخابات پارلمان و شوراهای
ً
والیت بدون دشواری های جدی برگزار شد  .طبعا از دید کسان که مسؤولیت
ٔ
تدارک و سازماندیه انتخابات ،تأمی امنیت انتخابات و تحقق آخرین مرحله
توافقات بن را بر عهده داشتند  ،برگزاری انتخابات به خودی خود امر مهیم
به شمار مبود .
ٔ
ٔ
و ّاما  ،مسأله مهمب این است که یج کسان در نتیجه این انتخابات به شورای
میل و شوراهای والیت راه خواهند یافت .
با توجه به امکانات گسبده ن که جنگ ساالران و عناض هنجارگریز دیگر در
ٔ
اختیار داشتند و از آن در روند کارزارهای انتخابان شان به گونه وسییع کار
گرفتند و با توجه به مبان اندک مشارکت مردم در انتخابات  ،این هراس ن
پایه نیست که جنگ ساالران و وابسته گان شان و عناض هنجارگریز دیگر ،
به گون ٔه گسبده در پارلمان و شوراهای محیل حضور یابند .
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ٔ
ٔ
با توجه به تجربه کار پارلمان های دهه قانون اساس ( - )1974-1964با
وجودی که وکالی آن دوره ،در رسایط صلح آمب و عادی انتخاب شده بودند
 و با توجه به اثرات  ،نتایج و پیامدهای بحران های خونیت که افغانستان ازرس گذرانده است و با توجه به ترکیب نامزدان و امکان راه یافی شمار کثبی از
ٔ
عناض هنجار گریز و دارای سابقه نامطلوب  ،به پارلمان و شوراهای والیت و
با توجه به خالی موجودیت احزاب نبومند هوادار دموکراس  ،این پیشبیت
غبواقعبینانه نیست که تا رسیدن به زمان و رساییط که پارلمان و شوراهای
والیت در افغانستان بتوانند نقش باید و شایدی ایفا بکنند  ،هنوز راه درازی
درپیش است .
تا جان که به کاهش مبان مشارکت مردم در انتخابات ارتباط میگبد باید گفت
ٔ
ٔ
که این بدون شک نشانه هوشدار دهنده ن به آقای کرزی و جامعه بی الملیل
است  -هوشدار در مورد این که مردم دارند کم کم خوشبیت شان را به علت
ٔ
عدم ایفای وعده هان که آقای کرزی و جامعه بی الملیل به مردم افغانستان
داده اند  ،از دست میدهند  .نه میتوان پیشبیت کرد که واکنش آقای کرزی و
ٔ
جامعه بی الملیل به این هوشدار یج خواهد بود  -باید انتظار کشید و دید که
ً
اصال آنان این مسأله را به بررس خواهند گرفت و به آن توجه خواهند کرد و
یا خب .
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ٔ
ٔ
ٔ
رسمقاله شماره  ۳۰مجله آسمای  -اگست سال۲۰۰۵

توفان در تنور تابستان
ٔ
امسال همراه با گرم شدن هوا  ،مبان فعالیت های مسلحانه ضد دولت نب
ٔ
در افغانستان به پیمانه نگران آور افزایش یافته است  .همچنان به نظر
ٔ
ٔ
کارشناسان فعالیت های مسلحانه ضد دولت  ،از نظر کیف نب وارد مرحله
نویت شده و از انسجام و سازماندیه بهبی برخوردار گردیده است.
برج کارشناسان و شماری از مقامات دولت مدیع اند که یک برنامه
منسجم برای ن ثبات سازی و دامن زدن به ناامت در افغانستان  ،به جریان
انداخته شده است  .گفته شده که نبوهای معی و برج حلقات محافل
حاکمه و ارگان های خاص رسی در برج کشورهای همسایه در طرح  ،رهبی
ّ
حتا تحقق این پالن به گون ٔه مستقیم و غبمستقیم دست دارند.
و
هدف این ی
سبات ربی چ میتواند باشد؟
تصور این که طراحان سباتبی ن ثبات سازی افغانستان  ،تنها و تنها برهم
زدن انتخابات پارلمان را هدف قرار داده باشند  ،چندان منطف به نظر نه
مبسد .
همه شواهد و قراین نشان میدهند که پاکستان به رغم تعهد ظاهری در امر
مبارزه با تروریزم و همکاری برای تأمی صلح و امنیت در افغانستان ،هنوز هم
به خاطر رسیدن به منافع آزمندانه و غب مشوع  ،از دنبال کردن
« جنگ اعالم ناشده » علیه افغانستان  ،دست برنه داشته است .اظهارات
ٔ
اخب موالنا فضل الرحمان در مورد « سیاست منافقانه حکومت پاکستان »
بخش از این « ارسار» ضد افغان را افشا کرده است.
در این میان در حایل که تمام چشم ها متوجه پاکستان گردیده است  ،نه باید
فراموش کرد که برج کشورها و قدرت های همجوار دیگر نب  ،در واقع در
صف مخالفان بالقوه قرار گرفته اند.
اتهامات ن پایه و اظهارات منف و تحریک آمب وزرای خارجه و دفاع روسیه
ٔ
در مورد افغانستان  ،تقاضای جلسه شانگهای – روسیه  ،چی و کشورهای
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آسیای میانه – در مورد تعی زمان برای خروج قوای امریکان از آسیای میانه ،
بسته شدن پایگاه اکماالن امریکا در ازبکستان  ،وضعیت مناسبات ایران و امریکا
و رویارون های احتمایل آن ها  ،اظهارات محافل بنیادگرای مذهت در
ایران ،همه و همه نشانه های آغاز وزش بادهای مخالف اند که میتوانند بر
اقلیم سیاس و وضعیت امنیت در افغانستان  ،اثرات مخرن وارد بکنند .
هیچ شگ وجود نه دارد که روسیه  ،چی و ایران از حضور امریکا و غرب در
ً
افغانستان  ،جدا نگران دارند  .ویل این کشورها هم بر مبنای قطعنامه شورای
امنیت سازمان ملل و هم موأفقتنامه های بن  ،روند جاری در افغانستان را به
رسمیت شناخته و دارای مناسبات کامل دیپلماتیک با افغانستان هستند و از
نظر مقررات بی الملیل باید بپذیرند که افغانستان حق دارد به حیث یک کشور
مستقل ،سیاست داخیل و خارج خودش را خود تعیی کند -درست همان سان
ٔ
که این کشورها میکنند و مداخله خارج در امور داخیل خود را اجازه نه
ٔ
میدهند  .در این میان به خصوص روسیه -به مثابه وارث شوروی سابق – تا
ً
به خاطر تجاوز نظایم ویران کننده اش  ،رسما از مردم افغانستان معذرت
نه خواهد و برای پرداخت غرامات ویران ها و ضایعات ناس از این
ً
تجاوز ،ابراز آماده یك نکند  ،اصال هیچ حف نه دارد تا در مورد افغانستان
سخن بگوید .
برج ها برگشت افغانستان را به موقف بیطرق عنعنه ن و عدم
انسالک  ،یگانه راه چاره برای اجتناب از بروز تشنجات جدید  ،معرق
میکنند .
و ّاما  ،آیا افغانستان در حالت حاض  ،قادر است تا بدون هم پیمانان نبومند،
از مداخالت قدرت ها و کشورهای همجوار در امور داخیل اش جلوگبی
ٔ
کند – آن هم در حایل که در یط دو نیم دهه اخب طرف های مداخله گر
خارج هر کدام ستون پنجیم هم در افغانستان تشکیل داده اند ؟ آیا
افغانستان بدون کومک های ملیارد دالری غرب قادر به تمویل روند بازسازی
کشور خواهد شد ؟
ً
شوروی -در واقع روسیه  -با تدارک کودتای نظایم و نهایتا تجاوز مسلحانه بر
افغانستان بیطرف و غب منسلک  ،خود بر موقف ن طرق و عدم انسالک
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ٔ
ٔ
افغانستان نقطه پایان نهاد  .همچنان سیاست های آزمندانه طرف های
درگب خارج  ،پس از خروج قوای شوروی و فروپاس شوروی ،سبب آن گردید
تا با فروپاس کامل نهاد دولت و انحالل قوای مسلح  ،افغانستان در سال
ٔ
 1992وارد مرحله نوی از بحران گردیده و به کشور پارچه پارچه و غبقابل
ٔ
اداره و به میدان بزکش ن رحمانه کشورها و قدرت های همجوار مبدل گردد
و بازهم مصایب و رنج های بیکران بر مردم افغانستان تحمیل شود.
ٔ
با توجه به تجربه تلخ گذشته – دور ٔه ملوک الطوایف تنظییم و استبداد خشن
و سیاه دور ٔه طالت – و ترس از سقوط دوبار ٔه افغانستان به رساشیب نابودی
ٔ
آور گذشته است که مردم افغانستان از همکاری جامعه بی الملیل برای
ٔ
تحقق برنامه بن استقبال کردند  .حال که با انتخابات پارلمان این برنامه به
ٔ
آخرین مرحله خود مبسد  ،اوضاع و احوال نشان میدهد که هنوز افغانستان
ٔ
قادر نیست تا به تنهان مسأله حیان تأمی امنیت داخیل و خارج و تداوم
روند عادی سازی اوضاع و رسیدن به صلح و ثبات پایدار را تأمی کند  .با توجه
ٔ
ٔ
به تجربه تلخ گذشته نه چندان دور  ،پیشبیت این که همسایه ها و
قدرت های همجوار در رسایط فقدان یک عامل بازدارند ٔه نبومند  ،با
افغانستان یج خواهند کرد  ،هیچ دشوار نیست .
ٔ
اگر کشورهای همسایه و قدرت های همجوار بخواهند بر پایه موازین شناخته
ً
شد ٔه روابط بی الدول با افغانستان مناسبات دوستانه و همکاری های متقابال
مفید داشته باشند  ،هیچ دلییل وجود نه دارد تا افغانستان از چنی گرایش
استقبال نکند  .روشن است که افغانستان نه باید منافع و مصالح علیای میل
خود را قربان این یا آن کشور کند – یج به نام هم پیمان بودن و یج به نام
هم دین بودن و یا هم زبان بودن و یا چبی دیگری .و ّاما  ،افغانستان حق دارد
ٔ
برای دستیان و پاسداری از حقوق حقه قانون خویش  ،تدابب الزم را اتخاذ و
به اجرأ بگذارد – همان سان که هر کشور دیگری این حق را دارد .
از سوی دیگر نه باید فراموش کرد که تأمی امنیت داخیل و خارج  ،تنها ُبعد
نظایم نه دارد  .تشی ع روند پبیزی نهاد دولت توانای معاض  ،تشی ع ،
ٔ
توسعه و مؤثر سازی بازسازی افغانستان  ،طوری که مردم روزتا روز به گونه
گسبده تر و بیش نتایج  ،پیامدها و ثمرات آن را در زنده یك خود احساس
از بن تا بنبست و شکست -جلد اول

][69

کنند و همچنان جلوگبی از فساد  ،زورگون و خودرسی  ،رشد و انکشاف
ٔ
ٔ
سیاس و فرهنگ جامعه افغان و مشارکت روز افزون و آگاهانه مردم در این
روند  ،عوامل مهم دیگر در امر دستیان به صلح  ،ثبات و امنیت پایدار به
شمار مبوند  .تنها در صورت تحقق این مأمول و قوام روند مبدل شدن ما به
ٔ
یک ملت واحد و آگاه است که دسته های تبهای مداخله خارج خواهند
ٔ
ّ
شکست و حتا امکان مداخله نبومند ترین قدرت های جهان نب به حد اقل
ممکن کاهش خواهد یافت  .روند برگزاری انتخابات پارلمان و نتایج آن ،
شاخص مهیم به شمار مبود که نشان خواهد داد افغانستان تا یج حد از
توانان رفی در این مسب برخوردار است .مشارکت گسبد ٔه مردم در انتخابات
و راه یافی نماینده گان واقیع مردم به پارلمان  ،میتواند نقش مهیم در رفی
افغانستان به سوی آیند ٔه مطلوب و مطمی ایفا بکند و نیات شوم
مداخله گران را بار دیگر نقش بر آب سازد.
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تفتیش عقاید را بس کنید
ٔ
ٔ
محاکمه آقای عیل محقق نسب مدیر مسؤول مجله « حقوق زن » که گویا در
ٔ
نتیجه شکایات برج از به اصطالح رهبان مذهت چند روز پیشب به اتهام
کفرگون دستگب شده بود دیروز درکابل آغازگردید و سارنوال ( مدیع العموم)
خواستار مجازات حد اکب برای وی شد .
ٔ
ٔ
اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان دستگبی و محاکمه آقای محقق نسب را
کار غب قانون دانسته و خواستار رهان وی شده است .همچنان شماری از
نویسنده گان و ژورنالیستان در نوشته های جداگانه این اقدام غب قانون را
ٔ
محکوم نموده و از همه اهل قلم و طرفداران آزادی اندیشه و بیان خواسته اند
تا در دفاع از آقای محقق نسب صدای خود را بلند کنند .
فاضل سنگچاریك ،معی نشان وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان اقدام
ارگان های قضان را "تخیط آشکار از قانون مطبوعات" خوانده و آن را
"پاگذاشی روی قانون" ارزیان کرده است  .او گفته بود کمیسیون بررس
تخیط های مطبوعان وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان در اولی فرصت
با تشکیل اجالس فوق العاده ،درباره نحوه رسیده یك به قضیه تصمیم خواهد
گرفت .آقای سنگچاریك گفته بود که به عیل محقق نسب نب فرصت داده
خواهد شد تا از نوشته هایش در این اجالس دفاع کند .وی تأکید ورزیده بود
که ارگان های قضان باید برخورد خود با این قضیه را با مصوبات و اسناد
کمیسیون بررس تخیط های مطبوعان وزارت اطالعات و فرهنگ ،همآهنگ
کنند .و ّاما  ،چنان به نظر مبسد که آقای سنگچاریك به رغم صداقتش نه
توانسته حرف خودش را به کرس عمل بنشاند .
ً
آقای محقق نسب را ظاهرا به خاطر نوشتار پژوهش اش در مورد برج انواع
مجازات ها که به نام مجازات های اسالیم معروف شده اند  ،متهم به کفرگون
و ارتداد کرده اند  .حال آن که آقای محقق نسب در مقاله اش مطابق به
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مدارک و منابیع که متذکر شده ابراز نموده که چنی مجازات هان نه در صدر
اسالم موجود بوده اند و نه هم با احکام قرآن مطابقت دارند .
حرف بر رس این نیست که گفته های آقای محقق نسب از الف تا به یا درست
اند و یا نه  .حرف بر رس این است که این به اصطالح رهبان مذهت یك ها
هستند و چر ا به جای این که بنشینند و به صورت منطف نوشتار آقای محقق
نسب را نقد کنند و نادرست آن را به اثبات برسانند  ،از سالح اتهام به ارتداد
و تکفب کار گرفته اند  -کاری که قرن ها متشعی خدمتگزار زمامداران جبار و
فرعون منش از آن برای رسکوب هرگونه کوشش برای رهان دین از دام تعصب
و تحجر کار گرفته و مانع رشد و تعمیق تفکر دیت گردیده اند .
ٔ
ٔ
نکته عجیب دیگر در جریان نخستی جلسه محاکمه این بود که قضات در
جایگاه مدعیان قرار گرفته و هر باری که آقای محقق نسب کوشید با صدای
متی و آرام و با استدالل منطف در برابر اتهامات از خود دفاع کند  ،صحبت
هایش را با نعره های اعباضیه و متهم کردن مکرر وی به کفر و ارتداد قطع
میکردند .
تا جان که از نوشتار منتش ٔه آقای محقق نسب بر میآید او کوشیده است تا به
ٔ
حیث یک روشنفکر دیت  ،سخن بگوید  .با خواندن نبشته آقای محقق نسب
نه میتوان به این نتیجه رسید که وی ترک دین کرده باشد و یا به مقدسات
اسالیم ن احبایم کرده باشد  .آقای محقق نسب خودش را یک مسلمان مؤمن
میداند و این را که قصد اهانت به اسالم را داشته بوده باشد بیج رد میکند .
آقای محقق نسب خود یک کشور خارج و یگ از رهبان سیاس را متهم به
ً
توطیه چیت علیه خود کرده است  .گفته میشود که کتان که قبال آقای محقق
نسب زیر عنوان « جغرافت والیت فقیه » نوشته و نش کرده بود برایش
دردرسهان در جمهوری اسالیم ایران خلق کرده بود و ادعا شده که یک مقاله
اش در مورد سیاست جمهوری اسالیم ایران در قبال افغانستان  ،نب خشم
سفارت ایران در کابل را برانگیخته است .
باید پرسید که این آقایان رهبان مذهبت که آقای محقق نسب را متهم به کفر
و ارتداد کرده اند یك ها هستند و یك ها به آنان مقام رهبی را قایل شده است؟
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حقیقت این است که رهبان تنظیم هان که مسؤولیت جنگ های داخیل در
ٔ
دهه نود را برعهده دارند  ،با تکیه بر سالح خود شان را رهبان مذهت اعالم
داشته و چند تن مالی وابسته به آنان اکنون دستگاه قضان افغانستان را در
دست دارند .
اگر ادعا در مورد دست داشی سفارت ایران در کابل در قضیه درست باشد ،
ٔ
در آن صورت قضیه جنبه دیگری هم پیدا میکند و این پرسش را پیش میآورد
که دولت افغانستان پاسبان حقوق شهروندان خودش و منافع میل کشور
ٔ
خودش است و یا هنوز هم بازیچه دست دیگران .حکومت آقای کرزی اگر
نه تواند جلو این گونه مداخالت و فشارهای خارج را بگبد و اگر نه تواند
جلو قانون شکت ها را بگبد  ،آن گاه دیگر آخرین ذرات پشتیبان مردم را نب از
دست خواهد داد .
ٔ
به هر رو  ،دستگبی و محاکمه عیل محقق نسب  ،بار دیگر نشان میدهد که
دستگاه قضان افغانستان نه بر اساس قانون  ،بل بر اساس تمایالت  ،منافع ،
وابسته یك ها سیاس و داوری های ایدیولوژیک متصدیان این دستگاه عمل
مینماید .
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آقای کرزی سکوت دیگر به مصلحت خود تان هم نیست
گزارش های رسیده حایک از آن است که در ین فتوای « شورای علمای هرات
» اینک « شورای علمای کندز » نب فتوای تکفب آقای محقق نسب را صادر
نموده و خواهان اشد مجازات برای او شده است  .گفته شده که سارنوال
ٔ
مؤظف نب گویا در نظر دارد تا در محکمه مرافعه اشد مجازات را برای آقای
محقق نسب تقاضا بکند .
آن یج که « شورای علما» خوانده میشود ،در واقع بیشب متشکل است از
ً
ً
مالهای دارای سطح تعلیمات و سواد بسیار اندک در علوم دیت و اکبا کامال
ن خب از اساسات علوم معاض و نا آگاه از واقعیت های جهان معاض و
ایجابات آن  .این از دین و دنیا ن خبان نه تنها از لحاظ معنوی با مضیقه
دچار اند  ،بل از لحاظ مادی نب با تنگدست های بسیار مواجه اند  .درست
به همی سبب است که عناض وابسته به گروه ها و تنظیم های بنیاد گرا و
دیگر عناض مغرض به ساده یك میتوانند این « علما»ی ن خب از هر دو عالم
را تحریک و تطمیع بنمایند .
ٔ
متأسفانه این « علما » نه یگ دو بار بل چندین بار در تاری خ بازیچه دست
دشمنان ترق و رسبلندی افغانستان شده اند  .سه مثال غمناک سهمگبی در
تحریک بغاوت و شورش علیه شاه امان هللا  ،چه گونه یك برخورد در برابر
جنگ های بردارکش میان تنظیم های جهادی و دوخی لباس مشوعیت بر
اندام امارت طالت  ،این ادعا را ثابت میسازند.
آگاهان امور بر این باور اند که حلقات معی و پرقدرن که از مسبانکشاف
اوضاع در افغانستان ناراض اند  ،میکوشند تا از این ماجرا بهره برداری کرده و
آن را در جهت سوق دهند که هم راه تبیه آقای محقق نسب توسط محکمه
مسدود گردد و هم دست مقامات ذیصالح در مورد «عفو» او.
عناض و گروه های متذکره خوب میدانند که دستگبی و باز به خصوص
محاکمه و مجازات آقای محقق نسب  ،از یک سو دریچه های باز شده به
سوی آزادی اندیشه و بیان را در افغانستان خواهد بست و از سوی دیگر راه
از بن تا بنبست و شکست -جلد اول

][75

ً
را برای تثبیت استبداد عقیدن در افغانستان باز خواهد کرد  .طبعا برای
ٔ
ذهنیت عامه بی الملیل پذیرفتت نه خواهد بود که از یک سو در افغانستان
شیو ٔه قرون وسطان تفتیش عقاید به اجرا درآید و از سوی دیگر حکومت آقای
کرزی ادعای رعایت ارزش های عموم بشی آزادی و حقوق بش و رفی به
سوی دموکراس را بکند  .در چنی حالت گبیم که ولو حکومات کشورهای
ٔ
عمد ٔه تمویل کنند ٔه برنامه بازسازی افغانستان به خاطر این یا آن مالحظه ن
بخواهند به کومک های خود به افغانستان ادامه بدهند  ،ذهنیت عامه در
کشورهای غرن نه چنی اجازه ن را به حکومات خود خواهند داد و نه هم
تحمل خواهند کرد تا جان فرزندان شان در چنی رساییط برای ایفای ماموریت
های نظایم و امنیت در افغانستان در چهارچوب ایساف و یا قوای اییتالف
ضد تروریزم با مخاطره مواجه گردد  .و دشوار نیست تا پیشبیت نمود که در
چنی صورن نه تنها رسنوشت حکومت آقای کرزی  ،بل رسنوشت افغانستان
به کجا خواهد انجامید ...
روشنفکران و فرهنگیان افغانستان پیش از هر اقدام دیگری خواستند تا با
ٔ
ٔ
ارسال دو نامه رسگشاده به رییس جمهور کرزی  ،توجه او را به حل این مسأله
جلب کنند  .و ّاما  ،تا هنوز نه از سوی آقای کرزی به این دو نامه پاسخ و
واکنش نشان داده شده است و نه هم از سوی دفب وی .
روزگار غریت است  .آقای محقق نسب را گویا به تقاضای یک نفر از روحانیون
به گونه غبقانون دستگب کرده و به محاکمه کشانیده اند  ،در حایل که این
روحان محبم حاال منکر آن اند که از آقای محقق نسب به مراجع قانون
ٔ
شکایت کرده و خواهان محاکمه او شده باشد و یا هم اتهام کفر را بر او وارد
کرده باشد  .و ّاما درخواست شمارکثبی ار روشنفکران و فرهنگیان و نهادهای
مدن افغان از رییس جمهور کرزی برای جلوگبی از تداوم رفتار غبقانون با
آقای محقق نسب ،با دیوار سنگی سکوت مواجه شده است .
این گفته که آقای کرزی گویا چون نه میخواهد در امور قوای قضاییه مداخله
ً
ٔ
کنند  ،لذا نه میخواهد در قضیه محقق نسب مداخله کند  ،اصال پذیرفتت
نیست  .پذرفتت نیست چون ماجرای پیگرد  ،دستگبی  ،زندان کردن و
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ٔ
محاکمه آقای محقق نسب برخالف احکام قوانی نافذه و از جمله قانون
اساس صورت پذیرفته است .
ً
رییس جمهور کرزی اگر صالح نه میداند تا مستقیما فرمان رهان محقق نسب
را صادر کند  ،الاقل میتواند کمیسیون حقیقت یان را -متشکل از نماینده گان
سبه محکمه  ،وزارت عدلیه  ،وزرات اطالعات و فرهنگ  ،کمیسیون بررس
تخیط های رسانه های جمیع  ،انجمن حقوق بش  ،انجمن ژورنالیستان ،
انجمن دفاع از آزادی بیان و حقوقدانان با صالحیت  -برای بررس این قضیه
توظیف نماید .
در پایان باید گفت که سکوت بیشب آقای کرزی در مورد این مسأله ،به هیچ
وجه به مصلحت نیست و با وظایف و تعهدات قانون رییس جمهور مغایرت
دارد .
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ی
قانوی به حیث رییس ولیس جرگه
انتخاب آقای
ٔ
و چند نکته دیگر
جریان انتخاب رییس ولش جرگه از همان دور نخست که در آن آقای قانون
 108رأی و آقای سیاف  88رأی به دست آوردند  ،ترکیب فکری و سیاس
اعضای ولش جرگه را آشکارا ساخت  .در این دور ،سید اسحق گیالن16 ،
رای ،نورالحق علویم 12،رای ،شکریه بارکزی ۹ ،رای ،قدریه یزدان پرست۶ ،
رای و صفیه صدیف ۵ ،رأی کسب کردند .به این ترتیب دیده میشود که اکبیت
قاطع نماینده گان را اشخاض تشکیل میدهند که در دور ٔه بحران خونی نزدیک
ٔ
ٔ
به سه دهه گذشته به طرف های درگب در منازعه خونی تعلق داشتند و یا از
آنان پشتیبان مینمودند  .به این ترتیب پیشبیت های قبیل که گویا یک ثلث
اعضای ولش جرگه را عناض تکنوکرات فارغ از وابسته یك به جناح های درگب
در منازعات خونی گذشته تشکیل خواهد داد  ،نادرست ثابت گردید .
در دور دوم آقای قانون  122رأی و رقیب وی آقای سیاف  117رأی کسب
کردند و به این ترتیب آقای قانون به ریاست ولش جرگه برگزیده شد .برج
تحلیگران انتخاب قانون را نتیجه ترجیع بد نسبت به بدتر تعبب کردند .و ّاما ،
در کنار این عامل  ،توافق سه گروه «حزب نهضت اسالیم افغانستان» به
رهبی احمد ویل مسعود  « ،حزب افغانستان نوین» به رهبی آقای قانون و
« جمعیت اسالیم افغانستان» به رهبی آقای برهان الدین ربان  ،رسیدن
آقای قانون به ریاست ولش جرگه را ممکن ساخت.
و ّاما  ،تصور این که اییتالف این سه گروه بتواند راه را برای اتحاد مجدد
ّ
جمیعت اسالیم افغانستان باز کند  ،دشوار است ؛ زیرا حتا قبل از به قدرت
رسیدن مجاهدین نب شورای نظار تحت رهبی احمد شاه مسعود تنها به ظاهر
امر جز تنظیم جمیعت اسالیم تحت رهبی آقای ربان بود  .البته این دو گروه
همیشه در برابر مخالفی در کنار هم قرار میگرفتند و گرنه مبان اختالفات
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میان دو طرف به حدی بود که نه توانند در چهارچوب یک حزب و یا تنظیم
واحد  ،با هم یگ شوند .
گرچه آقای قانون از شمار نسل دوم رهبان مجاهدین به شمار مبود  ،ویل
ٔ
الاقل از نظر مخالفی جمیعت اسالیم و شورای نظار  ،سایه تجارب گذشته
بر شخصیت او نب سنگیت میکند.
آقای قانون پس از انتخاب به حیث رییس ولش جرگه اظهار داشت که
ٔ
فعالیت به حیث رهب اپوزسیون با وظیفه جدیدش به حیث رییس پارلمان
سازگاری نه داشته و لذا پس از این متناسب با این مقام جدید نقش خویش را
ایفا خواهد کرد.
شگ وجود نه دارد که آقای قانون اگر بخواهد  ،میتواند نقش سازنده ن به
حیث رییس پارلمان در مقیاس میل ایفا کند  .و ّاما  ،برای ایفای چنی نقش او
باید برج عادات گذشته را ترک کند و با تجارب ناکام و تلخ گذشته فاصله
بگبد و ثابت بسازد که به حیث یک افغان در مقیاس رسارسی افغان میاندیشد
و عمل میکند و نه در حد شخصیت متعلق به یک گروه سیاس و یا اتنیگ و
ٔ
یا هم سمت و منطقه به خصوض  .وی به حیث رییس گارلمان کشوری که
مدیع رفی به سوی دموکراس است  ،باید با اندیشه ها و روش های مغایر با
دموکراس قاطعانه وداع بگوید  .آقای قانون این توانان را دارد -چنان که در
هنگام مذاکرات بن او از موضعگبی رهبی جمعیت اسالیم افغانستان فاصله
گرفت و به این ترتیب دستیان به توافق بی االفغان را ممکن گردانید .آقای
ٔ
قانون با گفتار و کردارش در مقام رییس ولش جرگه  ،باید سایه شک و شبهه
ٔ
هان را که در موردش در بخش  -شاید هم بخش بزریك -از ذهنیت عامه
ٔ
جامعه افغان وجود دارد  ،بزداید.
به هر رو  ،باید از پیشداوری ها اجتناب کرد و دید که آقای قانون در مقام
ریاست پارلمان یج راه و روس را در پیش خواهد گرفت و آیا در نهایت هر دو
پایش را از دایر ٔه دورباطل گذشته و گسست و پیوست های مکرر با بقایای
ناخوشایند گذشته برون خواهد شد و یا خب و آن گاه در موردش داوری نمود .
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پرسش هان که در مورد آقای قانون مطرح اند  ،در مورد اکبیت بزریك از
اعضای پارلمان افغانستان مطرح اند ؛ زیرا رهبان  ،کادرها و اعضا و همکاران
تنظیم های جهادی اکبیت مطلق اعضای پارلمان را تشکیل میدهند  .به همی
چت ها و چند نفر ا طالبان شناخته شده نب توانسته اند وارد
سان چند تن از ی
پارلمان شوند .
در رابطه به یج گونه یك ترکیب پارلمان در نظر داشت چند نکته الزم به نظر
مبسد :
انتخابات پارلمان برغم آن که به صورت نست آزاد بود  ،ویل متأسفانهمنصفانه نبود .نتیجه همان که در خالی نبود نبوهای دارای توان رسارسی
میل و هوادار دموکراس و سطح بسیار پایی مشارکت مردم  ،گروه ها و
عناضی که به این یا آن گونه در منازعات خونی دور ٔه بحران نزدیک به سه
ً
ٔ
دهه اخب دست و سهم داشتند  ،فرصت یافتند به صورت کامال نامتناسب به
پارلمان راه یابند .به این ترتیب گرچه ترکیب پارلمان کنون نویع بازتاب
ٔ
واقعیت های به مباث رسیده از دور ٔه بحران در جامعه افغان است  ،ویل آن
را کمب میتوان بازتاب خواسته ها  ،منافع و انتخاب واقیع و قلت مردم
افغانستان شمرد.
ً
و ّاما  ،بسیاری از کادرهای نسبتا جوانب مجاهدین که به نام رهبان نسل دوممجاهدین معروف شده اند  -و چنان که پبوزی آقای قانون در برابر آقای
ربان و آقای سیاف نشان داد  ،این نسل دارد نسبت به نسل قبیل نبومند تر
و پر اثر تر میگردد  -مدیع درس گرفی از تجارب تلخ گذشته اند  .پس باید
منتظر بود و دید که اینان تا یج حد از رهبان سابق و سیاست ها و روش های
کهنه و ناکام در عمل فاصله میگبند و درک آنان از منافع و مصالح میل و
دموکراس چیست و به آن یج گونه عمل میکنند  .البته حضور و اثر نبومند
ٔ
جامعه بی الملیل میتواند در تشویق و تقویت این روند  ،نقش مهیم ایفا
بکند  .به همی صورت رسانه های همه گان افغان نب به حیث چشم نظارت
مردم و پاسبان حقیقت و عدالت و منافع مردم ،و یگ از عوامل شکل دهند ٔه
ذهنیت عامه  ،میتوانند نقش مثبت را در این رابطه ایفا بکنند.
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-البته که شمار زیادی از اشخاص یاد شده این فرصت و امکان را دارند تا بأ
بریدن از گذشته ناکام و فاجعه آفرین  ،در راه فردای بهب گام بگذارند .در این
میان تنها کسان را که به ارتکاب جنایات جنگ و تخیط های جدی از حقوق
بش  ،متهم اند میتوان مستثنأ قرار داد  .هم این عناض و هم عناض هنجار
ً
ناپذیر دیگر  ،طبعا تن به آن نه خواهند بود تا با استقرار صلح  ،ثبات  ،تفاهم
و وحدت میل و قانونیت  ،موقعیت و منافع خود شان با مخاطره مواجه گردد.
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اپریل 2006

یم خواهیم ملت شویم
ی
و یا « جمع پراگنده» باق بانیم ؟
ٔ
ٔ
وسوسه گرایش به قوم و قبیله  ،نژاد  ،زبان  ،سمت و مذهب ،از دهه  80به
این سو چنان گسبده گردید که در هیچ مرحله ن از گذشته مثالش را نه
میتوان یافت  .این وسوسه هنوز هم فروکش نکرده است  .جدال های لفیط
ٔ
در شمار زیادی از صفحات نشیه های مطبوع و انبنت افغان ها به گونه
مستقیم و غب مستقیم  ،نب گواه این گرایش است .
دیدن طیف وسیع تنوع اتنیگ در افغانستان نیاز به ذره بی و دوربی نه دارد
 این واقعیت را میتوان با چشم ساده هم دید  .اگر تنوع زبان  ،دیت و مذهترا هم بر آن بیفزاییم این طیف به مراتب گسبده تر میگردد.
افراطیون که اکنون خود را نمایند ٔه این قوم یا آن قوم میدانند  ،کار را به نثار
اتهامات ن پایه و دشنام های زشت مبسانند .
در مورد نام افغان و افغانستان هم منازعات لفیط میان گروه های یاد شده در
ّ
جریان است .حتا ادعا های مطرح شده اند که گویا اگر نام افغانستان به
ٔ
خراسان و یا آریانا تغیب کند گون ریشه های مشکالت خواهند خشکید .مگر
آیا اگر به جای افغان بگوییم افغانستان و یا هم به جای افغانستان ،نام
خراسان و یا آریانا را برگزینیم  ،آیا گریه از مشکل ما باز خواهد شد؟
نه میتوان گفت که در افغانستان مسایل قویم  ،زبان  ،سمت و مذهت  ،در
ٔ
ٔ
مرحله پیش از بحران سه دهه اخب همه حل شده بودند و هیچ مشکیل موجود
ٔ
نبود  ،ویل چنان هم نیست که بحران خونی سه دهه اخب در اثر اختالفات
قویم  ،زبان  ،سمت و مذهت بروز کرده باشد.
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یم توان گفت که اگر نهضت امان سقوط نه میکرد و نب رشد مسالمت آمب
اقتصادی  ،اجتمایع  ،فرهنگ و سیاس افغانستان در مسبی که قانون
اساس سال  1964باز کرده بود ،با کارد کودتاها قطع نه میشد  ،روند تشکل
ملت در معنای معاض ( ناسیون و یا دولت – ملت ) نب تا حدی در افغانستان
قوام مییافت.
شما شاید با آن یج که گفته آمد در این یا آن جهت مؤافق نباشید  .و ّاما ،
شاید با این گفته توافق داشته باشید که منازعات قویم  ،قبیله ن ،مذهت ،
زبان و سمتت که شاهدش بوده ایم نه تنها هیچ گریه از گره ها را باز نکردند
ّ
و به نفع حتا یگ از اقوام  ،قبایل و یا گروه مذهت و زبانت تمام نشدند  ،بل
تمام مردم افغانستان از آن ها صدمه های استخوانسوز دیدند
با این گذشته از لحاظ فکری  ،فرهنگ و اخالق یج گونه باید برخورد نمودو از آن یج عبت هان را باید آموخت ؟
آیا باق ماندن در حصار های قویم و قبیله ن به نفع مردم افغانستان بودهمیتواند و یا رفی در راه تشکل ملت – دولت معاض ؟
ملت را یج گونه باید تعریف کرد  ،آیا روند تشکل ملت در همه کشورهاهمسان بوده است و ما برای ملت شدن کدام راه را باید بپیماییم؟
ٔ
در مرحله کنون یج چانس ها و چالش ها در راه تشکل ملت -دولت درافغانستان وجود دارند؟
ما این پرسش ها را با شماری از کارشناسان  ،صاحب نظران و شخصیت های
رسشناس ،در میان نهاده و از آنان خواستیم تا در این مباحثه اشباک بورزند.
ٔ
همچنان این فراخوان عام  ،در صفحه انبنت آسمان منتش شد  .اینک ما این
بحث را با بخش از مطالت که به نشان آسمان رسیده اند آغاز میکنیم .شاید
نیاز نه باشد تا بگوییم که مسؤولیت هر نوشته بر عهد ٔه نویسند ٔه آن است ؛
زیرا مطالب منتشه طیف گسبده ن از نظرات را بازتاب میدهند و این نشان
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میدهد که ما آثار را از دیدگاه توافق یا عدم توافق با آن ها انتخاب نکرده ایم .
هدف ما از نش تمام این طیف متنوع نظرات آن است تا بحث و گفت و شنود
گسبده و سازنده ن را روی این مسأل ٔه حایز اهمیت اساس ،سازماندیه کنیم .
ما بار کلیه هموطنان افغان را فرایم خوانیم تا در این بحث از طریق نوشتارهای
شان و نب نقد مطالب منتشه اشباک بکنند .
ّ
روشن است که تنها با نوشی چند و چندین و حتا شمار زیادی از نوشتار ها –
ولو نوشتارهای علیم ن شایبه و پر مغز – و به راه انداخی بحث های سازنده
ٔ
و ارایه طرح های سنجیده شده  ،نه میتوان مسایل موجود را یک رسه حل
کرد .این چنی مباحثات سازنده تنها میتوانند زمینه ها و راه حل مسایل را تا
حدی روشن بسازند .
روشن است که تشکل ملت -دولت معاض روندی است چندین بعدی که بر
ٔ
زمینه رشد متوازن سیاس  ،اقتصادی  ،اجتمایع  ،فکری و فرهنگ جامعه و
کشور ما ممکن و میش خواهد شد .این روند و این رشد  ،در چند روز و چند
سال ممکن و میش شده نه میتواند .
به هر رو  ،روشن است که راه به سوی آیند ٔه بهب وطن و هموطنان ما  ،از
مسب چسپیدن و دامن زدن به تعصبات و اختالفات و منازعات قویم ،
قبیله ن  ،مذهت  ،زبان و سمت -چنان که تجربه های تلخ  ،خونی و جنایتبار
گذشت ٔه نه چندان دور بار دیگر اثبات نمود  -نه میگذرد .
گذشته ها را نه میتوان تغب داد  .از گذشته تنها میتوان آموخت  .نادرست
ٔ
است اگر به خاطر گذشته تلخ و خونی  ،به هر نام و عنوان که باشد ،امروز
و آینده را فدا کرد .آینده در برابر ما قرار دارد و ما حق انتخاب این آینده را
ٔ
داریم .این انتخاب ما باید منطف  ،معقول  ،ممکن و به نفع وطن و همه
هموطنان ما باشد.
*
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زنگ های خطر به صدا در آمده اند
به رغم حضور نظایم یگانه ابر قدرت و نب حضور نظایم پیمان ناتو در
افغانستان و به رغم رسازیر شدن ملیاردها دالر به افغانستان  ،طوری که دیده
میشود توانان های مخالفی مسلح دولت ،و ساحات متشنج و ناآرام وسعت
یافته و فعالیت های ضد دولت دیگر به مناطق جنون و رسق کشور محدود
نمانده و به ساحات شمال رسق  ،شمال و غرب نب رسایت کرده است.
ٔ
یج چب سبب شده است تا طالبان به رغم سابقه آن چنان دور ٔه حاکمیت شان
بتوانند از زیر بار شکست کمر شکن دوباره قد راست کنند و نه تنها حکومت
ٔ
بررساقتدار  ،بل جامعه جهان را با چالش های جدی رو به رو بسازند؟
ٔ
طرفداران تیوری توطیه  ،ظهور نظایم دوبار ٔه طالبان را هم توطیه امریکا
میدانند  -کسان با این ادعا که گویا امریکا میخواهد باز طالبان را به قدرت
برساند و کسان دیگر با این ادعا که گویا با پنداندن خطر طالبان ،امریکا
میخواهد حضور نظایم وحضور داییم نظایم خود را د رمنطقه توجیه بکند.
این در حایل است که دولت افغانستان -که از سوی همه کشورهای جهان به
صورت کامل به رسمیت شناخته شده است -آرزومند حضور دراز مدت امریکا
و ناتو در افغانستان است و توافق میان افغانستان و امریکا و افغانستان و ناتو
در این زمینه وجود دارد  .از لحاظ حقوق همی بسنده است  .و باز اگر نیازی
برای توجییه دیگری از آن نویع که طرفداران تیوری توطیه میگویند موجود
میبود ،تداوم فعالیت مخالفی دولت در سطح دو سال قبل هم کاق بود ،نه
افزایش آن به حدی که موجب تضعیف دولت نوبنیاد گردد.
ادعای دیگر این است که امریکا ،پاکستان را به حد کاق زیر فشار قرار نه داده
است تا از پشتیبان طالبان دست بکشد و تعهدات خویش را در مورد مبارزه با
تروریزم صادقانه عمیل کند.
در این شگ نیست که اگر پاکستان تعهداتش را در مبارزه با تروریزم عمیل میکرد
و طالبان از چشمه های پشتیبان پاکستان محروم میگردیدند و در قلمرو
پاکستان و مناطق تحت کنبول پاکستان مصونیت نه میداشتند  ،دشوار
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میبود تا بتوانند دوباره قد راست کنند و صلح و امنیت را در افغانستان با چالش
های این قدر جدی مواجه بسازند .سیاست پاکستان در قبال افغانستان و
شیوه های تحقق آن در کل همان گونه است که در هنگام حضور نظایم
ٔ
شوروی و در مرحله پس از خروج قوای شوروی تا به زمان به قدرت رسیدن
تنظیم های جهادی در افغانستان بود -پیشبد جنگ اعالم ناشد ٔه تمام عیار
ٔ
علیه افغانستان و انکار مکرر و مطلق از دست داشی در این جنگ .و ّاما،
تفاوت عمده این است که پاکستان دیگر نه تنها حمایت غرب را در این جنگ
تازه نه دارد ،بل بر خالف منافع غرب عمل میکند و به همی سبب نب است
که نه تنها با افغانستان  ،بل با امریکا و متحدین غرن آن طرف شده است و
طوری که دیده میشود فشار امریکا و کشورهای غرن بر حکومت پرویزمشف
روزتا روز بیشب و برهنه تر میگردد .و پا کستا ن نب عکس العمل نشا ن میدهد-
پاکستان گسبش منا سبا ت با چی را در پیش گرفته است که توافق پاکستان
ٔ
با چی در بار ٔه ساختمان بندر گوادر یک نشانه بارز آن است  .همی است که
امریکا از پاکستان به نویع دلجون میکند تا آن را در دایر ٔه نفوذ سباتبیک خود
نگهدارد.
مخالفان مسلح دولت نب همان گونه عمل میکنند که اسالف شان در دور ٔه
اشغال شوروی میکردند .تنها چبی که در این میان تازه یك دارد حمالت
انتحاری است.
وقت که میگوییم پاکستان منبع اصیل صدور بحران به افغانستان است،
نه باید عوامل و زمینه های دیگری را که سبب بروز دوبار ٔه خطر طالبان شده
اند  ،فراموش کرد .اگر این عوامل و زمینه ها نه میبودند پاکستان ولو بیشب
از این نب تالش میکرد باز هم به توفیق چندان رسیده نمیتوانست .یک
ً
ٔ
دسته از این عوامل مستقیما به امریکا ارتباط دارند  ،دسته دیگر به مخالفان
حضور امریکا در افغانستان  ،سویم ناس میشوند از ضعف ها و کاست های
دولت افغانستان و چهاریم بر میگردد به عناض و دسته هان داخلت که یا
ً
اصال استقرار صلح و امنیت را مغایر با منافع خود میدانند و یا این که خواهان
ً
برگردانیدن مسب رشد اوضاع در سمت هستند که نهایتا منافع به خصوص
خود شان را تأمی کند.
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امریکا و ضد امریکا در افغانستان
شگ نیست که نیا ت امریکا برای حضور نظایم دراز مدت در افغانستان با
اهداف جیوسباتبیک آن کشور همپیوند است  .اکنون که ماه عسل اییتالف
سبی شده است  ،چی ،روسیه  ،ایران و همچنان برج
جهان ضد تروریزم ی
زمامداران مستبد کشورهای نوبنیاد آسیای میانه  ،آشکارا خواهان تعیی
تاریج برای خروج قوای امریکا از افغانستان و منطقه شده اند .کرملی هنوز
ادعایش را در مورد اعالم شمال افغانستان به حیث زون منافع حیان روسیه
پس نگرفته است .از سوی دیگر اگر امریکان ها که افغانستان را به ویتنایم
برای روس ها مبدل کردند  ،آیا روس ها ن میل خواهند بود تا افغانستان به
ویتنایم دیگری برای امریکان ها نب مبدل شود؟ آیا پیکنگ -و رقبا و مخالفان
دیگر امریکا در این قضیه نب -از ویتنایم شدن افغانستان برای امریکا در دل
شاد نه خواهند شد؟
همی اکنون نب برج منابع نه تنها اتها ما ن علیه روسیه را درین زمینه مطرح
میکنند ،بلکه ازکومک های مخف مراجع استخباران ایران به طالبان و القاعده
نب سخن میگویند .و نه باید فراموش کرد که روسیه ابزارهای مهیم برای
تأثبگذاری بر اوضاع افغانستان را در دست دارد  -به خصوص ابزارهای
ٔ
استخباران و نب شناخت و تجربه کار با گروه های گوناگون افغان حاض در
ٔ
صحنه سیاس و نظایم را.
ٔ
ٔ
در صورت حمله نظایم امریکا بر ایران  -ولو حمله محدود برای امحای
تأسیسات هسته ن ایران و نه به قصد رسنگون رژیم ایران  -جمهوری اسالیم
ٔ
ایران در کنار گزینه های دیگر  ،به احتمال قریب به یقی ایجاد درد رس بیشب
ٔ
و حتا ضبه زدن به امریکا در افغانستان را نب مورد توجه قرار خواهد داد .گفته
ٔ
سفب ایران در افغانستان که در صورت حمله امریکا به ایران اوضاع در تمام
منطقه از کنبول خارج خواهد شد  ،یک تهدید تلویج برای افغانستان تلف
ٔ
شده میتواند .و شگ هم نیست که حمله نظایم امریکا ولو تنها هدف نابودی
ً
تأسیسات هسته ن ایران را هم داشته باشد ،وضعیت را در تمام منطقه شدیدا
ٔ
بحران خواهد ساخت .در حایل که امریکا گزینه نظایم را غب محتمل ندانسته
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است و تمرکز نبوهای دریان امریکا در مناطف که بتوانند ایران را تحت پوشش
عملیان قرار دهند  ،ادامه دارد  ،گمان نه مبود ایران دست روی دست
ٔ
گذاشته باشد و بسیج همه امکانات برای پاسخگون به امریکا را آغاز نکرده
ً
باشد .و این بسیج طبعا تنها و تنها ُبعد نظایم نه دارد .در این میان قابل توجه
ٔ
است که سابقه همکاری روسیه و ایران در قبال افغانستان  ،امکانات هر
دوجانب را در زمینه مضاعف میسازد.
و ّاما  ،امریکا خود نب در افغانستان مرتکب اشتباهات جدی شده است .اکنون
دیگر تنها مسأله روی استفاده از جنگ ساالران و تنظیم ساالران در عملیات
براندازی طالبان و به این ترتیب فراهم ساخی فرصت و امکان برای تبارز
ٔ
ٔ
دوبارهآنان در صحنه سیاس و نظایم در افغانستان نیست .این اشتباه چبی
ٔ
است که س آی ای و وزارت خارجه امریکا در همان زمان هم آن را عامل
ن ثبان بعدی در افغانستان ارزیان کرده و با این تصمیم پنتاگون مخالفت
کردند .شگ نیست که بسیاری از اشتباهات بعدی نب از همی رسچشمه آب
میخورند .ویل عالوه بر آن اشتباهات دیگری نب از امریکا رسزده اند که زمینه
ّ
های فراج را برای رسخورده یك از امریکا و حتا برانگیخی احساسات ضد
امریکان  ،تضعیف اعتبار حکومت افغانستان و گسبش نارضایت مردم باز
کرده اند؛ از جمله :
 تحقب زندانیان مسلمان و اهانت به مقدسات اسالیم در زندان های امریکاندر ابوغریب  ،گوانتنامو و عوامل دیگر از جمله سیاست امریکا در رسق میانه
در مجموع ذهنیت منف در برابر امریکا را میان مسلمانان رسارس جهان تشدید
کرده است
 نادیده گرفی رسوم  ،عنعنات و باورهای مردم و سؤرفتار نظامیان امریکان بامردم افغانستان به ویژه در مناطق عملیات رزیم و زندان ها از جمله در زندان
بگرام
 صدمات شدید ناس از عملیات نظایم بر اهایل ن گناه ملیك اتکا بر اطالعات نادرست و غب مؤثق ریخی میلیاردها دالر در کانال های پرضایعه  -از جمله انجو ها  -و عدمپیشفت محسوس در بازسازی افغانستان که آن را با چشم ساده در رسارس
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افغانستان و از جمله کابل میتوان دید .در نتیجه اکبیت بزرگ مردم افغانستان
که زنده یك شان بهبود نه یافته است دیگر وعده ها در مورد بازسازی
افغانستان را نه میتوانند باور بکنند.
امریکا باید این را بداند که مهار کردن بحران و عادی سازی اوضاع و تأمی صلح
ٔ
و ثبات در افغانستان به یک برنامه سباتبیک همه جانبه ،منسجم  ،دقیق و
ٔ
کارآ ضورت دارد -برنامه ن که ایجاد و تقویه ظرفیت های بنیادی و سازنده
افغان در آن در الویت قرار داشته باشد .در صورن که امریکا از خر تکب پایی
نه شود و نه تواند اشتباهات خودش را تصحیح کند و بخواهد به شیو ٔه که
تا کنون بوده عمل نماید  ،در آن صورت با دست خود همان خواهد کرد که
دشمنانش آرزویش را دارند.
ی
افغای»
عوامل «
 ضف نظر از این که ادار ٔه مؤقت و ادار ٔه انتقایل در واقع ادارات تحتقیمومیت بی الملیل و دارای صالحیت های محدود بودند و به دلیل
نامتجانس بودن و سهمیه ن بودن ترکیب ،توانان کاری چندان از خود نشان
داده نه توانستند و حامد کرزی نب در آن دو دوره میدان بازی بسیار محدود
داشت  ،ویل پس از انتخابات ریاست جمهوری نب توانان حکومت تحت
رهبی وی به حد قناعت بخش نرسیده است.
 حکومت نه تنها نه توانسته است به حداقل انتظارات مردم پاسخ بگوید ،بل فساد گسبده در رستاپای دستگاه اجراییه ن و قضان  ،زورگون جنگ
ساالران  ،تنظیم ساالران و عناض هنجارگریز دیگری که در محالت  ،به این
یا آن گونه بر کرس های دولت تکیه زده اند  ،مردم را به جان آورده اند.
ّ
 دولت نه توانسته است تا در اطراف و اکناف کشور یج که حتا در شهرهایبزرگ  ،از حقوق و آزادی های مردم که در قانون اساس درج اند حفاظت کند.
گزارش های متعدد در مورد سؤرفتار رسبازان امریکان نمونه های بارز این ادعا
اند .به این ترتیب در مناطف که جنگ در جریان است  ،اوضاع چنان است
که برای مردم ساکن در این محالت نتایج و پیامد های حضور قوای امریکان
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با حضور قوای شوروی در گذشته شباهت کسب میکند و بالنتیجه تفاوت
گذاشی میان حکومت آن وقته و حکومت کنون را برای باشنده گان این
محالت دشوار میسازد.
ٔ
 سیاست درهای باز در عرصه اقتصادی و یک سلسله عوامل دیگر سببشده است تا زراعت و مالداری در افغانستان بیش از هر زمان دیگری تحت
فشار ورود مواد غذان ارزان قیمت خارج قرار بگبد -به حدی که زارعی و
ٔ
مالداران در لبه ورشکسته یك قرار گرفته اند .در چنی رساییط زارعی خود را
ناگزیر مییابند تا برای امرار معیشت به طورگسبده به کشت خشخاش
روبیاورند .قرارمعلوم نه تنها بر ج جوا نب افغا ن بلکه برج جوانب غبافغان
ٔ
ٔ
نب در ادامه معضله مواد مخدر نه تنها ن عال قه نیستند ،بل مستقیما ذیدخل
اند .مشکل دستگاه های نوپای صنعت از این هم بزرگب است .به عالوه معادن
ٔ
تا هنوزهم به گونه غبقانون توسط افراد وگروه های مسلح زورگو مورد بهره
ٔ
برداری قراریم گبند .هیچ برنامه امید بخش هم برای نجات زراعت و مالداری
و رشد صنایع و بهره برداری از معادن وجود نه دارد.
ٔ
 و بیش از همه نگران آور تر این است که دولت فاقد یک برنامه سباتبیکمشخص برای مبارزه با بحران وعادی سازی اوضاع است و روزمره یك بر
سیاست و اجرأات حکومت حاکم است و اگرهم مفکوره های معقویل گاه گاه
مطرح میشوند  ،به علت نابه سامان و ناتوان های ساختاری و اجران این
مفکوره ها به پالیش های قابل تطبیق مبدل نه شده و یا هم اگر برنامه های
مطرح شوند ین گبی نه میگردند.
واقعیت تلخ و نگران آور این است که دولت تا کنون هیچ پایه و ستون اساست
را پبیزی نکرده است تا در آینده روی آن تکیه کند -اردوی کوچک و تعلیم
نادیده ،فقدان استخبارات مطمی و کار آزموده و پولیس ورزیده  ،زیربنای
ٔ
اقتصادی ویران  ،قضای فاسد و دستگاه اجراییه فاقد انسجام و توان حد اقل
برای اجرای وظایف ،به هیچ وجه نمیتوانند آینده مطمی کشور را تضمی
کنند.
در واقع افغانستان بعد از جنگ که به برنامه میل و رسارسی بازسازی و تامی
صلح  ،ثبات و امنیت ضورت داشت  ،ویل با کمال تأسف که تا کنون همه
امور آن درحال رسدرگیم و ن برنامه یك به پیش مبوند.
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روشن است که تأمی صلح  ،ثبات و امنیت داخیل و خارج  ،تنها ُبعد نظایم
ندارند  .تشی ع روند پبیزی دولت توانای معاض ،تشی ع  ،توسعه و مؤثر
ٔ
سازی بازسازی افغانستان  ،طوری که مردم روز تا روز به گونه گسبده تر و
بیش نتایج  ،پیامدها و ثمرات آن را در زنده یك خود احساس کنند و همچنان
جلوگبی از فساد  ،زورگون و خودرسی و هرگونه قانون شکت  ،رشد و
ٔ
انکشاف سیاس ،اقتصادی و فرهنگ متوازن جامعه افغان و مشارکت روز
ٔ
افزون  ،گسبده  ،بدون تبعیض و آگاهانه مردم در این روند  ،برچیدن
بسبهای قوم گران در دستگاه دولت  ،عوامل اساس و بنیادی در امر دستیان
به صلح ،ثبات و امنیت پایدار به شمار مبوند  .تنها در صورت تحقق این
مأمول و قوام روند مبدل شدن ما به یک ملت واحد و آگاه است که دسته
ٔ
ّ
ٔ
های تبهای مداخله خارج خواهند شکست و حتا امکان مداخله نبومند
ترین قدرت های جهان نب به حد اقل ممکن کاهش خواهد یافت .
مهار کردن بحران و عادی سازی اوضاع و تأمی صلح و ثبات در افغانستان به
یک سباتبی میل منسجم  ،دقیق  ،همه جانبه و کارآ ضورت دارد .و ّاما،
ٔ
متأسفانه نه دولت برای این مرام حیان برنامه مشخیص دارد و نه هم تا کنون
اپوزیسیون باورمند به دیموکراس  ،دارای وجهه  ،اعتبار و توان رسارسی میل و
ٔ
متگ بر جامعه مدن تبارز کرده است تا البناتیف های امیدبخش را مطرح
بسازد .افغانستان برای جبان این خالها وقت زیادی نه دارد و اگر ما افغان ها
نتوانیم بر این کاست ها در آیند ٔه نزدیک فایق آییم ،کشت رسنوشت میل مان
با آیند ٔه غبقابل پیشبیت مواجه خواهد شد.
به باور ما  ،در رسایط کنون -به خصوص با توجه به فقدان اپوزیسیون باورمند
ٔ
به دیموکراس  ،دارای وجهه ،اعتبار و توان رسارسی میل و متگ بر جامعه مدن
 بر روشنفکران آگاه و با مسؤولیت و تمام عناض  ،حلقات و گروه های دارایٔ
احساس مسؤولیت است تا به جای پرداخی به مسایل فریع ،توجه خود شان
ٔ
را به مسایل حاد و مبیم که برای بقای افغانستان و رهان جامعه افغان از
ٔ
لغزیدن دوباره به لبه پرتگاه نابودی آور  ،حایز اهمیت اساس اند  ،متمرکز
سازند و در کنار انگشت نهادن بر کاست های کنون و انتقاد از آن ها راه ها و
وسایل رفع این کاست ها را نب روشن بسازند -نه این که با جنگ های زرگری،
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ٔ
تبعیت از روحیه انتقامجون  ،پیش کشیدن بحث های انحراق و دامن زدن به
اختالفات قویم  ،زبان ،سمت و مذهت بر زخم های خونی گذشته نمک
پاشیده و آب به آسیاب دشمنان افغانستان بریزند .
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طن ی
ی زنگ خطر در پایتخت
ٔ
ٔ
این که تصادم پر تلفات وسیله نقلیه نظایم قوای امریکان با وسایط نقلیه
ملیك در شمال کابل در صبح روز هشتم جوزا در اثر نقص تخنیگ اتفاق افتاد
ٔ
و یا در اثر ن مباالن راننده  ،دیگر مسأله اصیل نیست.
ٔ
مسأله اصیل این است که رویدادهای متعاقب حادثه ناتوان ارگان های
مربوطه برای مقابله با چنی « حوادث » و جلوگبی از مبدل شدن آن ها به
هرج و مرج و آشوب را نشان داد .پولیس کابل نه توانست امنیت شهر و
شهروندان کابل را حفظ کند.
اگر این ادعا درست باشد که کسان از این حادثه برای اهداف خاص سیاس
بهره برداری کرده اند و به گفته آقای مجددی آشوب از پیش برنامه ریزی شده
بود  ،پس این عناض از امکانان برای سازماندیه رسی ع اقدامان جهت برهم
زدن نظم و امنیت در شهر کابل برخوردار اند .در این صورت این کسان باید
دارای نویع سازمان و تشکیالت مخف باشند .پس گروه یا گروه های مخفت
باید در درون کابل موجود بوده باشند که با سؤاستفاده از این رویداد
دلخراش و تحریک و اغوای عده ن نظم و امنیت را در پایتخت چنان برهم
ٔ
ٔ
زدند که کار به اعالم قیود شبگردی و مداخله اردوی میل رسید .و وظیفه
ریاست امنیت میل بود تا چنی گروه هان را از قبل تشخیص و مطابق به قانون
تحت نظارت قرار میداد و با به دست آوردن اطالعات  ،اسناد  ،مدارک و
شواهد  ،امکان آن را فراهم میساختند تا همچو گروه ها از طریق ارگان های
ٔ
سبده شوند .
ذیربط به پنجه قانون ی
گفی این که دشمنان مردم افغانستان سیع کرده اند تا برای دستیان به اهداف
ضد افغان شان از یک حادثه بهره برداری کرده و ماجرا و آشوب برپا کنند ،نه
مسأله ن را حل میکند و نه هم ناتوان ارگان های حفظ امنیت را توجیه کرده
میتواند .بیشب از این  ،وقت که بلند پایه ترین مقامات دولت چنی ادعان را
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مطرح میکنند ،پس باید شواهد و مدارک و رسنخ هان از سوی ارگان های
امنیت به آنان ارایه شده باشد  .در این صورت در آیند ٔه نزدیک این دشمنان
ٔ
باید با اسناد  ،مدارک و شواهد افشأ گردند و عوامل آنان به پنجه قانون
سبده شوند .و اگر چنی ادعاهان هوان و تنها بر اساس حدس و گمان مطرح
ی
شده باشند ،در آن صورت پیامد چنی روس برای اعتبار مقامات دولت و
دولت نزد مردم بسیار زیانبار خواهند بود .و اگر مراجع ذیربط امنیت برای
پنهان کردن ناتوان ها  ،سهل انگاری ها و خطاهای خود شان اطالعات
نادرست را به مقامات رهبی دولت ارایه کرده باشند ،باید مسؤولی این مراجع
از کار برکنار و مورد بازخواست جدی قرار داده شوند .
ٔ
به عالو ٔه ناتوان ارگان های امنیت  ،مسأله دیگری که این رویداد آن را برمال
ساخت  ،وجود نارضایت میان مردم و ایجاد فاصله میان مردم و حکومت
است .مردم از شیو ٔه جاری « بازسازی» که یک قش نازک ثروتمند را به بار
آورده و بخش بزریك از کومک دوازده ملیارد دالری رسازیر شده به افغانستان
را نصیب سازمان های خارج و انجوهای پر مرصف و ن حاصل ساخته است،
سخت رسخورده اند .این رسخورده یك کم کم دارد به خشم مبدل میشود.
ٔ
مسأله حساس دیگر در افزایش مبان نارضایت مردم افغانستان شیو ٔه رفتار
قوای امریکان است  .در ایجاد و افزایش این نارضایت  ،روش و کردار نظامیان
امریکان به مراتب نسبت به تحریکات دشمنان مردم افغانستان  ،نقش داشته
است :شیو ٔه رفتار با زندانیان و موارد سؤرفتار با ارسأ و زندانیان  ،برخورد اهانت
آمب با اهایل در مناطق جنگ  ،تلفات غب نظامیان در بمباردمان ها و ...
ٔ
ٔ
نکته دیگری که در حوادث اخب به روشت تبارز کرد  ،این است که در جامعه
افغان هنوز فرهنگ دموکراس جوانه نزده است  .مردم حق داشتند تا در برابر
ٔ
این حادثه  -به ویژه به علت سابقه ن اعتنان مقامات امرکان نسبت به سؤ
رفتار  ،جرایم و جنایات و یا برخورد بسیار نرم آنان با سؤرفتار  ،جرایم و
جنایات رسزده توسط نظامیان امریکان  -دست به اعباض بزنند .این حق
مسلم مردم بود تا از مقامات افغان و امریکان بخواهند تا نه تنها حقیقت را
روشن سازند و در صورت تثبیت وجود جرم  ،نه تنها با مجرمی برخورد قانون
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نمایند ،بل برای جلوگبی از تکرار همچو حوادث تدابب مؤثری را اتخاذ به به
کار بندند .و ّاما  ،متأسفانه به جای اعباض مسالمت آمب  ،دیدیم که یج به
ساده یك کار به کجاها رسید...
اگر عوامل و زمینه هان که در باال به آن ها اشاره شد  ،نه میبودند یج گونه
امکان داشت تا « دشمنان مردم افغانستان» بتوانند عده ن از مردم افغانستان
را به ارتکاب اعمال مغایر با منافع و مصالح علیای افغانستان تحریک کنند؟!
در هفته ها و روزهای اخب ما شاهد کشته شدن ده ها نفر و زخیم گردیدن
ٔ
صدها نفر و آواره شدن هزاران افغان از خانه و کاشانه شان هستیم .شاهد
جنگ های جبهه ن  ،بمباردمان ها  ،حمالت انتحاری ،به آتش کشیدن
مکاتب و شاهد وسعت مناطق ناآرام و ناامن و افزایش مبان تشنج در
افغانستان هستیم .و دیدیم که نه تنها در والیات  ،بل در شهر کابل و مرکز
قدیم ارگ ریاست جمهوری هم امنیت به یج ساده یك
شهر کابل  ،بل در چند ً
برهم زده شده میتواند .بنأ مسأله تنها بر رس پرداخت غرامات به مصدومی
ٔ
ٔ
حادثه ترافیگ  ،تثبیت علت اصیل بروز حادثه ترافیگ  -نقص تخنیگ و یا ن
مباالن راننده  -اتخاذ تدابب ویژه برای تکرار همچو حوادث از جمله با انتخاب
زمان مناسب برای عبور کاروان های نظایم و تدابب الزم ترافیگ نیست .این
کار ها باید بشوند و بدون تأخب باید بشوند .مسأله تنها روی ناتوان های ارگان
های قوای مسلح افغانستان یا تجدید نظر روی روش قوای امریکان و ایساف
با افغان ها  ،شیو ٔه سهم گبی آنان در تأمی امنیت و مقابله با چالش های
امنیت نب نیست  -گرچه این ها هم مسایل حایز اهمیت و بسیار مبم اند.
افغانستان تنها با شکوه و شکایت و داد و فریاد نه میتواند جلو توطیه های
خارج و عمال داخیل این دشمنان خارج را بگبد .و ّاما ،افغانستان و افغان
ٔ
ها میتوانند خود را برای مقابله مؤثر با این چالش ها آماده سازند  .روس که
برای این کار تا کنون در پیش گرفته شده بود به هدف نرسیده است.
اوضاع در هفته ها و روزهای اخب نشان میدهند که افغانستان کم کم دارد
ٔ
دوباره به لبه پرتگاه بحران خطرنایک میلغزد .همی گرایش خطرناک به روشت
از بن تا بنبست و شکست -جلد اول

][97

نشان میدهد و ثابت میسازد که « مهار کردن بحران و عادی سازی اوضاع
و تأمی صلح و ثبات در افغانستان به یک سباتبی منسجم  ،دقیق  ،همه
ٔ
جانبه و کارآ و برنامه مؤثر متگ بر چنی سباتبی ضورت دارد ، »...بسیار
مهم است تا دولت افغانستان و کشورهای عمد ٔه کومک کننده در امر بازسازی
افغانستان این ضورت را هر یج زودتر دریابند و به آن پاسخ بگویند .
ً
ما در مورد « به صدا در آمدن زنگ های خطر در افغانستان» قبال هوشدار
داده بودیم .رویدادهای اخب کابل هم صدان بود که به گوش های کر هم باید
رسیده باشد.
حال باید دید که آیا مقامات دولت استعداد آن را دارند تا از این هوشدارها
نتیجه گبی های الزم را بکنند و یا این که باز با فرارسیدن آرامش ظاهری به
مانند گذشته در کنار گدام های باروت  ،تا انفجار های بعدی در روزمره یك
غرق خواهند ماند.
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ٔ
چند نکته و چند پرسش در باره
« چ میتوان کرد؟

»()۱

گفی به تارییک ی
« به جای لعنت ی ی
بهب است شمیع افروخت»
ٔ
ٔ
ی
سخت در باره «پروژه افغانستان»
پس از رسنگون طالبان  ،با به میدان آمدن « پروژ ٔه افغانستان» ،افغانستان
ً
مستقیما و در ابعاد گسبده و ن سابقه ن خود را در تماس با جهان مدرن
یافت و گویا چانس تاریج رفی به سوی بازسازی معاض را کسب کرد  .جورج
بوش از « طرح مارشال» برای افغانستان سخن گفت -سخت که بازسازی
اروپای غرن و به ویژه آلمان پس از جنگ دوم جهان را در ذهن تدایع مینمود.
هدف اعالم شد ٔه امریکا گویا آن بود تا افغانستان را به کشور نمونه مبدل
ٔ
بسازد -نمونه پیشفت  ،آزادی و دموکراس در یک کشور اسالیم .مردم
ٔ
افغانستان در این مرحله با خوشبیت زیادی از حضور جامعه بی الملیل و وعده
های کومک های همه جانبه برای بازسازی افغانستان استقبال کردند .در این
مرحله بازسازی معاض افغانستان و حرکت افغانستان در مسب تشکیل ملت-
ٔ
دولت معاض و پبیزی دیموکراس  ،به حیث یک پروژه بر اساس یک برنامه
ٔ
ٔ
منسجم و مؤثر ،با حمایت همه جانبه جامعه جهان امکان پذیر مینمود .این
ٔ
یک فرصت تاریج بود -هم برای افغانستان تا حلقه دور و تسلسل منف را
شکسته و در راه فایق آمدن بر بحران دراز مدت و غلبه بر عقبمان شدید
ٔ
تاریج حرکت نماید و هم برای امریکا تا نقطه عطف در روابطش با جهان
اسالم ایجاد کند.
و ّاما  ،امروز « پروژ ٔه افغانستان» که مبتکر آن یگانه ابر قدرت جهان بود  ،با
چنان چالش هان مواجه گردیده است که خطر ناکایم آن دیگر غبمتصور
نیست .این ناکایم که میتواند برای افغانستان مرگبار باشد  ،صدمات غب قابل
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پیشبینت برای اعتبار بی الملیل امریکا و متحدین غرن آن در جهان و منافع
آنان در منطقه نب در قبال خواهد داشت .کم از کم در کوتاه مدت این به
معنای شکست امریکا و متحدین آن در مبارزه با « تروریزم جهان » خواهد
بود -مبارزه ن که امریکا آن را با شکست رسی ع طالبان در افغانستان آغاز کرد.
این که پشتیبان پنتاگون از گروه ها و عناض هنجار ناپذیر « ،نقایص جنتیگ»
ناس از «توافقات بن» ،عدم مؤثریت روند بازسازی و ضایع ساخی ملیارد
ٔ
ها دالر در کانال های ناسالم و پرضایعه سیستم موازی ادارات ملل متحد و
مافیای انجون،عدم قاطعیت به موقع در برابر تجمع  ،تربیت و تسلیح دوبار ٔه
مخالفی دولت افغانستان در پاکستان  ،رفتار اهانت آمب  ،خشن و غب اخالق
نظامیان امریکان در افغانستان ،از شمار عوامل مهم بروز چالش های خطرناک
در برابر « پروژ ٔه افغانستان » به شمار مبوند  ،نه میتوان شک کرد ؛ گرچه
در مورد ردیف بندی اهمیت این عوامل شاید نظریات گوناگون موجود باشند.
آن یج امروز در افغانستان میگذرد  ،از همان آغاز قابل پیشبیت بود  .گفتت
است که س آی ای هم از همان آغاز با سیاست پنتاگون مبتت بر استفاده از
تنظیم ساالران و جنگ ساالران برای براندازی طالبان مخالف بود و آنان را
عامل ن ثبان افغانستان در دراز مدت ارزیان نموده بود .و ّاما  ،پنتاگون پس
از عملیات براندازی طالبان نب به پشتیبان از تنظیم ساالران و جنگ ساالران
ٔ
متهم به جنایات جنگ ادامه داد .پس از حمله امریکا به عراق و بروز بحران
ً
در عراق  ،طالبان و حامیان آنان و نب گروه های هنجار ناپذیری که ظاهرا با
روند بن توافق کرده بودند و همچنان نبوهای منطقه ن و جهانت که حضور
امریکا را در افغانستان مخالف منافع خویش میدانستند  ،سخت تشجیع
شدند.
در مؤافقتنامه های بن  -حاصل همایش بن که بیشب اشباک کننده گان آن
ٔ
فرقه گرا بودند  -و در تمام مراحل تحقق آن کوشش جامعه بی الملیل بر آن
ٔ
بود تا از یک سو گروه های هنجار ناپذیر محافظه کار در پروژه بازسازی
افغانستان سهمیم گردند و از سوی دیگر در این بازسازی ایجابات جهان
معاض در نظر گرفته شوند .نتیجه این که گرچه در روند تحقق مؤافقتنامه
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ً
های بن ظاهرا ارزش های مدرن تا حد زیاد رعایت شده است و ّاما  ،در
ً
ٔ
نتیجه آن به جای این که مواضع نبوهای هنجارناپذیر و محافظه کار و ماهیتا
مخالف با بازسازی عرصی افغانستان تضعیف گردیده و به تدری ج به حاشیه
رانده شوند  ،آن ها توانسته اند نه تنها مواضع خویش را حفظ کنند  ،بل آن
را تحکیم ببخشند.
بحران و مسؤولیت های دولت افغانستان
آن یج که تعجب برانگب و نگران آور است این است که تا هنوز هم دولت
افغانستان و حامیان اصیل بی الملیل « پروژ ٔه افغانستان» به ریشه یان علل
ٔ
عدم توفیق خویش ینبداخته و برنامه منجسیم برای مهار کردن بحران کنون
و به مؤفقیت رسانیدن « پروژ ٔه افغانستان» ارایه نکرده اند.
آقای کرزی ادعا میکند که مدت ها قبل دیدگاه هایش را در مورد نیاز وارد کردن
تغیبات در شیوه های مبارزه با تروریزم و برچیدن کاست های موجود در روند
بازسازی افغانستان با برج متحدین خارج خویش در میان نهاده است.
مسؤولی حکومت افغانستان بارها از مقدار کم استفاده از کومک های بی
الملیل از مجرای حکومت افغانستان و استفاده مقادیر زیادی از کومک های
ٔ
بی الملیل توسط شبکه موازی بسیار پرمرصف انجو و سازمان های خارج و
همتاهای افغان شان شکایت کرده اند .همچنان آقای کرزی پشتیبان از جنگ
ً
ساالران را گاه تلویحا و گاه روشن انتقاد کرده است .شایعان که در برج رسانه
ها نب بازتاب یافته اند حایک از این است که آقای کرزی با حکومت امریکا  -یا
حد اقل برج محافل نبومند در حکومت ایاالت متحد ٔه امریکا و به احتمال
قوی پنتاگون -اختالف نظر دارد و چون طرف امریکان به نظرات او توجیه
نکرده لذا روزتا روز مش مستقالنه را درپیش گرفته و به همی علت ن
اعتمادی متقابل و نویع جنگ رسد مخف بی دو طرف درگرفته است .کرزی
ً
تلویحا نش برج مطالب در برج رسانه های غرن را  -به گمان غالب قبل از
همه نیویارک تایمز و واشنگی پست را که تقصب ناکایم ها را بر گردن آقای
کرزی انداخته و کار را تا لزوم پیدا کردن نامزدی برای جاگزیت آقای کرزی
رسانیده اند -ناس از همی اختالف نظر دانسته است.
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در مورد یج گونه یك « جنگ رسد» میان کابل و واشنگی نه میتوان به یقی
سخن گفت ؛ و ّاما در مورد اشتباهات امریکا و به ویژه خطاهای پنتاگون در
افغانستان  ،جای شک و تردید وجود نه دارد .در عی زمان تقصب حامیان
بی الملیل « پروژ ٔه افغانستان» هر قدرهم که بزرگ و عمیق باشند باز هم این
ٔ
باعث تبیه همه کاست های دولت افغانستان شده نه میتوانند.
ً
ممکن است این « جنگ رسد» واقعا در جریان باشد و ممکن است آقای
ً
کرزی واقعا از این ناحیه با دشواری های جدن مواجه باشد؛ ممکن است وی
ً
با درنظرداشت مالحظات بسیار نه خواهد و یا نه تواند در این مورد علنا سخن
ً
ٔ
بگوید ؛ ویل  ،اگر بالفرض واقعا چنی باشد آقای کرزی میتواند و باید برنامه
سنجیده شده و منسجم حکومت خویش را برای مهار کردن بحران موجود در
ً
افغانستان و بازسازی کشور رسما اعالم کند .و باز هم برای محکم بندی بیشب
ٔ
بهب آن خواهد بود تا رییس جمهور چند گروه از کارشناسان را جهت تهیه
ٔ
همچو برنامه ن توظیف کند و پس از مطالعه بدیل های گوناگون و مشوره ها
با شخصیت های مؤثر و احزاب و سازمان های سیاس و سایر نهادهای مؤثر ،
ٔ
برنامه توافق میل برای مهار کردن بحران و بازسازی افغانستان را تدوین و اعالم
نماید .با ارایه کردن همچو برنامه ن حکومت آقای کرزی چانس بیشبی
خواهد داشت تا حامیان بی الملیل « پروژ ٔه افغانستان» را وادارد تا خواست
های حکومت افغانستان را جدی بگبند .در عی زمان باید توجه نمود که
افغانستان متأسفانه به تنهان و بدون جلب پشتیبان حامیان بی الملیل «
ٔ
پروژ ٔه افغانستان» قادر نه خواهد بود تا به تحقق همچو یک برنامه میل توفیق
ٔ
یابد .پس هدف از طرح همچو یک برنامه باید تحقق مؤفقانه « پروژ ٔه
افغانستان» در مطابقت به منافع و مصالح علیای میل افغانستان در توافق
با حامیان عمد ٔه « پروژ ٔه افغانستان » و بخشیدن شکل و ماهیت افغان به این
پروژه باشد.
ٔ
ارایه چنی برنامه ن از جانب حکومت به آن امکان خواهد داد تا در راه اعاد ٔه
پشتیبان مردم نب گام بردارد و از موقف قوی با حامیان بی الملیل « پروژ ٔه
افغانستان» وارد صحبت شود .در غب آن آقای کرزی با گفی این که « ما
بعیص اختالفات با حلقات شامل در ائتالف بی الملیل مبارزه با تروریسم -
خصوصا در مورد[ شیو ٔه] مبارزه با تروریسم -داشتیم که شاید آن ها از این
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اختالفات دل خوس نداشتند و به همی دلیل مطبوعات شان (غرب) علیه
ما تبلیغات میکند" و گفی این که « امیدوار هستم همه بدانیم که حکومت
افغانستان ،حکومت خودمختار و آزاد یک کشور مستقل است و افغانستان
با توجه به همی موضوع عمل میکند »  ،نه تنها هیچ مشکیل را حل نه خواهد
کرد  ،بل ممکن است دشواری های بیشبی را نب برایش پدید آورد .آقای کرزی
باید نشان بدهد و ثابت بسازد که حکومت افغانستان حکومت توانا و مدبر
یک کشور آزاد  ،مستقل و دارای حاکمیت میل است .آقای کرزی تنها با ادعا
ً
ٔ
ٔ
نه  ،بل با ارایه برنامه مؤثر  ،واقعبینانه و ماهیتا میل  ،دموکراتیک و مطابق
به ایجابات جهان و زمان معاض و رسایط افغانستان و برداشی گام های عمیل
قاطع برای عمیل ساخی آن میتواند این ادعا را ثابت بسازد .و اگر چنی کند
بدون شک نبوهای آگاه میل و اکبیت قاطع مردم افغانستان از چنی تحول
رسنوشتساز پشتیبان خواهند کرد.
باید توجه داشت که هنوز هم فرصت تاریج به نفع برون رفت از دایره
شیطان که همانا جنگ و بحران خونی و عقب مانده یك شدید است  ،از
دست نرفته است  .ویل پیش رسط استفاده از این فرصت همانا فراهم
ساخی رسایط و چهارچوب های مناسب اجتمایع ،فرهنگ و سیاس است ،
که ایجاد آن ها در حوزه وظایف دولت قرار دارند .
ٔ
ٔ
در لحظه کنون در همه عرصه ها میان آن یج که هست و آن یج که انتظار
ٔ
مبفت تا پس از « توافقات بن» افغانستان به آن برسد ،فاصله فراج وجود
دارد ؛ در این رابطه از جمله این پرسش ها مطرح اند و پاسخ میطلبند:
آیا حامیان بی الملیل « پروژ ٔه افغانستان» حاض اند تا اشتباهات شان راً
ً
درک کرده و تصحیح نمایند و آن یج را که در مورد افغانستان علنا و رسما تعهد
کرده اند در عمل هم تحقق ببخشند؟
ٔ
آیا اداره و تشکیالن که در نتیجه مؤافقتنامه های بن در افغانستان ایجادشده است خواهد توانست در عمل به دولت تمام عیار معاض و واجد توانان
های الزم برای اجرای وظایف و مسؤولیت هایش خواهد شد؟
ٔ
آیا نبوهای سیاست که با اتکا بر آن ها بتوان یک برنامه بازسازی معاضً
افغانستان را تحقق بخشید وجود دارند و اگر وجود ندارند آیا اصال نبوهای
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اجتمایع و پیشط های فکری و فرهنگ برای تشکل همچو نبوها موجود اند
و اگر وجود ندارند در فقدان آن ها یج باید کرد؟
مردم یج میخواهند و آیا اراده و توانان تحقق این خواست های شان رادارند؟
ٔ
ر
کنکایس در باره مسؤولیت روشنفکران
بحران و
چرا رسایط و اوضاع و احوال کنون مکلفیت ها و مسؤولیت های خطب میل را
بر عهد ٔه روشنفکران افغان قرار میدهند:
متأسفانه هنوز احزاب سیاس معاض در معنای واقیع آن به وجود نیامدهٔ
اند و چبی به معنای اپوزسیون متگ بر جامعه مدن موجود نیست و آن چب
ً
هان که هستند عمدتا بقایای گروه های سیاس -نظایم متولد در باتالق های
ٔ
جنگ رسد هستند و لذا نه میتوان از آن ها توقع ارایه برنامه ها و سیاست های
سازنده و بدیل را داشت؛
گروه های تازه تأسیش هم که تحت نام احزاب هوادار دموکراس عرضوجود کرده اند  ،تا کنون هیچ نوع توانان امید بخش را از خود نشان نه داده
و نه توانسته اند میان مردم نفوذ چندان کسب کنند؛
رسانه ها هم یا حکومت اند و یا وابسته به گروه های سیاس -نظایم اند  ،یاوابسته به انجوها  ،یا کم از کم دستنگر کومک مایل منابع خارج و یا هم درگب
با فقر مطلق مایل و تخنیگ ؛
دولت به علت نوپا بودن از یک سو و ابتال به « نقایص ژنتیگ مادر زادی»سخت دچار بیماری پریشان فکری  ،ن برنامه یك  ،ضعف رهبی و ضعف
مدیریت و فساد است.
در چنی رساییط مسؤولیت میل -وجدان روشنفکران مستقل و رسانه های
مستقل بیش از پیش افزایش مییابد .روشنفکران که فارغ از هر گونه بیمارن
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فرقه گران -یج به نام قوم و قبیله یج هم به نام زبان  ،مذهب  ،سمت و -...
اند و از نظر اندیشه ن و اخالق در خور آن تا ندای وجدان بیدار جامعه و
زمان خود باشند  ،نه باید از پذیرش این مسؤولیت شانه خایل کنند .از همی
ٔ
روشنفکران است که توقع مبود تا در راه ارایه نظریات جامع برای برون رفت
از بحران و بازسازی معاض افغانستان با استفاده از فرصت تاریخت که برای
افغانستان به وجود آمده است  ،بکوشند .بر همی روشنفکران است تا منشأ
چالش هان را که امروز در برابر افغانستان قد برافراشته اند و راه برون رفت
از بن بست ها را روشن بسازند .بر همی روشنفکران است تا در برابر گرایش
های فکری و سیاس فرقه گرایانه ،بنیادگرایانه  ،عقبگرایانه  ،مزدورانه و
مخرب به مبارزه برخبند .بر همی روشنفکران است تا با فراهم ساخی زمینه
های تحول فکری و فرهنگ زایش فردای بهب افغانستان را نوید دهند.
ٔ
بسیار ساده است تا مانند نیویارک تایمز و واشنگی پست همه تقصب ها را بر
ٔ
گردن کرزی انداخت و یا مانند آقای کرزی همه اشتباهات و خطاها را بر گردن
ٔ
این یا آن کشور و حلقه بیگانه انداخت و یا مانند سخنگویان وفادار به گروه
های متولد در باتالق های جنگ رسد هر دو طرف را کوبید و از رهبان ناکام
ٔ
دهه هشتاد و نود ستایش کرد و یا هم بر هر شش جهت لعنت فرستاد؛ ویل
نه مگر این است که افروخی شمیع در تاریگ هزار بار بهب است تا هزار بار
لعنت گفی به تاریگ .
چالش های موجود در برابر « پروژ ٔه افغانستان» ثابت میسازند که در جامعه
و کشور از نظر تاریج عقبمانده و جنگ زده ن مانند افغانستان نه میتوان
ٔ
ٔ
بدون طرح یک نظریه جامع و مبتت بر آن برنامه منسجم  ،همه جانبه و
واقعبینانه دور تسلسل منف را درهم شکست  ،بر بحران فایق آمد و مؤفقانه
در راه تشکیل ملت -دولت گام نهاد و کوشش های مؤثر برای غلبه بر عقبمان
ً
ٔ
تاریج را آغاز کرد  .البته روشنفکر الزاما مکلفیت آن را نه دارد تا برنامه کاری
ٔ
حکومت را تدوین کند و یا هم سیاست ها و برنامه البناتیف اپوزسیون را طرح
نماید ؛ و ّاما :
تولید  ،نقد و پخش اندیشه های سازنده و کوشش برای بلند بردن ظرفیتهای فکری و فرهنگ جامعه و به ویژه ارتقای توانان های فکری و فرهنگ برای
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درهم شکسی دایر ٔه شیطان و ورود به دوران سازنده یك  ،اگر کار روشنفکر
نیست پس کار کیست ؟
 زمان که «پوزسیون» و «اپوزسیون» هر دو در «تاریگ» غرق باشند و ملتهم نداند یج کند  ،یك باید آن یج را که باید گفته شود بگوید؟
 زمان که گفتمان های انحراق به یگ از منابع تولید انرژی برای تداوم دور وتسلسل منف مبدل گشته اند  ،یج کش باید گفتمان سازنده و نوید بخش
فردای بهب و درهم شکننده علل فکری و فرهنگ دور تسلسل منف را به راه
اندازد و به گفتمان تعیی کننده مبدل نماید؟
***
ٔ
- 1کسان طرح سوال را در قالب کلمات « یج باید کرد؟»  ،توجیه « لینیت»
کرده اند  .این سؤال با آن اثر لنی هیچ ربیط نه دارد و لینیبم همراه با دولت
سبده شده
شوروی که بنیادگذار آن لینی بود شکست خورده و به تاری خ ی
اند.
ٔ
- 2از جمله مراجعه شود به شماره های  20تا  30مجله آسمان
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فراخوان آسمای
ی
گفتمان های سازنده را جاگزین گفتمان انحراق کنیم
چشم انداز های میل را جاگزین چشم انداز های فرقه گرا بسازیم
در رابطه با تاری خ  ،مسب انکشاف و تحول زبان های افغانستان مناسبات
ٔ
میان آن ها منجمله در مورد زبان های رسیم کشور و جایگاه آن ها  ،مناقشه
دامنه داری در رسانه های افغان در جریان است .در حایل که مسایل مربوط
ً
به تاری خ  ،مسب انکشاف و تحول زبان و روابط میان زبان ها  ،اساسا مسایل
اکادمیک اند و مباحثه در مورد آن ها هم باید در همان سطح صورت بپذیرند.
کشانیدن این مسایل به میدان مناقشات سیاس  ،به روشن ساخی حقایق
علیم و یافی روش علیم حل آن ها نه تنها کومک نه میکند بل حقایق تاریج
و علیم قربان اغراض سؤ سیاس میسازد.
تنوع زبان و قویم و مذهت در افغانستان یک مباث تاریج و یک واقعیت
موجود است .روشن است که در طول تاری خ میان این طیف تنوع روابط و
رشته های عالیق و پیوند های متعدد نب رشد کرده اند .هرگونه تالش برای
پاره کردن این روابط ،عالیق و پیوند ها  ،ضبه ن است بر پیکر تمام افغانستان
که به ضر تمام باشنده گان این رسزمی تمام خواهد شد .از سوی دیگر هم
ٔ
تجربه کشور ما و هم تجارب ملل دیگر نشان میدهند که تالش ها برای همسان
سازی ها و ادغام های آمرانه و اجباری در جهان معاض نه تنها -چنان که در
گذشته ها نب بوده است -فاجعه بار اند  ،بل در مغایرت با ارزش ها و موازین
جهانشمول معاض قرار دارند.
ما در افغانستان س زبان و دو صد لهجه داریم .در یط تاری خ بی این زبان ها
و لهجه ها روابط متقابل فعال وجود داشته و بحث در تداخل این زبان ها نب
یک بحث اکادمیک است .در رسایط افغانستان خط اندازی در میان اقوام
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ساکن در افغانستان بر اساس نوع زبان ها غب ممکن است .تاری خ معاض
افغانستان نب نشان میدهد که کوشش ها برای تسلط یک زبان بر زبان های
دیگر نه تنها ناکام مانده اند  ،بل نتایج و پیامد های ناگوار نب در ین داشته
اند.
تا جان که به رابطه میان تأسیس ملت -دولت و زبان مربوط میشود ،این در
ٔ
تاری خ تأسیس ملت  -دولت ها در اروپا مسأله اساس نبوده است .ما در آغاز
سد ٔه بیست و یکم هم در مرکز اروپا از ناسیونالبم سویس سخن میگوییم که
ً
در آن عمال چند زبان رسمیت دارند.
باید متوجه بود و باید گفت که در محراق قرار دادن منفعت های گرویه و
چشم انداز های فرقه ن  ،سبب شده تا منفعت همه گان و چشم انداز میل
ٔ
ٔ
از نظر بیفتد .طوری که تجربه گذشته نه چندان دور نب به روشت نشان داد ،
ٔ
نادیده انگاشی منفعت همه گان برای همه طیف تنوع اتنیگ  ،زبان و مذهت
ٔ
افغانستان چبی جز فاجعه در ین نه دارد .همی تجربه فاجعه بار نشان داد
که کشورهای بیگانه و گروه های تحت حمایت شان یج گونه این مسایل را
جهت تحقق اهداف خود ابزار سازی کردند .امروز چنان به نظر مبسد که
تالش ها برای استفاد ٔه دوباره از این ابزارها باز به شدت به جریان افتاده اند .
در حالت کنون گفتمان های اتنیگ  ،زبان و مذهت در افغانستان بار دیگر
توجه افغان ها و روشنفکران افغانستان را از تفکر و بحث پبامون ماهیت
بحران جاری و جستجوی راه های برون برآمدن از آن منحرف میسازند  .دامن
زدن به چنی مناقشان نه تنها هیچ گریه از مشکالت افغانستان را باز
نه میکند ،بل میدان های جدید مخاصمت و ممانعت از آمدن صلح در
افغانستان را باز کرده و زمینه های تقویت بنیادگران را در افغانستان مساعد
میسازد.
در حالت حاض وضعیت کشور ما به حالت کش شبیه است که در چاه افتاده
باشد .چنی کش تمام توانش را روی این متمرکز میکند که یج گونه از چاه
نجات یابد ؛ نه این که در بیابان برای رفع تشنه یك یج گونه و از کجا آب به
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دست بیاورد .به همی جهت الزیم است تا روشنفکران و همه عناض و
ٔ
نبوهای آگاه و مسؤولیت پذیر در افغانستان توجه خود را به مسایل حاد و
اساس کنون و بازکردن چشم انداز میل حل آن ها متمرکز ساخته و از پرداخی
ٔ
به مناقشان که حکم ریخی نمک و تباب بر پیکر خونی وطن و جامعه ما را
دارند پرهب نمایند .حل این مسایل نه تنها از مسب مناقشات روی دیوار
پوهنتون و دانشگاه  ،شاروایل و شهر داری و این که زبان خود را دری بنامیم یا
فارس و یا فارس دری و یا هم پارن و یا پارس نه میگذرد ؛ بل  ،چنی
مناقشان توجه از مسایل حیان مذکور را منحرف کرده و در برابر آن سدهای
جدیدی خلق میکند.
به باور ما  ،مسایل قویم و زبان و مذهت اگر هم در آینده در افغانستان مورد
ً
بحث قرار گبند این بحث ها ماهیتا بحث های اکادمیک و حقوق -قانون
هستند و در مسب حرکت به سوی تأسیس ناسیون در افغانستان به تدری ج
جای مناسب خود را دریافت خواهند کرد .در عی زمان نه میتوان نادیده
ٔ
ٔ
انگاشت که مسأله جایگاه زبان ها  ،یج گونه یك رابطه زبان ها و هویت میل ،
یج گونه یك زمینه ها و چهارچوب ها و مسب شکل گبی فرهنگ میل و هویت
ٔ
میل  ،با سیاست رابطه تنگاتنگ دارند و باید در چهارچوب تعامالت
دیموکراتیک راه حل خود را بیابند .در حایل که فاجعه های پی یان و خونی و
وضعیت جاری صالحیت نسل کنون نخبه گان  -روشنفکران ،فرهنگیان ،
سیاستمداران و دولتمداران  -ما برای پرداخی به همچو مسایل را با پرسش
های جدن مواجه ساخته است  ،آیا معقول نیست تا ما این ناتوان های خود
را اعباف کرده  ،ریشه های آن را دریافت نموده  ،دیدگاه های تنگ نظرانه را
ٔ
ترک کرده و در جستجوی پرداخت تازه بر پایه منافع همگان و ارزش های
دموکراتیک شویم ؛ واگر قادر به چنی کاری نیستیم حل همچو مسایل را به
نسل های بعدی واگذار نماییم؟!
به باور ما برای پایان دادن به مناقشات روی برج جنبه های مبم و تأخب
ناپذیر مسایل مربوط به زبان  ،راه های حیل منطف وجود دارند .ما باور ها و
پیشنهادات خویش را در این زمینه چنی پیشکش مینماییم:
•

به باور ما لغات و اصطالحات به کار رفته در ادبیات کالسیک ضف
نظر از آن که این آثار در کجا و توسط یك ها خلق شده اند  ،ثبت و
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•

•

•

•

ٔ
ضبط فرهنگ دارند و شناسنامه بی الملیل استفاده در تمام قلمرو
زبان دری را داشته و ما هم میتوانیم آن ها را به کار بگبیم ؛ ولو این
که تا کنون کار برد آن در کشور ما مروج بوده باشد و یا نبوده باشد.
لغات و اصطالحات مروج در یک منطقه و یا یک لهجه که در ادبیات
ٔ
کالسیک هم به کار نرفته اند  ،دارای شناسنامه بی الملیل نبوده و
لزوم و ضورن نه دارد تا ما به جای لغات و اصطالحات مروج در
افغانستان  ،یک چنی لغات و اصطالحان را به کار ببیم.
در مورد لغات و اصطالحان که نظر به رشد علوم و تکنالوژی ،تازه
ایجاد شده و یا میشوند و همچنان در مورد تثبیت روش واحد امأل
و مسایل دیگر ،یگانه راه حل معقول همانا همکاری و توافق مراجع
ذیربط اکادمیک کشورهای افغانستان  ،ایران و تاجیکستان است؛
همان سان که کشورهای حوز ٔه زبان آلمان این کار را میکنند  .این
مسأله ن است که حکومات کشورهای یاد شده باید در مورد آن
ً
مشبکا به توافق رسیم برسند.
در مورد لغات و اصطالحان که نظر به رشد علوم و تکنالوژی ،در
یک کشور فارس زبان دیگر تازه ایجاد شده و یا میشوند و ما هنوز
ً
معادیل برای آن نداریم  ،ایل توافق رسیم قبال یاد شده  ،نویسنده
گان در صورن که خود را برای افاد ٔه مطلب ناگزیر بیابند  ،میتوانند
از آن ها استفاده کنند .
زبان موجود زنده است و رشد و تکامل میکند و دچار تحول و
دگرگون میشود .زبان دری و یا فارس نب از این قاعده مستثنأ نیست.
ٔ
ویل تصفیه کلمات و اصطالحات عرن از زبان ما نه ممکن است  ،نه
ضوری و نه هم مفید .شمار کثبی از لغات و اصطالحات عرن
جذب زبان فارس شده و تابعیت این زبان را کسب کرده اند و سلب
تابعیت از آن ها امکان نه دارد .و ّاما  ،باز هم کاربرد آن لغات و
اصطالحات دری که ثبت و ضبط فرهنگ دارند  ،به جای معادل
های ثقیل عرن را نه میتوان کار منف ارزیان نمود .به همی سان
شماری از لغات و اصطالحات وارد شده از زبان های دیگر افغانستان
و یا زبان های خارج  ،تابعیت زبان دری را کسب کرده اند و نه باید
ٔ
در صدد به راه انداخی کارزار جهت تصفیه آن ها شد.
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•

•

•

•

کاربرد آن کلمات و اصطالحات مروج در یک حوز ٔه دیگر زبان که نه
ثبت و ضبط فرهنگ دارند  ،نه برای مردم ما آشنا استند ،و نه هم
نیازی برای کاربرد آن ها به دلیل موجودیت معادل دری آشنا و مروج
آن ها در افغانستان  ،هیچ منطق پذیرفتنت نه دارد.
در مورد نام ها و اصطالحات مندرج در قانون اساس افغانستان و
سایر قوانی کشور ،تنها و تنها مراجیع که صالحیت وارد کردن
تغیبات و تعدیالت در این قوانی را دارند ،میتوانند تصمیم بگبند
و به باور ما رسانه های افغان حق این را ندارند تا هریک به نظر خود
ً
مثال برای نهادها  ،ارگان ها و ادارات دولت نایم غب از نام های رسیم
آن ها را به کار ببند.
به باور ما برای به هنجار ساخی زبان  ،پاسخگون به نیازمندی های
ناس از رشد و تکامل علوم و تکنولوژی و مسایل دیگر حل ناشده در
زبان های رسیم کشور و جلوگبی از هجوم ن مورد کلمات بیگانه ،
حکومت افغانستان باید برای انکشاف زبان دری نب نهاد علیم و
ادکادمیک دارای امکانات مورد نیاز را ایجاد کند تا به این مسایل
یببدازد .در عی زمان به رغم موجودیت به ظاهر مرجع اکادمیک برای
رشد و انکشاف زبان پشتو ،برگشت سیل مهاجرین از پاکستان و
عوامل دیگر سبب شده تا دشواری های تازه ن در برابر رشد و تکامل
سالم زبان پشتو  ،پدید بیایند که اگر همی حاال برای حل آن ها
اقدامات مؤثری نه شود  ،ترس آن وجود دارد تا زبان پشتو در
افغانستان نب به همان بیماری هان دچار گردد که در ورای دیورند به
آن ها مبتال گردیده است.
در حایل که شمار واقیع نفوس کشور و نب شمار و تناسب گوینده
ٔ
گان زبان های رسیم کشور به گونه دقیف روشن نیست ،مناقشات
جاری در مورد جایگاه زبان پشتو و دری نه سازنده است و نه هم
ٔ
الزم .در این مورد قانون اساس احکام روشت دارد که در مرحله کنون
نیازی برای وارد کردن تغیب در آن ها وجود نه دارد.

به باور ما با تأمی صلح و پیشفت در راه باز سازی معاض افغانستان و رشد
ً
و قوام دموکراس ،امکانات کامال تازه ن برای گسبش زمینه ها و شیوه های
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تعامل دموکراتیک و سازنده جهت رشد و تکامل فرهنگ و قوام هویت معاض
ٔ
میل مردم افغانستان نب پدید خواهند آمد .در مرحله کنون کوشش ما باید
ٔ
متوجه نف جنگ،فرقه گران  ،استبداد ،تحجر  ،تندروی  ،ایدیولوژی زده
ٔ
یك و تجدد ستبی باشد ؛ در مرحله کنون کوشش ما باید روی این امر حیان
متمرکز باشد تا گفتمان سازنده و نوید بخش فردای بهب و درهم شکننده علل
فکری و فرهنگ دور تسلسل منف را به راه انداخته و آن را به گفتمان تعیی
کننده مبدل نماییم نه این که آب در آسیاب گفتمان های انحرافت که یگ از
منابع تولید انرژی برای تداوم دور و تسلسل منف به شمار مبوند  ،بریزیم .
ٔ
ما ادعا نداریم که نسخه کامل و ن اشتبایه را برای پایان مناقشات مورد نظر
ارایه کرده ایم؛ ما حاضیم نقد سازنده از سوی همفکران و دگراندیشان را با
ً
دلچست و دقت مطالعه کنیم؛ ویل ،ما جدا امیدواریم تا همه روشنفکران ،
ی
فرهنگیان و همه عناض  ،حلقات و نبوهای هوادار صلح  ،دموکراس و
بازسازی معاض افغانستان و همه افغان های آگاه و دارای احساس
ٔ
مسؤولیت  ،در این مرحله حساس و تعیی کنند ٔه رسنوشت میل  ،توانان های
شان را در راه دفاع از منافع همه گان  ،نبومند شدن گفتمان های سازنده و
تجرید گفتمان های انحراق و مغایر با منافع همگان  ،ضف کنند.
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سپتمب ۲۰۰۶
۲۶
ر

آیا کرزی در قرص سفید به مقصد خواهد رسید؟
شگ وجود نه دارد که « پروژ ٔه افغانستان» که حایم اصیل آن ایاالت متحد ٔه
امریکا است  ،اکنون با چنان چالش هان مواجعه شده که دیگر خطر شکست
آن غب محتمل نیست .در صورن که منابع اصیل تربیت ،تجهب ،سازماندیه
و صدور گروه های مسلح ضد دولت به افغانستان خشک نگردند و پناگاه های
فرامرزی آنان همچنان امن باق بمانند و در صورن که در سیاست ایاالت
متحد ٔه امریکا در قبال مسایل موجود درافغانستان و پبامون آن  ،تغیب بنیادی
و سازنده به زودی رونما نه شود ،دیری نه خواهد گذشت که این « پروژه »
تحت فشار عوامل مخرب خارج و داخیل فروخواهد پاشید.
ٔ
مالقات کرزی با جورج بوش و سپس مالقات سه جانبه رسان افغانستان،
امریکا و پاکستان  ،میتواند برای « پروژ ٔه افغانستان» رسنوشت ساز باشد.
مهمبین مسأله  ،اتخاذ سباتبی جدید  ،چندین بعدی و مؤثر و شیوه های
متناسب برای تحقق آن برای مهار کردن بحران  ،رفع اشتباهات گذشته ،
رسیدن به صلح و ثبات مطمی و تحقق بازسازی معاض افغانستان است ؛ و
کرزی برای تحقق این امر حیان ماموریت دشواری را در مالقات هایش در
کاخ سفید در پیشو دارد:
قناعت دادن رییس جمهور بوش برای اعمال فشار کارساز از جانب ایاالتمتحد ٔه امریکا بر پاکستان برای بسی و برچیدن فوری و بدون تعلل النه های
ضد افغان تولید  ،تسلیح و صدور تروریزم و پایان دادن به سیاست ضد
افغان پاکستان؛
کسب تعهد روشن و بدون تعلل پاکستان برای پایان دادن به هر گونهپشتیبان از « طالبان» و متحدین آنان در مناطق مرزی دو کشور و قلمرو
پاکستان ؛ بسی مراکز تربیت  ،تجهب و سازماندیه « طالبان» و دستگبی
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رهبان سیاس و فرماندهان نظایم «طالبان» و تسلیم دادن آنان به حکومت
افغانستان؛
 جلوگبی از تلفات ملیك در عملیات های قوای ایتالف و پایان دادن بهبرخورد خشن و غب انسان و نقض حقوق قانون شهروندان افغانستان توسط
قوای امریکا و قوای ایتالف ضد تروریزم در افغانستان؛
 جلب کومک مؤثر امریکا برای باز سازی یهرج رسیعب قوای مسلح افغانستان
 طوری که قوای مسلح افغانستان در آیند ٔه هر یج نزدیکب بتواند وظایفمحوله را به صورت مستقالنه و مؤفقانه به رس برساند ؛
 روشن ساخی اهمیت تشی ع بازسازی اقتصاد افغانستان و بهبود رسایطزنده یك مردم به حیث بخش بنیادی سباتبی تاز ٔه مبارزه با تروریزم در
افغانستان  ،برای تجرید طالبان و به حاشیه راندن سایر عناض و گروه های
هنجار ناپذیر و مخالف تأمی صلح و بازسازی معاض افغانستان در دستیان
به اهداف صلح  ،ثبات  ،دیموکراس و پیشفت در افغانستان؛ و جلب کومک
های بیشب و مؤثر ایاالت متحد ٔه امریکا در این زمینه ها تؤام با کاربرد مؤثر،
ٔ
سودمند  ،هدفمند و بدون ضایعه منابع مایل اختصاص یافته برای بازسازی؛
ٔ
 رسیدن به توافق در مورد حل مسایل موجود در مناسبات دو جانبهافغانستان و امریکا و از جمله پذیرش و احبام به استقالل  ،حاکمیت میل،
تمامیت ارض و منافع میل افغانستان و تطابق حضور و فعالیت قوای نظایم
امریکا در افغانستان با این موازین اساس؛ پایان دادن به هرگونه پشتیبان
مراجع امریکان از عناض و گروه های هنجار ناپذیر در افغانستان.
ً
ٔ
طبعا نمیتوان انتظار داشت که کرزی بتواند به همه این خواست هایش دست
یابد .از سوی دیگر روشن است که در همچو مذاکرات جزییات مورد بحث
ً
قرار نه میگبند -معموال یا قبل از مذاکرات رسان ،مسایل در سطوح دیگر
ً
مطرح و رسان کشور ها توافقات را رسما اعالم میدارند و یا این که رسان کشور
ً
ها سمت ها و اهداف اساس را تعیی و جزییات بعدا در سطوح پایی تر به
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توافق مبسند .و ّاما  ،ضف نظر از این که جزییات فت یج گونه تنظیم شده
ٔ
و یا تنظیم خواهند شد  ،مهم این است که در نتیجه مذاکرات در کاخ سفید
حرکت در مسب درست آغاز یابد.
اگرکرزی با دست پر از واشنگی به کابل برگردد  ،آن گاه امیدواری های تازه ن
برای تحقق « پروژ ٔه افغانستان» پس از ترمیم و تداوی آن پدید خواهد آمد؛
در غب آن چالش های بسیار جدی و تازه در برابر « پروژ ٔه افغانستان »
میتوانند رسبلند کنند -چالش هان که نه تنها رسنوشت حکومت آقای کرزی،
بل رسنوشت « پروژ ٔه افغانستان» در مجموع و توأم با آن رسنوشت امر صلح،
امنیت و بازسازی افغانستان را با آیند ٔه غب قابل پیشبیت مواجه ساخته
میتوانند.
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 ۳۰سپتمب ۲۰۰۶
ی
ی
مطمی در برابر سیاست ناپاک پاکستان
همبسته یک میل سد
پس از  11سپتامب گفته میشد که گویا با پایان حمایت پاکستان از رژیم
طالبان  ،سیاست آن کشور در قبال افغانستان تغیب کرده است .ویل دیری
نگذشت که باز موجبات شک و تردید پدید آمدند و به تدری ج روشن شد که
سیاست ضد افغان در دولت پاکستان عمیق تر از آن است که تکان جهان
 11سپتامب هم آن را ریشه کن کرده باشد .و حاال دیگر با یقی میتوان گفت
که دور نو «جنگ اعالم ناشده» ء بر ضد افغانستان همانند دوره های قبیل
آن با افزودن قطره  ،قطره بر مبان سوخت کور ٔه جنگ و بلند بردن غب
محسوس مبان حرارت آن به جریان افتاده است .اکنون میتوان گفت که در
طول پنج سال گذشته سازماندهنده گان این « جنگ اعالم ناشده»  ،پیوسته
منتظر فرصت بودند و با تشدید روزافزون دشواری های امریکا در بحران
عراق ،بار دیگر این کارزار ضد افغان را با تمام قوا به جریان انداختند.
هم منابع نظایم اییتالف بی الملیل در افغانستان و هم تحلیلگران و
کارشناسان امور امنیت بر این نقطه توافق نظر دارند که جنگ از قلمرو
پاکستان به افغانستان صادر میشود .در این رابطه میتوان از اظهارات یک
ٔ
مقام بلند پایه نظایم امریکان و نب یگ از کارشناس زبد ٔه امور افغانستان و
منطقه در جریان ارزیان وضع امنیت افغانستان در کمیتۀ روابط خارج
مجلس سنای امریکا؛ از گزارش رسی اطالعان منابع بریتانوی که همی روز
ها به مطبوعات درز کرد ؛ و از ارتباط توافقنامه وزیرستان با تشدید ناآرایم
های افغانستان که یک جنگساالر پاکستان از همان اول آن را توافق در مورد
دست کشیدن از جنگ با قوای پاکستان در برابر آزادی عمل برای پیشبد
جنگ در افغانستان ارزیان کرده بود ،به حیث تازه ترین مثال ها یاد آوری
نمود.
ٔ
با تبارز دوبار ٔه پاکستان به حیث تخته خب القاعده و طالبان در پیشبد جنگ
ٔ
علیه افغانستان که همه روزه نظامیان ناتو هم در آن قربان میشوند،
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پاکستان  ،از سوی جامع ٔه بی الملیل تحت فشار روز افزون قرار گرفته است .
و ّاما جبال مشف به رغم تعهدان که به حیث رسیک اییتالف مبارزه با تروریزم
بر عهده گرفته  ،نه توانسته و یا نخواسته است آن یج را که باید انجام بدهد ،
تحقق بخشد .جبال مشف هنوز هم بر رس دورایه وقت گذران میکند  :وی
ً
ً
اگر تعهدان را که پاکستان رسما و علنا برای مبارزه با تروریزم بر عهده گرفته
است عمیل سازد نه تنها باید بر اهداف دکتورین سیاست خارج پاکستان
تجدید نظر کند  ،بل باید خود این دکتورین را نب مورد تجدید نظر قرار دهد ؛
ٔ
و ّاما  ،چنی تجدید نظری در بعد خارج به تضعیف نقش بلندپروازنه
پاکستان در منطقه خواهد انجامید و در بعد داخیل نه تنها به معنای قرار
گرفی در برابر حلقات قدرتمند در داخل دستگاه قوای مسلح و دولت  ،بل
به معنای اعالم نبد با بنیادگران اسالیم در پاکستان نب خواهد بود .
با وجود آن که حکومت بوش هم از نظر داخیل هم از نظر بی الملیل در رابطه
ٔ
خوایه نخوایه این
به قضیه عراق سخت تحت فشار قرار دارد  ،ویل مشف ً
را میداند که امریکا هنوز هم یگانه ابر قدرت جهان است و بنأ خود را در این
ذینفع نه میداند که کار را تا رویارون مستقیم با امریکا و متحدین غرن آن
ٔ
بکشاند همی است که او تالش دارد تا همه تقصبات را بر دوش افغانستان
بیندازد و قربان را مقرص جلوه دهد .از سوی دیگر میتوان گفت که سیاست
امریکا در ًافغانستان هم ن همرایه و همنوان پاکستان نه میتواند به هدف
برسد ؛ بنأ امریکا تا زمان که بدییل پذیرفتت تری در برابر مشف تولد نیابد،
کوشش را بر آن متمرکز خواهد ساخت تا به هر طریق ممکنه مشف را به
اجرای تعهداتش در امر مبارزه با تروریزم وادار سازد و ّاما  ،کارشناسان غرن بر
این باور اند که حکومت آقای بوش در این راستا باید از امکانان که در اختیار
دارد برای تشدید مؤثر فشار بر پاکستان استفاده کند  .اگر چنی نه شود ،
گمان نه مبود که دولت افغانستان کم از کم در تحت رسایط موجود بتواند
در آیند ٔه نزدیک زمینه ها و عوامل نفوذ دوبار ٔه طالبان در مناطق معیت از
افغانستان را برچیند و آن ها را چنان به کنج تجرید براند که حاض شوند
پیشنهاد گذاشی سالح و پشت کردن به خشونت در برابر حق مبارز ٔه سیاس
مسالمت آمب در چهارچوب اصول قانون اساس را بپذیرند .به این ترتیب
ً
ٔ
ظاهرا چنان به نظر مبسد که در آرایش موجود تخته شطرنج سیاس و نظایم
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نه باید انتظار حرکات رسی ع  ،قاطع و فیصله کن در چشم انداز نزدیک را
داشت ؛ مگر این که یا قواعد بازی تغیب کند و یا این که امکانات نوی در پشت
صحنه در حال تولد باشند.
ً
ٔ
بنأ با توجه به آرایش موجود « تخته شطرنج» گمان نه مبود که مالقات های
دو جانبه و سه جانبه میان رهبان افغانستان ،امریکا و پاکستان که در روزهای
گذشته در قرص سفید صورت پذیرفتند  ،چنان که هوای و فضای پیش و پس
از مالقات ها هم نشان داد ،بتوانند منجر به تغیب چرخش رسی ع در اوضاع
گردند .تداببی از قبیل برگزاری جرگه های رسان قبایل  ،شخصیت های
صاحب رسوخ  ،روشنفکران و کارشناسان در دو سوی خط دیورند به منظور
ٔ
ارتقای نقش رسان قبایل و نهادهای مدن در مبارزه بر علیه افراطگران و
ٔ
تروریزم  ،داشی سباتبی مشبک در مبارزه علیه ترویزم و همکاری های بیشب
استخبارن که رسان سه کشور در کاخ سفید روی آن توافق کرده اند ،تنها و
تنها در صورن میتوانند به نتایج مثبت بینجامند که پاکستان خود را ناگزیر
بیابد تا تعهداتش را صادقانه به رس رساند و موانیع را که در این زمینه موجود
اند  ،برچیند.
همچنان افغانستان  ،امریکا و نب سایر کشورهای غرن باید از اشتباهان که
در پنج سال گذشته مرتکب شده اند درس بگبند و برای جبان آن برنامه های
مؤثر  ،منسجم و همه جانبه را هر یج زودتر طرح و به منص ٔه اجرا بگذارند .
تنها با کسب توفیق در این مسب است که نه تنها گلیم گسبش جنگ جمع
خواهد شد و خنجرهای مداخالت مخرب خواهند شکست  ،بل با پیشفت
در تحقق امر صلح  ،ثبات  ،امنیت و بازسازی افغانستان  ،این قربان خونی
خشونت  ،افراط گران و تروریزم  ،به مدل موفق مبارزه با تروریزم بی الملیل
مبدل خواهد شد .
ٔ
اگر ما بخواهیم تا جامعه بی الملیل به توقعات برحق افغان پاسخ مثبت
بگوید  ،الزم است تا ما نب سهم افغان خویش را برای برآورده شدن این
توقعات ادا کرده بتوانیم و برای کسب چنی توانان ،تمام نبوها و امکانات
سازنده در افغانستان باید بسیج گردند .افغان ها برای دفع خطرات موجود و
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برای تحقق امر صلح  ،ثبات و بازسازی موءثر کشور شان و حل مساییل که
در این رابطه موجود اند  ،باید در یک صف واحد قرار بگبند ؛ مبارز ٔه در این
ٔ
راه وجیبه میل همه نبوها و گروه ها و هر افغان آگاه است .هیچ اختالق
ٔ
نه باید مانع از همکاری در راه تحقق این وجیبه میل گردد .باید روشن ساخت
که هرگونه سنگ اندازی در این راه در عمل به سود سباتبی های ضد افغان
تمام خواهد شد.این که چنی وحدت افغان ضورت حیان وضع کنون است
نه میتوان شک کرد ؛ و این چبی نیست که ما از دیگران توقع داشته باشیم
تا آن را برای مان به ارمغان بیاورند.
اگر گفته های جبال مشف را تحلیل و ارزیان کنیم در مییابیم که وی سخت
در تالش است تا از یک سو به اختالفات قویم میان افغان ها دامن بزند و از
سوی دیگر نفوذ پاکستان بر سیاست غرب در قبال افغانستان را احیا نماید.
این خود نشان میدهد که سیاست ناپاک پاکستان در قبال افغانستان تغیب
نکرده است .پس باید از اشتباهات گذشته خویش بیاموزیم و با تقویت
همبسته یك و وحدت میل بر مبنای ارجعیت منفعت همه گان افغان بر هر
گونه منفعت گرویه کوچکب و گسبش چشم انداز میل حل مسایل در برابر
چشم اندازهای فرقه گرایانه که فاجعه بار بودن شان در تجربه ثابت شده
است  ،در برابر این سیاست های ناپاک سد مطمی و عبور ناپذیر ایجاد کرد.
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دسمب 2006
ر

امتیاز خوایه  -ررسم برای شورا
تقاضاهای وكالی شورا برای کسب امتیازات مایل بلند آن هم در کشور فقب و
ٔ
جنگزده ن مانند افغانستان که نه میتواند بودجه عادی دولت را هم از منابع
داخیل تأمی بکند ،نقاب از چهر ٔه بسیاری از وکالی ولش جرگه برداشت.
استدالل آقای یونس قانون رییس ولش جرگه در مورد تزیید امتیازات میل
ً
اعضای شورا  ،گرچه شاید ظاهرا منطف به نظر برسند  ،ویل در اصل چبی
جز تالش برای گمراه ساخی اذهان عامه نیست .آقای قانون گفته اند که
تفاوت فاحش میان معاش اعضای قوه مقننه و اجراییه وجود دارد و ...
وکال اکبا" مهماندار میباشند و موکلی آن ها که از والیات می ِآیند نزد
وکیل خود مراجعه میکنند و این مساله مصارف نمایند گان مردم را ا
فزایش میدهد...
در پاسخ به آقای قانون باید عرض شود که به جای آمدن مؤکلی به کابل بهب
است تا وکالی محبم در ماه یگ دو باری برای یگ دور روز به دیدار مردم
حوز ٔه انتخابان خود شان بروند و با اوضاع و جریان امور در محالت آشنا
گردند .آن مؤکلیت که به دیدار وکال میآیند مردم عادی نیستند  .هر کش
ّ
میداند که مردم عادی حتا توان پرداخت پول کرایه برای تقبل سفر به کابل را
ندارند .در این صورت میتوان گفت که مهمانان بیشب وابسته گان وکال و
قدرتمندان محیل اند که از وکیل در انتخابات حمایت نموده و برای کسب
پاداش آن به کابل میآیند و وکیل را برای اجرای امور خود شان به حیث واسطه
ً
به ادارات مختلف دولت میبند تا به زور وی بعضا آب را رسباال ببند ...و
معلوم است که چنی مهمانان خود قادر به پرداخت مصارف اقامت شان در
کابل هستند .و اگر وکیل از آنان بنابر مالحظات شخیص و خصوض به حیث
مهمان پذیران مینماید  ،در آن صورت مصارف آن چرا باید از بیت المال
پرداخته شود؟...
ً
اگر مسأله واقعا بر رس پذیرش مراجعیت باشد که برای مالقات اعضای شورای
میل از والیات به کابل میآیند ،در آن صورت بهب است تا امکان آن فراهم
ساخته شود که همچو مالقات ها در مقر شورای میل انجام یابند.
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ٔ
آقای قانون به جای حرکت با باد  ،باید متوجه مسوولیت های سنگیت باشند
که به حیث رییس ولش جرگه بر عهده دارند؛ نه این که برای امتیاز طلت های
عده ن که میخواهند با تطمیع وکال  ،اعتبار پارلمان را به زمی بزنند ،توجیهات
اخباع کنند.
تا جان که به معاش اعضای شورا مربوط میشود ،باید گفت که در واقع
معاشات کنون هم که وکال در نخستی جلسات پس از افتتاح شورای میل
برای خود شان تعیی کرده اند ،بیش  30مراتبه باال تر از معاس است که
اکب مامورین دولت دریافت میدارند .در حال حاض اکب مامورین دولت تنها
 50دالر معاش دارند در حایل که مجموع معاش و امتیازات مالت که یک
عضو شورای میل دریافت میدارد ،ماهانه معادل  1600دالر امریکان است.
البته امتیازات هیات رهبی شورای میل به مراتب از این مبلغ نب بیشب است.
و اگر چنان که برج وکال در تالش اند ،این معاش دو سه چند بیشب ساخته
شود ،این عدم تناسب بازهم باالتر خواهد رفت .در کشور فقب و جنگزد ٔه
افغانستان  ،اعضای ولش جرگه اگر نماینده گان واقیع مردم میبودند و دلسوز
برای مردم و کشور ،در آن صورت باید برای کاهش امتیازات بلند اعضای
حکومت در حد متناسب با توان کشور و البته در حدی که عضو حکومت
بتواند زنده یك آبرومندانه ن داشته باشد ،سیع میکردند  ،نه در افزایش
امتیازات خود شان .در ثان باید گفت که در کشورهای دیگر نب به طورعادی
معاشات اعضای حکومت نسبت به معاشات اعضای پارلمان بلندتر است.
ٔ
راندن خبنگاران از جلسه ن که با تالش شماری از وکال قرار بود دوبار ٔه مسأله
امتیازات اعضا و مقامات رهبی شورای میل در آن مورد بحث قرار بگبد ،و
بحث روی مسأله پشت درهای بسته ،نشان میدهد که طراحان مسأله و
هواداران شان خود میدانستند که این عمل حیثیت و اعتبار شان را نزد مردم
از این هم پایی تر خواهد آورد.
این شیوه برخورد اعضای شورای میل نه تنها نادیده گرفی خواست اكبیت
مردم كشور است و باعث کاش شدید اعتماد عمویم نسبت به شورای میل
خواهد شد ،بل کاری است خالف منافع و مصالح میل کشور .پارلمان به حیث
ٔ
خانه ملت باید محرک کوشش ها برای کاهش فاصله میان دو قطب متباعد
از بن تا بنبست و شکست -جلد اول

][122

ثروت و فقر و مرجع مبارزه برای عدالت اجتمایع و پشتیبان از کوشش های
قانون در مبارزه علیه فساد باشد ،نه منبع سود جون و سکوت در برابر تشدید
ن عدالت و قانوگریزی.
شگاف عمیف كه میان مردم و دولت ایجاد گردیده و دشمنان صلح و ثبات از
آن بهره برداری میكنند ،از جمله ریشه در این واقعیت تلخ دارد كه تحول
مثبت اقتصادی در کشور رخ نه داده و زنده یك توده های مردم بهبودنیافته
است -در حایل که در برابر چشم آنان یك قش نازک به ثروت های بزرگ
دست یافته است .حقیقت این است که بسیاری از اعضای این قش باریک
ثروتمند  ،داران های شان را با وسایل غب قانون  ،از مدارک غبقانون و در
بسا موارد با دست زدن به اعمال قابل پیگرد قانون  ،به دست آورده اند .
ٔ
تنظیم ساالران  ،جنگ ساالران و مافیای مواد مخدر  -که در یک شبکه بغرنج
ً
در هم تنیده اند -در رأس این هرم ثروت قرار دارند .اساسا همی قش که خود
را از تعقیب قانون مصوون میداند  ،طاعون رسطان فساد و ناهنجاری را در
رساپای دولت و جامعه جاری ساخته است .این قش از نفوذ قون در پارلمان
نب برخوردار است و در صدد تحکیم کنبول خود برآن میباشد .درست همی
گروه است که در پشت ماجرای تحریک اشتهای امتیاز خوایه بیشب برای وکال
قرار دارد.
طرز کار و راه و روش پارلمان کنون  ،که بر اساس قانون اساس جدید انتخاب
گردیده است  ،میتواند اثر مهیم بر چه گونه یك فرهنگ پارلمان و در مجموع
ٔ
فرهنگ سیاس جامعه افغان بر جا نهد .خشت های کج که اکنون نهاده
میشوند  ،ممکن است فردا تمایم این بنا را چنان کج کند که درست کردنش
بسیار بسیار دشوارتر شود .به همی دلیل همه عناض آگاه  ،با وجدان و
متعهد به منافع و مصالح میل که در شورای میل حضور دارند  ،باید یک جا
ٔ
ٔ
با رسانه های جمیع در بسیج ذهنیت عامه جامعه افغان  ،علیه روند لغزیدن
پارلمان در دام عنکبوت مافیای ویرانگری که از خون مردن تغذیه مینماید ،
مبارزه کنند .آنان که تنها از ترس از دست دادن کرس و مقام در پارلمان با
جریان منحرف سودجویان هم آواز شده اند  ،نب باید مسوولیت های خود را
بدانند و باید تا دیر نه شده است از این جریان فاصله بگبند.

از بن تا بنبست و شکست -جلد اول

][123

از بن تا بنبست و شکست -جلد اول

][124

فبوری 2007
ر

تأکید روی چند نکته در
ی ده ٔه ر
آغاز دوم ی
نش یای آسمای
نش یای ی
انب ی
نشات مطبوع و تمرکز روی ر
 در مورد پایان رنت آسمای
 تقسیم سایت آسمای به سه بخش مستقل  -سیایس  ،اجتمایع ؛ی
ی
ی
فرهنیک؛ ر
آلمای
نشات به زبان
ادی و
هبی ،ر
ی
ی
حیای تحول فکری و فرهنیک و اهمیت کار پیگب
 باور ما در مورد یضورتروشنگرانه در این مسب
موضع مستقل ما در قبال حکومت و مخالف یی آن
 کار ما در کدام سمت ها بی یشب متمرکز خواهد بود
I
ٔ
ٔ
آسمان که نخست به شکل مجله سه ماهه ( فصلنامه ) پا به عرصه وجود
نهاد و نزدیک به  9سال به نشات خود ادامه داد ،در فرجام با پاگرفی رسانه
های آزاد در داخل افغانستان  ،الزم دانست تا نقش و جایگاه تاز ٔه خویش را در
خانواد ٔه رسانه های جمیع افغان چستجو مینماید .از جمله به همی جهت و
با توجه به رشد رسی ع کاربرد انبنت در افغانستان  ،ما مصمم شدیم تا با اعالم
ٔ
پایان نشات فصلنامه آسمان ،تمام توان خود را روی نشات انبنت آسمان
ٔ
متمرکز بسازیم 647689 .بار مراجعه به صفحه آسمان در سال  ، 2006و
ٔ
افزای ش روز افزون شمار خواننده گان و شمار مراجعات به صفحه آسمان
نشان میدهد که تصمیم برای تکیه برنشات انبنت  ،جهت گسبش شمار
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خواننده گان و بازتاب به موقع رویدادهای افغانستان و سازماندیه به مباحثات
روی مسایل حاد و اساس کشور  ،کار درست بوده است.
با توجه به حساسیت کنون اوضاع افغانستان و با در نظر داشت شکایات
ٔ
شمار کثبی از خواننده گان از تراکم بیش از حد مواد در صفحه آسمان و
ٔ
دشواری در دریافت مطالب مورد عالقه ،از آغاز سال  2007صفحه انبنت
آسمان به دو بخش با نشان های جداگانه و مستقل تقسیم گردید  -اویل برای
مباحثات روی مسایل اساس امروز و فردای افغانستان و دویم برای هب ،
ٔ
ادبیات و فرهنگ  .به همی ترتیب در پایان فبوری سالجاری صفحه آسمان
به زبان آلمان زیر نام » «Germanasamaiنب به کار آغاز کرد.
البته ما بر این نکته واقف هستیم که شاید شماری از خواننده گان که به بخش
های گوناگون نشات آسمان یک برابر عالقه مند بودند  ،این راه حل را
ٔ
نپسندند ؛ زیرا برای دیدن و خواندن مطالب مورد عالقه شان اکنون باید به
دو و یا سه نشان جداگانه مراجعه بنمایند؛ ویل روشن است که این تقسیم،
پافی مطالب مورد عالقه را در هر بخش که باشد ساده تر میسازد.
II
آسمان بر این باور است که راه درست  ،با ثبات و مطمی حل مسایل موجود،
غلبه بر عقبمان قرون و تأمی رشد اقتصادی  ،اجتمایع  ،سیاس و فرهنگ
افغانستان و تأمی رسایط بهب زنده یك برای مردم افغانستان زمان گشوده شده
میتواند که جامعه افغان در عرصه فکری و فرهنگ برابر و همسو با نیازمندی
های جهان امروز متحول گردد .این امر به ویژه در جهان معاض که غنا و فقر
کشورها دیگر بر مبنای مبان منابع طبییع نه  ،بل با معییار توانان های فکری ،
مبان دانش و اطالعات و مهارت های باشنده گان آن ها محاسبه میشود،
بیشب از پیش اهمیت کسب میکند .به همی علت است که کوشش های
آسمان روی گشایش و فراخ ساخی دریچه ها در مسب چنی تحویل متمرکز
است.
همزمان با تأکید بر اهمیت نگرش نقادانه نسبت به گذشته و امروز  ،باید
روشن بسازیم که این به معنای کم توجیه به پیشینه تاریج و فرهنگ کشور و
مردم ما نیست .ما به مباث های ارزنده و پسندید ٔه این تاری خ و پیشینه ارج
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مینهیم و بر این باور هستیم که برون کشیدن آن ها از زیر بار الیه های تحجر ،
تعصب و خرافات و پاالیش ارزش های مثبت و ریشه ها و هسته های سازنده
و انسان فرهنگ باستان ما به یگ از منابع مهم تحول فکری و فرهنگ مورد
نظر مبدل شده میتواند.
آسمان در عی زمان که به ارزش های عایل و جهانشمول بشی ارج واال قایل
است و نوسازی معاض افغانستان را برابر با ویژه یك ها و توانان های جامعه
افغان و در راستای ایجابات و امکانات جهان امروز یک امر حیان برای بقای
افغانستان به حیث یک کشور و افغان ها به حیث یک ملت میداند با
«فرهنگ تقلید» که چند بار جامعه ما را به پرتگاه فاجعه کشانیده است ،
مخالف است و بر این باور است که باید «فرهنگ تقلید» را با «فرهنگ تفکر»
جاگزین کرد و آن را رشد و گسبش داد و تعمیق بخشید.
III
آسمان به آینده ن میاندیشد که همه مردم افغانستان به حیث شهروندان
آزاد  ،آگاه و تام الحقوق کشور واحد افغانستان و اعضای ملت واحد  ،برادرانه
و با احساس نیک وحدت و همبسته یك میل و همبسته یك و تعاون اجتمایع
نسبت به همدیگر ،در کنار هم و با همدیگر در صلح و صفا زنده یك کنند .ما
گرایش های فرقه ن  -بر اساس تبار  ،قبیله و قوم  ،زبان ،سمت و مذهب و
امثالهم و به خصوص گرایش های تند و افرایط و به همی سان همه اشکال
تبعیض و امتیاز بر اساس تعلق اتنیک  ،زبان  ،سمت  ،مذهت و دیت را  -که
خوایه نخوایه به نفاق  ،اختالف و دشمت میان باشنده گان افغانستان دامن
مبنند  ،خطرآفرین  ،غبعادالنه و مخالف منافع و مصالح همه گان میدانیم و
به همی دلیل در صفحات آسمان چنی مطالت منتش نه شده و نه خواهد
شد .البته این به معنای بحث علیم و منطف و متمدن بر مسایل و دشواری
های موجود بر رس راه مبدل شدن ما به یک ملت واحد  -در معنای معاضش
 نه میباشد.آسمان نه از حکومت بررساقتدار پشتیبان میکند و نه هم در مخالفت با آن
قرار دارد .ما عی موضع را در برابر اپوزسیون سیاس حکومت نب داریم  .و
ّاما ،با توجه به این که روند پبیزی دولت معاض در افغانستان  ،امریست
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ضوری برای رفع بحران و رسیدن به صلح و ثبات و تأمی رسایط برای بازسازی
افغانستان و در این راه هزار و یک مسأله و مشکل موجود اند  ،به باور ما الزم
است تا به رغم همه کاست های این روند  ،با آن با خونشدی ،احتیاط و
احساس مسؤولیت برخورد نمود – به این معنای که از کاست ها و انحرافات
باید انتقاد نمود و کوشید تا از برنامه ها و اقدامات سازنده در این راه حمایت
کرد.
IV
متأسفانه این یک حقیقت تلخ است و ّاما الزم است آن را روشن گفت که
ّ
تفکر و فرهنگ سیاس در افغانستان هنوز در سطج نیست که حتا نبوهان
ّ
که صادقانه به دیموکراس باورمند اند -در کردار چه که حتا از دیدگاه نظری
هم -دیموکراس را خوب نماینده یك بکنند .فرهنگ پسماند ٔه سیاس و رسانه ن
در کشور از ما میطلبد تا به حیث یک نشیه آزاد بکوشیم تا گفتار و کردار
دولتمداران و سیاست مداران را زیر ذره بی قرار داده و هر آن گفته و کرده
بازیگران عمده صحنه سیاست را که مخالف ارزش ها و موازین آزادی  ،حقوق
بش  ،دیموکراس  ،عدالت اجتمایع  ،همبسته یك و وحدت میل و منافع و
مصالح علیای میل باشد  ،برمال ساخته و انتقاد نماییم.
V
ما از ارزش ها و موازین آزادی  ،حقوق بش  ،دیموکراس  ،عدالت و همبسته
یك اجتمایع با این باور و آرزومندی که با تحقق این ارزش ها و موازین ،
امکانات  ،رسایط و زمینه ها برای زنده یك مؤافق به حیثیت و شأن انسان برای
مردم افغانستان فراهم شده میتواند  ،پشتیبان مینماییم ؛ ویل  ،آسمان به
حیث یک نشیه آزاد و مستقل فرهنگ  ،این وظیفه را نه دارد تا برای حل
مسایل موجود و رسیدن به فردای افغانستان برنامه ارایه کند .ارایه چنی برنامه
ها وظیفه احزاب سیاس است  .به حیث یک نشیه روشنگر وظیفه ما این
است تا برنامه هان را که در این زمینه ارایه میشوند مورد بحث و نقد قرار
دهیم و افق های دید و تفکر را در سمت ایجابات معاض گسبش دهیم .
ّ
حتا یک نیم نگاه به فضای مناسبات میان روشنفکران دارای اندیشه ها و
پیشینه های گوناگون و نیم نگایه به مناسبات میان گروه های گوناگون سیاس
از بن تا بنبست و شکست -جلد اول

][128

و اندیشه ن که همه روزه در نشات تصویری  ،شنیداری ،مطبوع و انبنت
بازتاب های آن قابل تشخیص اند نشان میدهد که هنوز هم نویع جو جنگ
رسد میان این گروه ها حاکم است .علل این وضع ی
هرج باشد  ،نتیجه و پیامد
ٔ
آن برای رسنوشت میل افغان ها در این برهه حساس و رسنوشتساز مهلک
است و مانع از تشکل  ،نزدیگ  ،تفاهم و همکاری میان نبوهای هوادار صلح،
دموکراس  ،تجدد  ،عدالت اجتمایع و وحدت میل میگردد.
آسمان بر این باور است که گسبش تماس  ،شناخت متقابل و همکاری
سازنده میان روشنفکران افغان مبتت بر اصول بردباری در برابر مخالفی
اندیشه ن و احبام متقابل و دیالوگ میان دارنده گان دیدگاه های گوناگون ،
ٔ
ظرفیت ها برای غلبه بر نتایج و پیامدهای جنگ تبایه آور روان سه دهه اخب
را مضاعف میسازد .به همی جهت است که آسمان پیوسته کوشیده است تا
مببان گفت و شنودها میان دارنده گان دید گاه های گوناگون باشد.
در این میان آسمان کوشش های خویش را در زمینه های زیرین بیشب از پیش
متمرکز خواهد ساخت:
 تمرکز کار روی سازماندیه مباحثات و گفت و شنودها در رابطه به مسایلٔ
اساس و رسنوشتساز در جامعه افغان به منظور روشن ساخی راه ها و وسایل
ٔ
برونرفت از بحران دراز مدت و تأمی حرکت با ثبات جامعه افغان در مسب
رشد و تکامل اقتصادی  ،اجتمایع  ،فرهنگ و سیاس افغانستان و تأمی
عدالت و رفاه اجتمایع در کشور و برداشی موانع و دشواری ها از رس راه
ساخی ملت -دولت باثبات ،توانا و توانان آفرین؛
 معرق آخرین دستآوردهای دانش  ،هب  ،ادبیات و فرهنگ معاض جهانٔ
به ویژه به کومک کادرهای جوان افغان که در کشورهای پیشفته جهان در
دانشگاه های معتب تحصیالت عایل کسب نموده و توانان و صالحیت علیم
اجرای چنی کاری را دارند؛
 گسبش گفت و شنود میان بخش های گوناگون روشنفکران و فرهنگیانافغانستان ؛
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ٔ
 کوشش در راه وساطت اطالعات باوری و ارایه تصویر واقعبینامه از اوضاعدر افغانستان و مسب انکشاف آن برای افغان های مقیم در خارج.
VI
حقیقت تلخ این است که با وجود انزجار گسبد ٔه مردم از گروه ها و گرایش
های افرایط و رژیم های ایدیولوژیک و تمامیت طلب و گروه های برخاسته از
خندق های جنگ رسد  ،روشنفکران و فرهنگیان افغانستان که یک سد ٔه کامل
در می جامعه بودند و در آن روح تجدد و بیداری میدمیدند در اثر فاجعه
ٔ
های پی یان سه دهه اخب به حاشیه پرتاپ شده اند و تا هنوز هم نه توانسته
اند از این ناکایم های درس های الزم را فراگبند و جایگاه شایسته و اثرگذاری را
در جامعه کسب کنند .با آگایه از وسعت و عمق وظایف گران که روشنفکران
ٔ
و فرهنگیان افغان در مرحله رسنوشتساز میل بر دوش دارند  ،و با آگایه کامل
از محدودیت ها و دشواری هان که در این مسب موجود اند ،آسمان آرام و
ٔ
ن رس و صدا دهه تازه ن از کار و کوشش را آغاز میکند و از شما امید همرایه
ٔ
و همکاری دارد -همکاری و همرایه که در آن همیشه دریچه دید و ارزیان
انتقادی از کار آسمان نب باز بوده و از این پس نب باز خواهد بود.
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ٔ
حفره های سیاه صحنه سیایس افغانستان
( ی
برچ نکات در مورد بحران جاری افغانستان)
وضع کنون افغانستان یج گونه است  :آیا این وضع عادی است و یا بحران؟
هرگاه وضع کنون افغانستان یک وضع بحران است ،پس اولی وظیفه ن که
ٔ
در برابر همه ما قرار دارد  ،این است که از این بحران یک تعریف دقیق و
درست ارایه کنیم :
این بحران چیست؟وسایل و امکانات ما برای رفع این بحران کدام ها اند؟ما تا کنون برای برطرف ساخی این بحران کدام کارها را انجام داده ایم وکدام کارها هنوز انجام نه شده اند؟
کدام عوامل و نبوها ما را به طرف بحران میکشانند و کدام عوامل و نبوهاما را برای برون رفت از بحران یاری میکنند؟
ٔ
با توجه به توسعه ساحات متشنج و نا امن و تداوم و تشدید جنگ  ،حضور
شمار کثبی از گروه های مسلح غبقانون  ،ناتوان ها دولت  ،رسدرگیم
نبوهای سیاس  ،افزایش نارضایت ها و بسا عوامل دیگر ،وضع در
افغانستان را به هیج صورن نمیتوان عادی تعریف کرد.
شگ نیست که بحران جاری در افغانستان ز ٔ
اده عوامل متعدد داخیل ،
منطقه ن و جهان است.
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تا جان که به عوامل جهان و منطقه ن ارتباط میگبد ،افغانستان ناگزیر است
تا واقعی ًت های منطقه و جهان و تناسب قوا را چنان که است مورد توجه قرار
دهد .بنأ آن یج را ما میتوانیم انجام بدهیم و باید انجام بدهیم این است تا در
گام نخست دریابیم که یج گونه نقش عامل افغان در رفع بحران افغانستان
ً
را میتوانیم تقویت کنیم و اساسا عمده بسازیم.
به بیان دیگر  ،آن یج به ما افغان ها و به نقش ما افغان ها در چهارچوب
امکانات و ظرفیت های میل ما مربوط میشود ،این است که ما به سهم خود
در راه برونرفت از این بحران کدام کارها را میتوانیم و باید انجام بدهیم.
در راه انجام این وظایف ،گام نخست در زمینه این است که ما به یک تعداد
ً
پرسش های اصویل پاسخ بدهیم .در این جا تنها بر آن یج که تا کنون اصال
مورد توجه قرار نگرفته است و یا کمب مورد توجه قرار گرفته است  ،کوتاه
اشاره مینماییم :
آیا میشود دیموکراس را توسط عناض و گروه های ضد دیموکراس پبیزیکرد؟
آیا میشود تجدد و تحول را توسط عناض و گروه های محافظه کار تحققبخشید؟
آیا میتوان هنجار و قانونیت را به دست عناض و گروه ها ن که هنجارناپذیری شان را بار بار ثابت ساخته اند  ،به وجود آورد؟
آیا میتوان ملت -دولت را توسط عناض و گروه های قومگرا  ،ساخت؟ارایه پاسخ های روشن به این پرسش ها  ،مقدمه ن است برای طرح یک
ٔ
اندیشه اساس نو جهت دریافت راه برنرفت از بحران موجود .در این رابطه
ٔ
سه مسأله کلیدی موجود اند :
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ٔ
- 1اگر به صحنه سیاس افغانستان نظر کنیم  ،با یک نگاه میتوان تشخیص
داد که جناح های درگب در جنگ های میان سال های  ، 2001-1992بر
ً
ٔ
صحنه سیاس کشور کامال مسلط اند؛ رهبان سیاس و نظایم این جناح ها
هم همان هان اند که مهر حوادث آن دوره را بر جبی دارند  .گرچه پس از 11
سپتامب با تبارز چهره های جوانب در میان برج گروه ها  ،سخن از تبارز «نسل
دوم مجاهدین» به میان آمد ،ویل در عمل تاکنون این « نسل دوم» نه توانسته
ٔ
است تا نسل قبیل را به « تقاعد» سوق داده و رهبی گروه هان مربوطه شان
را برعهده گرفته  ،اندیشه ها و برنامه های نو را طوری که در نهایت منجر به
تشکل یک نبوی محافظه کارمیانه رو گردد  ،ارایه دهد.
آیا عناض مورد نظر توانان آن را دارند تا با توجه به وخامت اوضاع در کشور ،
نقش را که از آنان توقع برده میشود ایفا بکنند؟
ً
- 2از سوی دیگر ی
گرج تا کنون ده ها حزب و سازمان که خود را رسما متعهد
سبی نموده و ابراز
ا
ر
قانون
ثبت
روند
،
اند
کرده
اعالم
به دیموکراس
ی
موجودیت نموده اند ،ویل هیچ یک از این احزاب و سازمان ها نه توانسته اند
ٔ
تا به نبوی قابل محاسبه در صحنه میل مبدل شوند .فقدان نبوی سیاس
تجددگرا ،ملت گرا ،عدالتخواه  ،هوادار دیموکراس و دارای نفوذ و توان
ٔ
ٔ
حفره سیاه» صحنه سیاس افغانستان به
رسارسی افغان یگ مظاهر بارز «
شمار مبود که باعث هدر رفی چانس ها و فرصت ها میشود .این در حایل
ٔ
است که تجددخوایه در افغانستان سابقه یک قرنه دارد و چندین نسل از
افغان ها در این راه مبارزه کرده اند .این در حایل است که شکست احزاب و
تنظیم های پبو ایدیولوژی های چپ ( حزب دموکراتیک خلق افغانستان) و
راست ( احزاب و تنظیم های جهادی)  ،به صورت بالقوه زمینه و فرصت آن
را فراهم ساخته است تا نبوی های تجدد طلب  ،عدالتخواه و هوادار
دیموکراس  ،به حیث وارثان حقیف نهضت های مشوطه خوایه افغانستان ،
ٔ
با سطح دانش  ،تفکر  ،برنامه و تشکل معاض دوباره در صحنه سیاس
ٔ
افغانستان تبارز نموده و در مسب برنرفت جامعه افغان از بحران و بنیادگذاری
فردای مطمی نقش سازنده ن را ایفا نمایند .در این رابطه به خصوص نقد
ٔ
بنیادی و بدون مالحظه اندیشه ها  ،برنامه ها و عملکردهای نبوهای چپ
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ایدیولوژیک  -به ویژه حزب دموکراتیک خلق افغانستان که یک دهه حاکمیت
را در دست داشت -از اهمیت بسیار برخوردار است؛ نبوهای چپ
ٔ
ایدیولوژیک  -چنان که تجربه حاکمیت حزب دموکراتیک خلق نشان داد -رو
به توتالیتاریزم و خشونت داشتند و فروپاس مدل هان که این نبوها از آن
الهام میگرفتند ،نشان میدهند که اگر هم آنان فرصت پیمودن راه مورد نظر
شان را میداشتند باز هم آن راه ها به ناکجا مبسیدند .
- 3آیا ممکن است تا همه نبوهای افغانت که به صورت بالفعل و یا بالقوه در
رفع بحران ذینفع اند و میتوانند در این مسب عمل کنند ،انسجام یابند و در
کنار هم قرار بگبند؟
در حایل که هنوز یک نظریه در مورد اساسات اندیشه ن و برنامه ن ایجاد
چنی نبون وجود نه دارد ،تنها حدس و گمان و ابراز امیدواری برای تبارز چنی
نبوهان نمیتواند  ،هیچ مسأله ن را حل بکند .همچنان طرح تفاهم میان
نبوهای ضد بحران تنها در حدود فرضیه ها و نصایح و صوابدیدها نمیتواند
کشت آمال مردم افغانستان را به رسمبل مقصود برساند؛ بل پیش از هر کاری
الزم است تا مفهوم تفاهم بی االفغان در سطح یک اصل نظری مطرح گردد
و از آن تعریف دقیق و روشن ارایه شود  .پس از روشن شدن ماهیت ،اهداف
و وسایل و راه ها و نبوهای ذینفع در تفاهم بی االفغان ،این نظریه باید در
سطح برنامه ن و اقدام سیاس ارتقا یافته و مقدمات و ظرفیت های الزم
برای تحقق آن ها ایجاد شوند.
از نظر ما ،روشنفکران افغان میتوانند و باید بتوانند الاقل از نظر اندیشه ن
سهم خویش را در طرح و حل مساییل که به آن ها اشاره شد  ،ایفا بکنند.
همچنان رسانه های جمیع افغان میتوانند با طرح این مسایل آن ها را در
ٔ
محراق توجه جامعه قرار دهند.
با توجه به همی ضورت است که آسمان در نظر دارد تا روی مسایل یاد شده
ٔ
و به ادامه بحث « یج بایدکرد» و « میخواهیم ملت شویم و یا جمع پراگنده
باق بمانیم»  ،بحث تازه ن را برای روشن ساخی تعریف بحران جاری ،عوامل
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بروز و تداوم بحران و دریافت راه ها و وسایل برونرفت از بحران به راه
اندازد.
البته که دریافت راه ها و وسایل برونرفت از بحران هدف اساس این بحث
خواهد بود که میتوان آن را به سه بخش تقسیم کرد:
 رسایط و مقدمات همسون و همکاری نبوهای ذینفع در رفع بحران تعریف مفهوم « تفاهم بی االفغان» رسایط و مقدمات تبارز نبوی میانه رو و هوادار دیموکراسما همه روشنفکران ،فرهنگیان و شخصیت های صاحبنظر سیاس را فرایم
خوانیم تا در این مباحثه اشباک نموده و سهم انسان و افغان خویش را در
روشن ساخی راه رستگاری میل ایفا نمایند.
ٔ
طوری که در آغاز گفتیم  ،اولی وظیفه ن که در برابر همه ما قرار دارد  ،این
است که از این بحران یک تعریف دقیق و درست ارایه کنیم ؛ لذا بحث را هم
از همی جا آغاز خواهیم کرد ،تا بر مبنای آن در بخش های بعدی بحث
بتوانیم راه ها و وسایل برونرفت از بحران را که هدف اساس است ،جستجو
کنیم.

از بن تا بنبست و شکست -جلد اول

][135

از بن تا بنبست و شکست -جلد اول

][136

اول مارچ ۲۰۰۷

مصالحه میل  ،همدیگر ر
بخیس و یا عفو عمویم !؟
چند پرسش
ٔ
 آیا در قبال قضیه جنایات باید در سمت رفت که دیده بان بش و سازمانهای همانند آن نشان میدهند ؟
 چرا این سازمان ها اسناد و مداریك را که ماشی تولید جنایت و جنایتکار رابرمال بسازند ارایه نه میدهند؟
 وقت از دستیان به حقایق سخن میگوییم آیا حامیان طرف های درگب درجنگ ها در افغانستان حاض اند تا همه آرشیف های خود را بازکنند تا دانسته
شود که سهم آنان در مبدل کردن آدم ها به جنایتکاران و دادن چانس تازه برای
ٔ
آنان جهت ایفای نقش های مهم در صحنه کنون سیاس یج بوده است ؟
مخالفت ها
منشور تصویب شده توسط ولش جرگه که اکنون از سنا نب گذشته است ،
مخالفت هان را برانگیخته است؛ ویل  ،این مخالفت ها همه دارای منطق و
اهداف واحدی نیستند:
 کارشناسان زبد ٔه حقوق از نظر حقوق و قانون کاست های جدی و بنیادنرا در این سند برجسته ساخته اند که در مورد صحت داوری های شان نمیتوان
شک و تردید نمود؛
ٔ
 شماری دیگری بر این باور اند که این مسأله بغرنج باید در چهارچوب یکٔ
نظریه جامع برای حل بحران و رفع نتایج و پیامدهای آن و با رعایت دقیق
موازین حقوق و قانون مورد بررس قرار بگبد؛
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ٔ
 عده ن بر این باور اند که همه مجرمی ( نه تنها جنایتکاران) باید به دستسبده شوند  ،محاکمه شوند و متناسب به اعمال خود و احکام قانون
قانون ی
مجازات شوند؛ ویل مشکل این عده در آن است که نمیتوانند نبون را نشان
بدهند که قادر به اجرای این معمول باشد  ،ن آن که ثبات و امنیت کشور با
ٔ
مخاطرات بیشبی مواجه گردد ؛ چنان که مصوبه شورا و جریانات متعاقب
آن نشان میدهد ،هواداران منشور در پارلمان  ،حکومت و قضا  ،چنان نفوذی
دارند که به مشکل میتوان اقدایم را از سوی ارگان های ذیربط داخیل متوقع
بود؛
 برای عده ن جنایت چبی است که «دگرتباران» انجام داده اند  ،نهجنایتکار «همتبار» خودشان؛ متأسفانه برخورد تباری  ،مذهت  ،سمت و زبان
به این مسأله یگ از موانع جدن بر رس راه اقدامات مقتیص قانون برای پیگرد
متهمان است؛
 عده ن هم در تالش اند تا گرز اتهام جنایات را بر رس همه کسان که آنان رامخالفان اندیشه ن  ،سیاس و سازمان خود میپندارند ،بکوبند و خود را همانا
مسیح موعود معرق نمایند  -ناج نوران  ،مقدس و بری الخطا.
گفته میشود که رییس جمهور کرزی منشور را جهت بررس به کمیسیون راجع
ساخته است؛ و ّاما  ،اگر هم رییس جمهور از جمله با توجه به دالیل قوی
ٔ
حقوقت که کمیسیون میتواند در اختیارش قرار دهد ،از توشیح مصوبه
مجلسی شورا امتناع ورزیده و آن را مسبد نماید ،و به این ترتیب مشکالت نه
ٔ
چندان اندیك را که از این ناحیه میتواند با آن مواجه شود بر دوش بگبد ،باز
هم بسیار احتمال دارد که در شورا تالش به عمل آید تا مصوبه با رای دوثلث
اعضا تصویب و به این ترتیب نافذ ساخته شود ...؛ مگر این که شمار کاق
ٔ
اعضای شورای میل علیه منشور رأ ی بدهند.
ٔ
ی
کمبین انتظارات از منشور مصالحه میل
باید توجه داشت که تنها مخالفت با منشور مصوب شورا و ثابت ساخی
نادرست های آن مشکل را حل نه میکند؛ بل شکل دیه بدیل درست در برابر
ً
ٔ
آن وظیفه مهمب از مخالفت است .نخست باید دید که این سند واقعا منشور
مصالحه و آشت میل است و یا کم از کم مبادی این امر را در خود دارد یا خب؟
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در این که افغانستان برای برونرفت از بحران و زدایش نتایج و پیامدهای
ٔ
جنگ  ،به نف اخالق  ،فکری و اجتمایع خشونت و جنگ و ارایه یک طرح
جامع اندیشه ن و سیاس توانا برای درهم شکسی دور و تسلسل منف نیاز
دارد  ،نمیتوان شک کرد:
 اندیشه ن که بتواند راه شکسی استقطاب ها را باز کرده و آن را با همبستهٔ
یك و همگران تعویض کند و به این ترتیب تنوع موجود در جامعه افغان را به
منبع غنا مبدل سازد و بدون توسل به زور  ،تحمیل و تهدید و تحدید  ،عوامل
بالقوه تنش آور آن را ریشه کن سازد؛
 اندیشه ن که پیامدهای مخرب فکری و روان جنگ را بزداید و وقار و اعتمادبه نفس را در افغان ها احیا کند ؛
 اندیشه ن که تکب عقیدن  ،فکری و سیاس را به حیث یک امر عادی بپذیردو با ترغیب گفت و شنود  ،احبام متقابل و بردباری میان دارنده گان افکار
گوناگون  ،این تکب را به محرک فرهنگ تفکر ،منبع غنای فکری و سد اساس
در برابر بازتولید استبداد فکری و فرهنگ ،مبدل سازد؛
 اندیشه ن که از تجدد  ،دیموکراس  ،عدالت و رفاه اجتمایع یک تعریفافغان ارایه کند و یا در واقع این اندیشه ها  ،ارزش ها و اصول را بویم بسازد و
فراهم آوری همه امکانات و زمینه های الزم برای رشد ظرفیت های اقتصادی
افغانستان  ،فارغ از هرگونه تعصب اندیشه ن و سیاس را منظور نماید.
این است حد اقل آن یج که توقع مبفت سندی تحت نام « منشور مصالحه
ٔ
و آشت میل» به آن ها پاسخ بگوید .و البته که در چهارچوب این نظریه جامع
ٔ
میتوان برای مسأله مسؤولیت های اخالق ،سیاس و حقوق رهبان و گروه
های درگب در منازعات و یج گونه یك برخورد با متهمان به ارتکاب جنایات
جنگ و جنایات علیه بشیت و نب بررس تخیط های سیستماتیک خشن از
حقوق بش  ،نب راه های حل مناست را جستجو نمود -راه حل هان که نه
حقوق قربانیان زیرپا شود ،نه از عدالت چشم پوس شود و نه هم تهدید جدن
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را به صلح و ثبات در افغانستان متوجه سازد ،بل دستیان به حقایق و تحقق
عدالت به حیث ممد تأمی حاکمیت قانون ،ثبات و امنیت و ضمانت عدم
تکرار توسل به خشونت و جنگ در حل مسایل اجتمایع و سیاس  ،مد نظر
قرار داده شود ؛ آن هم طوری که مرز درشت را در تاری خ میل ترسیم کند :
جنایتکار ولو هر قدر نبومند هم باشد  ،نمیتواند از چنگال قانون و عدالت
فرار کند...
ویل متأسفانه سندی که شورای میل تحت نام « منشور مصالحه و آشت
میل» تصویب کرده است  ،از نظر اندیشه ن به هیچ یک از پرسش مهیم که
به آن ها اشاره شد نه می یبدازد .
ٔ
در این سند گرچه از تجربه افریقای جنون نام برده شده است ویل برای حل
مسأله نه از این تجربه  -از جمله تقاضای عفو ،اعباف به جنایات و ابراز کامل
حقایق  ،معذرتخوایه از قربانیان ،و بررس عادالنه و مصلحان ٔه تقاضا عفو...
 استفاده شده است و نه هم میکانبم پذیرفتت دیگری ارایه گردیده است.دقیق که نگریسته شود  ،این سند همدیگر بخش و آشت میان طرف های
ٔ
درگب در جنگ ها و منازعات سه دهه اخب هم نیست .در این سند کسان که
ٔ
خود و ایدیولوژی ،سیاست و عملکردهای خود شان را در هاله تقدس پیچیده
اند ،برای دیگران که زمان در طرف مقابل آنان قرار داشته اند و یا امروز در
برابر دولت میجنگند ،در صورت دست کشیدن از جنگ  ،عفو و مصونیت از
پیگرد عدیل و قضان را وعده میدهند.
در این سند و در استدالل هان که طراحان و طرفداران آن ارایه میدارند  ،از
یک اصل ساد ٔه حقوق صاف و ساده چشم پوس شده است :جنایت عمیل
است که در قوانی نافذ ٔه میل و یا بی الملیل جنایت تعریف شده باشد؛ حال
کش که مرتکب این عمل میشود -ضف نظر از تعلقات قویم  ،زبان ،دیت ،
مذهت  ،فلسف ،سیاس و حزن و ضف نظر از این که انگب ٔه وی در ارتکاب
جنایت یج بوده باشد  ،جنایتکار نامیده میشود .به عبارت دیگر جنایت یک
ٔ
مقوله حقوق است و با هیچ استدالل دیت  ،مذهت ،فلسف،ایدیولوژیک،
سیاس  ،حزن و امثال آن قابل تبیه و چشم پوس نیست .به همی دلیل
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ٔ
است که نه باید به متهمان ارتکاب جنایات جنگ و جنایات علیه بشیت ،اجازه
داد تا با پنهان شدن در زیر عبا و قبای مقدسات دیت و مذهت و یا آرمان های
ایدیولوژیک سیاس ،از چنگال عدالت فرار بکنند.
ٔ
اگر متهمان به ارتکاب جنایت جنگ و جنایات علیه بشیت بتوانند از چنگال
ٔ
عدالت فرار کنند و بدتر از آن خود و جنایات خویش را در هاله تقدس قرار
دهند و بر مسند کرس ها و مقامات دولت هم باق بمانند ،شگاق که وجود
آن همی اکنون میان مردم و دولت مشهود است  ،میتواند چنان توسعه و
تعمیق یابد که روند تحقق پروژ ٔه ساخی « دولت میل» و یا « ملت -دولت» ،
را با موانع جدن مواجه بسازد .برای رسیدن به چنی نتیجه گبن نیاز به یک
ٔ
خروار استدالل تیوریک نیست -بیایید باری قضیه را به صورت صاف و ساده
از چشم هموطنان که از مفاهیم تیوریک رسدرنه میآورند بنگریم :کسان که به
ارتکاب جنایات سنگی متهم اند  ،کسان که به بدترین اشکال بر زنده یك،
حیثیت و ناموس مردم تجاوز کرده اند ،نه تنها از هرگونه بازخواست معافیت
ٔ
و مصوونیت مییابند  ،بل با تفاخر خود و اعمال شان را در هاله تقدس هم
ٔ
میپیچند و با اتکا به زور و مقایم که دارند ،شخ شخ و با تکب روی سینه قربانیان
ٔ
جنایات خویش و روی سینه بازمانده گان آنان به مارش ظفر می یبدازند؛ در آن
صورت این قربانیان و بازمانده گان آنان که اکبیت مردم افغانستان را احتوا
میکنند ،با یج چشیم باید به نظایم که چنی ظلیم را ممکن میسازد و به آن
اجازه میدهد بنگرند و در بار ٔه آن یج گونه باید داوری بکنند؟!
ٔ
با قضیه جنایات چ گونه باید برخورد نمود؟
ٔ
کسان مطالبات جالت را در مورد بررس همه جنایات در تاری خ قرن بیستم
ّ
افغانستان و حتا ماقبل آن را مطرح کرده اند؛ ویل چنی مطالبان در عمل
چبی نیست جز جر کردن رسکالوه و باز کردن راه فرار برای جنایتکاران از
چنگال قانون و بازخواست .همچنان این ادعاها که باید همه جراییم که در
ٔ
طول نزدیک به سه دهه اخب به وقوع پیوسته اند باید مورد پیگرد قرار داده
شوند  ،ولو صادقانه و از روی نیات نیک هم باشند  ،باز هم باید گفت که
متأسفانه چنی چبی غبعمیل است.
ٔ
قبل از همه باید روشن ساخت که جنایات جنگ و جنایات علیه بشیت در
اسناد معتب حقوق بی الملیل تعریف شده اند و جنایات سنگی و سازمانیافته
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را احتوا میکنند .تا کنون در این رابطه کسان مورد پیگرد بی الملیل قرار گرفته
اند که مسوولیت تصمیم گبی  ،تدارک  ،سازماندیه و اجرای این جنایات
سنگی را برعهده داشته اند -نه هر فردی که تفنگ در دست داشته و یا فرمانده
دست چندم بوده و به امر مقام باالتر از خود دست به کشی زده است.
ً
متهمان عمده و رسشناس و هواداران شان در این مورد قصدا مغالطه میکنند
تا همه اشباک کننده گان در جنگ ها را در هراس نگهدارند و بتوانند از آن ها
به نفع اغراض خود شان بهره برداری بنمایند.
ً
در عی زمان باید توجه داشت که تأمی عدالت و انتقام گبی مفاهییم کامال
متفاون هستند .انتقامگبی  ،خوایه نخوایه انتقامگبی را در ین دارد .حال
آن که هدف از تأمی عدالت در نهایت امر تأمی منافع و مصالح همه گان
است.
در این شگ نیست که بررس جنایات و حقیقت یان هر چه وسیعب و کاملب
ٔ
در مورد این فاجعه عظیم  ،باید درس عبت فراموس ناپذیر شود و مرزی که
آن گذشت ٔه پراز فاجعه و مصیبت را به گذشت ٔه بدون برگشت مبدل بسازد.
ٔ
حقایق بررس شده و تثبیت شده در این مورد باید ثبت حافظه میل شوند و
مرز رسخ نه باید ها چنان روشن باشند که سقوط دوباره به چنی گمراهه های
فاجعه آور را ناممکن بسازند.
صلح ،امنیت و ثبات پایدار را نه میتوان بدون تحقق قانونیت و عدالت و
جنایت زدان از دولت و سیاست نه میتوان تأمی کرد .و ّاما  ،با توجه به
واقعیت های موجود ناگزیر باید پذیرفت و گفت که اوضاع و رسایط کنون
ٔ
حکم میکند تا یج گونه یك برخورد با مسأله جنایات به حیث جزن از نظریه و
ٔ
برنامه میل برای رفع بحران مدنظر گرفته شود و شکل آن هم متناسب با همی
نظریه و برنامه تعیی گردد .هم این نظریه و برنامه و هم بخش مربوط به یج
ٔ
گونه یك برخورد با مسأله دردناک جنایات را نمیتوان در چند روز مباحثات
ٔ
عجوالنه در پارلمان شکل داد .این مباحثات باید به گونه بسیار خونشدانه و
خردورزانه در تمام سطوح جامعه به راه بیفتند .جامعه باید از طریق این
مباحثات در مورد مساییل که تحت عنوان « کمبین انتظارات از مصالحه»
مطرح شدند ،به وفاق دست یابد .ویل برای آن که چنی مباحثان به انحراف
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کشانیده نشوند ،باید کارشناسان برج مفاهیم بنیادین را به زبان ساده توضیح
و تشی ح نمایند.
ٔ
به گونه مثال در اکب ابراز نظرها و تبرصه هان که در رسانه ها منتش میشوند،
میتوان دید که ابراز نظر کننده و نویسنده مسوولیت حقوق قابل پیگرد عدیل
و قضان را از مسوولیت سیاس و مسوولیت سیاس را از مسوولیت اخالق
ً
تفکیک نکرده است و یا اصال بر تفاوت میان آن ها واقف نبوده است.
شگ نیست که رهبان احزاب  ،تنظیم ها و سازمان ها -یج آن هان که در یگ
از مراحل بحران در کرس اقتدار قرار داشته اند و یا در قدرت سهم داشته اند
یا هم اپوزسیون سیاس و یا مسلح رژیم های بر رس اقتدار بوده اند -خطاها و
اشتباهات بسیاری را مرتکب شده اند .این خطاها و اشتباهات اگر هم شامل
ٔ
مقوله جرم و جنایت نشوند ،باز هم چون نتایج و پیامدهای فاجعه آوری
داشته اند  ،نه میتوان آن ها را نادیده انگاشت .به همی لحاظ است که این
رهبان باید مسوولیت سیاس آن یج را که در تحت رهبی شان واقع شده
است بپذیرند و از بابت از مردم افغانستان -از جمله اعضای احزاب  ،تنظیم
ها و سازمان های تحت رهبی شان -معذرت بخواهند .این احزاب  ،تنظیم ها
ٔ
و سازمان ها هم برای اثبات وفاداری شان به مردم و وطن و به مثابه اثبات
وفاداری به اصل رجحان منافع و مصالح همه گان بر منافع و مصالح
اندیشه ن  ،سیاس و حزن  ،باید رهبان خود را وادار سازند تا مسوولیت
سیاس آن یج را که در زمان رهبی شان واقع شده است  ،بپذیرند و از زنده
یك سیاس کنار بروند ؛ و در غب آن کنار گذاشته شوند و اگر به ارتکاب جنایات
سبده شوند.
جنگ متهم باشند  ،باید همانند دیگر متهمان به دست قانون ی
احزاب ،تنظیم ها و گروه هان که به این امر ینبدازند  ،باید از سوی ذهنیت
عامه مورد فشار قرار گبند و در نهایت امر به تجرید کشانیده شوند.
ٔ
و ّاما  ،دامنه مسوولیت اخالق بسیار گسبده تر است .این گونه مسوولیت نه
ً
ٔ
پیامد حقوق دارد نه هم الزاما پیامد سیاس  .این مسأله شخص با وجدان
ً
خودش است .مثال اعضای حزب و یا تنظییم که در دور ٔه حاکمیت آن بر
حقوق و آزادی های مردم تعرضات گسبده و سیستماتیک به عمل آمده است
ولو این که اکبیت مطلق شان در اتخاذ این تصامیم سهیم نه داشته بوده
ً
باشند و شخصا هم عمیل را که بتوان آن را جرم تعریف کرد انجام نه داده
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باشند ،باز هم نمیتوانند بگویند که آن ها الاقل در این رابطه هیچ مسوولیت
اخالقت هم ندارند .اینان مسوولیت اخالق ندارند اگر با آن سیاست ها و
کردارها به نحوی که برای شان ممکن بوده باشد ،مخالفت کرده باشند .این
مسأله ن است که کم و بیش در مورد تمام احزاب و تنظیم های درگب در بحران
های خونی افغانستان تا این یا آن حد صدق میکند و کسان هم که خود شان
را ن طرف میگویند اگر آن یج را که مردم و وطن بر گردن شان حق داشته
انجام نه داده باشند ،خوایه نخوایه کم و بیش با این مسأله مواجه اند .ویل
این حرق نیست که نظر به کدام قانون و مقرره و دستور بتوان کش را وادار
ساخت تا این مسوولیت را درک بکند و برای رفع آن و رسیدن به آرامش وجدان
به این یا آن عمل دست بزند؛ بل این مسأله ن است میان شخص و وجدانش.
به هر رو  ،جدا کردن و تفکیک این سه سطح مسوولیت و روشن ساخی
تفاوت های بنیادی میان آن ها از جمله به این دالیل مهم و ضوری است:
ٔ
 -1خشکانیدن یگ از منابع تغذیه جنگ روان برای متفرق نگهداشی و به هم
اندازی افغان ها ؛
 -2هموار کردن راه برای تداببی که باید برای رفع بحران گسبد ٔه عدم اعتماد
اتخاذ شوند؛
 -3فراهم آوری زمینه ها برای به حاشیه راندن سیاستمداران و فعاالن سیاست
که در مراحل گوناگون بحران مسوولیت های سنگی سیاس را درقبال فاجعه
هان که به وقوع پیوسته اند بر عهده دارند؛
 -4فراهم آوری زمینه برای آغاز روند حقیقت یان در مورد جنایان که در دوره
ٔ
های گوناگون بحران در سه دهه اخب به وقوع پیوسته اند؛
 -5به تجرید کشانیدن متهمان ارتکاب جنایات سنگی و فراهم آوری امکان و
ٔ
سبدن آن ها به چنگال عدالت.
زمینه ی
***
و در حاشیه در مورد آن چند پرسش
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طرح چند پرسش در پیشان این نوشتار  ،برای آن بود تا تصور نه شود که
ً
گویا رخ دیگر سکه از نظر غایب مانده و یا عمدا از نظر انداخته شده است .و
ٔ
ّاما ،طوری که روشن ساخته شد جامعه افغان نه برای ارضای خواست و
منافع دیگران  ،بل برای درمان زخم هان که بر آن وارد آمده است و برای
ٔ
نیفتادن دوباره در دام کمی های مشابه  ،نیاز دارد تا به مسأله جنایات سه
ٔ
ٔ
دهه اخب یببدازد و به جنایت زدان صحنه سیاس و زدایش نتایج و پیامد های
این جنایات یببدازد  -آن هم چنان که درس عبت غب قابل فراموس از آن
فراهم گردد.
تا جان که به رخ دیگر سکه تعلق دارد میتوان گفت که شاید با اعمال فشار
های موثر بتوان دیده بان حقوق بش و سازمان های مشابه به آن را واداشت
تا برای حفظ آبرو و حیثیت خود شان در نزد اذهان عامه ،در رابطه به مسایل
مورد نظر درب های دیگری را هم بکوبند  .و ّاما  ،تصور این که قدرت های
ٔ
جهان و منطقه ن در گب در حوادث سه دهه اخب در افغانستان  ،در تحت
ٔ
همچو فشارهان حاض خواهند شد تا همه اسناد رسی شان را برای روشن
شدن نقش واقیع شان در قضایای افغانستان  ،برمال سازند ،چبی جز
البدازی و ن خبی از ماهیت سیاست و مناسبات بی الملیل نه خواهد بود
خی ی
و پرداخی به این مسأله بحت است جداگانه؛ ویل برای درک این حقیقت نیاز
به سند و مدریك نیست که حامیان طرف های درگب افغان در منازعات خونی
ٔ
ٔ
سه دهه اخب در این جنایات کم از کم به گونه غب مستقیم و برج های شان
ّ
حتا به صورت مستقیم  ،سهم داشته اند  .در این رابطه درس که میتوان
گرفت این نیست که از دیگران عدم مداخله را مطالبه کنیم؛ زیرا ،اگر دیگران
منافع خود را در این مداخله ببینند و امکان آن را داشته باشند  ،از آن دری غ
نه خواهند ورزید؛ بل این است تا امکان و زمین ٔهچنی مداخالن را فراهم
نساخت ،فریب آن را نخورد و به ویژه ابزار آن نشد.
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 ۲۳مارچ ۲۰۰۷

«بهار بد » یا « بهار بدی»
در مورد طاعون طالت و « ایدز ی
ذهت»
ر
طالبان تهدید کرده اند که امسال فعالیتها بر ضد دولت افغانستان و قوای
ً
اییتالف مستقر در افغانستان را شدیدا افزایش خواهند داد .به ویژه انتظار
مبود که عملیات جنگ در جنوب و جنوبشق شدت یابند .افزایش حمالت
ٔ
انتحاری علیه نبوهای اییتالف و مقامات دولت در مرکز و والیات  ،توسعه و
ٔ
تشدید ترور علیه هواداران دولت و تالش برای فلج کردن فعالیت های فرهنگ
ً
و اقتصادی ،نب کامال قابل پیشبیت اند  .در سال گذشته ،طالبان توانستند از
حمالت غافلگبانه و فرار و کنبول برج مناطق روستان در جنوب و جنوبشق
ً
افغانستان ،به اشغال مراکز ولسوایل ها که اصوال مناطق تحت محافظت اند،
بگذرند .به این ترتیب میتوان گفت که آن یج طالبان میگویند ،یک تهدید میان
خایل نیست و نه میتوان آن را تنها جنگ تبلیغان تلف نمود.
ٔ
خبش دوبار ٔه طاعون طالت قبل از همه ناس از سیاست و رفتار نابخردانه
سیاس و نظایم امریکا و ناتوان دولت افغانستان از جمله در پاسخگون به
ٔ
حداقل انتظارات مردم است که در نتیجه آن محبوبیت ،اعتماد و حتا اعتبار
ً
دولت نزد مردم شدیدا کاهش یافته است .خوشبینت که در آغاز نسبت به
ٔ
حضور و کومک جامعه بی الملیل وجود داشت اکنون دیگر جای خود را به
رسخورده یك داده است .در مناطق عملیات نظایم وضعیت هنوز هم بدتر
است .برای مردم این مناطق تفریق وضعیت کنون از رسایط زمان اشغال
شوروی دشوار گردیده و این جا و آن جا خوشه های خشم دارند بارور
میشوند.
ً
با آن که نشانه های بحران کامال مشهود اند ،ویل متأسفانه دولتمداران افغان
به جای درک اشتباهات و درس گرفی از آن ها و ارایه برنامه های مشخص و
کارآ برای برون رفت از وضعیت کنون  ،تالش میورزند تا دستآوردها را بزرگب
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و خطرات را به مراتب کوچکب جلوه دهند .از احزاب  ،تنظیم ها  ،گروه ها و
حلقات سیاس نب نه تنها چب امید برانگبی به چشم نه میخورد ،بل آنان که
مدیع سهم بیشب در قدرت اند و یا هم در صدد انحصار دوبار ٔه قدرت  ،برای
دستیان به اهداف شان حاض اند به هر وسیله و شیو ٔه ممکت متوسل شوند.
در این میان عناض و گروه هان نب وجود دارند که بدتر شدن اوضاع را به نفع
خود میدانند.
وضعیت بی الملیل پبامون افغانستان هم نسبت به هر زمان دیگری پس از
سقوط طالبان بغرنج تر گردیده و خطر آن وجود دارد تا در تحت تأثب عوامل
معیت خصلت انفجاری کسب کند .در واقع آن جریان معروف به « بازی
بزرگ » در تاری خ  ،دوباره به راه افتیده است .البته این بار نه با دو بازیگر ؛ بل
با چند بازیگر نبومند جهان و منطقه ن.
ٔ
سخنباگت رسانه ن ،حمله بهاری طالبان  ،منبع عمد ٔه خطر
گرچه در سیل
ی
معرق میشود ،ویل در مورد خطرات دیگری که پیوسته و به تدری ج تار و پود
جامعه افغان را میخورند  ،تا هنوز روشن سخن گفته نه شده است.
در این میان بزرگبین خطر « داخیل»  ،همانا تشدید بیماری گرایش های تند
ً
تباری ،زبان  ،سمت و مذهت است که اکنون اوجگبی دوبار ٔه آن کامال مشهود
ٔ
ٔ
است .با توجه به تجربه گذشته نه چندان دور ،و با توجه به جبهه گبی های
تاز ٔه بی الملیل در قبال افغانستان و حوادن که احتمال مبوند در منطقه رو
ٔ
دهند ،تشخیص دست برج طرف ها و قدرت های خارج در این توطیه شوم
ضدافغان چندان دشوار نیست .اینان تالش دارند تا باز هم همچو گرایش ها
را به نفع اهداف و اغراض شوم خود شان ابزار سازی کنند.
عناض و حلقات افرایط گوناگون درگب در مشاجرات تند نژادپرستانه،
غبعلیم ،غبمنطف ،غبمسووالنه ،ضدانسان  ،جنگ افروزانه و ضد میل ،
گرچه در سطوح و اشکال گوناگون و گاه به خشن ترین و رسم آورترین اشکال و
ً
با ببحیم تمام بر همدیگر میتازند و ظاهرا دشمنان خون همدیگر جلوه
ٔ
مینمایند ،ویل در واقع همه آنان همزاد هم اند و توجیه کنند ٔه وجود همدیگر-
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به حدی که بدون وجود یک طرف ،آن طرف دیگر نب منطق وجودی اش را
از دست میدهد .برج عناض ،حلقات و گروه های هم که مدیع دفاع از
وحدت و منافع میل اند نب با واکنش های ناسنجیده و تند شان  ،در عمل بر
آتش این فتنه نفت میپاشند و یک جا با گروه های افرایط آب در آسیاب
دشمنان افغانستان مبیزند.
با تأسف در حایل که تراکم ابرهای سیاه توفانزا بر آسمان افغانستان دوام دارد
و در حایل که عناض و گروه های مسوول در تبایه های گذشته ،دارند باز هم
ٔ
به دور هم گرد میآیند تا بتوانند با قوت بیشب در صحنه سیاس افغانستان
تبارز کنند ،عناض  ،حلقات و گروه های هوادار صلح ،دموکراس ،تجدد،
ترق ،عدالت اجتمایع و طرفدار دستیان به همبسته یك و وحدت میل  ،هنوز
نه توانسته اند به خاطر اهداف مشبک  ،گام موثری به سوی همدگر بردارند.
ٔ
به این ترتیب امسال تنها با خطر حمله بهاری طالبان و « بهار بد» مواجه
نیستیم -بل خطر آن وجود دارد تا باز « بهار بدی» و « بهار بحران» را در
پیشو داشته باشیم  .و اگر امروز در برابر این خطر بر نخبیم و با تمام قوت
برنخبم ،ممکن است که فردا دیگر دیر باشد.
اگر مالحظات را کنار بگذاریم و ن پرده سخن بگوییم  ،پس در رابطه با مسایل
داخیل میتوان گفت که:
 با وجود پنج سال تالش و ضف مقادیر زیاد پول روند دولت سازی به حداقل پخته یك الزم نرسیده است و « دولت» هنوز فاقد مشخصه های اساست
چون انحصار مشوع اعمال قدرت قهریه است؛
 در افغانستان قانون زور هنوز حاکم است و زور قانون نه توانسته استجای آن را بگبد؛
ٔ
 هنوز بقایای مولودات دوران جنگ رسد که در بحران خونی سه دهه اخبٔ
در کشور مسؤولیت های سنگیت دارند ،بر صحنه سیاس افغانستان مسلط
اند؛
ٔ
 افغانستان یک بار دیگر همانند دهه پایان نظام سلطنت  « ،دموکراس» رادر فقدان «نبوهای دموکرات» تجربه میکند؛
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 رسانه های جمیع « آزاد» گرچه به حیث یک دستاورد معرق میشوند ،ویلبا کمال تأسف بسیاری از این رسانه ها فاقد دانش  ،مهارت و فرهنگ مسلیك
الزم هستند و بسیاری از آن ها به حیث ابزار « جنگ رسد» عمل میکنند؛
 با درد و دری غ بسیار « گفتار روشنفکری  -میل دموکراتیک» نه تنها جانشی«گفتار حاکم روشنفکری  -اتنیگ» نه شده است  ،بل این بیماری تا سطح
منازعات لفیط تند و نفرت انگب نژادپرستانه ،غبعلیم ،غبمنطف،
غبمسووالنه  ،جنگ افروزانه و ضدانسان و ضد میل که دیگر هیچ حد و مرزی
را نه میشناسد ارتقا نموده است؛
 عناض  ،حلقات و گروه های هوادار صلح ،دموکراس ،تجدد ،ترق  ،عدالتاجتمایع و طرفدار دستیان به همبسته یك و وحدت میل  ،هنوز در حاشیه قرار
دارند و نه توانسته اند تا با ارتقا به سطح نوین فکری و فرهنگ  ،عوامل ناتوان
شان را درک کرده و با غلبه بر آن راه مبدل شدن به نبوی توانا در سطح میل
را در پیش گبند.
به رغم آن که دالیل برای یأس بسیار اند ،ویل با آن هم نه باید امید را از دست
داد؛ زیرا از دست دادن امید به معنای از دست دادن هرگونه چانس و امکان
ً
برای غلبه بر وضعیت کنون است .غلبه بر وضعیت کنون هنوز کالمال ممکن
است ،اگر عناض  ،حلقات و گروه های هوادار صلح ،دموکراس  ،تجدد،
ترق ،عدالت اجتمایع و طرفدار دستیان به همبسته یك و وحدت میل  ،به
جای طرح مطالبات از دیگران -مطالبان که برآورده نه شده اند و نه خواهند
ٔ
شد -خود وارد میدان شوند  ،حول یک برنامه عمل واقعبینانه  ،کارآ و
متحدکننده گردهم آیند و به یک نبوی موثر در سطح میل مبدل شوند.
ً
کالمال ممکن است ،اگر :
همچنان غلبه بر وضعیت کنون
 امریکا و نبوهای اییتالف بدانند که در افغانستان و در برابر افغان ها یجنه باید بکنند ؛
 امریکا در مورد پاکستان چنان که الزم است برخورد کند ؛از بن تا بنبست و شکست -جلد اول
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ً
ٔ
 جامعه جهان به تعهداتش برای بازسازی افغانستان جدا عمل کند و کم ازٔ
ٔ
کم بودجه های اختصاص یافته کنون در تمویل برنامه سنجش شد ٔه بازسازی
چنان که شاید و باید به مرصف برسند ؛
 دولت افغانستان دولت شود و ارگان ها و مقامات دولت در مرکز و محالتمطابق به وظایف و صالحیت های قانون شان عمل کنند؛
 نبوهای سیاس رسیک در دولت در چهارچوب قانون عمل کنند؛ همه نبوهای افغانت که خواهان برونرفت وطن از بحران هستند برای اینهدف مشبک در کنار هم قرار بگبند و اهمیت حیان ارجعیت منافع و مصالح
همه گان افغان را بر هرگونه منفعت و مصلحت دیگر از لحاظ نظری دریابند
و آن را در عمل رعایت کنند؛
 آنان که تنها از روی احساسات و هیجانات و نه به قصد تحقق توطیه هایبیگانه گان ،وارد میدان منازعات لفیط جاری حول محور قوم  ،زبان  ،مذهب
و سمت  ،شده اند لحظه ن رس درگریبان نمایند و درک کنند که نتایج و
پیامدهای این عمل شان به نفع یك تمام میشود و بکوشند تا به جای نفت بر
این آتش آب بریزند؛
 روشنفکران و فرهنگیان آگاه و دارای احساس مسوولیت در قبال میهنمشبک آن یج را که باید  ،انجام بدهند.
این حقیقت روشن است که بحران را نه میتوان از همان سطح فکری و
فرهنگت حل کرد که موجب بروز بحران گردیده است .و در این جا است که
روشنفکران افغان باید از خود یببسند که برای ارتقای سطح فکری و فرهنگ
جامعه به مرحله ن که بتواند راه برون رفت از بحران را دریابد و تحقق ببخشد،
یج کاری را انجام داده اند و در راه دستیان به این مأمول به کجا رسیده اند.
ً
بنأ با توجه به آن یج که گفته آمدیم  ،از نظر داخیل در گام نخست سه نکته
حایز اهیمت اساس اند:
ٔ
 روشنفکران آگاه و دارای احساس مسوولیت است با شهامت و به گونه فعالوارد میدان شوند و با صدای بلند و منطق رسا خطرات موجود و راه های
مقابله با آن ها را روشن بسازند ؛
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 عناض  ،حلقات ،گروه ها و نبوهای افغانت که خواهان برونرفت ازوضعیت کنون و تأمی آیند ٔه بهب افغانستان هستند ،از خود توانان فکری و
ٔ
سیاس طرح یک برنامه عمل مشبک رستگاری میل و شهامت سیاس همکاری
صادقانه برای تحقق این برنامه را متبارز بسازند؟
 دولتمداران افغان و نبوهای عامل سیاس حساسیت وضعیت کنون را درککنند و خرد و شهامت الزم را برای ایفای وظایف که بر عهده دارند از خود
نشان بدهند.
تا جان که به کار روشنفکران تعلق دارد ما خواهیم کوشید در این زمینه به
ٔ
مثابه یک نشیه روشنفکری و روشنگر  ،در حد توان در فراهم آوری زمینه
های فکری و فرهنگ غلبه بر بحران بکوشیم و در همی راستا در برابر «گفتار
حاکم روشنفکری  -اتنیگ» که اکنون اشکال نهایت خطرناک را کسب کرده
است و به «ایدز» ذهت مبدل شده و مانع از بسیج توانان های جامعه در راه
ٔ
بازسازی و مقابله موثر در برابر موانع و مخاطرات گوناگون میگردد  « ،گفتار
روشنفکری  -میل دموکراتیک» را تقویت نماییم .
***
تا جان که به سیاست خارج و مناسبات بی الملیل افغانستان تعلق دارد ،
باید به خصوص توجه داشت که با حضورگسبد ٔه کشورهای متعدد در
چهارچوب نبوهای «اییتالف بی الملیل ضدتروریست» و نب نیاز به کومک
های گسبد ٔه بی الملیل برای روند بازسازی افغانستان از یک سو و آغاز رقابت
ها و شکل گبی مجدد حالت « بازی بزرگ» و خطرات ناس از آن از طرف
دیگر ،تشخیص و تعریف منافع و مصالح میل و تدوین دکتورین سیاست
خارج افغانستان مبتت بر این منافع و مصالح و با در نظرداشت واقعیت های
موجود در منطقه و جهان و با توجه به مسب انکشاف آن ها در آینده  ،اهمیت
خاض کسب مینماید .به کیل روشن است که ما نه میتوانیم سیاست
کشورهای دیگر در مورد افغانستان را دیکته کنیم .و ّاما ،دولت و مردم
افغانستان باید در این مورد موضع واحد و روشن داشته و آن را با ضاحت
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ٔ
بیان بکنند که در عرصه بی الملیل و در مناسبات با هیچ کشوری حاض
نیستند تا منافع و مصالح میل خویش را قربان بکنند .اگر افغان ها آن یج را
که میباید  ،بکنند و از آن یج که نه باید ،دست بردارند ،در آن صورت هیچ
قدرت خارجت نه با زور و نه هم با محیالنه ترین توطیه ها قادر نه خواهد شد
تا رسنوشت ناخواسته و نامطلوب را بر افغانستان تحمیل نماید .
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 ۲۲اپریل ۲۰۰۷

«چاقو های که فکر میکنند قاشق شده اند»
به نظر مبسد که با تشکیل « جبهه میل» ،شگاف در « کارتل قدرت»  ،نه
ٔ
تنها آفتان شده است  ،بل چنان فراخ گردیده که ادامه همکاری میان «رسکای
ً
ً
قدرت» را جدا زیر پرسش برده است .گرچه این جبهه ظاهرا خود را
ٔ
گروه اپوزسیون اعالم نکرده است ،ویل شگ نیست که برنامه اعالم شد ٔه آن
ٔ
با برنامه اعالم شد ٔه رییس جمهور کرزی در بسا مسایل اساس اختالف
بنیادی دارد .از سوی دیگر ،ادعاها در مورد دست داشی کشورهای خارج در
تشکیل « جبهه میل» ،مسأله را از حد اختالفات اندیشه ن و سیاس بسا
فراتر میبد.
برج تحلیل گران با توجه به حضور اکب عناض کلیدی « اتحاد شمال »
قبیل ،در « جبهه میل» و با توجه به تضاد منافع بازیگران خارج ذیدخل در
قضایای افغانستان ،بر این باور اند که حامیان خارج « جبهه میل»  ،همانا
حامیان قبیل « اتحاد شمال» اند که حضور نظایم ایاالت متحد ٔه امریکا و
اتحاد سباتبیک میان افغانستان و ایاالت متحد ٔه امریکا را برضد منافع خود
شان میدانند .گرچه مقامات رسیم از کشور یا کشورهای مداخله گر نام نبده
اند ،ویل بسیاری از تحلیگران این اتهامات را بیشب از همه متوجه روسیه و
ایران میدانند.
ویکتور کارگون افغانستان شناس سابقه دار روس ،ی
گرج این را که تشکیل
ٔ
جبهه نتیجه مسایع دول خارج باشد  ،ن بنیاد میداند؛ ویل  ،وجود خوشبیت
و حسن نظر برج دول خارج نسبت به آن را رد نه میکند .وی تأکید میورزد
که این دول بدون شک خواهان استحکام مواضع جبهه در ساختارهای دولت
افغانستان میباشند .سخنان رسیك پریخودکا دستیار رییس جمهور روسیه
ً
در مورد منافع روسیه در افغانستان در مب مدوری که اخبا در آژانس
ً
« نووست» روسیه ،دایر شده بود گرچه ظاهرا بسیار نرمب و پوشیده تر از
ٔ
ٔ
ادعای برهنه پوتی در آستانه آغاز عملیات نظایم امریکا بر ضد طالبان بود،
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ویل با آن هم از نظر ماهوی تفاوت چندان با آن نه داشت .به عالوه اظهارات
ٔ
پریخودکا  ،به طور پوشیده عالقه مندی کرملی را برای تغیب اوضاع در
افغانستان در سمت منافع روسیه نب بازتاب میداد .لیونید ایواشیوف معاون
اکادیم مسایل تحقیقات جیوپولتیک روسیه  ،در همی مب مدور ابراز داشت
که تحرک روز افزون طالبان در افغانستان عامل بازدارند ٔه فعالیت های نظایم
از طرف واشنگی بر ضد ایران میباشد .باز هم در همی مب مفکور ٔه مذاکرات
میان حکومت  ،اتحاد شمال و طالبان در حضور نماینده گان ناتو،
روسیه برج جوانب خارج دیگر نب مطرح شد.
این روشن است که روسیه و ایران  -همانند همه کشورهای دیگر ذیدخل  -هر
کدام بنابر منافع خودشان ،از نزدیک و با دقت چه گونه یك انکشاف اوضاع
در افغانستان را دنبال کرده و میکوشند در حد امکان بر آن اثر
بگذارند .طرف های ذیدخل خارج این واقعیت را بارها به این یا آن گونه
ً
 اکبا -با زبان دیپلوماس بیان هم کرده اند .آنان از ذیعالقه بودن و گاه همٔ
به گونه روشنب از منافع شان در افغانستان سخن میگویند؛ ویل ،سخن تنها
ٔ
بر رس یج گونه یك بیان این واقعیت و پیمانه دیپلوماتیک بودن و یا نه بودن
طرز بیان نیست؛ بل روی این است که تا یج حد نگران ها این کشورها در
مورد افغانستان به جا اند و ی
تاج حد منافع و عالیق شان و راه ها و وسایل
دستیان به آن مشوع اند و با منافع میل افغانستان مطابقت و یا مشابهت و
همسون دارند و یا این که در مغایرت و تضاد با آن هستند.
ٔ
به هر رو  ،با توجه به پیشینه ماجرا ،میتوان گفت که نقش عامل خارج در
پس چنی بازی ها ،نه ناممکن است ،نه غب محتمل و نه هم چبی تازه .از
طرف دیگر در حایل که با تبارز ضعف های امریکا و جسور شدن نبوهای
مخالف آن ،آغاز دور تاز ٔه « بازی بزرگ» در رابطه به منطقه روز تا
ٔ
روز روشن تر چهره مینمایاند ،بازتاب اثرات این کشاکش ها در صحنه
سیاست داخیل افغانستان  -جان که در این بازی نقش کلیدی دارد و از سوی
دیگر طرف های مؤثر خارج در آن ستون های پنجم خود را دارند  -غب
منتظره تلف شده نه میتواند.
با وجود همه آن یج که گفته آمدیم ،چون گزارش های دیپلوماتیک و
ٔ
استخباراتت که در رابطه به نقش دست خارج در ایجاد «جبهه متحد» به
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ٔ
آن ها اشاره شده است ،منتش نگردیده اند  ،لذا در مورد درجه اعتبار و صحت
و سقم آن ها نه میتوان با یقی و قاطعیت سخن گفت .از سوی دیگر
ولو بالفرض حکومت افغانستان اسناد و مدارک محکم محکمه پسندی
هم برای ثبوت چنی مداخالت خارج نب ارایه بکند  ،باز هم نه این
کشورهای مداخله گر صحت آن را خواهند پذیرفت و نه هم عناض و
ٔ
گروه های مورد پشتیبان شان در افغانستان .در این میان نکته مهم این است
که وقت رییس جمهور از یک چنی مداخله ن سخن میگوید ،در آن صورت
ٔ
وی نه میتواند ادامه کار آنان را که در قطار بنیادگذاران این جبهه قرار دارند
و در مظان چنی اتهایم قرار گرفته اند ،در پست های عایل حکومت توجیه
بکند .این در حایل است که با توجه به تناسب موجود آرا در پارلمان و
چه گونه یك اوضاع در کشور ،دشوار است تصور نمود که رییس جمهور این
عناض را به ساده یك از مقامات حکومت برکنار ساخته بتواند .به همی
دلیل از جمله پرسش هان که در رابطه به اظهارات رییس جمهور در مورد
« جبهه میل»  ،مطرح میشوند یگ هم این است که آیا بهب نبود تا حکومت
این ادعا را پس از گردآوری اسناد  ،مدارک و شواهد محکم مطرح میکرد و
همزمان با آن اقدامات مقتیص قانون را هم اتخاذ مینمود ؛ نه این که ادعا در
مورد یک چنی مداخله ن مطرح گردد و در برابر آن هیچ اقدام قانونت
صورت نگبد؟!...
***
البته و صد البته که احزاب و سازمان ها و شخصیت های سیاس  ،از
جمله آنان که در گذشته در دو سوی استقطاب خونی گذشته قرار داشته
اند ،ضف نظر از این که یك ها با عقاید و اندیشه های شان موافق یا مخالف
اند ،حق دارند تا دست به تشکیل اییتالف بزنند -ولو این اییتالف در مخالفت
با حکومت هم باشد .تقاضا برای آوردن تغیبات در قانون اساس هم جرم
نیست؛ روش وارد کردن چنی تغیبان در خود قانون اساس مشخص شده
است .حال این که تقاضاهای مطروحه از سوی « جبهه میل»  ،آن هم در
یک چنی رساییط میتوانند مشکالت کشور را حل کنند و یا این که بر آن ها
ً
میافزایند ،سخن کامال دیگری است .و ّاما ،چنان که دیده میشود ،اکب
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گروه های شامل در اییتالق که به نام « جبهه میل» عرض اندام نموده است،
در برهه های مختلف در گذشته سیاست ها گوناگون و بسا موارد ضد و
ٔ
نقییص را مطرح و برای تحقق آن ها تالش ورزیده اند .اینان سابقه اییتالف ها
و خصومت های خونی و ویرانگر با همدیگر را دارند و تعهد شکت های ین هم
رسم معمول رفتار شان بوده است .مشکل تنها این گذشته نیست ؛ مشکل در
آن است که این گذشته هنوز در حال هم تداوم دارد :هیچ یک از این اشخاص
ٔ
و گروه های یاد شده به طور قناعت بخش با خطاهای و اشتباهات گذشته
شان تصفیه حساب نکرده اند؛ این اشخاص و گروه ها هم از نظر اندیشه ن
و هم از نظر فرهنگ سیاس به مرتبت باالتر از آن که سبب بروز و تداوم
مزمن بحران در افغانستان گردید ،نرسیده اند؛ گروه های مورد نظر با همان
رهبان به میدان آمده اند که نام های شان از نمادهای فاجعه های
گذشته به شمار مبوند و بیشب شان متهم به ارتکاب جنایات سنگی جنگ و
جنایات علیه بشیت اند؛ در حایل که اگر گروه های متذکره به آگایه ،باور و
فرهنگ مردم ساالری و مسوولیت شناس رسیده میبودند ،باید با آن گذشته
ٔ
ٔ
خود شان تصفیه حساب میکردند و در نتیجه این رهبان را به مثابه نمادهای
آن گذشته به تقاعد سیاس سوق میدادند.
ٔ
برج تحلیگران حضور مقامات عالبتبه حکومت در این جبهه را غب قانون
ارزیان کرده اند؛ ن آن که برای آن دالیل روشن ،قوی و قناعت بخش ارایه
بکنند .در این مورد به ویژه با توجه به خصوصیت ریاست نظام  ،میتوان
گفت که حضور معاون رییس جمهور و اعضای کابینه در یک جبهه اپوزسیون
ٔ
ٔ
دارای برنامه متناقض با برنامه رییس جمهور ،از نظر اخالق و فرهنگ سیاس
متمدن  ،امر عادی و پذیرفتت به شمار نه مبود .قانون شکت بیج روشن در
ٔ
رابطه به تشکیل جبهه و ترکیب آن همانا حضور نظامیان بلندپایه برحال در
ترکیب بنیادگذاران جبهه است -این که آیا این قانون شکت تنها به خود این
نظامیان بر میگردد و یا هم به سایر رهبان و بنیادگذاران جبهه که چنی
ٔ
افرادی را در کنار خود پذیرفته اند ،مسأله فنت است که کارشناسان حقوق
باید آن را روشن بسازند.
***
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به هر رو  ،اگر هم نقش دست های خارج ناس از توهم محض باشد ،اگر
هم از جنبه های اخالق و سیاس حضور مقامات عایل حکومت در جبهه
اپوزسیون چشم پوس بکنیم ،بازهم با توجه به تجربه های گذشته و
« تداوم آن گذشته در حال»  ،جای اندیك برای خوشبیت در مورد دراز مدت
بودن عمر این اییتالف جدید و سودمند بودن آن برای باز کردن گریه از
کورگره های افغانستان  ،باق میماند .ویل مصیبت در این جهت قضیه نیست.
ٔ
سمیع حامد در « یک پیاله چای تلخ» « ،جبهه میل» را چنی تعریف کرده
است « :چاقو هان که فکر میکنند قاشق شده اند اما هنوز شمشبند» .و این
ٔ
گفته حامد رخ بارز واقعیت را بازتاب میدهد  .دقیق تر این که اگر این
«چاقو»ها فکر هم بکنند و یا الاقل متمایل باشند که «قاشق» شوند ،باز هم
گایم در جهت درست ارزیان شده میتواند .ترس از این است که آنان بدانند
که «چاقو» هستند و بخواهند تا « چاقو» باق بمانند و تنها بنابر مالحظان
بکوشند این فکر را القا بکنند که گویا فکر میکنند که قاشق شده اند .و بدتر از
این هم آن که این « چاقو» ها باز به حیث ابزار همان بازی های به کار روند
که افغانستان را از یک بحران به قعر بحران دیگر پرتاب کرد .و بدتر از همه
این که هنوز هم گروه های افغانستان اندیش و هوادار قانونمداری و
دموکراس نه توانسته اند از پراگنده یك برون شوند و برای تحقق اهداف
مشبک با هم نزدیک شوند .همی است که سبب میشود تا چانس ها به هدر
بروند و میدان برای تکرار مکرر بازی های مصیببار گذشته باز بماند .
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 ۱۷اگست ۲۰۰۷

ٔ
تازه طالبان؟!
مذاکره -تب
در این روزها رسانه های افغان مباحثات شان را روی مذاکرات احتمایل میان
دولت و طالبان متمرکز ساخته اند .یگ از پرسش های مهم این است که آیا
ً
طالبان واقعا حاض به مذاکره و تفاهم با دولت هستند و یا این که این یک
ً
بازی سیاس و یا هم بازی ضفا تبلغان است .در این رابطه حدس و گمان های
زیادی در رسانه های جمیع منتش شده اند :کسان ابراز آماده یك طالبان برای
مذاکره را گایم برای آغاز روند مذاکرات بر بنیاد تفاهم قبیل قلمداد میکنند ؛
شماری تغیب در سیاست پاکستان را عمده میدانند ؛ برخالف این نظر اخب
شمار دیگری حدس مبنند که چون اسالمگرایان برای تحقق پالن براندازی
حکومت جبال مشف نیاز به نبوی طالبان دارند لذا پیشنهاد مذاکره به
هدف کسب فرصت جهت تحقق این برنامه ارایه شده است؛ کسان هم بر
این نظر اند که طالبان میخواهند فرصت برای تنفس و تجدید قوا کسب کنند؛
عده ن هم در تاریگ چره ن فب کرده و همه امکانات و احتماالن را که به فکر
شان مبسد ردیف میکنند؛ و  ...یک عالم حدس و گمان دیگر .دشمنان کرزی
ً
هم از مذاکران که هنوز روشن نیست اصال انجام خواهد شد و یا خب و باز
ٔ
اگر برگزار شود به نتیجه ن خواهد رسید یا نه برای تب حمالت علیه رییس
جمهور دسته ساخته اند.
به هر رو همانقدر که پیشنهاد طالبان شگفت آور است به همان پیمانه نب
واکنش های گسبد ٔه داخیل و بی الملیل به اظهارات سخنگوی طالبان عجیب
ً
مینماید -به ویژه که تا کنون اصال اطمینان در مورد این که طالبان در پیشنهاد
مذاکرات بدون قید و رسط جدی باشند در دست نیست؛ همچنان هنوز روشن
نه شده که آیا این اظهارات به هدایت و یا حد اقل توافق رهبان طالبان شده
است و یا کم از کم مورد تأیید آنان قرار دارد و یا خب .برخالف برج گزارش
است که قاری یوسف ادعا کرده است که نقل قول
های مطبوعان حایک از آن ً
از وی دقیق نبوده است .بنأ بعید از احتمال نیست که نه تنها رسانه ها ،بل
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مقامات رسیم امریکا  ،ناتو و سازمان ملل نب آرزومندی خود برای یافی راه
آسان برونرفت از بن بست را به جای واقعیت گرفته باشند.
از حدس و گمان که بگذریم  ،آن یج که روشن میباشد این است که در سال
های نخست پس از سقوط طالبان  ،حکومت در تالش برای تجرید رهبان
طالبان-و بنابر برج تعببها ایجاد اختالف میان طالبان -از صفوف طالبان
می خواست تا سالح خود را تسلیم داده و به خانه و کاشانه خویش برگشته و
زنده یك صلح آمب را در پیش بگبند .در آن مرحله تنها به کسان که در فهرست
ٔ
سیاه امریکا قرار نداشتند ،عفو و امنیت وعده داده میشد .در مرحله بعدی
گویا با اهداف مشابه از طالبان میانه رو و تندرو سخن گفته میشد .و ّاما ،در
حال حاض طالبان به حیث یک طرف مطرح اند؛ زیرا توانسته اند با خبش
دوباره ،به رسعت خود را به حیث یک نبوی شورس از لحاظ نظایم موثر
تثبیت کنند -به حدی که برج کارشناسان غرن را هم به این نتیجه رسانیدند
که شکست طالبان با وسایل نظایم اگر ناممکن نه باشد  ،بسیار دشوار و
مستلزم بهای گران خواهد بود  .در واقع هم گروه های چریگ ولو کوچکب هم
ً
که در خارج پناهگاه امن داشته اند ،کامال محو شده نه توانسته اند -در این
رابطه میتوان چریک های کرد ایران و ترکیه را مثال آورد .و ّاما ،رخ دیگر قضیه
در این است که در این جنگ ها هیچ طرق نه توانسته اند پبوزی کامل را به
ّ
دست بیاورند .حتا در کشورهای پیشفته هم گروه های کوچگ مانند ارتش
جمهوریخواه ایرلند ،گروه های ناسیونالیست های باسک و امثالهم چالش
های جدن برای امنیت به وجود آورده و دولت های توانا را هم وادار به انجام
مذاکرات و پذیرش برج از خواسته های خود ساخته اند .و البته نظام سیاس
در این کشورها از چنان توانان برخوردار بوده اند که بتوانند گروهای شورس
را در سمت اعتدال کشانیده و به روند زنده یك و مبارزات مسالمت آمب سیاس
ٔ
جذب کنند .و ّاما ،اگر اوضاع کشور و درجه باالی نفوذ عناض و گروه های «
جهادی» در داخل دولت را که از نظر اندیشه ن با طالبان وجوه مشبک فراوان
دارند ،در نظر بگبیم ،انتظار یک چنی انکشاق در افغانستان در چهارچوب
های متعارف ،چندان واقعبینانه به نظر نه مبسد.
با توجه به روند انکشاف اوضاع در افغانستان -به ویژه در دو سال پسی -و
نب حساسیت روبه افزایش ذهنیت عامه در کشورهای غرن در مورد تلفات
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نظامیان این کشور ها در افغانستان ،این تصور که تأکید کارشناسان غرن بر
نیاز مذاکرات با طالبان و استقبال مقامات غرن و به ویژه امریکان از پیشنهاد
طالبان از دل خوش صورت گرفته است ،چندان دقیق به نظر نه مبسد؛
برخالف میتوان گفت که چنی واکنش از روی ناگزیری های متعددی است
ٔ
که برشمردن همه آن ها فهرست درازی را میسازد.
و ّاما ،نه تنها پیشنهاد و یا هم پاسخ سخنگوی طالبان در مورد مذاکرات ؛ بل
بیشب از آن کار برد اصطالحان مانند منافع و مصالح میل  ،صلح و وحدت
میل ،از زبان سخنگوی طالبان یعت سخنگوی گرویه که تا به حال بیشب به
حیث یک گروه تندرو و بسیار متعصب دیت شناخته میشد ،جالب است .آیا
ٔ
ٔ
کاربرد چنی مفاهیم را میتوان به مثابه نشانه مبدل شدن طلبان به یک گروه
سیاس -نظایم دین باور تلف نمود؟ شاید هنوز زود باشد تا در این مورد داوری
به دور از اشتباه کرد؛ ویل روشن است تا زمان که طالبان از چهارچوب ضف
مذهت -نظایم فراتر نرفته و در مسب سیاس شدن قرار نگبند ،حاض شدن
آنان به مذاکرات با دولت و به خصوص رسیدن به یک توافق در این مذاکرات
را به دشواری میتوان تصور کرد.
ٔ
آیا اظهارات سخنگوی طالبان برای مذاکره ،نشانه دیگری از بروز اختالف
میان القاعده و طالبان و یا در واقع تضاد میان دو سباتبی جهانگران بنیادگرا
و ستبه جو و میل گران دینمدار -که برج منابع معتب غرن گزارش های
تحلییل مفصیل را د ر مورد آن منتش کرده اند -تلف شده میتواند؟
ً
در رابطه به پرسش باال باید گفت که در واقع طالبان قبل از  11سپتامب علنا
ّ
ادعای رسالت جهان و حتا منطقه ن را مطرح نکرده بودند و نه هم میتوان
ٔ
گمان کرد که مال عمر اطالعات حداقل کاق و بالنتیجه توانان فکری ارایه
نظریه ن را در رابطه به مناسبات کشورهای اسالیم با سایر کشورها جهان
داشته بوده باشد .در واقع انزوای سیاس شدیدی که طالبان خود با اعمال
خویش سبب آن شده بودند ،آنان را به دامان القاعده انداخت .پس از 11
ً
ٔ
سپتامب ظاهرا پابندی شدید طالبان به اصل اخوت اسالیم و عنعنه حفاظت
از مهمان سبب شد تا طالبان تخت و بخت خود را بر رس اسامه و القاعده از
دست بدهند .پس از متواری شدن در کوهستانات قباییل ،نه مالعمر دیگر
اختیاردار افغانستان است و نه هم اسامه و القاعده مهمانان وی .به هر رو،
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ً
اگر طالبان واقعا خواستار مذاکرات با دولت باشند ،در آن صورت تحلیل های
ً
مبتت بر بروز اختالفات بنیادی میان طالبان و القاعده علنا ثبوت خواهد شد؛
و بازند ٔه اصیل این روند القاعده خواهد بود.
طوری که دیده شد احتمال مذاکره با طالبان واکنش های گوناگون را میان
عناض  ،گروه ها و جناح های رسیک در دولت و ببون از آن برانگیخته است.
ٔ
ٔ
شگفت آور این که به گفته هفته نامه پیام مجاهد « معاون اول رییس جمهور،
در سخبان خویش كه به مناسبت ششمی سالگرد شهادت احمدشاه مسعود
ایراد كرد ،مذاكره با طالبان را از سوی دولت و ناتو یك «توطیه» خواند .و این
درست ،در زمان صورت پذیرفت ،كه استاد برهان الدین ربان رییس جبهه میل
در پشاور به رس میبد و به روزنامهنگاران از ضورت مذاكره با حكمتیار و گروه
ٔ
طالبان یاد آور شد» و باز به گفته همی هفته نامه جبهه میل و شورای متحد
میل نب از مذاكره با طالبان پشتیبان خود را اعالم داشته اند.
ٔ
این که گروه های درگب در منازعات خونی سه دهه اخب در افغانستان با کدام
محاسبات و به خاطر کدام اهداف از مذاکرات با طالبان پشتیبان میکنند و
یا با آن مخالفت میورزند؛ این که وجوه مشبک تنظیم های جهادی و تحریک
طالت کدام ها اند؛ این که سفر برهان الدین ربان به پیشاور-چنان که برج
ً
منابع گزارش داده اند -اصال برای فراهم آوری زمینه توافق طالبان برای مذاکره
صورت گرفته است ،یا قضیه تنها در همی حدی است که پیام مجاهد گفته
است؛ و این که موضعگبی های یاد شده با پیشنهاد روسیه برای تدارک یک
کنفرانس دیگر بی الملیل برای افغانستان  -در واقع جهت مقابله با نفوذ غرب
در منطقه -مرتبطه اند یا خب ،گرچه نکات بسیار مهم اند ،ویل هر کدام بحث
جداگانه را میطلبد که همه را نه میتوان در این مخترص گنجانید.
به هر رو ،پرسش های اصویل در مورد مذاکرات احتمایل میان دولت و طالبان
را میتوان چنی ردیفبندی کرد:
آیا حکومت که خود را متعهد به دیموکراس و حقوق بش میداند میتواند باگرویه مانند طالبان مذاکره بکند؟
آیا مذاکره با طالبان و مصالحه با آنان با منافع و مصالح همه گان افغان هامطابقت دارد؟
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مذاکره و مصالحه احتمایل با طالبان به خودی خود نه با اصول و موازین
دموکراس و حقوق بش و نه هم با منافع همه گان مخالف است و نه هم
ٔ
موافق .اگر آماج مذاکره و مصالحه احتمایل با طالبان تأمی منافع و مصالح
همه گان افغان ها و آیند ٔه بهب افغانستان و رفع خطرات جدی از رس راه رشد
و گسبش دموکراس در افغانستان باشد ،پس نبوهای متعهد به منافع و
مصالح میل و دموکراس و حقوق بش ،نه میتوانند و یا نه باید با آن مخالفت
بورزند.
مذاکره و داد و ستد با نبوها و گروه های سیاس دیگر ،در چهارچوب قانون ،
از شناخته ترین ابزارها و تعامالت در دموکراس های دنیا است .این شامل
مذاکره و داد و ستد میان حکومت و گروه های شورس و از جمله شورشیان
تندرو نب میگردد .در این رابطه میتوان از مذاکره و توافق میان حکومت بریتانیا
با اردوی آزادیبخش ایرلند شمایل )  ( IRAمثال آورد؛ یا از مذاکره میان حکومت
هسپانیا و ناسیونالیست های باسک و کاتولونیا -بگذریم از مثال های بسیار
دیگر در آسیا افریقا و امریکای التی.
و ّاما اگر مذاکره و مصالحه با طالبان و یا مخالفت با آن بر انگبه ها و رقابت
ً
های گرویه  ،حزن  ،قویم ،سمت ،زبان و مذهت صورت بپذیرد ،طبعا نه تنها
منتج به صلح و امنیت نه خواهد شد ،بل آتش را انبارهای باروت نزدیک تر
خواهد ساخت -بارون که از ماد ٔه خاطرات تلخ تجارب گذشته و آسیب های
روان و فکری ناس از آن و رسخورده یك های ناس از برآورده نشدن حداقل
انتظارات از نظام پساطالبان و نارضایت های ناس از برخورد حقارت آمب
خارجیان با شهروندان افغانستان ،ترکیب یافته است.
با توجه به اوضاع و احوال افغانستان و از جمله با توجه به واکنش های متضاد
روزهای اخب ،بسیار حیان است تا دولت پیش از آغاز هرگونه مذاکرات و
ٔ
دستیان به توافقات با طالبان ،نظریه جامیع را در رابطه به مهارکردن بحران
جاری و رفع عوامل و ریشه های آن  ،ارایه دهد تا نیاز و نب بنیادهای اصویل
توافق گسبده میان نبوها و گروه های گوناگون سیاس جهت نیل به وفاق
میل برای برون رفت از بحران برجسته گردد و میدان برای بدگمان و شایعه
ٔ
پراگت تنگ گردد .وجود همچو نظریه جامع در مورد راه های دستیان به
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وفاق میل از طریق گفت و شنودهای بی االفغان به خودی خود در برابر
ٔ
لغزیدن بیشب افغانستان در قعر یک بحران تازه -و از جمله تکرار تجربه مهلک
سال  -1992به یک مانع مبدل خواهد شد و کار عناض توطیه گر را دشوار
ٔ
خواهد ساخت .از سوی دیگر در وجود همچو یک نظریه و یک برنامه سیاس
ّ
مبتت بر آن ،چانس حفظ -و حتا-انکشاف دستآوردهای مثبت پنج سال اخب
ٔ
نب به وجود میآید -البته چانش که تنها در صورت تجمع همه نبوهای هوادار
دموکراس به دور یک محور واحد و توانا میتواند تحقق بپذیرد.
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سپتمب ۲۰۰۷
۲۰
ر

سیاست روسیه در افغانستان« -یک بام و دوهوا»
ً
ٔ
اخبا در صفحه انبنت افغان  -روسیه مقاله ن به نش رسیده است از آقای
ً
والبی ایوانوف نمایند ٔه اقتصادی سابق روسیه در افغانستان و فعال مشاور
حکومت روسیه زیر نام « امضای موافقت نامه در باره حل مساله قروض –
گایم است در جهت توسعه روابط »  .این مقاله گویا در پاسخ به مقاله ن
تحت عنوان « راز حل مساله قروض افغانستان در برابر روسیه » است که
به تاری خ  22ماه اگست سال  2007در یگ از رسانه های چینان به نام «
گووان ژیباو » منتش شده است.
- 1در باب قروض شوروی و ادعای روسیه
ٔ
در این جا سخن روی درست و نادرست مطالب منتشه در نشیه چینان
نیست؛ بل سخن روی تناقض در موضع روسیه در قبال مسوولیت های آن
کشور در رابطه به افغانستان است که در سخنان آقای والبی ایوالنوف نب
بازتاب یافته است .
ٔ
مسأله اصیل در روابط افغانستان با روسیه این است که آیا روسیه وارث
شوروی است یا خب؟
اگر روسیه وارث شوروی است  -که چنی هم است و اشغال کرس شوروی
در شورای امنیت  ،تصاحب تسلیحات هسته ن و داران های و سفارت های
شوروی در خارج و ...همه شواهد این ادعا اند  -چرا در قبال تجاوز نظایم
شوروی به افغانستان مسوولیت هایش را نه میپذیرد ؟
اگر روسیه وارث شوروی نیست  ،پس ادعایش در مورد قروض را یج گونه
باید تلف نمود؟
دیگر این که اگر مبان صدمات انسان و مادی جنگ در افغانستان در دور ٔه
اشغال شوروی و نتایج و پیامدهای بعدی این اشغال مورد محاسبه قرار گبد،
روسیه باید چندین مراتبه بیشب از آن یج که مدیع مقروض بودن افغانستان
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است باید به افغانستان جبان خسارت مادی را یببدازد .از سوی دیگر بیشب
این به اصطالح قروض شوروی بهای تسلیحات و اکماالت جنگ های نیابت
بوده که شوروی و روسیه برای دفاع از رسحدات جنون خویش به رژیم های
بر رساقتدار افغانستان داده اند.
- 2آیا شوروی چپاولگر بود و یا نبود؟
آقای والبی ایوالنوف پس از برشمردن پروژه هان که به کومک شوروی سابق
تحقق یافته بودند تذکر میدهد « :بخش قروض دولت بعد از تکمیل کار
ساختمان خط لوله انتقال گاز و صدور گاز طبییع از معدن شبغان تا رسحد و
ً
بعدا تا فابریکه کود و برق وحش در تاجکستان (در مرحله نهان تا  2.3میلیارد
مب مکعب در سال) و همچنان آغاز صادرات میوه های سیبوس و زیتون از
فارم های در جالل آباد به اتحاد شوروی  ،قروض موفقانه پرداخته میشدند.
این معلومات  ،برعالوه تایید کننده آنند  ،که اتحاد شوروی هیچگایه دست
به چپاولگری ( طوری که برج مولفان نااگاه و یا مغرض مینویسند ) منابع میل
افغانستان نه مبد».
در رابطه به ادعای باالی آقای ایوالنوف میخواهم تنها در رابطه به صادرات
پرژو ٔه انکشاف وادی ننگرهار به شوروی نکته ن را روشن سازم که کمب کش
از آن اطالع دارد .شوروی سیبوس درجه یک تحویل شده در بندر حبان را
به قیمت هر پنجاه کیلو 80 ،افغان خریداری میکرد در حایل که هر صندوق
چون برای پنجاه کیلو سیبوس که تحت نظر مشاورین شوروی در پروژ ٔه
وادی ننگرهار تولید میشد  110افغان تمام میگردید .به این ترتیب میتوان
ای پنجاه کیلو سیبوس  30افغان کمب از
دید که قیمت پرداخت ٔ شوری بر ً
قیمت تمام شد بارجامه آن بود .بنأ اگر طرف شوروی سیبوس را نه میخرید
و سیبوس تولید شده دوباره در زمی دفن میگردید  ،در هر صندوق کم از کم
 30افغان عاید دولت افغانستان میشد .این مثال حاصل تخیل نیست و
کش آن را مطرح میکند که این محاسبه را متگ بر اسناد و ارقام واقیع انجام
داده و پیش روی مقامات افغان و شوروی گذاشته است .این محاسبه چنان
مستند بود که لشکر انجینبان ،رسانجینبان  ،مشاوران و رسمشاور شوروی
از بن تا بنبست و شکست -جلد اول

][168

نه توانستند آن را رد بکنند  .با کمال تأسف یط سالیان متمادی کش نه
ٔ
نشسته بود تا باری یک محاسبه ساده بکند و وقت هم که این محاسبه صورت
گرفت  ،طرف شوروی گفت که حاض نیست قیمت باالتری یببدازد ...
در مورد گاز هم قرار اطالعان که منتش شده است میب جریان گاز تنها در
کنبول خریدار بود و این طرف شوروی بود که میگفت یج مقدار گاز به طرف
شوروی تسلیم داده شده است و طرف افغان امکان کنبول در این زمینه را
ً
نه داشت؛ بگذریم از این که طرف شوروی مثال گاز را از طرف افغان به چند
میخرید و میانگی قیمت نوع معادل گاز در بازارهای جهان چند بود.
ٔ
شاید آقای والبی ایوالنوف بگویند که ارایه دو مثال باال نه میتوانند ادعای
وی را در مورد این که شوروی چپاولگر نبود ،رد کنند؛ ویل این دو مثال عادی
و کوچک نیستند بل به دو پروژ ٔه بسیار بزریك که به کومک شوروی ساخته و
فعال شده اند ،ارتباط دارند.
- 3آیا شوروی متجاوز بود و یا نبود؟
گبیم که شوروی چپاولگر نبوده باشد؛ ّ
واما ،وقت آقای والبی ایوالنوف
مدیع میشود که به علت حفاظت قوای شوروی تا وقت خروج این نبوها
پروژه های ساخته شده به کومک شوروی ویران نه شده بودند و فعال بود و
میافزاید که « هر افغان  ،منجمله از صف آنهان  ،که سالح به دست برحق
برضد اتحاد شوروی میجنگیدند  ،این گفته را تائید میکند» .این حرف آقای
ایوالنوف ال حدود زیادی درست است؛ ویل این یک رخ قضیه است و آن این
که هزاران دهکده و بخش اعظم شبکه های آبیاری عنعنه ن در افغانستان در
اثر بمباردمان های قوای شوروی تخریب شدند و صدها هزار افغان یا کشته
شدند و یا هم معلول و مصدوم گردیدند .آقای ایوالنوف وقت میگویند که
«منجمله از صف آنهان  ،که سالح به دست برحق برضد اتحاد شوروی
میجنگیدند »  ،به طور تلویج اعباف میکنند که شوروی طرف متجاوز بود؛
و حاال پرسش در این است که طرف متجاوز برای جبان خسارات عظییم که
بر افغانستان وارد کرد ،یج کاری انجام داده است ؟
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منابع روس گایه ادعاهان را در مورد این که گویا اعزام قوای شوروی مبتت بر
تقاضای دولت جمهوری دیموکراتیک افغانستان بوده است ،مطرح کرده اند.
در این مورد بسیار سخن گفته شده است؛ ویل طرف روسیه ثبوت قابل اعتبار
برای این ادعای خود شان را ارایه نکرده اند .به عالوه گبیم که چنی تقاضای
هم شده باشد ،در آن صورت گویا باید قوای شوروی توسط رژیم امی به
افغانستان دعوت شده باشد -رژییم که توسط قوای شوروی از میان برداشته
شد و باز هم با اتکا بر قوای شوروی رژیم مورد نظر کریملی در کابل روی کار
آورده شد.
ّ
ادعاهای جدی در مورد این که شوروی در تحریک و حتا سازماندیه زنجب ٔه
ٔ
حوادن که منجر به شکست برنامه ملل متحد و بروز حوادث بهار سال 1992
که موجب فروپاس قوای مسلح و نظام دولت و فراهم آوری جنگ ویرانگر
داخیل در افغانستان شد  ،نقش بارزی داشته است...حاال هم گفته میشود
که روسیه برای تحت فشار قرار دادن امریکا در افغانستان اقدامات رسن را به
اجرا گذاشته است.
ی
خونی» را فراموش کرد؟
- 4آیا میتوان « زخم
شگ نیست که روسیه یک قدرت جهان است  .در این هم شگ نیست که
ً
استقرار مناسبات متقابال مفید و با ثبات مبتت بر اصول و موازین شناخته
شد ٔه جهان میان افغانستان و روسیه به نفع هر دو کشور است .ویل در این
نب شگ نیست که هنوز مسایل حل ناشده در مناسبات افغانستان و روسیه
موجود اند -بخش از این مسایل بریم گردند به مباث های حل ناشد ٔه دوران
شوروی و برج دیگر هم به دور ٔه پس از فروپاس شوروی تا امروز .د راین
رابطه دو مسأل ٔه بسیار مهم و کلیدی عبارت اند از :
عدم اعتماد و بدگمان گسبده میان افغان ها در رابطه به نیات روسیه درقبال افغانستان
مسوولیت های روسیه به حیث وارث شوروی در قبال افغانستاناز بن تا بنبست و شکست -جلد اول
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شاید برج ادعاهان که در مورد شوروی و روسیه از سوی افغان ها -منجمله
بخش که از همان ابتدا با تنظیم های مجاهدین مخالف بوده اند -مطرح
ّ
میشوند ،دقیق و یا هم حتا درست نباشند؛ ویل تا زمان که روسیه همه اسناد
ٔ
موجود در رابطه به افغانستان را علت نسازد و زمینه آن را که افغان ها باور
کنند و مطمی شوند که در رابطه به مناسبات افغانستان و شوروی و
افغانستان و روسیه دیگر چب پنهانت باق نمانده است و تا روسیه حاض
نه شود به حیث وارث شوروی  ،مسوولیت های خویش را در برابر افغانستان
بپذیرد و برای جبان گذشته گام های الزم را بردارد ،عدم اعتماد و بدگمان در
مورد نیات امروز و فردای روسیه در افغانستان نب باق خواهند ماند .زخیم را
ٔ
که هنوز از آن خون مبیزد نه میتوان فراموش کرد .بدون حل عادالنه مسایل
ٔ
یاد شده و با حضور هزاران پرسش گزنده در ذهنیت عامه افغان دشوار است
تصور نمود که « زخم خونی» در مناسبات دو کشور التیام یابد .
***
تراژیدن که مداخله و تجاوز شوروی در افغانستان آفریده است چنان عظیم
ٔ
است که نه میتوان آن را در چهارچوب آمار و ارقام و محاسبه خسارات وارده
بر اقتصاد ،شمار کشته ها و مصدومی جنگ  ،رقم مهاجران و امثالهم بیان
کرد .این مداخله و تجاوز بر بنیادهای موجودیت افغانستان چنان ضبات
مخرن وارد کرده است که جبان آن با پرداخت غرامات  -ولو غرامات بسیار
سنگی مایل -ناممکن است.
ٔ
چنان که تجربه نشان داد سیاست شوروی در قبال افغانستان همانا ادامه
سیاست روسیه در قبال آسیای میانه بود -با شیوه ها و ابزار دیگر .راه رشد
غب رسمایه دارن که کرملی تبلیغ میکرد ،در واقع به پوشش ایدیولوژیک
ٔ
گسبش ساحه نفوذ شوروی در جهان مبدل شده بود .انبناسیونالبیم هم که
کرملی تبلیغ میکرد چبی نبود جز تنیدن تور وابسته یك.
امباتوری استعماری روسیه بود .پانزده
در واقع شوروی شکل دیگری از ی
جمهوری متحده و جمهوری ها و مناطق خودمختار و چبی های از این دست
در واقع جز نمای ببون فریبنده نه بودند.
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و این تنها بخش از نبوهای افغان نه بودند که شکار این دام های تبلیغان
شدند .بدتر از آن زمان هم که رهبان حزب دموکراتیک خلق افغانستان با
ٔ
حقایق برهنه سیاست شوروی در افغانستان مواجه شدند ،نه توانستند و یا
هم شهامت آن را نیافتند تا از خط تبعیت از کرملی دور شوند و برج از آنان
تا به امروز نب حاض نیستند در این مورد سخن بگویند.
ٔ
آقای والبی ایوانوف با سابقه مشاغیل که در دور ٔه شوروی داشت و اکنون
نب دارد  ،نه میتواند بر حقایق باال واقف نه باشد؛ و ّاما ،این که وی هنوز هم
به شیو ٔه دوران شوروی سخن میگوید ،نشان میدهد که اهداف کرملی در
قبال افغانستان تغیب نکرده اند  -اگر در این میان چبی تغیب کرده است تغیب
تناسب قوا در سطح جهان و منطقه است و متناسب با آن تغیب شیوه ها و
ابزار سیاست روسیه در قبال افغانستان .
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 ۱۵جنوری ۲۰۰۸

ٔ
ترور بوتو -ترور«پروژه پاکستان»
ترور بوتو در واقع ترور پروژه ن بود که او برای تحقق آن به پاکستان برگشته
ً
بود .این پروژه ماهیتا عبارت بود از پروژ ٔه وداع با پاکستان بلندپرواز و توسعه
طلب و مطابقت دادن آن با ظرفیت هان که آن کشور دارد .حال سوال این
است که آیا بدون بوتو این پروژه تحقق یافته میتواند و اگر این پروژه تحقق
نیابد رسنوشت پاکستان یج خواهد شد.
بینظب برای چ به پاکستان برگشت
ٔ
بر هییچکس پنهان نبود که بازگشت بینظب بوتو به پاکستان -که زمینه آن در
اثر فشار امریکا بر مشف مهیا گردید -در چهارچوب یک پروژه صورت گرفت.
ٔ
هدف گویا آن بود تا نبوهای میانه رو و جامعه مدن پاکستان با هم در امر
مهارکردن و تجرید افراطگران و بنیادگران و مبارزه با تروریزم  ،همکاری بکنند.
بینظب بوتو به حیث رهب بزرگبین حزب اپوزیسیون پاکستان با اشباک در
انتخابات میتوانست در برگردانیدن لباس مشوعیت بر تن دولت پاکستان که
در اثر کودتای نظایم جبال مشف از میان رفته بود  ،کومک کند .گویا قرار
برآن بود که مشف مقام ریاست جمهوری را بر عهده داشته باشد و بینظب
بوتو هم در صورت مؤفقیت حزبش در انتخابات مقام صدرات را بر عهده
بگبد .این دو میبایست در همکاری باهم حاکمیت قانون را در پاکستان برقرار
سازند .و ّاما ،حوادث از روز نخست برگشت بوتو تا ترور وی و نب جریان
حوادث بعدی نشان داد که گویا مبان و عمق دشواری ها و مساییل که بر رس
راه تحقق این پروژه موجود بودند دست کم گرفته شده بودند.
دشمنان و قاتالن بوتو و ی
انگبه های آنان
شگ نیست که اسالمگرایان و به ویژه القاعده و جهادی های طرفدار آن به
دالیل متعدد و به خصوص به خاطر تقبل نقش در پروژه ن که نه تنها برای
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کاهش نفوذ بل برای برچیدن و متالس کردن پایگاه موجودیت آنان در پاکستان
به میدان آمده بود ،دشمن خود میدانستند .به همی گونه در این هم شگ
نیست که در اردوی پاکستان کم از کم حلقات قدرتمند در سطح رهبی نظایم
نه تنها با بینظب بوتو مخالف بودند و میکوشیدند از برگشت وی به قدرت
ً
جلوگبی کنند؛ بل از تحقق پروژ ٔه یاد شده ،جدا احساس خطر میکردند.
مخالفت با بینظب بوتو به ویژه در آی اس آی به مراتب وسیع تر و جدی تر
ً
بود .بینظب بوتو علنا در مورد این که برج از اطرافیان پرویز مشف با تندروان
ستبه جو همنوان دارند سخن گفته و به صورت کتت از نقش برج مقامات
ٔ
ٔ
قبیل و برحال نظایم و استخبارن پاکستان در حمله انتحاری نخست علیه
خود در کر یاج به پرویز مشف نوشته بود .برج از همکاران و اطرافیان بینظب
بوتو برمال ساخته اند که وی از واکنش پرویز مشف در مورد خطران که وی را
ّ
تهدید میکردند بسیار ناراض و حتا خشمگی بود .و این وضعیت سبب شده
بود تا بوتو بر خود جبال پرویز مشف هم مشکوک شود.
ّ
اظهارات عجوالنه ،ضد و نقیض و حتا غب منطف و به دور از واقعیت مقامات
مسؤول پاکستان در مورد نحو ٔه به قتل رسیدن بینظب بوتو ،گمانه های جدن
ّ
را در مورد نقش آی اس آی و حتا شخص جبال مشف در ترور بینظب بوتو
ٔ
پدید آورده است .شاید هیچگاه شواهد و مدارک اثباتیه محکمه پسند در مورد
ٔ
نقش احتمایل نظامیان پاکستان در قضیه ترور بینظب بوتو کشف و افشأ
نگردند؛ ویل کارشناسان امنیت بر این باور اند که اگر هم تبان پالن شده در
میان نبوده باشد ،سازمان های استخباران پاکستان کم از کم با عدم اقدام برای
خنت کردن توطیه ترور خانم بوتو ،در این توطیه سهم داشته اند.
بینظب بوتو و افغانستان
ٔ
گرچه بازی خطرناک استفاده از حربه بنیادگران اسالیم برای مبارزه با
ٔ
میلیگرایان پشتون و بلوچ در پاکستان و برای توسعه نفوذ پاکستان در منطقه
در زمان ذوالفقار عیل بوتو به میدان آورده شد ،ویل بینظب بوتو پس از اعدام
ّ
پدرش در زمان ضیأالحق ،از این سیاست دوری کرد و حتا در مواردی در برابر
ٔ
آن قرار گرفت .به گونه مثال بینظب بوتو با حضور در دعوت های قونسلگری
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افغانستان در کر یاج ،مخالفت خویش را با سیاست رسیم ضیأالحق متبارز
میساخت و در دور اول به قدرت رسیدن خویش پیوسته از کابل میخواست تا
با فراهم آوری زمینه ها به وی کومک نماید تا در سیاست پاکستان نسبت به
افغانستان تغیبان را وارد سازد .و ّاما در اصل مشکل نه در کابل ،بل در اسالم
آباد بود که نظامیان وی را نه میگذاشتند تا گایم در سمت تغیب بردارد.
تا جان که به پشتیبان از طالبان تعلق دارد ،باید گفت که این طرح نظامیان
پاکستان بود که برای آن پشتیبان متحدین اصیل پاکستان را هم جلب کرده
بودند .بینظب بوتو که هیچ وجه اندیشه ن مشبک با طالبان نه داشت یا باید
این طرح را میپذیرفت و یا هم از قدرت کنار مبفت؛ زیرا در غب آن یا وی را
از قدرت برکنار میکردند و یا هم به رسنوشت بدتری مبتال میساختند .و بینظب
که ارمان های سیاس خویش را قربان قدرت کرده بود و با قاتالن پدر خود نب
همکاسه شده بود ،دیگر چرا تنها به خاطر افغانستان خود را با خطر معروض
میساخت؟!
به هر رو ،شگ نیست که اگر بینظب بوتو این بار به قدرت مبسید دیگر برای
آی اس آی و نظامیان پاکستان چندان ساده نه میبود تا طرح های خود را بر
وی تحمیل کنند؛ زیرا بوتو قرار بود این بار به کومک امریکا و متحدین آن در
تحقق طرح مهار کردن و ریشه کن کردن بنیادگران و به خصوص از نوع
ٔ
جهادی آن در داخل اردو و مجموع ارگان های دولت و جامعه پاکستان که
قطع هرگونه پشیبان از القاعده و طالبان و متحدین محیل آن ها را نب شامل
میشد ،سهم ایفأ کند .این که ترور بینظب بوتو تنها ساعان پس از مالقات وی
با حامد کرزی صورت پذیرفت ،ی
گرج از نظر تقارن زمان یک تصادف است ،
ویل از نظر موضوع با هم مرتبط اند؛ زیرا ناکایم طالبان و القاعده در افغانستان
ٔ
بدون برچیدن تخته خب پاکستان ناممکن است.
پاکستان پایگاه بنیادگرای جهادی
به وجود آمدن پاکستان در پایان دور ٔه استعمار بریتانوی در نیم قار ٔه هند،
محصول اهداف معیی ژیوسباتبیک بود که همدست با تقویت گرایش های
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سیاس تجزیه طلبانه میان بخش از نخبه گان مسلمان تحقق یافت .در واقع
اسالم سیاس ایدیولوژی موجودیت پاکستان است.
جبال ضیأ که با پشتیبان سباتبیک امریکا ،بنیادگران اسالیم را به حربه ن
ب رای جنگ علیه قوای شوروی در افغانستان مبدل ساخت ،به تروی ج
بنیادگران در خود پاکستان هم مبادرت ورزید و رشد آن را در درون نهادهای
دولت و از جمله قوای مسلح پاکستان تشویق و ترغیب نمود .گرچه پس از
ضیأ همه ارکان دولت دیگر به صورت کامل تحت کنبول پبوان او نبود ،ویل
نظامیان پاکستان همچنان کنبول سباتبیک را در دست داشتند .مشف به
حیث رییس جمهور و فرمانده قوای مسلح ،نب یا خود نه خواست و یا هم
نه توانست این معادله را درهم شکند .به این ترتیب میتوان گفت که
بنیادگران در پاکستان گرایش نهادینه شده است.
امریکا و متحدین غرن آن در سالیان گذشته پیوسته در تالش بودند تا با
ٔ
سیاست تشویق و تهدید پاکستان را وادار به همکاری مؤثر در مبارزه علیه
تروریزم جهان بکنند ،ویل با گذشت هر روز بیشب از پیش روشن میشود که
حکومت پاکستان نه میخواهد و یا نه میتواند تعهداتش را در مورد مبارزه با
تروریزم انجام بدهد و در این مسب گام های قاطع و مؤثری بردارد.
مسایل بحران زا در روابطه امریکا -پاکستان
ٔ
گرچه مسایل مربوط به طالبان و القاعده از عوامل جدن تشنج روزافزون در
روابط امریکا و پاکستان به شمار مبوند ،ویل قضیه در همی جا پایان
نه مییابد.
موضعگبی ها و اقدامات پاکستان در مسایل جیوپولتیک و جیوسباتبیک
ٔ
به خصوص در رابطه به چی و ایران  ،نه تنها درست در نقطه مقابل سباتژی
امریکا قرار دارند ،بل در عمل تالش امریکا برای کشیدن نوار کشورهای متحد
به دور چی و مهار کردن چی  ،و نب ازدیاد فشار و تالش برای مبوی کردن
ایران را با موانع جدی مواجه میسازد .در این رابطه عقد قرار داد اعمار بندر
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ً
گوادر با چی که عمال چی را از طریق شاهراه قراقروم به بحب ٔه عرب و رسق
ٔ
میانه وصل میکند درست در نقطه مقابل سیاست امریکا قرار میگبد.
به همی سان انتقال فن آوری های حساس هسته ن از پاکستان به ایران و
کوریا و برج کشورهای دیگر نب سؤظن های بسیاری را برانگیخته است؛ زیرا
فعالیت های عبدالقدیر خان پدر بمب هسته ن پاکستان نه میتوانسته پنهان
از چشم مقامات امنیت پاکستان صورت گرفته باشند .
از سوی دیگر امریکا و غرب در مورد احتمال وقوع «انقالب اسالیم» از آن
نویع که در پایان ده ٔه هفتاد در ایران به وقوع پیوست ،سخت نگران دارند.
مانور آماده یك قوای نظایم امریکا برای ترصف تأسیسات و تسلیحات هسته ن
پاکستان در صورن خطر افتیدن این تسلیحات و تأسیسات به دست القاعده
و نبوهای تروریست دیگر  ،نشان میدهد که واشنگی تا یج حد این احتمال
را جدی میداند و از این ناحیه نگران است .مشف تا به حال از همی کارت
استفاده میکرد و خودش را صد راه افراطیون معرق میکرد .این در حایل است
که نه تنها افراطگران و عوامل دیگر ن ثبان در دور ٔه زمامداری مشف رو به
رشد بوده است ،بل شواهد و مدارک متعدد نشان میدهند که جبال مشف
مرصوف بازی دورسه است.
در عی زمان پاکستان به ویژه در دو مورد از سیاست امریکا سخت ناراض و
نگران است:
تحول بنیادین در مناسبات امریکا با هندوستان ؛ چنان که بوش در سفر خودً
ً
به نیم قاره رسما و علنا هندوستان را رسیک سباتبیک امریکا خواند و اعطای
امتیازان را به هندوستان اعالم داشت که پیش از آن و بعد از آن به رغم
ّ
تقاضاهای مرصانه ،پاکستان نه توانست حتا در مورد آن ها از امریکا سخن
امیدوار کننده ن بشنود ؛
انتقال تقدم ژیوسباتبیک در منطقه از پاکستان به افغانستان و از دستدادن تأثب قبیل بر سیاست امریکا در قبال افغانستان و منطقه؛
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به این ترتیب میتوان دید دیگر آن منافع ژیوسباتبیگ که موجب پیدایش
پاکستان گردید نه تنها منتف گردیده اند ،بل پاکستان در برج جهات
سباتبیک در مقابل این منافع قرار گرفته است.
ً
امریکا امیدوار بود تا با بازگشت بینظببوتو و تحقق پروژه ن که قبال از آن
یاددهان شد ،روند انکشاف اوضاع در پاکستان را متحول سازد .ترور بینظب
بوتو در واقع ترور این پروژه نب بود .و اگر امریکا به این نتیجه برسد که نظامیان
پاکستان در ترور بینظب بوتو دست داشته اند ،در آن صورت خوایه نخوایه
این امر برخورد امریکا در مورد پاکستان را دچار تحول بسیار جدی خواهد
ساخت .در این میان البته روشن است که امریکا نه میتواند با پیاده کردن
قوا  ،اوضاع در پاکستان را در سمت مطلوب خویش تغیب دهد  -دقیق تر این
که چنی اقدایم به هیچ وجه معقول نیست  -ویل امریکا به هیچ صورت در
موقف ناظر بیطرف نب قرار نه خواهد گرفت.
قتل بوتو  ،انتخابات و عاقبت بحران پاکستان
طوری که گفته شد هواداران بوتو دولت پاکستان را مسوول قتل بینظب بوتو
میدانند .تقاضای حزب مردم پاکستان برای تحقیقات در مورد قتل بینظب بوتو
توسط سازمان ملل متحد ،در واقع عدم اعتماد به نهاد دولت به شمار مبود.
از آن جا که گمان نمبود راز و رمز پیش پرد ٔه ترور روشن گردد  -آن هم به
طوری که قناعت خانواده و هواداران بوتو را فراهم آورد -لذا رفع این عدم
اعتماد حد اقل در آیند ٔه نزدیک ناممکن به شمار مبود.
گمان نه مبود که انتخابات پارلمان در پاکستان هم بتواند بیگانه یك میان مردم
و دولت را در پاکستان از میان بردارد؛ زیرا ،ولو حزب مردم اکبیت را هم در
ً
پارلمان کسب کند و قانونا حق تشکیل حکومت را نب کسب کند ،باز هم
نظامیان به این حکومت هم اجازه نه خواهند داد تا صالحیت های قانون
ٔ
خویش را اعمال کند و به کنبول سباتبیک نظامیان بر دولت نقطه پایان
ٔ
بگذارد .گمان نه مبود که این حکومت بتواند توطیه گران را به پنجه قانون
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بسپارد و یا هم تحقیقان را که نتایج آن شک و تردید عمویم در مورد نقش
نظامیان در ترور بینظب بوتو را رفع کند ،به راه بیندازد.
نبوهای اپوزیسیون مشوعیت انتخاب مشف به حیث رییس جمهور را یا
نپذیرفته اند و یا هم آن را ن عیب نه میدانند .نواز رسیف خواهان کنار رفی
پرویز مشف پیش از انتخابات است و طرح تشکیل حکومت وحدت میل را
ارایه نموده است .مشف این طرح را توهم تعریف کرده است؛ در حایل که
ً
ٔ
حزب مسلم لیگ ( شاخه قاید اعظم) که ظاهرا از مشف پشتیبان میکند ،از
ً
این موضع مشف علنا فاصله گرفته است.
ٔ
نشانه های جدی دیگری از تشدید اختالف میان محافل حاکمه پاکستان نب
وجود دارند .جبال حمید گل که از تمایالت موجود در قوای مسلح پاکستان
از نزدیک آشنان دارد ،در مورد این که قوای مسلح در صورت افزایش وخامت
اوضاع باز هم به مشف وفادار بماند ابراز شک و تردید میکند.
از سوی دیگر گروه های متعددی-از برج گروه های هودار دموکراس و
سکوالریزم گرفته تا گروه های بنیادگرا -انتخابات را تحریم کرده اند .از نظر
اینان انتخابات نه پذیرفتت است و نه هم مشوعیت نتایج آن را خواهند
پذیرفت.
به این ترتیب ضف نظر از این که تقلب گسبده و سازماندیه شده در
انتخابات صورت بگبد و یا این که انتخابات در معیار پاکستان شفاف و عاری
از تقلب برگزار شود ،گمان نمبود که منجر به تحول در اوضاع بسیار حساس
ٔ
پاکستان گردد .در این میان انتخابات نه میتواند به ویژه وجهه مخدوش شد ٔه
مشف را به حیث رییس جمهور ترمیم کند؛ چون وی با برخورد غب قانون با
ٔ
محکمه عایل و دستکاری قانون اساس  ،قواعد بازی دیموکراس را زیر پا کرد.
ٔ
مسأله بسیار مهم دیگر همانا مبان مشارکت مردم در انتخابات است؛ در
صورن که مبان مشارکت بسیار پایی باشد ،این به معنای نومیدی مردم از
روند سیاس در پاکستان و نشان دهند ٔه حجم و وسعت مواد باقو ٔه انفجار
اجتمایع در پاکستان خواهد بود.
به هر رو ضف در صورن که انتخابات برگزار شود و کم از کم اشباک کننده
گان عمده نتایج آن را بپذیرند و حکومت «منتخب» رویکار بیاید ،امریکا و
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ٔ
غرب متوقع خواهند بود تا گام های عمیل مؤثر در زمینه ایفای تهدات پاکستان
ٔ
در زمینه مبارزه با تروریزم برداشته شود و مردم پاکستان انتظار بهبود وضع
زنده یك شان را خواهند داشت.
و ّاما ،گره قضیه تنها با انتخابات و رویکار آمدن حکومت انتخان باز نه میشود.
ً
ٔ
مسأله اساس طوری که قبال گفته شد در این است که نظامیان پاکستان
هیچگاه به حکومت های منتخب اجازه نه داده اند تا صالحیت های قانون
ٔ
شان را اعمال کرده و به ً کنبول سباتبیک نظامیان در عرصه سیاست داخیل
و خارج پایان دهند .بنأ ایفای تعهدات بی الملیل پاکستان  ،ولو حکومت «
ٔ
منتخب» صادقانه هم آن را بخواهد بدون تغیب معادله قدرت در پاکستان
امکان پذیر نیست .به این معنا که ابزار و میکانبم های کنبول سباتبیک قوای
ً
مسلح پاکستان بر دولت برچیده شده و قوای مسلح عمال نظام قانون اساس
و از جمله صالحیت های قانون حکومت و ارگان های دولت را پذیرفته و از
آن تبعیت نماید .در واقع در حالت کنون پاکستان بیشب از این که یک کشور
دارای قوای مسلح باشد ،قوای مسلج است که قلمروی به نام پاکستان را در
« ملکیت» خود دارد .معکوس ساخت این معادله به هیچ وجه کار ساده ن
نیست و نظامیان دواوطلبانه و بدون اجبار و ناگزیری آن را نه خواهند
پذیرفت.
ً
از سوی دیگر مبارزه با ترویزم جهادی از نظر اندیشه ن و سیاس عمال به
معنای مبارزه با بنیادگران اسالیم -چبی که برای بسیاری از اسالمگرایان و
ٔ
حلقات توسعه طلب محافل حاکمه معادل «ایدیولوژی میل» و تضمی
موجودیت پاکستان از یک سو در برابر هند و از سوی دیگر در برابر هرگونه
گرایش تجزیه طلبانه داخیل به شمار مبود-است.
این که آیا پاکستان با توجه به تحوالت ژیوپولتیک و ژیوسباتبیک ،جایگاه
جدید خویش را در منطقه خواهد یافت و با آن راض خواهد شد و یا این که
در تالش برای همشی با هندوستان -کشوری که ظرفیت های آن به مراتب
بیشب از پاکستان است و مبود تا به یک قدرت جهان مبدل شود -باز هم به
دنبال رویای بلعیدن افغانستان و کشورهای آسیای میانه زیر نام
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«کنفدراسیون پاکستان مرکز» به ماجراجون های خطرناک خویش ادامه
خواهد داد ،سؤالیست که نه میتوان از حاال به آن پاسخ داد .و ّاما ،روشن
است که اگر هم روسیه و چی خواستار آن باشند تا در سیاست عقب زدن
ٔ
امریکا از منطقه از پاکستان استفاده کنند؛ ویل چنان که تجربه پیش از 11
سپتامب ثابت ساخت این دو قدرت و نه هم هیچ کشور دیگر منطقه نه
ً
تنها حاض نیستند تا پاکستان را در دستیان به این رویا یاری دهند ،بل عمال
آن را برای خود سخت خطرناک هم میدانند .برخالف در صورن که پاکستان
نه تواند با واقعیت های جدید منطقه و جهان راه آشت را در پیش بگبد و
همانند گذشته در ین دستیان اهداق بسافراتر از توانان های میل خویش به
زورآزمان ادامه دهد ،خوایه نخوایه زیر بار سنگیت آن کمرش خواهد
شکست  .حدت و شدت اوضاع و رسعت انکشاف تحوالت چنان است که
برای این انتخاب ،پاکستان نه سال ها بل تنها ماه های محدود در پیش رو
دارد.
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نومب ۲۰۰۸
۷
ر

انتظارات متقابل اوباما و جهان
گرچه تب و تاب انتخابات در امریکا در حال فروکش کردن است ،ویل مباحثات
در مورد عوامیل که موجب پبوزی اوباما گردید و درک معنای تغیب از نظر او ،
تازه آغاز شده است .اوباما تنها از نظر «رنگ پوست» از روسای جمهور قبیل
ً
ٔ
امریکا تفاوت نه دارد -او زنده گینامه بسیار متفاوت از آنان دارد و راه کامال
متفاون را به سوی قله قدرت پیموده است .بدون شک او این پبوزی را مدیون
ٔ
هوش  ،فراست و سختکوس خود و درک نیاز جامعه امریکا برای تغیب
و ایجابات و امکانات هزار ٔه نو است .از جانب دیگر اگر اوباما در
نخستی سخبان اش پس از روشن شدن نتایج انتخابات این پبوزی را
پبوزی مردم امریکا تعریف کرد ،این یک تعارف ساده نبود .تاری خ امریکا یک
چنی مبارزات انتخاباتت را که اوباما را به پبوزی رسانید ،به یاد نه دارد .این
ٔ
که اوباما جامعه امریکا را به تحرک در مسب انتخاب تحول کشانید و یا تحویل
ٔ
که در بطن جامعه امریکا در حال تولد بود اوباما را به حیث ممثل خویش
برگزید و یا هر دو ممد همدیگر شدند ،سخنیست که به یقی در مورد آن
پژوهش های گسبده ن به راه خواهند افتاد  .و ّاما؛ توجه به این نکته الزم
است که اوباما اگر تا کنون راه غبمتعارف را پیموده است تا به هدف برسد،
پس از این هم غبقابل تصور نیست اگر او برای غلبه بر آن دشواری هان که
که اکنون به حیث رییس جمهور بر رس راهش قرار دارند نب به روش های
مبتکرانه و غبمتعارف متوسل شود.
شگ نیست که برای آفریقان تباران امریکا « رنگ پوست» اوباما ن اهمیت
نیست .برج ها پبوزی اوباما را تعبب رویای لوترگینگ تعریف میکنند .شگ
ٔ
نیست که تبارز و پبوزی اوباما در کشوری با سابقه برده داری و برخورد
آنچنان در مورد مسایل تباری که تا همی چند دهه پیش حاکم بود و جنبش
مدن آفریقان تباران را برانگیخت ،میتواند مرزی برای غلبه بر این گذشته تلف
ٔ
ٔ
شود؛ ویل جاذبه ن سابقه جهان اوباما-از استثنای قار ٔه افریقا که بگذریم -با
ٔ
منشأ اتنیک پدر و مادر اوباما کمب ارتباط دارد .جهان از تجربه هشت سال
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گذشته بوش خسته است و از احتمال تداوم این تجربه هراس داشت .اوباما
با شعار تغیب به حامل امید مبدل گردید -هم برای امریکا و هم برای جهان.
ٔ
قوی ترین منبع جاذبه اوبا در همی نکته نهفته است -ن آن که نقش نست
عوامل دیگر را انکار کرد.
گروه های افرایط «سیاه» که اوباما را به حد کاق «سیاه» نه میدانستند،
نه توانستند جلو صعود او را بگبند .تجربه نشان داد که «برادیل ایفیکت» هم
در حدی نبود که مانع از پبوزی اوباما شود .و ّاما راسبم ستبه جو و افرایط
«سفید» ،خطری است که هنوز اوباما را تهدید میکند و به همی جهت وی
باید بیش از هر رییس جمهور دیگر امریکا به بار مراقبت های امنیت برای
حفاظت از جانش تن دهد .شگ نیست که اگر اوباما بتواند در مسب تحقق
وعده های انتخابان اش موفقانه حرکت کند بر پیشداوری های تا هنوز
ٔ
موجود نزد بخش های محافظه کارتر جامعه امریکا نب ضبات شکننده ن وارد
خواهد آمد.
ٔ
امریکا به اوباما این چانس را داد تا تجربه نوی را ثبت تاری خ مبارزات برای
دستیان به کرس ریاست جمهوری امریکا کند .امریکا با انتخاب اوباما آن یج را
که پیش از آن «رویا» به نظر مبسید ،ممکن ساخت و نشان داد که از
یج توانای هان برای تحول برخوردار است .و فراموش نه کنیم که این تنها
امریکا نیست که به اوباما چانس داده است؛ اوباما خود نب چانس امریکا برای
آغاز نو در مناسبات امریکا با سایر ملل و دول جهان است و چنان که دیده
میشود این انتخاب نه تنها متحدان و دوستان امریکا  ،بل مخالفان رسسخت
امریکا را نب تحت تأثب قرار داده است.
محبوبیت جهان اوباما را هیچ رییس جمهور دیگر امریکا نه داشته است .به
همی پیمانه هم جهان از اوباما انتظارات بزریك دارد .وعده های اوباما مبت
رجحان شیوه های سیاس سازنده و مسالمت آمب برای حل منازعات موجود
در جهان  ،عطف توجهبه حل مسایل تغیبات جوی و حفظ محیط زیست و
مبارزه با دیگر مخاطران که بشیت را تهدید میکنند ،بدون شک امید بخش
ٔ
اند .و ّاما؛ اوباما با همه جاذبه ی جهانت که دارد ،در عرصه سیاست
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خارج ناگزیر خواهد بود با چالش های متعددی دست و پنجه نرم کند .از
جمله بعید از احتمال نیست که پیام تغیب در سیاست خارج امریکا از سوی
کسان که در کمی فرصت نشسته اند ،درست درک نه شود و آنان دست به
کنش هان بزنند که اوباما به رغم عدم تمایل به استفاده از زور ،ناگزیر از
چنی رویکردی شود -چنان که کنیدی ناگزیر از آن شد.
ٔ
مسأله بنیادی در سیاست خارج امریکا این است که آیا دکتورین سیاست
خارج امریکا بر اساس واقعیت های امروز و فردای جهان مطابقت خواهد
یافت و یا تالش متگ بر زور برای تغیب جهان در سمت حفظ برتری
امریکا را ادامه خواهد داد .شگ وجود نه دارد که انتخاب اوباما به معنای تغیب
در «منافع میل امریکا» نیست ،بل مسأله بر رس درک درست از این منافع و
ٔ
ٔ
چه گونه یك حفاظت و تحقق آن است .تجربه هشت ساله سیاست خارج
بوش نشان داد که تالش برای سیطر ٔه جهان امریکا ،تالش ن فرجام و سخت
زیانبار است -نه تنها برای جهان که برای خود امریکا نب .به رغم این مباث
سنگی و دشواری ها و پیچیده یك های ناس از آن ،امریکا هنوز توانان آن را
دارد تا با اتخاذ روش های مناسب و کسب پشتبان و همکاری متحدین غرن
و کسب متحدین و دوستان جدید و دیالوگ و داد و ستد با قدرت های
دیگر  ،نقش بارزی در حل مسایل جهان ایفا کند .
ٔ
اوباما روشن ساخته است که به روابط با اتحادیه اروپا و ناتو اهمیت ویژه ن
قایل است؛ انتظار مبود تا دیالوگ  ،تفاهم  ،همکاری و تعاون میان دو سوی
اتالنتیک دوباره جان بگبد.
دیدن این که چی و هندوستان در حال تبارز به حیث قدرت های جدید اند
و روسیه دارد دوباره رسبلند میکند و میخواهد دایر ٔه نفوذ خود را ترسیم کند،
چندان دشوار نیست.
نه میتوان انتظار داشت که اقدام ادار ٔه بوش برای برقراری روابط سباتبیک
ً
با هندوستان ،مورد تجدید نظر قرار گبد؛ ی
گرج این روابط احتماال از روش
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اوباما اثر خواهد پذیرفت .و ّاما ،در مورد روسیه و به خصوص چی ،هنوز
مسأله روشن نیست.
اوباما گفته است که با روسیه به دیالوگ در مورد مسایل هسته ن  ،به شمول
منع گسبش تسلیحلت هسته ن و حل مشکل هسته ن ایران خواهد پرداخت.
مسایل مایل-اقتصادی جهان نب ممکن است بر اجندای این مذاکرات افزوده
شود؛ و ّاما ،به نظر نه مبسد که با روش کنون روسیه  ،استقرار روابط با
روسیه بر اساس مشارکت سباتبیک  ،ممکن شود.
پرسش اصیل در رابطه امریکا و چی این است که امریکا به چی به چشم
رسیک سباتبیک میبیند و یا رقیب سباتبیک .اگر امریکا به چی و روسیه به
حیث رقبای سباتبیک برخورد کرده و تالش ورزد تا به محاضه و مهار این دو
قدرت یببدازد ،در آن صورت اینان نب با گسبش روابط سباتبیک میان خود
ٔ
شان ،روند مبدل ساخی سازمان شانگهای به وزنه متقابل در برابر امریکا و
ناتو را تشی ع خواهند بخشید.
شگ نیست که تغیب سیاست های امریکا در مورد عراق ،افغانستان و ایران،
از مبمیت بسیار برخوردارند؛ ویل ایجاد این تغیبات بدون توجه به
سیاست های کالن و دراز مدت ،چندان معقول به نظر نه مبسد.
اوباما وعده داده است تا قوای امریکان را از عراق ی
هرج زودتر خارج کند و
برخالف قوای بیشبی به افغانستان بفرستد .او همچنان در یگ از سخبان
های خود گفته بود که در نظر دارد در سال اول ریاست جمهوری خود ،یک
میلیارد دالر را برای افغانستان برای بازسازی اقتصادی و اجتمایع افغانستان
کومک کند .با توجه به مواضع از پیش بیان شد ٔه اوباما در مورد پاکستان و
روش های مبارزه با تروریزم ،شگ وجود نه دارد که وی فشار بر اسالم آباد را
افزایش خواهد داد .و ّاما؛ روشن است که تنها با افزایش قوای امریکا در
افغانستان و اختصاص یک میلیارد دالر بیشب برای بازسازی افغانستان و
افزایش فشار بر اسالم آباد و وارد کردن گاه به گاه ضبه بر منابع و
پایگاه های فرامرزی آموزس و پشتیبان طالبان و پناهگاه های القاعده ،گره
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مشکالت افغانستان و منطقه و لغزش به سوی تعمیق و گسبش بحران گشوده
نه خواهد شد .برای غلبه بر این بحران واشنگی باید سیاست ها و روش های
قبیل اش را به طور کیل مورد تجدید نظر قرار دهد.
ٔ
با توجه به مباث دور ٔه هشت ساله بوش دریافت این که اوباما با یج وظایف
ٔ
سنگی و پیچیده ن در عرصه سیاست داخیل و خارج رو به رو است چندان
دشوار نیست  .اوباما در نخستی سخبان اش پس از روشن شدن نتایج
انتخابات ،در جمع هوادارنش در شیکاگو گفت« :راه طوالنت در پیش داریم و
ّ
صعودمان دشوار است .ما شاید در یک سال ،حتا در یک دوره  -ریاست
جمهوری  -به قله نرسیم اما من هرگز به اندازه امشب امیدوار نبودهام که ما
به مقصد خواهیم رسید ».او گفت راه پیش روی او و مردم امریکا
راه بسیارسخت است .او از مردم امریکا خواست که به او در ساخی دوباره
امریکا بپیوندند .اوباما گفت پبوزی در انتخابات تغیبی نیست که به دنبالش
بوده اند .او گفت این پبوزی تنها امکان است برای این که برای ایجاد تغیب
تالش کرد.
در کنار شعار تغیب  ،دمیدن اطمینان به نفس در مردم امریکا با شعار کوتاه «
بیل ما میتوانیم» که در هر سخبان اوباما شنونده گانش آن را با او چندین بار
تکرار میکردند ،برای ما افغان ها که دیگر به داشی امید از دیگران معتاد شده
ایم ،نکته های آموزنده ن در خود نهفته دارد .اوباما میتواند در سیاست های
امریکا در افغانستان تغیبات سازنده ن را به وجود بیآورد؛ ویل نه او و نه هیچ
کس دیگر نه میتواند خالی نبوی عامل افغان را پرکند .پس درکنار امیدواری
برای تغیبات مثبت در سیاست امریکا در افغانستان ،بسیار مهم است تا
افغان ها نب توانان های شان را برای ایجاد یک تحول چرخش در اوضاع
کشور شان بسیج کنند و شعار غب مسووالنه و فلج کنند ٔه «آنان میتوانند»
را با شعار « ما میتوانیم» ،تعویض نمایند -نه تنها در حرف بل در عمل نب.
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نومب ۲۰۱۱
۲۷
ر

افغانستان و خطر صوبه ششم شدن
فشده ی مطلب  :با رشد دینامیک هندوستان و مبدل شدن آن به قدرت بارز
منطقه ن با دورنمای رشد به حیث یگ از قدرت های جهان ،توازن قدرت در
منطقه به زیان پاکستان تغب کرده است .پاکستان در محدوده ی قلمر  ،منابع
طبییع و نبوی بشی کنون اش قادر نیست این توازن را احیا کند .پاکستان
میخواهد با بلعیدن افغانستان و دست انداخی به آسیای میانه  ،خواب
احیای توازن قدرت در برابر هندوستان را تحقق ببخشد .نوشتار کوتاه کنون
تنها به بحث در مورد هدف سباتبیک سیاست پاکستان در قبال افغانستان
اختصاص یافته است.
تصورات در مورد هدف پاکستان
در این مورد که در شمار عوامل خارج بحران افغانستان ،عامل پاکستان یگ
از عوامل کلیدی است یک توافق گسبده میان تحلیلگران افغان موجود است.
و اما در مورد هدف اصیل سیاست پاکستان در مورد افغانستان ،چند دسته
یك به چشم میخورد:
کسان تصور میکنند که هدف پاکستان وادار ساخی افغانستان برای بهرسمیت شناخی خط دیورند است؛
شماری میگویند که پاکستان نگران نفوذ هندوستان است و در صورن کهنگران پاکستان از این جهت مرفوع ساخته شود ،مخاصمت پاکستان پایان
خواهد یافت؛
عده ن بر این باور اند که پاکستان برای داشی «عمق سباتبیک» در برابرهندوستان  ،خواهان استقرار یک «حکومت دوست» در کابل است؛
کسان نب بر این باور اند که بحران به این علت تداوم یافته است  ،تا تداومحضور امریکا در منطقه توجیه پذیر گردد.
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هدف واقیع پاکستان در قبال افغانستان
نقش که پاکستان در یط سالیان  1992– 1978در رابطه به جنگ ها در
افغانستان ایفا نمود دیگر بر همه گان روشن است .از این بابت پاکستان از
متحدین غرن و عرن خود نه تنها میلیارد دالر کومک مایل دریافت کرد  ،بل
پاکستان توانست هم تسلیحات پیشفته نظایم را از امریکا دریافت نماید و هم
در نهایت دارای تسلیحات هسته ن گردد.
برد مهم دیگر پاکستان  ،این بود که از همان ابتدای کار حاکمان نظایم این
کشور توانستند امریکا را قناعت دهند و یا ناگزیر سازند تا رسرشته ی امور
افغانستان در دست پاکستان گذاشته شود .به این ترتیب پاکستان با برنامه
ریزی دقیق و دراز مدت توانست آن یج را که مقابله با تجاوز شوروی خوانده
میشد ،در واقع به جنگ نیابت برای دستیان به اهداف سلطه جویانه و توسعه
طلبانه ی خود مبدل سازد.
با عقد موافقتانه های ژنیو میان افغانستان و پاکستان  ،گرباچف توانست
زمینه ی خروج ظاهرا آبرومندانه ی قوای شوروی را به دست بیاورد .و ّاما ،
جانب پاکستان نه تنها هیچ یک از تعهدات خود را انجام نه داد ،بل در عمل
هر آن یج را که در توان داشت انجام داد تا جنگ تشدید و توسعه یابد و جلو
حل و فصل مسالمت آمب بحران گرفته شود.
پس از فروپاس اتحاد شوروی  ،روسیه که خود دچار بحران عمیق شده بود،
نه تنها کومک ها را به حکومت دکتور نجیب هللا  ،قطع کرد ،بل به حیث
بخش از یک سباتبی نو و بسیار ارزان تر تامی امنیت رسحدات جنون
شوروی سابق ،عمال به سقوط آن حکومت یاری رسانید.
در بهار سال  1992با فروپاس قوای مسلح افغانستان و دستگاه دولت  ،و
رسوع جنگ های تنظییم بحران خونی در افغانستان وارد مرحله ی تازه و
تبایه آوری گردید.
فروپاس دولت و قوای مسلح افغانستان  ،نه تنها توسعه طلبان پاکستان را
دلشاد ساخت ،بل سدهای مهیم را از رس راه تحقق اهداف سباتبیک شان
در قبال افغانستان ویران ساخت .سباتبیست های پاکستان میدانستند که
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افغانستان ی
هرج ویران تر ،رسخورده تر  ،متفرق تر و محتاج تر باشد و هر قدر
افغانستان از جهان مبوی گردد ،بلعیدن آن آسانب خواهد شد .به همی
جهت نظامیگران پاکستان آرزو داشتند تا نه تنها کابل  ،بل تمام افغانستان در
این جنگ بسوزد.
با ورود یا در واقع وارد ساخی طالبان به صحنه  ،فاجعه در افغانستان وارد
مرحله ی تازه ن شد .همزمان با گسبش مناطق تحت کنبول طالبان،
ٔ
سباتبیست های پاکستان تحقق برنامه خود در مورد آسیای میانه را نب
توسعه و تشدید بخشیدند .آنان برای تحقق این پالن پشتیبان عربستان
سعودی و برج کشورهای دیگر خلیج را نب با خود داشتند .تقویت اسالمگران
در آسیای میانه و حضور شمار کثبی از بنیادگرایان منطقه در افغانستان و
پاکستان نشانه های مشهود این سیاست به شمار مبفتند .اگر این روند ادامه
می یافت شاید خواب تشکیل اتحادیه ی دولت های اسالیم از آسیای میانه تا
رسحد هندوستان ،نب به واقعیت مبدل میشد .تحقق این خواب به پاکستان
امکان میداد تا توازن قدرت در برابر هندوستان را دوباره احیا کند .پاکستان
میخواست از افغانستان به حیث میدان پشتیبان این برنامه کار بگبد.
به این ترتیب میتوان گفت که با کودتای ثور و سپس لشکرکش به افغانستان،
ماسکو خود زمینه ی ها و امکانات آن را فراهم آورد تا افغانستان به منبع واقیع
تهدید به رسحدات جنون اتحاد شوروی مبدل گردد.
ٔ
نامه سلطه جویانه ی پاکستان شد.
حوادث  11سپتامب سبب برهم خوردن بر
پاکستان که تا این زمان نقش بزریك در تعی سیاست غرب در قبال افغانستان
داشت ،این نقش را از دست داد -کلید کابل از دست پاکستان گرفته شد.
تغب بنیادی در مناسیات امریکا و هندوستان ،عدم توازن را باز هم به زیان
پاکستان تقویت بخشید.
ً
پاکستان که پس از  11سپتامب در اثر تهدید امریکا ناگزیر شده بود  ،ظاهرا در
برابر رفع همه تحریم های امریکا و دریافت کومک های وسیع مایل و نظایم ،
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وارد ایتالف مبارزه علیه تروریزم شود  ،چنان که تجربه نشان داد  ،ریاکارانه
عمل نمود.
با حمله ی امریکا بر عراق  ،پاکستان آهسته آهسته مرحله ی دیگری از جنگ
ضد افغان خود را از طریق چهار شبکه  -شورای کویته ،گروه حقان  ،حکمتیار
و طالبان وزیرستان شمایل  -تشدید و توسعه بخشید.
پاکستان امیدوار بود و است که باالخره امریکا قوای نظایم خود را در اثر این
جنگ فرسایش از افغانستان خارج خواهد کرد .پاکستان امیدوار است که پس
از خروج امریکا بار دیگر چانس بلعیدن افغانستان را به دست خواهد آورد.
دستیان به این هدف میتواند راه را برای تحقق خواب و خیال بزرگب پاکستان
در مورد آسیای میانه و احیای توازن قدرت با هندوستان نب دوباره باز کند.
«عمق سباتبیک» و «حکومت دوست در کابل»  ،در واقع نام های مستعار
همی پالن شوم پاکستان اند.
ی
ی
افغای برای نجات میل
حیای بیداری و اتحاد
یضورت
هیچ شگ وجود نه دارد که یک افغانستان ضعیف هیچگاه قادر نه خواهد بود
تا در برابر جنگ تمام عیار اعالم نا ٔ
شده پاکستان که از چند دهه به این سو
ادامه دارد ،از خود دفاع کند -یج دیورند را به رسمیت شناخته باشد و یج هم
آن به رسمیت نه شناخته باشد* .پیمان های سباتبیک با امریکا و هندوستان
و کشورهای دیگر نب به تنهان نه میتوانند این خطر مهلک را رفع کنند.
افغان ها تنها با بیداری  ،آگایه و اتحاد میل میتوانند در برابر این توطیه شوم
ضد افغان پاکستان از خود دفاع کنند .تحقق این امر از طریق یک حکومت
توانا و برخوردار از همکاری آگاهانه  ،وسیع و صادقانه ی همه عناض ،
ٔ
حلقات  ،گروه ها و نبوهای افغان بر پایه ی یک برنامه واحد برای رفع عوامل
داخیل بحران و همزمان با آن استفاده ی موثر از کومک های متحدین بی
الملیل ،میتواند میش گردد .در این صورت متحدان بی الملیل افغانستان نب
مطمی خواهند شد که «رسمایه گذاری» آنان در افغانستان به هدر نه خواهد
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رفت .برای تحقق این چانس ،افغانستان زمان زیادی در اختیار نه دارد .پس
ٔ
الزم است بدون از دست دادن وقت همه امکانات و توانان های افغان برای
تحقق این چانس بسیج گردند .روشن ساخی منابع و ابعاد خطر مهلیك که
بقای افغانستان را تهدید میکند ،میتواند نقش مهیم در این زمینه داشته باشد
ٔ
آینده آن به
تا افغان ها آ گاهانه و متحدانه برای دفاع از افغانستان و تامی
َ
پاخبند .یج گونه یك برخورد با این وظیفه و دین میل روشن ترین معیار و محک
برای تشخیص یج گونه یك تعهد به منافع و مصالح عایل مردم افغانستان
خواهد بود.
هرگونه کم بها دادن به اهداف سلطه جویانه ی ضد افغان پاکستان و ارایه و
تبلیغ تصورات سطج از اهداف پاکستان در قبال افغانستان ،خوایه نه
خوایه باعث غفلت از خطر واقیع گردیده و میتواند باعث بروز خطاهای
سیاس دارای عواقب و پیامدهای مهلک و جبان ناپذیر برای رسنوشت
افغانستان گردد.
***
یادداشت ضمیمه:
چند نکته در مورد خط دیورند
این یک حقیقت است که دیورند یک خط تحمییل توسط استعمار است .این
نب یک حقیقت است که هنگام تقسیم هند بریتانوی و تشکیل پاکستان،
پشتون ها و بلوچ های آن سوی دیورند از حق تعی رسنوشت محروم ساخته
شدند .دفاع از حق رسنوشت پشتون ها و بلوچ ها  ،اصوال دفاع از یک داعیه
ی عادالنه بود .پشتون ها و بلوچ های آن سوی دیورند در صورت دریافت این
حق میتوانستند ،تصمیم بگبند که در چهارچوب پاکستان بمانند ،دولت
مستقیل را ایجاد نمایند  ،به افغانستان بپیوندند و یا راه حل دیگری را انتخاب
کنند.
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پاکستان در حایل حق خود ارادیت پشتون ها و بلوچ های آن سوی دیورند را
رد میکرد  ،خود عی حق را برای مردم کشمب که از پیکر ناموجود پاکستان
جدا نه شده بود مطالبه میکرد و میکند.
در این مورد که اگر افغانستان خط دیورند را به رسمیت میشناخت  ،یج
چبهان واقع میشدند و از وقوع یج چبهان جلوگبی شده میتوانست نه
میتوان به یقی سخن گفت.
ٔ
به هر رو ،به ویژه در رسایط حساس کنون ،برخورد با مساله دیورند از دیدگاه
های قویم به هیچ وجه به نفع افغانستان نیست .با این مساله باید با
خونشدی  ،واقعبیت و معقولیت تمام از دید منافع عمویم مردم افغانستان
برخورد نمود .همچنان باید توجه نمود که حتا اگر افغانستان خط دیورند را به
رسمیت میشناخت و یا به رسمیت بشناسد ،در صورن که در آینده پشتون
ٔ
ها و بلوچ ها اراده نمایند تا از چهارچوب پاکستان خارج شوند -چنان که تجربه
اتحاد شوروی و آلمان نشان داد -حتا بم اتیم نب مانع آن شده نه خواهد
توانست .
دالیل زیادی موجود اند تا گفت که استعمار با تشکیل پاکستان و برجا گذاشی
منازعات میان کشورهای منطقه اهداف معیت را دنبال مینمود  .و اما،
انکشافات دهه ی اخب چنان اند که میتوان گفت پاکستان امروز به یک درد
رس بزرگ برای منافع غرب در منطقه مبدل شده است .این که غرب با این
معضله احتماال یج گونه برخورد خواهد کرد ،بحت است که باید جداگانه به
آن پرداخت.
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 ۱۳اپریل ۲۰۱۲

چند نکته در باره ی شعر ی
گونب گراس و «رس کل ما»
پیام «شعر» گونب گراس  ،به اقصای
نقاط جهان رسیده است  -اعباض ها
در برابر آن و واکنش تند مقامات رسیم
ارساییل نب.
چب بسیار جالب این است که حرف
های گونب گراس  ،در سطح جهان به
هیچ وجه حرف های نو نیستند .حتا
در درون ارساییل مقامات بسیار بلند
رتبه ی نظایم و استخباران و سیاس پیشی ارساییل نب با هر گونه پالن حمله
ی ارساییل علیه تاسیسات اتیم ایران با ارایه ی دلیل و برهان ابراز مخالفت
کرده اند.
به هر رو  ،اهمیت سخنان گراس در سطح جامعه ی آلمان مطرح است – او
به موضویع پرداخته که پرداخی به آن در آلمان تابو بوده است« .شعر»
ٔ
گراس زمینه را برای بحت در آلمان باز کرده که برخورد روزگذرانه آلمان در
قبال سیاست های رسیم ارساییل و مسایل رسق میانه را به چالش خواهد
کشید.
گونب گراس انتشار «شعر» خودش را در این زمان با تصمیم آلمان برای
تحویلدیه زیردریان های آلمان که قابلیت پرتاب راکت های میان برد (با رس
گلوله ی عادی و یا اتیم) را دارند مرتبط دانست.
اظهارات و موضعگبی های قبیل گونب گراس نشان میدهند که -بر خالف
ادعای لون تندرو ارساییل -او ضد یهودی و ضد ارسایییل نیست  .و اما ،در این
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نب شگ وجود نه دارد که او در برابر سیاست همه حکومات ارساییل مالحظات
خود را داشته است .به همی جهت است که تقاضای هیچ سفب ارساییل را
برای مالقات نه پذیرفته و با هیچیک از آنان مالقات نه کرده است.
به عالوه مخالفت با حمله ی ارساییل علیه تاسیسات اتیم ایران البته با زبان
دیپلماتیک توسط صدر اعظم و وزیر دفاع آلمان نب مستقیم به صدراعظم و
وزیر دفاع ارساییل گفته شده است.
این که ماهیت و اهداف سیاست حکومت ارساییل و حکومت ایران چیست ،
همه میدانیم .من در این هیچ شگ نه دارم که رسان رژیم ایران اگر فرصت
بیابند بم اتیم را خواهند ساخت .و در این نب شگ نه دارم که این یک انکشاف
بسیار خطرناک خواهد بود .
حال بیاییم در باره گ ی
ونب گراس و ما ...
حال  ،آیا برای ما این مهم نیست تا این سووال را مطرح کنیم که ما از این تابو
ٔ
شکت جسورانه گ گ ،یج میتوانیم و یا یج باید بیاموزیم؟
در افغانستان همه از «چپ» تا «راست»  ،از عوام الناس ن سواد تا مال ها و
«علمای دیت» و از با سوادان تا نخبه گان فرهنگ  ،همه در برابر «یهود» و
ارساییل نظرات و مواضع شبیه به هم دارند .اگر روشنفکر افغان بخواهد
همانند گونب گراس در عی عرصه تابو شکت کند ،در آن صورت باید بگوید
یهودی نب انسان است همانند ما و همه انسان های دیگر و انسان ها ضف
نظر از اعتقادات دیت  ،تعلقات اتنیگ  ،زبان و  ...همه دارای حیثیت و
ٔ
کرامت انسان برابر اند و همه شایسته برخورداری از همان حقوق و آزادیهان
اند که در اعالمیه جهان حقوق بش و اسناد متمم آن درج اند .و باید بگوید
ٔ
که ارساییل نب به مثابه یک کشور و یک دولت همسان با سایر کشورها و دول
حق موجودیت دارد .به همی سان ما باید شعارهای ماجراجویانه نابود سازی
ارساییل و به بحر انداختند ارسایییل ها را هم محکوم بسازیم  .البته این
به آن معنا نه خواهد بود که ما از حقوق بر حق مردم فلسطی چشم بپوشیم
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و سیاست های ضد فلسطیت زمامدران ارساییل و به خصوص آن نبوهای
ارسایییل را که میخواهند با استناد بر ایدیولوژی دیت قلمرو ارساییل را فراتر از
مرزهای به رسمیت شناخته شد ٔه بی الملیل آن ببند  ،محکوم نه سازیم.
افراط گران از هر نوع آن که باشد -یج یهودی و یج اسالیم و یج هندون و یا
مسیج  -امر صلح  ،ثبات و امنیت بی الملیل و صلح را با خطر مواجه ساخته
میتواند.
و اما  ،متاسفانه ما عادت کرده ایم بدون سنجیدن موقعیت مکان و زمان و
ٔ
مساییل که در جامعه افغان مطرح اند ،می گفته های روشنفکران برازند ٔه
غرن را که در موقعیت و رسایط دیگری قرار دارند و مسایل و وظایف دیگری
در برابر شان قرار دارد ،تکرار کنیم -ن آن که به روح آن توجه بکنیم.
زبانزد مردیم ما میگوید« :اگر کل این قدر هوشیار است  ،اول رس کل خود را
دوا کند» .و در این راستا بر روشنفکر ما است تا در برابر فرقه گرایان که از
بام تا شام و از شام تا بام ازگلو و قلم شان نفرت از دیگران میبارد و میخواهند
به این ترتیب اختالفات قویم  ،مذهت و سمت را شعله ور ساخته و باز آن
ٔ
را تا رسحد منازعه خونی برسانند  ،قرار گبند -هر روشنفکر در
برابر فرقه گرایان آن بگروه اتنیگ ،زبان  ،مذهت و سمت که خود از آن
برخاسته است .همچنان ما باید شعار حقوق کامل شهروندی برای همه
باشنده گان افغانستان را مطرح کنیم و در برابر هر گونه تبعیض قانون در
برابر هموطنان هندو و سکه مان قد علم کنیم...
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