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پیشگفتار
سپتمبی
بیست سال
ر

سپتمب  ۲۰۲۱در رابطه به مسایل سیایس ،اوضاع
سپتمب  ۲۰۰۱تا ۱۱
این مجموعه شامل نوشته هایم از ۱۱
ر
ر
و انکشافات در افغانستان و رپبامون افغانستان  ،است -از رسمقاله های مجله آسمای گرفته تا سخن روز در
پورتال آسمای و ن رب مقاالت و نوشته های دیگر در مجله آسمای ،پورتال آسمای و ن رب صفحه ام در فیسبوک .
ر
منتش گردیده اند ،از نظر ارتباط موضوع
البته به صورت استثنای چند مصاحبه ام ن رب که در منابع یاد شده
در این مجموعه گنجانیده شده اند .
اصل نوشته های شامل در این مجموعه در منابیع که در باال ذکر شد ،قابل ر
دسبس اند؛ و اما ،این مجموعه
کار خواننده عالقه مند را برای ر
دسبیس به این نوشته ها ساده تر میسازد .
من پیش از ر
نش مجموعه از کیس نه خواستم تا در مورد آن چ ربی بنویسد .و صد البته که خودم ن رب 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 مطالعه خواهند کرد.
حمید عبیدی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

ٔ
ٔ
نوامب ۲۰۰۱
رسمقاله شماره ۲۰مجله آسمای-
ر

سپتامب ،امریکا و ما افغان ها*
۱۱
ر
ی
ی
افغای
جهای در میدان
 -۱بازی بزرگ
حمله وحشیانه تروری ر
سپتامب  ،جهان را تكان داد  .تقبیح این ترور وظیفه هر انسان آگاه
ست یازدهم
ر
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 چن ری باشد و آنای كه خطوط
ر
ر
عدالت ها و ری اعتنای ها
كاست ها  ،ستمگری ها  ،ری
درشت سیاست های بزرگ را رقم یم زنند  ،به
جبان مافات را در پیش گ ربند و
دیروزی خود شان در برابر مسایل حاد و اسایس جهان بنگرند و راه ر
صادقانه اراده كنند و تعهد ورزند كه در آینده نه سود های ناروا و خودخواهانه  ،نه معیار های دوگانه ،
بل منافع بنیادی ر
بشیت امروز و فردا را اساس و معیار سیاست و كردار خود قرار خواهند داد  .افغان ها
حق دارند چنی تقاضای را مطرح كنند ؛ چون یط این  ۲۳سال  ،از تجاوز و مداخالت ر
گسبده و همه
ر
ر
خارج چنان ضایعات  ،صدمات  ،مصایب و تراژیدی های را متحمل شده اند كه میتوان
جانبه
ر
ر
افغان ها و افغانستان را بزرگبین قربای زورگوی و ری عدالت ب ری الملیل خواند .
آیا قدرت های جهای و منطقوی و همسایه گان افغانستان حاض اند تا هریك مسوولیت شان را در قابل
ر
جبان نمایند ؟
آن یج كه در افغانستان انجام داده اند اعباف بكنند و آن را ر
اگر بالفرض وارثان شوروی سابق  ،ایاالت متحده امریكا و متحدین آن و كشورهای همجوار افغانستان
یم گویند كه ادعاهای فوق نادرست اند  ،پس مهربای بفرمایند  ،تمام اسناد  ۲۳سال اخ رب خود را در
رابطه به افغانستان ر
منتش بكنند  ،تا باالخره مردم افغانستان و جهانیان دریابند كه اگر این كشورها هیچ
ر
دست در این تراژیدی ها نداشته اند  ،پس یك داشته است ؟!...
ی
افغای
سپتامب و هراس ها و آرزوهای
 -۲جهان پس از ۱۱
ر
ما افغان ها  ،چنان درمانده و بیچاره استیم كه ن ربوهای مولود بحران به رغم آن كه یك اقلیت بسیار
اندك جامعه ما را یم سازند  ،با اتكا به زور سالح و خشونت خون ری و به پشتیبای بیگانه گان  ،رسنوشت
میل ما را به گروگان گرفته اند  .از هم ری سبب ما به خود این صالحیت را نه یم دهیم تا در مورد فردای
بهب جهان و یا جهان ر
ر
ر
سفاریس صادر كنیم .
بهب فردا نسخه و
و ّاما  ،چون ماش ری جنگ مجهز با آخرین دستاوردهای علم و تخنیك نظایم یگانه ابرقدرت جهان با
برخورداری از پشتیبای ایتالف ضد تروری ر
ست  ،با ادعای نابود كردن مراكز تروریستان و دستگ ربی آنان و
بركناری رژیم طالبان  ،در قلمرو افغانستان وارد عمل شده است  ،به حیث افغان به خود حق یم دهیم
تا در باره ر
سبات ر ربی امریكا و متحدین آن در قبال رسنوشت افغانستان پرسش های را مطرح بكنیم و از
آنان یببسیم :
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معتب بدهید كه در عمل هرآن یج را كه ممكن است انجام خواهید داد تا یط
 آیا حاض استید تضم ری ركارزار جاری و ررسایط و اوضاع كه در نتیجه آن ایجاد یم شود  ،زنده یك و حیثیت و كرامت انسای
مردم افغانستان و حقوق حقه ملت ستمدیده و زجركشیده افغان از تعرض مصوون بماند ؟
 آیا حاض استید تضم ری بكنید كه افغانستان فردا  ،كشوری دارای استقالل  ،حاكمیت میل و تمامیتارض باشد و حقوق حقه ملت افغان  ،به حیث عضو متساوی الحقوق جامعه ر
بشی  ،همانند سایر
ملل آزاد جهان رعایت شود ؟
 آیا حاض استید تضم ری كنید كه در امر بازسازی معاض افغانستان كومك خواهید كرد تا همه آن یججبان شود و
كه یط جنگ های  23ساله ویران شده و در اثر عملیات اخ رب شما دارد ویران یم گردد  ،ر
مناست از انكشاف
در یك آینده قابل پیشبیت زخم های نا ریس از جنگ التیام یابند و افغانستان به سطح
ر
اقتصادی  ،اجتماع و فرهنگ دست یابد ؟
 آیا پس این همه سال پشتیبای همه جانبه از ن ربوهای تمامت گرا و بنیادگرا  ،حاض استید تا باالخرهاین بار از عناض و ن ربوهای آگاه و با مسوولیت افغای كه یم خواهند ملت افغان  ،از نعمت صلح ،
ر
ر
آزادی  ،حقوق ر
اخالق
حقوق  ،جامعه مدی و دیموكرایس برخوردار شود  ،الاقل حمایت
بش  ،دولت
بكنید ؟
اگر پاسخ شما به پرسش های باال مثبت باشد  ،پس این تضام ری را به شكل بدون ابهام و دارای اعتبار
ر
حقوق  ،به پیشگاه جامعه جهای ارایه بكنید  .در این صورت هر افغان دارای عقل سلیم و احساس
مسوولیت باید بر خود بقبوالند كه گذشته را به دست فر ر
امویس بسپارد و دوشادوش شما برای این آینده
مبارزه كند .
طالت  ،هم ری فردا از بیخ
ترس افغان ها از این نیست كه رژیم طالبان سقوط خواهد كرد بگذار امارت ر
و بنیاد فروریزد  .ررس بن الدن و یارانش ن رب كه شما خود  ،آنان را بالی جان افغانستان و افغان ها ساخته
بودید  ،هرقدر زودتر و اسایس تر ریشه كن گردد  ،همانقدر ر
بهب .
ترس از این است كه شما باز افغان ها و افغانستان  ،را با مصایب عظیم گذشته و جدید كه شاید هم
سنگی رنب از گذشته شوند و با ن ربو های مخرب مولود مراحل قبیل و جدید بحران  ،تنها بگذارید و فردا
چ رب 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 ر
ذلت كشانیده شود
سی به خود ررسمش بیاید  .اگر شما این ترس را با دادن آن تضمی ها كه پی ر
كه از نگری ر
شب برشمردیم ،
ر
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 اعتنای بكنند  ،روی سخن را بر یم گردانم ب ه خودمان من  ،ش م ا  ،ما و همه
افغان ها :
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الف  -گرایش گروه های درگب در منازعه  23ساله برای رسیدن به قدرت  ،انحصار قدرت و ر
باق ماندن
ر
ر
در قدرت به هر قیمت و ناتوای در شناخت واقعیت های جهای و گرایش های موجود و حت
چرخش های بزرگ در آن  ،روگردای از خردگرای و واقعبیت و عدم آماده یك برای كنار نهادن افكار ،
ر
نگرفی از اشتباهات و خود و دیگران  ،سبب گردیده اند تا
دیدگاه ها و برخوردهای ایدیولوژیك و درس
فرصت های مناسب برای حل مسالمت آم رب مسایل داخیل و ر
خارج بر اساس منافع و مصالح علیای
میل  ،از دست بروند .
با توجه به مراتب باال مطلوب است اگر گروه های یاد شده  ،در دوره عبوری  ،از قدرت و ادعای
سهمگبی در قدرت كنار بروند و سالح را در بدل تضمی حق ر
اشباك مسالمت آم رب و قانوی در زنده یك
ر
ر
سیایس جامعه  ،تسلیم بدهند و برای سهمیگ ربی قانوی در زنده سیایس مسالمت آم رب خود را آماده
بسازند.
ب  -با تأسف بسیار  ،ر
حت امروز كه حساس ترین لحظه در رسنوشت میل فرارسیده است  ،باز هم
ن ربوهای دمكرات  ،در صحنه سیایس حضور فعال و ن ربومند نه دارند .
در ررسایط كنوی همه عناض  ،حلقات  ،محافل و سازمان ها و احزاب دیموكرات باید بر هرگونه اختالف
مبم و حیات رت كه در برابر شان قرار دارد  ،به تفاهم ،
و پراگنده یك فایق آیند و برای انجام وظایف ر
همسوی و همكاری موثر یببدازند.
اگر در ررسایط كنوی سازمان ها و احزاب دیموكرات نه توانند داخل عرصه مبارزه سیایس شوند و به
ن ربوی موثر تبدیل گردند  ،پس یج وقت خواهند توانست ؟!...
ر
حقوق [ دولت غ رب ایدیولووژیک]  ،در
ج  -این تصور كه طرح خواست دموكرایس و از جمله دولت
ررسایط كنوی به هنگام نیست و گویا طرف قبول مردم قرار نه خواهد گرفت  ،به چند دلیل موجه
نیست :
ر
خویس از این
• مردم افغانستان انواع رژیم های ایدولوژیك را تجربه كرده و به هیچ وجه خاطره
گذشته نه دارند تا بخواهند در آینده باز در سایه آن زنده یك كنند .
مناست فراهم آورده است تا روشنفكران و همه عناض آگاه جامعه
• هم ری تجربه ی تلخ  ،فرصت
ر
ما در مس رب نف اجتماع روش های تبایه آوری كه یط این مدت بر زنده یك سیایس كشور مان
حاكم بوده است بكوشند و زمینه تعویض آن ها را با قواعد متمدن و مسالمت آم رب در
چهارچوب دیموكرایس كه ملل و كشور های دیگر موفقانه تجربه كرده اند فراهم سازند.
• اگر در ررسایط كنوی ن ربوی طرفدار دیموكرایس بتوانند به گونه رسی ع توانای های خود را انسجام
بخشیده و از قوه به فعل آورند  ،نسب به هر زمان دیگری چانس ر
بهبی برای كسب حمایت
ب ری الملیل دارند.
ر
مهمب از همه این كه دیموكرایس زمینه آن را فراهم خواهد كرد تا در آینده مسأله اقلیت و
•
ر
مذهت  ،بل در معنای سیایس اش مطرح گردد و
اكبیت  ،نه در معنای قویم  ،زبای  ،سمت و
ر
به سوواستفاده ها از تنوع تركیب جامعه افغای موقع داده نه شود.
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• به هر رو  ،با قاطعیت میتوان گفت كه یك نظام ایدیولوژیك از هر لوی كه باشد  ،ولو بتواند بر
تمام قلمرو كشور برای ر
مدی حاكم شود  ،باز هم نه خواهد توانست مسایل جامعه افغای 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 های كه بیگانه گان به خود اجازه یم دهند تا هر یك آن را با پنداشت تأم ری منافع میل خود شان
برای حكومت آینده و نظام سیایس آینده افغانستان  ،ارایه كنند  ،چنان با هم متضاد اند كه تدوین و
ارایه یك طرح مورد توافق همه شان را ناممكن یم سازد  .و باز گ ربیم كه چن ری چ ربی ممكن باشد  ،این
كار با كدام قانون و مقررات ب ری الملیل برابر است ؟!...
هیچ افغان وطندوست و هیج ن ربوی افغای آگاه و وفادار به منافع و مصالح علیای میل نه یم تواند با
همچو تعرض بر حقوق میل افغان ها  ،كه در این اواخر از سوی كشور های همجوار و برج دول دیگر
ذیدخل با دیده درای صورت یم پذیرد  ،مخالفت نورزد و همنوای با آن را از سوی این یا آن شخصیت
و گروه به نام افغای و اما فاقد نصب الع ری افغای محكوم نه سازد .
در نامه رسگشاده روشنفكران افغانستان  ،عنوای شاه سابق افغانستان  ،با تأیید موقف همیشه یك او
بار دیگر بر مراتب ر
آی تأكید به عمل آمده است :
• هیچ مرجیع به هیچ عنوان حق نه دارد  ،در غیاب مردم افغانستان در مورد رسنوشت و آینده
افغان ها و افغانستان تصمییم اتخاذ كند و یا تصمییم را بر مردم افغانستان تحمیل نماید؛
• این حق مسلم و غ ربقابل انتقال مردم افغانستان است تا در مورد رسنوشت میل و نظام سیایس
آینده افغانستان مستقالنه و آرادانه تصمیم بگ ربد؛
ر
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  ،غ رب وابسته و
صلحدوست نقش سازنده ی در امر صلح  ،تفاهم  ،امنیت و همكاری مثمر در منطقه و جهان
ایفا كند.
مبتت بر این موقف اصول است كه همه عناض و ن ربوهای آگاه و با مسوولیت افغای میتوانند و باید
بتوانند به هدف رستگاری میل در كنار هم قرار بگ ربند  ،در مورد پروسیجر تشكیل حكومت عبوری ،
مسایل اسایس دوره عبوری و پ ربیزی نظام سیایس توانا و پویا برای آینده كشور بر اساس نیازها و
مشخصات جامعه افغای و موافق با خواست  ،رأی و اراده مردم افغانستان و ن رب در باره اشكال و نحوه
كومك ب ری الملیل برای فراهم آوری ررسایط مناسب برای این روند سیایس سازنده  ،به وفاق میل دست
یابند .شاه سابق كه از محبوبیت عام میل و اعتبار بزرگ ب ری 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 سیایس در مرحله عبوری به حیث یك جز وفاق میل
مورد پذیرش قرار بگ ربد  ،در آن صورت  ،پایه اجتماع این وفاق  ،با توجه به م ربان بسیار بلند محبوبیت
ً
عا ر
گسبش خواهد یافت .
او  ،وسی
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***
ر
كاست برای حل مسایل بسیار بغرنج
من به هیچ وجه نه یم توانم ادعا كنم كه نسخه كامل و ری كیم و
مرحله كنوی بحران ارایه داشته ام  .و ّاما  ،میتوانم بگویم كه به حكم منطق  ،خرد  ،وجدان و احساس
ر
نوشی پیوسته كوشیده ام تا تحت تأث رب احساسات و
مسوولیت نوشته ام و در هنگام اندیشیدن و
ر
احساسای در وجودم نجوشیده اند  ،بل به خاطر آن كه یم دانم
هیجانات قرار نگ ربم .نه این كه چن ری
كه در چن ری مواقیع انسان نباید 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 پ ربمردان  ،از دیدن این كه هموطنانم با یج حال در رسحدات منتظر مهربای مقامات
بمت كه بر رسزمینم فر ریخته یم
كشورهای همسایه اند تا به آنان اجازه ورود بدهند و از دیدن هر ر
شود  ،تا اعماق وجودم درد یم كشم و رنج یم برم .
رنج كه تبدیل به عقده شود و مانع رجوع به عقل و و جدان  ،و چشم و گوش و هوش انسان را
درد و ر
ر
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 ت رباب ریخته شود ...این بیماری یگ از عوامل مهم داخیل تداوم
فاجعه در كشورما به شمار یم رود.
ر
پرسیس است كه به مسأله بودن و نبودن مان به حیث یك ملت و كشور رابطه
یج باید كرد  ،امروز
دارد .
ر
درست بیابیم  ،ناگزیر باید تجارب تلخ دهه های
و در پایان اگر بخواهیم باالخره به این پرسش جواب
اخ رب را به گونه تمام حجم و بدون هرگونه پیشداوری تحلیل كنیم و از ان درس های الزم را بگ ربیم و
چراغ راه آینده ر
بهب بسازیم.
و اگر باالخره بخواهیم روزی به صلح و وحدت میل برسیم  ،باید از من و ما های كوچك  ،بسیار فراتر
برویم و به ما میل برسیم و این نكته را دریابیم كه هر افغان در هر زمان و به دست هر كیس كه در این
بحران و جنگ خون ری  ۲۳ساله 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 ی كه در این دوره ویران شده است  ،به دست هر كیس
كه ویران گردیده است صدمه ی است كه بر كشور واحدمان وارد شده است.
و در جهان كنوی و ن رب 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 گ ربیم و استوار
و بدون برگشت در سمت پ ربیزی مردمساالری حركت كنیم و اجازه نه دهیم تا رژیم های استبدادی ،
باز پابگ ربند و حقوق و آزادی های ر
بشی را سلب كنند  ،كشورمان را به میدان مقابله قدرت های بیگانه
تبدیل نمایند  ،با رس ر
كیس از قوان ری ب ری الملیل آن را به انزوا بكشانند و یا هم منافع و مصالح علیای
میل مان را قربای این یا آن هدف ایدیولوژیك و یا هر منفعت دیگری بسازند .
+
*

چنی است :
سپتامب  ،امریکا و پرسش ها  ،هراس ها و آرزوهای افغان ها
ر
عنوان کامل رسمقاله مجله آسمای ر
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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 ۷۵
درصد افغانها خواهان برگشت شاه بودند.
چندی پیش ارقایم كه به گفته وزارت خارجه امریكا از یك نظر پریس نمونوی به دست آمده است نشان
رهبان تنظیمهای جهادی میان مردم ،ر
حت به یك دهم
داد كه م ربان محبوبیت جمیع قومندانان و ر
محبوبیت شاه نیم رسد .نتایج نظر پریس مذكور نشان میدهند كه م ربان محبوبیت مالعمر ره رب طالبان
ن رب در برابر شاه بسیار ناچ رب است.
ً
و ّاما  ،ارقام هم ری نظر پریس ظاهرا گواه آن بود كه م ربان محبوبیت شاه نسبت به ده سال پیش به قدر
قابل مالحظه ی پایی آمده است نه به علت این كه مبان مخالفت با شاه بی ر
شب شده باشد  ،بل به
ر
ر
سبب آن كه بسیاری ها دیگر از او ناامید شده بودند.
رهبای است كه یط
در واقع م ربان بلند محبوبیت شاه  ،بیان عدم رضاییت مردم از رژیمها  ،ن ربوها و ر
این  23سال بحران خون ری ،در اف غ انستان حكمرای نموده اند .پس میتوان گفت كه محبوبیت شاه بیش
از هرچ رب دیگر حاصل مقایسه هم ری  23سال فاجعه با دوره سلطنت او و به خصوص دهه قانون اسایس
و عدم تبارز ن ربوها و شخصیتهای دیگریست كه مردم آنان را بشناسند و به آنان اعتماد كنند و آنان را
حامل مژده فردای ر
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  .یم گویند كه او تشنه قدرت نبوده و خودش شخصا اشتی راق برای رسیدن دوباره به تاج
رهبان
و تخت نه دارد  .اظهارات شاه سابق ن رب موءید این نظر است .به گفته ی " در افغانستان همه ر
یم خواهند شاه باشند  ،به جز خود شاه".
در این ن رب شك و تردیدی وجود نه دارد كه شاه سابق در دوران سلطنتش و ن رب 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
ر
خارج اش باید بسیار محتاطانه و سنجیده عمل كند  ،بل سیاست داخیل اش ن رب باید طوری
سیاست
باشد كه موجب برهم زدن موازنه جیوپولتیك در منطقه نگردد  .نه تنها سه دهه اخ رب  ،بل در مجموع
ر
درست این درك را ثابت میسازند .ظاهر شاه این را خوب درك كرده بود.
تجارب تلخ قرن نزدهم و بیستم
با وجود هرگونه انتقادی كه تا كنون در مورد دوره سلطنت محمدظاهر شاه مطرح شده اند  ،كار بزریك
كه در این دوره شد این است كه ریفورمهای تدری رج در عرصه های اقتصادی  ،اجتماع  ،فرهنگ و
مخری را از سوی آن ن ربوهای عنعنعه گرا كه در
سیایس  ،طوری طرح و پیاده گردیدند كه عكس العمل
ر
ّ
گذشته سبب ناكایم ریفرمها میشدند  ،به بار نیاورد  .و ام ا  ،برخالف گذشته اینبار به خصوص دردهه
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قانون اسایس دستگاه دولت بی ر
شب از سوی ن ربوهای با انتقاد فزاینده مواجه گردید كه خودشان را تحول
طلب معرق میكردند.
چنان نیست كه حكومات در دهه قانون اسایس ،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 اسایس جدید و انفاذ آن  ،مس رب حركت جامعه به سوی دیموكرایس را باز
كرد .اگر حركت جامعه افغای در این مس رب ادامه یم یافت  ،به یق ری كه كشور ما امروز در جای و جایگایه
به كیل متفاوت از آنچه كه اكنون است  ،قرار میداشت.
این ادعا كه گویا تدوین  ،تصویب و انفاذ قانون اسایس جدید تحت فشار ر
خارج و داخیل صورت گرفته
باشد  ،چندان مدلل به نظر نیم رسد .برای شوروی كه همسایه دربه دیوار افغانستان بود  ،حركت
افغانستان در مس رب دیموكرایس و قوام این روند تحول مطلوب به شمار نیم رفت  .دو متحد نزدیك
امریكا و غرب در منطقه ایران و پاكستان ن رب هر دو توسط رژیمهای استبدادی اداره میشدند .ر
حت
كنیدی كه از دموكرات ترین روسای جمهور تاری خ امریكا به شمار م ربود  ،در هنگام مالقات با ظاهر شاه،
در قرص سفید  ،نه تنها سخن تشویق آم ربی در این باب برزبان نیاورده بود  ،بل او را به حزم و احتیاط
فراخوانده بود.
در سطح داخیل ن رب هواخوهان دیموكرایس توانای اعمال چنان فشاری را كه شاه را وادار به این انتخاب
بسازند نداشتند .و ایكاش آن زمان ن ربوی برای طرفداری از دیموكرایس موجود میبود كه دیموكرایس را
ً
میشناخت به آن عمیقا باور یم داشت و شاه را وادار ساخته میبود كه راه را برای قانون اسایس مذكور
باز كند .متأسفانه ر
حت یط یك دهه ن رب چن ری ن ربوی متبارز شده نه توانست .اگر چن ری ن ربو و یا ن ربوهای
به صورت واقیع در دهه دیموكرایس متبارز شده میبود  ،نه سلطنت سقوط یم كرد و نه هم نوزاد
دیموكرایس  .امروز این حقایق را بسیاری از منتقدین سابق ظاهر شاه ن رب درك كرده اند  .هنگام داوری
ً
در مورد ظاهر شاه  ،باید این را ن رب در نظر داشت كه او گرچه ظاهرا  40سال صاحب تاج و تخت بود و
ً
ّاما  ،در واقع تنها در دهه اخ رب سلطنتش آزادی این را داشت تا صالحیتهای قانوی اش را مستقال اعمال
بكند.
ً
و ّاما  ،انتقادات سالیان اخ رباز ظاهر شاه ،اكبا دیگر در مورد دوره 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 ؟
رهب یك حزب و یا جبهه سیایس و یا هم سپهساالر وارد میدان شود،
این توقع از شاه سابق كه به مثابه ر
ً
اصال با سن و سال و كر ر
ر
كب شاه سابق و نقیس كه او میخواهد به حیث یك نماد وحدت میل افغانها ایفا
كند و با ر
حالت كه در كشور و پ ربامون آن حكمفرما است  ،همخوای نه دارد.
ظاهر شاه در این  23سال بحران از هرگونه عمیل امتناع داشته است كه احتمال بروز این داوری را كه
ر
ر
خارج در صد برگشت به
خارج و یا یك ن ربوی داخیل وابسته به قدرتهای
او با اتكا به كدام ن ربوی
افغانستان است  ،در یی داشته باشد .او پس از سال  1992همچنان از این امتناع میورزیده است كه در
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كنار یك طرف درگ رب در منازعه قدرت  ،علیه طرف دیگر قرار بگ ربد و یك طرف سویم میانه رو و ن ربومند
ً
رهب آن وارد میدان شود و دو طرف درگ رب را به حاشیه براند.
ن رب عمال به میدان نیامد تا او به حیث ر
در واقع شاه سابق  ،برای برگشت عمیل به صحنه سیایس ررساییط را مطرح كرده بود :توافق طرفهای
درگ رب و ت قاضای ملت و ن رب تظم ری مطم ری ب ری الملیل برای روند حل و فصل سیایس قضایا  .بدون فراهم
آمدن چن ری ررساییط برگشت ظاهر شاه به افغانستان اگر هم ممكن میشد  ،نتیجه اش چ ربی جز این
نمیتوانست باشد كه او به یك طرف منازعه تبدیل شود  .دشوار نیست تا این را دانست و درك نمود كه
ر
ر
توافف میبود
توافف دست یابند  ،بدون شك
از سال  1992اگر طرفهای درگ رب میتوانستند به هرگونه
ر
مبتت بر تأم ری 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 گ رب و دار  ،شاه سابق برای ایفای نقش نماد وحدت میل و باز
ر
گذاشی دریچه امید برای حل و فصل سیایس  ،باید ر
رویس را در پیش میگرفت  ،كه در پیش گرفته بود
كب سن دیگر نمیتواند وظیفه زعامت میل را بر عهده بگ ربد  ،ن رب قابل تأمل
این كه شاه سابق به سبب ر
ر
به نظر یم رسد .ر
نقیس كه شاه سابق باید ایفا كند  ،بیشب نمادین است و ایجاب آن را نیم نماید تا او از
پگاه تا بیگاه پشت م رب كار بنشیند و امور جاری كشور را به پیش رببد .امور جاری كشور را باید حكومت
بر عهده بگ ربد  ،نه شاه سابق به حیث زعیم میل .از سوی دیگر گرچه شهزاده مصطف ظاهر نوه شاه
سابق میان مردم عوام مثل جدش شناخته شده نیست ّ ،
واما  ،ر
حت كسان سختگ رب و دارای دیدگاههای
انتقادی هم پس از مالقات با وی  ،او را شخصی رت یافته اند دارای دانش  ،بینش و فهم سیایس معاض ،
وارد در مسایل افغانستان و آشنا با عنعنات  ،رسوم و آداب نیك افغای و توانا برای این كه به نماینده
یك از شاه سابق  ،بخش زیادی از وظایف را بر عهده بگ ربد.
در این میان اگر انتقادی به جا باشد  ،این است كه روم به امر برقرار تماس با حلقات و ن ربوهای دموكرات
و نهادهای مدی مدرن افغای و از جمله رسانه های جمیع آزاد افغای  ،بها و اهمیت چندای قایل نبوده
است  .در این رابطه نب مسوءولیت بی ر
شب از همه بر عهده اطرافیان شاه سابق  ،است .و متأسفانه در
ر
ر
ر
میان متصدیان امور در دفب شاه سابق اگر از استثنأ بگذریم كمب كیس را میتوان یافت كه در معت
واقیع آن شخصیت سیایس باشد .ر
حت تعریف تكنوكرات ن رب برای بسیاری از اینان زیاد سخاوتمندانه
بهبین صورت اینان را شاید بتوان ببوكرات خواند  ،آنهم ببوكرات در خر ر
خواهد بود .در ر
اببین معت
ر
ر
افغای اش...
آنای كه ر
حت صادقانه از شاه سابق متوقع ایفای نقش فعال و موءثر بوده اند  ،خود ن رب نتونسته اند تا
با همدگر شان وارد روند تماس و تفاهم شوند  .در مجموع میتوان گفت كه شخصیتها  ،حلقات ،محافل
و سازمانها و احز رای كه خود را طرفدار دموكرایس 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 ،
بی ر
شب برای نوع تسك ری روای خود شان و در واقع رسپوش نهادن بر ناتوای های خودشان بوده است .
در غ رب 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 ن ربوهای سیایس در میدان مبارزه سیایس افغانستان نیافته
است؟!
***
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سپتامب  ،دیگر در مورد نقش شاه سابق ن رب نمیتوان با فورمولهای سابق معادالت
و ّاما  ،پس از 11
ر
سپتامب باعث دگرگونیهای زیاد در دیدگاهها و
سیایس جهای  ،منطقوی و داخیل برخورد كرد  .زیرا 11
ر
ر
خارج در قبال افغانستان گردیده است  .ارزی رای و تحلیل این تحوالت و
موقفهای قدرتهای موءثر
انكشافات احتمال بعدی ،به سبب دینام ربم و تازه یك آن هنوز كار بسیار دشواری است.
همچنان بسیار دشوار است كه تأث رب تغ ریبات دینامیك هفته های اخ رب را بر م ربان محبوبیت شاه میان
توده های مردم ارزی رای نمود.
اكنون  ،بزر ر
گبین پرسش برای هر افغان دارای نصب الع ری افغای  ،آینده افغانستان است  .هرگونه
پرسش در مورد نقش شاه  ،تابع این پرسش بزرگ است یعت این كه شاه برای بقای افغانستان و آینده
آن به حیث یك كشور مستقل ،دارای حاكمیت میل و تمامیت ارض چه كرده میتواند ؟
در همان نخست ری روزهای آغاز مرحله نو بحران ،اكبیت روشنفكران و ن رب حلقات  ،محافل و احزاب
طرفدار دیموكرایس  ،ابراز آماده یك نمودند تا بر بنیاد منافع و مصالح علیای میل  ،با هدف تأم ری یك
بهب برای افغانها و افغانستان در كنار شاه قرار بگبند  .اگر ر
آینده ر
اولب از هر اقدایم شاه به این ابراز آماده
ر
یك لبیك میگفت و پیشنهادات ارایه شده از سوی روشنفكران را مورد توجه قرار میداد آنگاه میتوانست
از موضع بسیار قوی رب وارد میدان شود.
ً
و ّاما  ،متأسفانه در روم توجه به بقایای نهادهای عنعنوی كه بحران آنها شدیدا تضعیف نموده و ن رب
تنظیمها و جنگساالرای كه بی ر
شب شان خود عامل تداوم و تشدید بحران بوده اند  ،هنوز با قوت سابق
ر
باق است  .شاید در صورت مساعدت عوامل ب ری الملیل  ،روم با هم ری ن ربوها ن رب بتواند در تحقق پروژه
ی سهم فعال ایفا كند .و ّاما  ،دستی رای به صلح با ثبات و گشایش راه به سوی دیموكرایس  ،بدون
ن ربوهای روشنفكری و دیموكرات افغای امكانپذیر نیست  .پس نخست ری پرسش این است كه آیا در میان
مشاوران شاه كسای هستند كه بتوانند این مسایل را دریابند و به شاه مشوره بدهند تا پیش از هر گام
دیگری در مورد متصدیان امور ر
دفب خودش و شیوه كار آنان تصامیم مقتیص را بگ ربد ؟
به هر رو  ،اكنون هم اگر ن ربوهای طرفدار دیموكرایس و همه ن ربوهای آگاه و با مسوءلیت افغای در این
لحظه حساس وارد میدان عمل شوند و حداكب توانای و تدب رب را به كار بگ ربند و شاه ن رب حلقه محاضه
ی را كه در اطرافش كشیده اند بشكند و به تماس  ،مشوره و همكاری با این ن ربوها چنان كه بایسته است
ً
ارج بنهد و قدرتهای موءثر جهای ن رب واقعا خواهان پایان دادن به بحران افغانستان باشند و الاقل اینبار
با بص ربت و دورنگری به مسایل برخورد كنند  ،در آنصورت چانس واقیع برای یك برآیند مطلوب ممكن
پدید خواهد آمد  .در غ رب آن یك دور باطل نو و ورود افغانستان به یك مرحله جدید بحران و جنگ
داخیل با عواقب غ ربقابل پیشبیت آغاز خواهد شد. . .
+
یادداشت :گرچه این مطلب چند سال پیش  ،و قبل از برگشت شاه به افغانستان ر
منتش شده بود ؛ ول
چون مطلب شامل ارزی رای در مورد دوره سلطنت شاه پیش ری و ن رب نقش شاه پیش ری در مراحل گوناگون
بحران است لذا در شمارهبیستم مجلهآسمای دوباره به ر
نش رسید.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

رسمقاله شماره  ۲۲-۲۱مجله آسمای  -مارچ سال ۲۰۰۲
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ٔ
ٔ
سپتامب ۲۰۰۲
رسمقاله شماره  ۲۳آسمای
ر

ی
کاست از کیست ؟
بنیادگرایان یچ یم خواهند  ،دموکرات ها کجا هستند؟
ً
ر
كاست ها در تركیب اداره مؤقت
طراحان  ،حامیان و ن رب امضا كننده گان مؤافقتنامه بن  ،تقریبا همه ،
معبف بودند و گویا قرار بر آن بود كه لویه جرگه اضطراری اداره ر
را ر
بهبی ایجاد كند .این كه بر رس روند
گزینش نماینده گان و خود جریان لویه جرگه اضطراری چه ها گذشت همه یم دانیم ...
كوتاه این كه هنوز نه تنها امیدهای حداقل مردم و نیازهای حد اقل جامعه افغای برآورده نه شده اند ،
بل با گذشت زمان شباهت های اوضاع كنوی با اوضاع افغانستان در میان سال  1996-1992بی ر
شب
از پیش روشن یم گردند .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 ری ضر یك پسوند و
بدتر از آن روش تحمیل این پسوند  ،ثبوت این حقیقت تلخ است كه عامل ری حوادث سال های -1992
 1996حاض نیستند از تجارب تلخ و نابودی آور گذشته درس بگ ربند  .و در هم ری راستا  ،ایجاد اداره
طالت  -نشانه نگرای آور
احتساب  -در واقع همان اداره مخوف " امر به معروف و نیه از منكر دوره ر
دیگریست از تقویت مزید موقف ن ربوهای عقب گرا در حاكمیت كنوی.
ً
طالت بودند  ،كیس انگشت اتهام را به
آنای كه ظاهرا چشم به راه یك برایند دموكراتیك برای دوره پسا ر
سوی امریكا نشانه رفته و كیس هم به سوی لویه جرگه اضطراری  .گوی افغان های هواخواه دموكرایس
در داخل و خارج كشور همه كارها و كوشش های را كه باید یم كردند  ،كرده اند و امریكا مانع كامی رای
ً
ً
شان شده است و یا این كه گویا لویه جرگه ذاتا ظرفیت تغ ریب و تحول پذیری نه دارد و اگر مثال به جای
آن مجمع دارای نام مدری دایر یم شد فرایند و برایند دیگری یم داشت...
حرف بر رس این نیست كه سیاست امریكا تقص ربی نه دارد .در این رابطه میتوان هزار و یك تقص رب را بر
شمرد .
در این ن رب 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 اخ رب رژیم های استبدادی و اپوزیسیون های ارتجاع با اتكا بر
ر
خارج شان  ،بر صحنه سیایس
زور و با برخورداری از كمك های مستقیم و غ رب مستقیم حامیان
افغانستان مسلط بوده اند و از هر دو سو در یی رسكوب ن ربوهای میل و میانه رو.
و ّاما  ،ناگزیر باید ر
اعباف كرد كه به رغم موجودیت زمینه ها و ظرفیت های بالقوه  ،تا هنوز در افغانستان
 ،طرفداران دموكرایس نه توانسته اند به حیث یك ن ربوی منسجم و قابل محاسبه در مقیاس میل عرض
اندام كنند .در این رابطه بیش از همه داعیه داران دموكرایس  -از گروه ها  ،تا فعاالن سیایس 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 انتقاد كنیم كه چرا به ن ربوهای دمكرات اجازه فعالیت
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وقت دموكرات های ما با همدیگر به خاطر كار برای آرمان های ر
آزاد و مصوون را نیم دهند ؟! ...ر
مشبك
ّ
نمیتوانند به تفاهم برسند و گاه حتا تاب تحمل همدیگر را ندارند  ،از ن ربوهای مخالف دموكرایس چه
انتظاری میتوان داشت ؟!...
انتقاد هواخواهان دموكرایس  ،ا ز سیاست و روش امریكا ن رب ناشنیده خواهد ماند  ،مگر این كه طرفداران
دموكرایس به ن ربوی واقیع  ،منسجم و بالفعل و قابل محاسبه در معادالت سیایس در مقیاس میل مبدل
شوند .
باالخره ن رب باید گفت كه ما یك بار تجربه دموكرایس اعطای از باال را داریم و باید دریافته باشیم كه چرا
این دموكرایس با ناكایم مواجه شد  .در این رابطه از سؤاستفاده های گروه های چپ و راست و حامیان
شان بسیار سخن رفته است  ،همچنان از عدم توشیح قانون احزاب  ،ول در اصل مگر نه این است
ً
ً
كه ا ین چانس بزرگ عمدتا به دلیل ناتوای ها و یا در واقع به علت عدم تبارز ن ربوهای سیایس واقعا
دموكرات تحقق نیافت ؟!...
ر
مهربانب از مادر شوند و عناض و
و اگر انتظار آن باشد كه بیگانه گان بیایند و دایه
گروه های پراگنده هوادار دموكرایس را زیر بال بگ ربند و رشد دهند و در چند حزب و سازمان تنظیم
و متحد سازند و به ن ربوی " توانا " مبدل كنند  ،در آن صورت آیا رسنوشت آنان از رسنوشت احزاب و
ر
تفاوی خواهد داشت و چن ری دموكرات ها و چن ری
تنظیم های مولد و مولود بحران  23سال اخ رب
دموكراس رت بر رس دموكرایس همان را نه خواهند آورد كه كمونیست های ما بر رس كمون ربم و
اسالمیست ها ما بر رس اسالم آوردند؟!...
البته همبسته یك نهادهای مدی جوامع آزاد و پی رشفته با نهادهای مشابه در افغانستان امریست مفید
و ضوری  ،كه متاءسفانه هنوز چنی تماییل در غرب به چشم نیم خورد اگر هم چبیك باشد بی ر
شب
ر
ر
ً
متوجه پشتیبای از نهادهای میان تیه و وابسته به گروه ها دارای قدرت نظایم است كه نهایتا موجب
تقویه ن ربوهای ضد دموكرایس یم شود.
به هر رو  ،این یك حقیقت دردناك است كه هسته های نهادهای جامعه مدی افغانستان در مجموع
ً
ّ
بسیار به كندی رشد یم كنند و بسیار بیط و ضعیف عمل یم نمایند .مثال  :حتا  ،آن رسانه های
گروه رت كه در خارج از كشور و در فضای آزاد و مصوون فعالیت دارند و خود را هواخواه آزادی  ،حقوق
ر
بش و دموكرایس یم دانند و هر یك كم و بیش چند و یا چندین سال سابقه و تجربه هم
دارند  ،ن رب متاءسفانه تا كنون نه توانسته اند ر
نقیس را كه از آن ها توقع برده یم شود ایفا كنند.
هدف ما از این انتقاد  ،تضعیف نهادهای جامعه مدی نیست  ،بل جلب توجه به شناخت این ضعف
ها و كوشش در ی ر
افی راه ها و امكانات برای غلبه بر آن هاست .
شاید ر
بهب آن باشد تا ما هركدام خودمان باری رس در گریبان كنیم و بیاندیشیم كه چه وظایف در مرحله
كنوی در برابر ما قرار دارند و تا حال در كدام حد توانسته ایم و یا چرا نه توانسته ایم این وظایف را در
ً
كامال ملموس اگر بگوییم  ،موارد زیر را میتوان نمونه آورد:
عمل انجام بدهیم  ،از مشهودات
 ما  ،در برابر تالش های آنای كه از غارهای تاریك عقده و تعصب و دیدگاه های قویم  ،قبیله ی ،ر
سمت و امثالهم به مسایل یم نگرند و به این گونه بر تن جنگ ساالران و تنظیم ساالران و
زبای و
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تمایل آنان برای ابقای قدرت شان در یك نظام در واقع ملوك الطوایف جامه ر
مشوعیت میدوزند و
یم كوشند این جنگ ساالران و تنظیم ساالران مبوی از مردم و منفور مردم را نماینده این یا آن قوم و
سمت معرق نمایند و جنگ را تیورت ربه كنند  ،ساكت بوده ایم.
 ما  ،هنوز در حد آن نماینده گای كه به رغم تهدید های جدی  ،در لویه جرگه  ،تنظیم ساالران وً
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 كاندیدای كه از سوی جنگ ساالران و تنظیم ساالران دستگ رب ،زندای و شكنجه شدند اقدام مؤثری نكردیم.
ّ
ر
گداشت نكردیم.
 ما  ،حتا از نماینده گان و كاندیدای كه وحشیانه ترور شدند  ،بزر روقت كه بنیادگرایان سیما ثمر  ،را متهم به كفر كردند و سلمان رشدی افغانستان نامیدنش  ،در دفاع
از او برنخاستیم.
ّ
حتا از خبخود سوزی  24ر
دخب جوان در شهر هرات  ،تكان نخورده ایم ...
 مار
اگر انسان های ساده و ری مدعا در برابر كارهای كه یم كنند مسؤولیت دارند  ،رسانه های جمیع
نه تنها در مورد كاری كه یم كنند مسؤولیت دارند  ،بل در موردكارهای كه باید بكنند و به
آن ها نیم پردازند ن رب مسؤولیت دارند .
در كشور ما دیریست كه رسانه ها و به خصوص مطبوعات راه آسای را در پیش گرفته اند و همیشه
كوشیده اند تا ناتوای خود را با متهم كردن مردم به عدم عالقه مندی به مطالعه پنهان كنند .در حال
كه اگر ما چنان كه شاید و باید كار بكنیم  ،به یقی كه مردم بی ر
شب عالقه مند به مطالعه خواهند شد.
ر
ْ
محل گفت و
رسانه های گرویه ما  -منجمله آسمای  -اگر به ساز و برگ آزادی اندیشه و بیان  ،به
شنود سازنده روی مسایل حاد و اسایس جامعه  ،به وسیله تماس  ،گفت و شنود و مفاهمه جمیع  ،به
وسیله تروی ج فرهنگ دموكرایس  ،و به چشم بینا  ،گوش شنوا و زبان گویای مردم  ،مبدل شده
نه توانند  ،در آن صورت اگر هم روند كنوی تولد دولت در افغانستان به نتیجه برسد  ،احتمال آن كه
این نوزاد رو به آزادی و دموكرایس گام بردارد  ،بسیار كم خواهد بود .دموكرایس همان گونه كه بدون
ن ربوهای سیایس طرفدار دمكرایس نمیتواند تحقق یابد  ،به هم ری 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 تاءخ رب و تعلل
كوشید تا از چانس كنوی كه ممكن است آخرین چانس برای نجات كشور ما باشد استفاده كنیم و
آن هم هم ری امروز  ،زیرا فردا ممكن است كه دیگر دیر باشد.
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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
ر
آفتای.
حقیقت است
نیست  -این
ر
و ّاما  ،این نب رخ دیگر عی حقیقت است كه درك و تعبب مردم افغانستان از اسالم  ،هیچ وجه ر
مشبیك
ر
ر
ر
همی است
طالت رنب
ر
با اسالم سیایس نه دارد  .یگ از عوامل اصیل شكست حكومت های تنظییم و ر
.
همی تنظیم ساالران -در واقع پدران معنوی
امروز رنب نه علمای واقیع دیت و روحانیون پاك طینت  ،بل ر
طالبانبم بدون طالبان را دوباره بر افغانستان حاكم سازند اند
طالبان  -و بقایای طالبان كه یم خواهند
ر
در پس پرده  ،نیمچه مالها و نیمچه علما را تحریك یم كنند و سخنان خود را از زبان آنان بیان یم دارند.
از این نیمچه مال ها و نیمچه علما یم توان پرسید :
 زمای كه تنظیم ساالران و جنگ ساالران  ،به قصد نابودی همدیگر وارد جنگ شدند  ،شماكجا ر
جلوگبی كنید؟
تشیف داشتید  ،تا از این روند تبایه آور
ر
 زمای كه تنظیم ساالران  ،ری باكانه قسم به قران را شكستند  ،شما چه كردید ؟ زمای كه هرج و مرج تنظیم ساالری  ،قانون جنگل را در افغانستان حاكم ساخته بود و ناموس  ،جانو مال هزاران افغان و دارای ها و اعتبارات میل برباد داده شدند  ،شما كجا بودید تا حرف تان را بگویید ؟
طالت ،شما كجا ر
تشیف داشتید و چه كردید ؟
 در زمان آفتر
 زمای كه " طالبان " تعلیم و تحصیل و كار زنان را منع و منبع روزی حالل را بر روی مردم بسته بودند ،ر
حالت مهر تایید یم كوبید و فقر و بیچاره یك هزاران افغان را در ورطه
چنی
و " شورای علما " بر ر
آنچه كه نه باید  ،سوق یم داد  ،شما كجا بودید تا برای افغان و افغانیت و اسالم و اسالمیت دلسوزی
؟
بكنید
ر
 روقت كه مقامات رسیم برج كشورها  ،این و یا آن منطقه افغانستان را زون منافع حیای خود اعالم
یم كردند و كسای هم رس بر آستان اینان یم نهادند  ،شما كجا ر
تشیف داشتید و عكس العمل تان چه
بود ؟
ننگی ترین سواستفاده ها صاحب ده ها میلیون دالر شده و به نام
 شما چرا به كسای كه از مدرك روجاه رسیدند و در فرجام به خون صدها هزار هموطن خویش و امیدها و آرزوهای یك ملت خیانت
كردند  ،تا هنوز نگفته اید و نیم گویید كه دیگر سواستفاده از نام اسالم و مردم مسلمان افغانستان ،
ر
ساخی اسالم و مسلمان و افغان و افغانستان  ،دیگر بس است؟
فریت و بدنام
بس است ؛ مردم ر
 زمای كه افغانستان از بس فقر و ناچاری كجكول گدای به سوی همه دنیا دراز كرده و مردمان دنیا ازمسلمان تا نصارا  ،هندو  ،بودای و یهودی و از مومن و ملحد گرفته تا هر قوم و قبیل دیگر  ،دست
مساعدت دراز نموده اند تا به مردم بیچاره افغانستان كمك كنند  ،شما " علمای كرام " چرا به
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15

متقاضیان حج نیم گویید كه آقایان در ررسایط امروز افغانستان  ،نه حج  ،بل كمك به صدها هزار
كودك یتیم  ،بیوه زنان و رپب مردان و رپب زنان و گرسنه گان و ری نوایان هموطن و كمك به بازسازی
ر
حیای میهن فرض است؟
ساختارهای
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 ر
گسبش دانش
و فرهنگ و آزادی های ر
بگبید و ر
حت القدور مردم افغانستان را از جهان رببوی
مشوع فرهنگ را ر
همی است ؟
ری ر
همی و برای ر
خب نگهدارید -آقایان ! آیا همه علم شما ر
عری  ،علوم دیت  ،تاری خ تفكر  ،فرهنگ و
آقایان ! از عرصه های دیگر كه بگذریم  ،آیا شما زبان ر
مدنیت اسالیم و تاری خ كشور خود تان را خوب فرا گرفته اید و آیا حاض هستید تا یك كمیسیون با
بگبد ؟
صالحیت در این رابطه از شما امتحان ر
***
این تنها نیمچه مالیان و نیمچه علما نیستند كه در آسیاب تنظیم ساالران و جنكگ ساالران آب یم ریزند.
ّ
هبم رسانان بحران اند  -اینان كه حتا
بدبختانه  ،نیمچه روشنفكران و شبه روشنفكرای رنب هستند كه ر
در رشته های تعلیم و كار خود شان رنب از خود هیچ كمال متبارز نساخته اند  ،یم كوشند خود شان را
در لباس نخبه گان فكری جا زده و از این مقام سخن بگویند .اینان به جای كار روشنگرانه و مقابله با
طالت و خودخوایه های ری حد و حرص
افكار و برنامه های جاهالنه و تندروانه تنظییم و
ر
ر
جنگ ساالران  ،برای این موجودات ر
نامشوع  ،لباس مشوعیت یم دوزند .اینان یم كوشند تا بحث
سالم در باره آینده افغانستان و از جمله ماهیت نظام سیایس و قانون اسایس را به ربباهه بكشانند .از
این شمار كسای حاضند تا بدون سنجش  ،با شیطان هم بر ضد احیای نظام شایه متحد شوند .كسای
عی كار را بكنند .كسای یم خواهند به هر ر
قیمت كه شده طرح
هم برای احیای نظام شایه حاض اند ر
ّ
البم را تحقق ببخشند .كسای دیگری حتا حاض نیستند تا در مورد لزوم تقسیم سالم وظایف و
فدر ر
ً
ر
صالحیت های ارگان های مركزی و محیل قدرت و اداره دولت اصال هیچ حرق را بشنوند .كسای امر
جبی تنوع موجود در تركیب اتنیگ و فرهنگ فرمان یم دهند و كسای
به همسان سازی
اجباری و زدودن ر
ّ
ر
كار را به انكار و حتا جعل تاری خ و جغرافیا یم كشانند و مشبكات مردم افغانستان را بیخ و بن انكار یم
ورزند.
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  ،پشتیبای یم نمایند .و ّاما  ،از آن جا كه این گروهگ ها بر زور اسلحه و پول وافر و كمك
ر
خارج ،اتكا داشته و نه تنها در محالت قدرت را زورگویانه در دست دارند  ،بل بر مبنای تقسیمات
ً
سهمیه ی در اركان قدرت در مركز رنب حضور قوی و رنبومند دارند  ،عمال بر صحنه سیایس افغانستان
انحصار خود را برقرار ساخته اند.
اگر آقای كرزی كه لویه جرگه اضطراری به او اعتبار و صالحیت قانوی كاق اعطا كرده است  ،بخواهد
مسب دموكرایس عمل كند و منافع و مصالح علیای میل را برتر
به تعهد در مورد حركت افغانستان در ر
از منافع آزامندانه تنظیم ساالرن و جنگ ساالران قرار دهد  ،برای پایان دادن به انحصار سیایس
تنظیم ساالران و جنگ ساالران  ،راه های قانوی و دموكراتیك وجود دارند :
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 -۱باید به همه احزاب  ،سازمان ها و گروه های سیایس  ،بر اساس قانون مبتت بر موازین و ارزش های
شناخته شده دموكرایس  ،اجازه فعالیت داده شود .
غبقانوی
 -۲گروه های سیایس -
نظامت كه تن به خلع سالح و عدم دخالت در امور نظایم ندهند  ،باید ر
ر
اعالم شوند.
مبان دارای  ،منابع حصول این دارای ها و منابع تمویل
رهبان و احزاب وگروه های سیایس ًباید ر
 -۳همه ر
فعالیت های شان را  ،مبتت بر قانون منظما به مرجع ذیصالح قانوی اطالع دهند و مراجع ذیصالح
قانوی نظارت و ر
كنبول دقیق بر این عرصه را قایم سازند.
مسب بازسازی معاض و دیموكرایس ،
 -۴رنبوهای طرفدار صلح  ،وحدت میل و حركت افغانستان در ر
باید بدانند كه بدون تبارز رنبومند در عرصه میل و بدون پشتیبای فعال مردم  ،نه خواهند توانست
بگبند .این رنبوها باید بر
جلو گرایش های
منفت را كه روز تا روز ابعاد نگرای آور كسب یم كنند ر
ر
ر
اختالفات میان خودشان فایق آمده و برای تحقق این آرمان های مشبك صف واحدی را تشكیل
بدهند.
 -۵علمای واقیع دیت  ،روحانیون پاك طینت  ،روشنفكران  ،اهل فرهنگ و مطبوعات  ،بدون هراس
باید سیما و ماهیت همه كسای را كه مانع رفع بحران و مانع ورود افغانستان به مرحله صلح و سازنده
یك یم شوند  ،افشا سازند و در مباحثاث در باره مسایل امروز و فردای افغانستان فعاالنه سهم گرفته
مسب سالم رهنمای بكنند.
و این مباحثات را در ر
طالت ،
اگر ر
چنی نه شود و جلو گرایش های مخرب گرفته نشوند  ،در آن صورت در افغانستان پسا ر
جلوگبی از این خطر امروز باید وارد میدان
طالبانبم بدون طالبان حاكم خواهد شد  .بر
دیر یا زود
ر
ر
شد  ،زیرا فردا دیگر دیر خواهد بود .
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ٔ
ٔ
اکتب ۲۰۰۳
رسمقاله شماره  ۲۶آسمای  -ر

افغانستان :دو گزینه
نیوطالبانبم در وجود پالتفرم " شورای
در تابستان امسال  ،شاهد ظهور مسلحانه دوباره طالبان  ،تبارز
ر
علما " و تقویت قدرت جنگ ساالران و تنظیم ساالران و تشدید تشنج ها میان آنان  ،بودیم .
ستب در سطوح مختلف دستگاه
از سوی دیگر  ،نقش قدرتمند عناض زور گو  ،هنجار گریز و قانون ر
ر
دولت در مركز و والیات كشور سبب یم گردد تا اداره انتقال 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 یم گردد كه اتكای ایاالت متحده امریكا بر جنگ ساالران و تنظیم ساالران در مبارزه بر ضد
طالبان و عوامل تروریزم بی الملیل  ،یك خطای ر
سب ر ر
اتبیك بوده است  .این خطا نه با پمپ یك میلیارد
ر
جبان
دالر دیگر در شبكه ی كه دو میلیارد قبیل را ری ثمر و گاه حتا به ضر حل مسایل افغانستان بلعید  ،ر
خواهد شد و نه هم با اعزام مشاورین امریكای .
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 .
خوی یم دانند كه در صورت استقرار حاكمیت مردیم و
ر
رهبان گروه های نظایم و سیایس  -نظایم به ر
حكومت توانا در افغانستان  ،نه تنها پایگاه های قدرت خود را از دست خواهند داد  ،بل ممكن است
همی دلیل
به خاطر آن چه كه در گذشته انجام داده اند  ،مورد محاكمه رنب قرار ر
بگبند  .از جمله به ر
است كه آنان باز هم به هر وسیله ی دست یم زنند تا مانع استقرار حاكمیت قانون و مانع تشكل  ،تبارز
و مشاركت گروه های سیایس هوادار صلح  ،دموكرایس و بازسازی معاض افغانستان و مانع مشاركت
آزاد و مؤثر مردم  -مردیم كه از جنگ و زورگوی و ری قانوی و قدرت تفنگ ساالران متنفر هستند  -در
روند تصویب قانون اسایس و انتخابات آینده گردند .
چنی ررساییط ابراز اطمینان از سوی مقامات اداره انتقال و كمیسیون تدقیق قانون اسایس و برگزاری
در ر
لویه جرگه  ،در مورد دموكراتیك بودن روند تصویب قانون اسایس  ،سخت است بدون پشتوانه  -از
همان نوع كه پیش از لویه جرگه اضطراری گفته یم شد ...
ً
ر
صوری یم توانست واقعا دموكراتیك باشد كه خلع
روند تدوین و تصویب قانون اسایس و انتخابات در
تضمی
سالح انجام شده یم بود  ،قوای مسلح میل موجود یم بود و حكومت نه تنها اراده  ،بل توانای
ر
آزادی انتخابات را یم داشت و رنب احزاب و گروه های خارج از حاكمیت كنوی حق و امكان ابراز
قوانی  ،مقررات و طرزالعمل
موجودیت و فعالیت علت یم داشتند و باالخره این روند در چهارچوب
ر
های دموكراتیك به رس یم رسید .
پس یم توان پیشبیت كرد كه جریان انتخابات و كار لویه جرگه قانون اسایس  ،همسان با لویه جرگه
ّ
اضطراری و حتا بدتر از آن خواهد بود  -به خصوص كه مرصوفیت امریكا و متحدینش در عراق بر كیس
پنهان نیست .
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باالخره گبیم كه ر
بهبین مسوده قانون اسایس هم در ررسایط كنوی به لویه جرگه شود  ،دلییل نیم توان
ر
رساغ كرد تا كسای كه در لویه جرگه اضطراری  -خالف همه طرز العمل ها  -خواست خود را تحمیل
كردند  ،باز به هر وسیله ی دست نزنند تا " فیل " را با تزیید یك نقط ی به ظاهر ری ضر " قیل " كنند
ر
و قانون را ر
بیشب ایدیولوژیك بسازند.
حت االمكان از محتوای دموكراتیك تیه نموده و آن را هرچه
***
اگر قدرت و انحصار گرویه های سیایس  -نظایم را علت آن بدانیم كه رنبوهای هودار دموكرایس
همی سكه آن است كه نا توانای رنبوهای هوادار دموكرایس ،
نه توانسته اند تبارز بكنند  ،رخ دیگر ر
چانس تبارز دوباره و تداوم اقتدار رنبوهای مخالف آزادی و دموكرایس را فراهم ساخته است .
ّ
در ررسایط عدم تبارز توانای هواداران دموكرایس  ،حتا اگر بالفرض دموكراتیك ترین قانون اسایس هم از
باال تحفه داده شود  ،ضمانت اجرای نه خواهد داشت و فرجامش ر
بهب از قانون اسایس سال 1964
نه خواهد بود .
و ّاما  ،اگر آقای كرزی و همفكرانش در حاكمیت كنوی و جامعه ربی الملیل  ،نیت و اراده آن را داشته
ً .
مثال :
مناست را یافت
باشند تا این آخرین چانس به هدر نرود  ،یم توان راه و یا راه های برون رفت
ر
آقای كرزی یم تواند با استفاده از صالحیت قانوی اش در موارد ر
آی اقدام كند :
 -۱ر
گرفی صالحیت از یك مجمع با اعتبار برای تمدید یك ساله دوره انتقال و تشكیل كابینه جدید و
كارا؛
 -۲طرح و تعمیل برنامه خلع سالح عمویم و تشكیل قوای مسلح میل یط مدت چند ماه؛
ر
ساخی زمینه فعالیت آزاد و مصوون همه احزاب  ،سازمان ها و گروه های سیایس  ،بر اساس
 -۳فراهم
قانون مبتت بر موازین و ارزش های شناخته شده دیموكرایس؛
ر
ر
ساخی
رهبان  ،تنظیم ها  ،احزاب و گروه های سیایس به ثبت دارای های شان و روشن
 -۴واداشی ر
ر
ساخی نظارت و
منابع حصول این دارای ها و منابع تمویل فعالیت های شان  ،مبتت بر قانون و قایم
ر
كنبول دقیق بر این عرصه توسط مرجع قانوی ذیصالح؛
نظامت كه تن به خلع سالح و عدم دخالت در امور نظایم
غبقانوی اعالم نمودن گروه های سیایس -
 -۵ر
ر
ندهند؛
 -۶بركناری اشخاص زور گو  -كسای كه فرا قانوی و ضد قانوی عمل یم كند  -از پست های ملیك و
نظایم ر
دولت در مركز و والیات؛
مب مدور وفاق میل " متشكل از یك یك نماینده از همه احزاب و گروه ها و جریان های
 -۷فراخواندن " ر
مبم و بنیادی مرحله كنوی؛
سیایس اعم از كوچك و بزرگ برای رسیدن به وفاق میل روی مسایل ر
تأمی امنیت این
 -۸برگزاری انتخابات لویه جرگه در هر والیات با حضور شمار كاق ناظران ربی الملیل و ر
ً
انتخابات توسط قوای ایساف  -مثال اگر شش گروه ناظران و شش واحد ایساف توظیف شوند و
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انتخابات در هر والیت در زمان جداگانه صورت بپذیرد یط پنج هفته انتخابات در تمام والیات تحت
همی شش گروه انجام شده خواهد توانست.
نظر ر
تدابب باال تنها و تنها متگ بر پشتیبای همه جانبه جامعه ربی الملیل یم تواند اتخاذ و مؤفقانه به اجرا
ر
غب آن با سیاست پشتیبای علت از
تعیی كننده است  .در ر
گذاشته شود  .در این میان نقش امریكا ر
حكومت كرزی و معامله های پنهای با عناض و رنبوهای هنجارناپذیر  ،نه تنها رسنوشت افغانستان با
غبقابل پیشبیت مواجه خواهد شد  ،بل امریكا رنب با دشواری های روز افزون در افغانستان
مخاطرات ر
و منطقه مواجه خواهد گردید.
ر
چشمداشت از
و ّاما  ،رنبوهای هواخواه صلح  ،آزادی  ،دموكرایس و بازسازی معاض افغانستان بدون
حكومت و یا مرجع دیگری  ،یم توانند و باید بتوانند تا متناسب با ایجابات مرحله حساس و رسنوشت
ساز كنوی  ،در اندك ترین مدت ممكنه جبهه واحد  ،منسجم و توانای را برای مبارزه جهت تحقق
ر
مبم و اسایس افغانستان
خواسته های باال تشكیل داده و طرح مشبیك را برای حل مسایل اسایس مسایل ر
ارایه نموده و پشتیبای ر
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 دموكرایس در افغانستان نزدیك تر و روشن تر
از امروز خواهد شد .
بابصبت  ،روشنفكران و فرهنگیان  ،مطبوعات آزاد و سایر
روحانیون پاك طینت و علمای دیت واقیع و
ر
نهادهای جامعه مدی رنب هر یك یم توانند و به سهم خود مسؤولیت دارند تا با ایفای نقش فعال و مؤثر
متناسب با ایجابات برهه رسنوشت ساز كنوی  ،زمینه های فكری و فرهنگ را برای تقویت گرایش های
مثبت ر
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 اسایس جدید و روند تسوید و تصویب آن میتوان بسیار نوشت  .و ّاما  ،در مرحله كنوی
ر
مهمبین مسأله  ،تطبیق قانون اسایس است  .در این رابطه باید توجه كرد كه بر رس راه تطبیق قانون
اسایس موانع كم نیستند  .و ّاما  ،اگر آنای كه این قانون را تصویب كرده اند در قبال آن ر
البام عمیل از
خود نشان بدهند و نقش خود را در بازی سیایس مبتت بر احكام این قانون ایفأ كنند  ،رفع موانع دیگر
چندان دشوار نه خواهد بود .بیل  ،مسأله اسایس چه گونه یك برخورد گروه های نظایم و سیایس -نظایم
ررسیك در حاكمیت ،در قبال قانون اسایس است  .بر كیس پنهان نیست كه این گروه ها در پناه قدرت
ً
سالح توانستند به مراتب بی ر
شب از تناسب رأی كه میتوانستند در یك انتخابات واقعا آزاد از مردم به
ّ
دست بیاورند ،در لویه جرگه قانون اسایس كریس به دست آوردند و در پاره ی از موارد حتا خواسته
های خود را نه از طریق كسب اكبیت آرأ  ،بل با استفاده از ابزار فشار و تهدید  ،تأم ری كردند  .و ّاما  ،با
وجود همه امتیاز رای كه این گروه ها كسب كردند  ،شك وجود دارد كه آنان با رضا و رغبت نسبت به
قانون اسایس  ،از خود ر
البام عمیل متبارز بسازند  .این داوری متگ بر تجربه تلخ گذشته است  -تجربه
ری اعتنای این گروه ها به قول و قرارها و تعهدات شان .
به هر رو  ،تا زمای كه افغانستان گروگان گروه های مسلح و فرماندهان خودرس و هنجار ناپذیر باشد ،
ر
دولت در مركز و
تا زمای كه این گروه ها خلع سالح نشوند و عناض هنجار ناپذیر از پست های عال
والیات بركنار نگردند  ،تا زمای كه دولت توانا و قوای مسلح میل توانا ایجاد نگردد  ،تطبیق واقیع قانون
ً
اسایس  ،اصال ممكن نه خواهد شد  .ثبوت كاق برای این گفته وجود دارد  .به گونه نمونه مانع تر رایس
در برابر روند خلع سالح  ،تداوم حالت ملوك الطوایف  ،عدم اطاعت مقامات قدرتمند والیات از ارگان
های قانوی مافوق در مركز و  ...را میتوان مثال آورد كه پس از تصویب قانون ن رب با چشم ساده و در یك
نگاه قابل دید اند .
مسأله دیگر در رابطه به قانون اسایس این است كه ارزش های دموكراتیك موجود در آن تنها در صورت
تبارز توانای ن ربوهای دموكرات میتوانند تطبیق شوند  .در غ رب آن ن ربوهای تندرو و بنیادگرا دست باز
ّ
خواهند داشت تا با تكیه به تعاب رب و تفاس رب خاص خود شان  ،این ارزش ها را مسخ كنند و حتا بر مبنای
هم ری قانون اسایس  ،افغانستان را در سمت برپای 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
یم رسد ،این گرایش هم ری اكنون چهره خودش را در عمل آشكارا و بدون پرده نشان یم دهد .
مبم در رابطه به
با توجه به ساختار قانون اسایس و نظام سیایس پیش بیت شده در آن  ،مسأله مهم و ر
تطبیق ارزش های دموكراتیك قانون اسایس و جلوگ ربی از مسخ آن ها توسط ن ربوهای ایدیولوژی گرا،
در مرحله كنوی این است كه چه كیس در انتخابات برنده مقام ریاست جمهوری خواهد شد و شورای
میل منتخب آینده چه تركی رت خواهد داشت .اگر ن ربوهای میل  ،میانه رو و دموكرات بتوانند با كاندید
واحد در انتخابات ریاست جمهوری تابستان امسال ر
اشباك كنند و در انتخابات برای شورای میل ن رب
ر
مشبیك معرق نمایند  ،در آن صورت هم چانس خود این ن ربوها و هم چانس برون رفت
فهرست
ر
افغانستان از بحران و هم چانس جلب كمك های بیشب ب ری الملیل در روند بازسازی افغانستان افزایش
خواهد یافت  .در غ رب آن دشوار است تصور نمود كه حكومات كشورهای پی رشفته و ثروتمند جهان -
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ّ
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 ر
بش و دموكرایس قناعت بدهند .
موثر كردن روند بازسازی  ،میتواند جلو تشدید تهدی ر
تنها تطبیق قانون اسایس و تشی ع و ُ
دای را كه
افغانستان امروز با آن ها مواجه است  ،بگ ربد و افغانستان را از افتادن دوباره در پرتگاه فاجعه نجات
دهد .تحقق این امر حی رای تنها با همكاری تمام عناض و نبوهای آگاه میل و همكاری ر
گسبده ب ری الملیل
ر
در چهارچوب یك برنامه حساب شده و واقعبینانه ممكن است .
شگ وجود نه دارد كه افغان های مقیم در خارج از كشور نب میتوانند سهم ُ
موثر و فعال در تقویت
ر
گرایش های مثبت و تضعیف گرایش های منف در داخل افغانستان ایفأ بكنند  .به یق ری كه هر كیس
خود ر
بهب میتواند امكانات خویش را در این زمینه تشخیص بدهد .و ّاما  ،هم در داخل و هم در خارج از
ر
مذهت
سمت  ،لسای و
كشور تا كسای كه خود را هودار دموكرایس یم دانند  ،از قید تمایالت قویم ،
ر
خود شان را رها نسازند و افغانستان شمول فكر و عمل نكنند  ،حفره سیاه صحنه سیایس افغانستان
ُ
مسوولیت و هوادار دموكرایس و تجدد است بر طرف
كه همانا عدم تبارز توانای ن ربوهای آگاه ،با
نه خواهد شد  .در یك كالم  ،دموكرایس بدون تبارز توانای ن ربوهای هواخواه دموكرایس در سطح میل
نمیتواند پ ربیزی و حفظ گردد  .در این رابطه یك مسأله مهم دیگر این است تا عناض و گروه های هوادار
دموكرایس  ،نسبت به همدگر و سایر ن ربوها از موقف ر
آشت میل بر خورد نمایند و آینده را قربای گذشته
نسازند .
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ٔ
ٔ
رسمقاله شماره  ۲۸آسمای ،مورخ جوالی ۲۰۰۴

انتخابات بدون انتخاب
ر
اكتب سال روان برگزار
كمیسیون انتخابای افغانستان اعالم كرد كه انتخابات ریاست جمهوری در  9ر
خواهد شد و انتخابات پارلمای تا ماه اپریل سال آینده به تعویق افتاده است .
ً
ر
دولت ،
تحلیلگران فقدان امنیت و قانونیت را مانع اصیل یم دانند و اكبا فعالیت مسلحانه ضد
وجود گروه های مسلح غ رب مسوول و مافیای مواد مخدره را كه در یك شبكه بغرنج در هم تنیده اند
و همدگر را تغذیه یم نمایند  ،از جمله عوامل عمده ی ر
ثبای و ناامت به شمار یم آورند.
ر
ّ
ر
مناطف كه " امن " خوانده یم شوند  ،والیان و سایر كارمندان تع ریی شده توسط حكومت
حتا در آن
در كابل از محل ماموریت شان در والیات توسط فرماندهان مسلح با زور سالح اخراج یم شوند و یا
ً
اصال به آن ها اجازه ورود به محل ماموریت و اشغال وظیفه داده نیم شود .همچنان كم نیستند
ر
داشی پست های مهم ر
دولت  ،به قوان ری نافذه كشور و فرام ری و اوامر حكومت
عناضی كه به رغم
ر
ر
كمبین ر
ارزیس 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 قانوی انتخاب كردن و انتخاب شدن استفاده
ر
خارج حایم آن اعالم "جهاد" كرده
نمایند ؟ بگذریم از طالبان افراط رت كه علیه دولت و ن ربوهای
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 ررسایط كنوی  ،به ن ربوهای هنجارگریز
فرصت خواهد داد تا مواضع خود را بیش از پیش مستحكم نموده و برای آن پوشش ر
مشوع فراهم
سازند و به صورت خزنده قدرت را در كابل ن رب به دست بگ ربند.
ُ
روشن است كه افزایش شمار ن ربوهای ایساف از حدود شش هزار نفر موجود به نو و یا ده هزار نفر
و ر
گسبش ساحه فعالیت آن از شهر كابل به چند شهر دیگر  ،به تنهای نه خواهد توانست اوضاع را
ر
صوری تاث رب عمیل ملموس یم داشت كه در وظایف ایساف ن رب
دگرگون سازد  .این افزایش در
تغ ریبات اسایس وارد یم آمد .
به هر رو  ،تا زمای كه خلع سالح عمیل نه شود  ،دولت توانای ایفای وظایف قانوی اش را در رسارس
قلمرو كشور كسب نكند و قوای امنی رت میل توانا تشكیل نه شود  ،نه ررسایط برای بازسازی اقتصادی
 ،اجتماع و فرهنگ میش خواهد شد  ،نه صلح  ،ثبات و امنیت و قانونیت در افغانستان برقرار
ر
انتخابای كه الاقل از نظر شكیل قانوی و
خواهد گردید و نه هم ررسایط حد اقل الزم برای یك
منصفانه باشد  ،فراهم خواهد شد .
در یك سخن  ،سیاست و ر
رویس كه در افغانستان پس از كنفرانس بن عمیل گردید  ،به خصوص در
عرصه تامی ثبات و امنیت و غلبه بر عوامل ی ر
ثبای و رفع احتمال لغزش در پرتگاه مشابه به تجربه
ر
ر
دهه نود  ،موفقیت چندای نداشته 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 انتقال و جامعه ب ری الملیل و به خصوص ایاالت متحده امریكا ،پیش
مبم و حی رای است .
از أین كه آخرین فرصت از دست برود  ،یك ضورت ر
ر
ر
ر
انداخی انتخابات از سوی حكومت ال فراهم ساخی رسایط الزمه " ،
روشن است كه به تاخ رب
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ر
مشوعیت " حكومت را زیر پرسش یم برد و میتوانست به بحران قانوی و سیایس منجر گردد .
ً
مثال م رب مدوری تحت رس ر
پرست ملل متحد
در این میان یگ از راه های معقول برون رفت این بود تا
به ر
اشباك حكومت و نماینده گان تمام گروه های سیایس و نهادهای جامعه مدی تشكیل یم شد و
در آن در مورد تمدید دوره انتقال  ،تع ریی تاری خ انتخابات و كارهای كه تا زمان برگزاری انتخابات
باید انجام یابند  ،تصمیم گرفته یم شد .
به هر رو  ،این بیج روشن است كه در تحت ررسایط كنوی نه اداره انتقال میتواند آزاد بودن و
مصون بودن انتخابات را تامی و تضمی كند و نه هم جامعه جهای  .ر
كمب محتمل به نظر یم رسد
ر
ر
اكتب و بهار سال آینده تغ ریب بنیادی در اوضاع ایجاد شده بتواند .
كه تا ماه ر
***
ر
یك پرسش مهم این است كه هدف از انتخابات چیست ؟ اگر هدف از انتخابات دوخی لباس
مشوعیت برای دولت باشد  ،چن ری ر
ر
مشوعی رت 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 اسایس مرحله كنوی  ،برنامه
مشخیص ارایه كرده و نه هم كاندیدان دیگر و نه هم گروه های كه خود را حزب و تنظیم و سازمان
ً ّ
سیایس  ...یم خوانند  .این گروه ها  -از سابقه دار تا نوپا  -اكبا حتا تا هنوز قادر به تنظیم امور داخیل
خود شان ن رب نه شده اند  ،تا چه رسد به امور جامعه و كشور.
سپتامب و سقوط طالبان در نتیجه عملیات نظایم امریكا ،
در واقع میتوان گفت كه پس از یازدهم
ر
افغانستان چانیس به دست آورد كه متاسفانه تا هنوز هم قادر نه شده است تا توانای میل استفاده
از این چانس را كسب كند .افغان ها باید به حیث یك ملت توانای استفاده از این چانس را در خود
پرورش دهند  .در این صورت تام ری امنیت انتخابات و غلبه بر تروریزم و تفگساالری  ،مشكالت غ رب
قابل حل نه خواهند بود .
ر
انتخای هست كه هر كدام ما باید نزد خود مان
مهمب از برگزاری انتخابات ،
میتوان گفت مساله
ر
بكنیم  -پیش از همه انتخاب در این موارد :
ر
كاست های خود مان را به حیث یك ملت درك بكنیم و در راه رفع آن ها گام
 آیا ما حاض هستیم تابرداریم ؟
 آیا ما حاض هستیم تا از خطاها و اشتباهات دو نیم دهه جنگ و خونریزی و عوامیل كه سببپیدایش و تداوم این فاجعه شده درس بگ ربیم و این كار را از خود ررسوع كنیم ؟
 آیا ما حاض هستیم تا از قالب های تعلقات قویم و قبیله ی بر آییم و به شهروندان متساویالحقوق كشور واحد مبدل گردیم ؟
 آیا ما منافع و مصالح میل خود مان را شناخته ایم و حاض هستیم رجحان آن را بر هر گونه منفتر
سمت و گرویه دیگر بپذیریم و رعایت كنیم ؟
حزی ،
و مصلحت ایدیولوؤك  ،ر
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 آیا ما حاض هستیم تا ارزش های جهای حقوق و آزادی های انسای و دموكرایس را بیاموزیم ،بپذیریم و آن ها را به گونه قابل فهم و قابل پذیرش به مردم برسانیم؟
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ٔ
« روسیه روسیاه». . .
واکنش در برابر گفته های وزیر دفاع روسیه
دسامب ،در حال که
رسیك ایوانوف وزیر دفاع روسیه ،هنگام بازدید رسیم اش از هند در آغاز ماه
ر
همتای هندی اش ن رب حضور داشت ،به طور ری 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
ر
مطبوعای
تحلیف رییس جمهور منتخب افغانستان ابراز شد  ،واکنش دولت و محافل روشنفکری و
افغانستان را برانگیخت.
وزارت خارجه افغانستان یط اعالمیه مطبوعات رت اظهارات ایوانف را ری پایه خوانده آن را مداخله
ً
آشکار در امور افغانستان ر
تلف نموده و شدیدا رد نمود  .اطالعیه این اظهارات را بیان عدم عالقه
مندی در برقراری صلح در افغانستان ر
تلف نموده و از وزارت خارجه روسیه خواسته است تا نظرش
را در باره اظهارات ایوانف وضاحت بخشد  .اطالعیه با اشاره به سابقه روابط افغانستان و
هندوستان از حکومت آن کشور ن رب خواسته است تا از اظهارات ایوانوف فاصله بگ ربد.
انیس در رسمقاله ی سخنان وزیر دفاع روسیه در هندوستان را  ،مداخله آشکار درامور افغانستان
دانسته و با اشاره به خسارات و تلفات ر
نایس از تجاوز شوروی بر افغانستان  ،اضافه کرد که حامد
کرزی رئیس دولت افغانستان هم همانند داود خان فقید با چالش های داخیل وب ربوی مواجه است
که با آن ها دست وپنجه نرم کرده است و اظهارات اخ رب وزیر دفاع روسیه زمای صورت یم گ ربد که
حت حوادث بعد از سقوط حکومت کمونی ر
هم او و هم مردم ما یم دانند که ر
ست درافغانستان،
محصول عملکردهای شوروی بوده است که ش ربازه نظام وثبات را درافغانستان از هم پاشیده بودند.
پایس برزخم های ر
رسمقاله انیس  ،اظهارات وزیر دفاع روسیه را نمک ر
نایس از اشغال وتجاوز ادامه
جنگ درافغانستان خوانده یم نگارد که افغان ها با موفقیت درانتخابات  ،در فرایند معقول قرار
گرفته اند که مبنای قویم نه دارد و این اظهارات یم تواند به عنوان ری 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 تغ رب بنیادی در ساختار های گروه های قویم است  ،ودرجهت
تحمل و دیگر پذیری ها س رب یم کند ،یم نویسد  :افغانستان به سوی قانونمندی ونظم پذیری حرکت
یم کند و همسایه گان ما باید این را بدانند.
رسمقاله روزنامه هیواد با عنوان تند «روسیه روسیاه  ،هنوز نیم ررسمد» اظهارات وزیران دفاع
روسیه و هند را نشانه نگا تحق رب آم رب 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 زبای وجود نه دارد  .رسمقاله به اهمیت انتخابات و ر
مشوعی رت که انتخابات
به دولت افغانستان داده است ،ن رب اشاره نموده است.
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خوای دیده اند؟» ابراز داشته  :روس ها
رسمقاله روزنامه اراده ن رب تحت عنوان « روس ها باز چه
ر
که قصد رسیدن به آب های گرم را داشتند ،باعث ویرای افغانستان گردیدند و از سال  1371تاکنون
ن رب درتالش اند به نحوی مانع تأم ری ثبات و صلح وحرکت به سوی باز سازی افغانستان گردند.
نویسنده رسمقاله اراده بر این باور است که وزیر دفاع روسیه با ر
گفی این که دولت افغانستان به
سوی " پشتون ربم " به پیش یم رود  ،قصد دارد که میا ن اقوام و مردم برادر افغانستان ،تفرقه
ودشمت ایجاد کند درحال که مردم افغانستان اینک مصمم اند تا کشور شان را که به وسیله روس
جبان خسارت
ها ویران شده دوباره آباد کنند ودیر نه خواهد بود که آن ها از روس ها خواهان ر
شوند.
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 ر
تلف یم شود.
ر
به قول ری ری یس  « ،برج تحلیلگران اظهارات آقای ایوانف را نشانه نگرای روسیه از به حاشیه
رانده شدن برج گروه ها و افرادی عنوان کرده اند که در سالهای گذشته رابطه نزدیگ با مقامات
کرمل ری 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 افغای  ،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 ر
کنبول روسیه برای کشور های آسیای میانه است که از طریق آن یم توانند با
جهان آزاد پیوند برقرار کنند  .به هم ری 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 غ رب عادالنه خود در منطقه یم داند  .و این نکته تازه
ی نیست  ،بل برابر با تاری خ استعمار تزاری در منطقه سابقه دارد  .ظهور و زوال شوروی ن رب تغ ریب
ماهوی در این امر به وجود نیاورده است -چ ربی که تغ ریب کرده است روپوش ها و راه ها و ابزار
تحقق و تأم ری این سیاست است.
ً
ً
حرف آقای ایوانوف ماهیتا اصال هیچ چ رب نوی نه دارد؛ کرمل ری  -همانند چند کشور مداخله گر
ً
ر
مذهت و ر
سمت را
ساخی اختالفات قویم ،زبای،
دیگر -سال ها است ک عمال تحریک و شعله ور
ر
در افغانستان دنبال کرده و آن را برای تحقق منافع استعماری و غ ربعادالنه روسیه ابزارسازی کرده
است  .نو این است که وزیر دفاع روسیه و آن هم به صورت آشکارا و پس از تصویب موءافقتنامه
های بن  ،چن ری سخن گفته است.
گرچه برج تحلیل گران بر این باور اند که گفته های ایوانوف نوع عکس العمل در قبال موضع
غرب در رابطه به انتخابات اوکرا ریی و ابراز نگرای از موقعیت گروه های مورد حمایت روسیه در
افغانستان بوده است  ،ول شمار 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 کرمل ری
ر
ساخی اوضاع
در کابینه جدید کرزی نیست و بعید از احتمال نیم دانند که کرمل ری برای ری ثبات
ر
افروخی یک جنگ دیگر  ،پالن های را ن رب طرح کرده باشد.
افغانستان و بر
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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
ً
کامال آگاه است .
قلمرو پاکستان شک و تردیدی وجود نه دارد .جامعه ب ری الملیل بر این حقیقت
بازی کنوی پاکستان کم و بیش بر طبق همان سناریوی سه دهه اخ رب به پیش یم رود  :دست زدن
به همه اشکال ممکنه مداخله در امور داخیل افغانستان و انکار رسیم از هرگونه مداخله در امور
داخیل افغانستان .امروز مقامات پاکستای دیگر انکار نیم کنند که در زمان ریاست جمهوری شهید
محمد داوود  ،دولت پاکستان از طریق آی اس آی ( سازمان استخبارات نظایم پاکستان) به عناض
ر
دولت در افغانستان مبادرت
اسالمگرای افغانستان کمک نمود تا به فعالیت های مسلحانه ضد
ّ
ورزند .آن چه که در فاصله میان سالیان  ، 1992 – 1978روی داد  ،حتا در همان زمان ن رب بر همه
طالت
گان آشکار بود  .نقش پاکستان در رویدادهای خونبار و فاجعه آور دوره های تنظیم ساالری و ر
ن رب قابل انکار نیست  .امروز باز مقامات پاکستای مرصانه از مداخله در امور داخیل افغانستان انکار
یم ورزند  ،ول همه شواهد و مدارک دال بر این است که عناض ضد ر
دولت افغانستان ،باز هم در
قلمرو پاکستان پناه گرفته و کمک های مال و لوژستیگ دریافت یم دارند.
در واقع پاکستان از مداخله در امور داخیل افغانستان دست بر نداشته است  .تنها چ ربی که فرق
کرده است شیوه ها و شگردها و ابزارهای مداخله است – مداخله ی که گاه در حد توطیه های
پنهای بوده و گاه تا رسحد جنگ اعالم ناشده رسیده است و گایه هم فراتر از آن...
برج از عناض و حلقات در افغانستان مدع اند که اگر افغانستان گویا از داعیه پشتونستان دست
بردارد  ،دیگر پاکستان انگ ربه ی برای مداخله در امور داخیل افغانستان نه خواهد داشت  .شمار
دیگر مدع اند که گویا کارگردان پس پرده این بازی نو پاکستان ن رب امریکا است  .نادرست بودن این
ادعاها نیاز به اثبات نه دارد  .بنیادگرایان پاکستای خواب ها و خیال های بسیار فراتر از این دارند-
ّ
حتا  ،فراتر از افزدون بر عمق ر
سبات ر ربیک پاکستان و امثالهم  .بنیادگرایان پاکستای خواب این را یم
ر
باتالق برای امریکا ن رب مبدل بکنند  .به این صورت هم افغان ها به طور نهای
بینند تا افغانستان را به
از پا خواهند افتاد و هم دامن نفوذ امریکا از منطقه برچیده خواهد شد و هم خواب بنیادگرایان
پاکستای برای تشکیل دولت بزرگ اسالیم -شامل پاکستان ،افغانستان و کشورهای اسالیم آسیای
میانه – ممکن خواهد گردید  .البته بنیادگرایان اسالیم در پاکستان یم خواهند تا چن ری د ر
ولت تحت
رهبی پاکستان تشکیل شود.
ر
گ ربیم 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
طالت و دست درازی های بالمانع کشورهای
رسیدن مجاهدین و فاجعه های تنظیم ساالری و ر
همسایه در امور داخیل افغانستان  ،روشن است.
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این روشن است که افغانستان در حالت حاض فاقد حد اقل توانای نظایم دفاع از خود است .
همچنان گمان نیم رود که ارگان های استخبار رای افغانستان ن رب توانای آن را داشته باشد تا توطیه ها
و شبکه های مخف رت را که به حیث ستون پنجم عمل یم کنند  ،کشف کرده بتواند  .در چن ری ررساییط
و در مقطع کنوی بسیار مهم است تا افغان ها با همسوی  ،همبسته یك و نشان دادن یک پارچه یك
میل در برابر آن ن ربوها و کشورهای خارج رت که رسگرم توطیه چیت بر ضد افغان ها و افغانستان
هستند  ،واکنش نشان بدهند.
ً
به کسای که ظاهرا از موضع میل گرایانه سخن یم گویند  ،ن رب باید یادآور شد که گ ربیم هم ری فردا
پس فردا  ،قوای امریکای 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 چن ری خواهد بود – البته با نتایج و پیامدهای نابودی
آور برای افغانستان و افغان ها.
مبم ترین و اسایس ترین وظیفه ی که در برابر ما افغان ها قرار دارد این است تا
در مرحله کنوی ر
تمام توان خود را روی بازسازی معاض و مؤثر افغانستان و استفاده مؤثر از کمک های ب ری الملیل
برای نیل به این هدف متمرکز سازیم  .در صورت نیل به این هدف و مبدل شدن به یک کشور
پی رشفته 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 گرای معقول افغای  .ما باید از گذشته درس گرفته باشیم
و بدانیم که تسلیم احساسات تند و ت رب شدن  ،دردهای ما را مداوا نیم کند  ،بل آن ها را عمیق تر و
چرک ری تر یم سازد .میان انتخاب حضور امریکا و آیساف و یا برگشت به گذشته نه چندان دور مبدل
شدن به بازیچه ی در دست پاکستان و همسایه گان دیگر و قدرت های دیگر منطقه ی  ،کدام یک
ر
بهب است ؟ آیا راه معقول دیگری جز این که با استفاده از یاری ب ری الملیل بکوشیم تا به حیث یک
البناتیف عمیل ر
ملت و یک کشور توانا  ،روی پای خود بلند شویم  ،وجود دارد ؟ اگر کیس ر
بهب
داشته باشد  ،بفرمایید آن را ارایه بکند...
ر
خارج
مسأله دیگر این است که افغانستان به حیث یک کشور این حق را دارد تا در مورد سیاست
خویش و نحوه تحقق آن بر اساس منافع و مصالح میل خویش  ،در چهارچوب موازین شناخته شده
روابط ب ری الملیل  ،تصمیم بگ ربد  .تصمیم در مورد مناسبات افغانستان با ایاالت متحده امریکا ،
مربوط به ملل و دول این دوکشور است و افغان ها هیچ نیازی به سفارش های دیگران و به ویژه
کسای چون جبال حمید گل و امثال او ندارند.
ً
ر
ساخی آن با منافع هردو
تا جای که مربوط به مناسبات افغانستان و پاکستان یم گردد  ،طبعا عادی
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  ،نیم توان
دگرگون ساخت  .این دو کشور همسایه تنها کاری که کرده یم توانند آن است تا برای مناسبات
ً
متقابال مفید برای امروز و فردا تصمیم بگ ربند و مسایل به م رباث رسیده از دوران استعمار و دهه
های پس از آن را بر مبنای موازین شناخته شده ب ری الملیل  ،حل و فصل نمایند  .تا جای که مربوط
ً
به مسأله خط دیورند یم گردد  ،طبعا این مسأله ن رب باید روزی حل و فصل گردد  .پاکستان حاض
معتب قضای ب ری الملیل حل و فصل شود؛
نبوده و نیست تا این قضیه از طریق رجوع به یک مرجع ر
ر
چون یم داند که در یک چن ری روندی بازنده حتیم خواهد بود  .پس رایه که باق یم ماند  ،مذاکره
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ر
صوری که تصمیم و اراده سیایس بر مبنای تعقل  ،عدالت پسندی
رسیم میان دو دولت است  .در
و نیت نیک برای حل این مسأله موجود باشد  ،راه های متعددی برای حل این قضیه بغرنج یافت
شده یم توانند  .و ّاما  ،در حالت حاض و تحت ررسایط موجود  ،به نفع افغانستان نیست تا مذاکرات
را با پاکستان روی این قضیه بغرنج آغاز نماید  .د راصل حکومت افغانستان در حالت حاض و
ررسایط کنوی نیم تواند و نه باید روی چن ری مساییل با پاکستان وارد مذاکره شود .وارد کردن فشار
بر حکومت از سوی این یا آن گروه و جناح افغای  ،برای آغاز مذاکرات روی مسأله خط دیورند با
پاکستان  ،در ررسایط و زمان کنوی  ،عمیل است مغایر با منافع و مصالح علیای میل و دلیل آن بر
هر کیس که از امور سیایس کیم آگایه دارد  ،روشن است  .در گام نخست افغان ها باید متحدانه از
پاکستان بخواهند تا:
پاکستان بدون قید و ررسط به مداخله در امور داخیل افغانستان پایان دهد و پایه ها و پایگاه هایاین مداخالت را برچیند
پاکستان باید ضمانت نماید که ن ربوهای نظایم آن با عادی شدن اوضاع  ،از نوار دیورند به مناطقوضع الجی ریس قبیل خود برخواهند گشت
پاکستان باید ضمانت عدم تکرار مداخله در امور داخیل افغانستان را ارایه نمایدپاکستان حد اقل باید مسؤولیت خود را در فاجعه یک و نیم دهه اخب راعباف کند
ر
پاکستان باید حق ترانزیت آزاد اموال افغای را از طریق بندرکر یاج رعایت نمایددر مقابل افغانستان ن رب 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
ً
گسبش بی ر
متقابال مفید در عرصه های اقتصادی  ،فرهنگ و سیایس  ،این زمینه ر
شب
همکاری های
خواهد یافت  .به دنبال آن و با عادی شدن اوضاع در افغانستان  ،طرف ری خواهند توانست در
فضای مناسب مذاکرات روی قضیه بغرنج م رباث دوره استعمار  -به سخن روشن  :رسنوشت آن
ً
جبا ضمیمه
بخش از خاک های افغانستان که توسط ً استعمار انگلییس به زور غصب و سپس ر
پاکستان گردیده است  -را آغاز کنند  .طبعا این مذاکرات در نهایت زمای به نتیجه خواهد رسید که
هر دو طرف از خود واقعبیت و انعطاف نشان بدهند .میان موقف کنوی 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 یم توان ارایه کرد ؛ ول 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 پاکستای ها بخواهند تا افغانستان به صورت یک جانبه انرصاف خود را از دنبال کردن قضیه
ر
شگفت برانگ رب نه خواهد
اعالم و دیورند را به حیث رسحد دو کشور به رسمیت بشناسد  ،چندان
ً
بود و ّاما ارایه چن ری طرج از سوی این یا آن شخص و گروه افغای طبعا در مورد ماهیت و نیات آن
شخص و گروه پرسش های جدی را بر یم انگ ربد .شگ وجود نه دارد که در مذاکرات آینده برای حل
این قضیه گذشت ها و انعطاف های متقابل و داد و ستدها محتمل و ر
حت اجتناب ناپذیر خواهد
بود  ،ول طرح انرصاف یک جانبه  ،پیشاپیش افغانستان را خلع سالح یم کند  ،بدون آن که حد اقل
ّ
ممکن را از طرف دیگر به دست آورده باشد .حتا ارایه چن ری طرج از سوی این و یا آن گروه افغای
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ر
انداخی آن ها بر رس و گردن همدیگر روی این
 ،امید پاکستان را برای منشعب کردن افغان ها و
قضیه  ،افزایش یم دهد.
در پایان الزم به یاد آوری که در اسناد رسیم دوره استعمار انگلییس و قراردادهای تحمییل آن بر
جانب افغای  ،صحبت از خط دیورند نیست  ،بل اصطالح نوار دیورند به کار برده شده است .
بیل ،نه یک خط بل یک نوار ،رسحد میان افغانستان و هند بریتانوی بوده است که ر
بخیس از قلمرو
افغانستان و مربوط به افغانستان را ن رب 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 یم زنند  ،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 مب ری موضع
فدراسیون روسیه نه باشد -تجاهل عرفانه ری ثمر ؛ زیرا کور سیاست هم یم داند که روسیه کشوری
ر
خارج ابراز
نیست که در آن وزرا دیدگاه جدا از دیدگاه رسیم حکومت را در مورد مسایل سیاست
دارند.
دیروز در رابطه به ادعاهای مطروحه از سوی مقامات رویس  ،حامد کرزی رییس جمهور افغانستان
 ،نامه ی عنوای آقای والدیم رب پوت ری فرستاده است  .آقای کرزی در این نامه از جمله نوشته اند :
" بدینوسیله یم خواهم به شما و به مردم روسیه اطمینان دهم که دولت افغانستان به هیچ وجه
اجازه استفاده از قلمرو این کشور رابرای مقاصد تروری ر
ست و یا عملیات ری ثبات سازی در کشورهای
همسایه افغانستان و یا کشورهای منطقه و جهان نه خواهد داد"...
ر
پرسیس که پیش یم آید این است که چرا روس ها در این مورد به جای حکومت ازبکستان سخن یم
گویند  .مگر ازبکستان جزو قلمرو روسیه است ؟ مگر روس ها ر
بهب از حکومت ازبکستان از مسایل
ازبکستان آگاه اند  .دیگر این که مراجع رویس هیچ سند و مدریك در مورد این ادعای خود ذکر نکرده
اند .در این صورت پیش از ارسال نامه از سوی آقای کرزی  ،آیا ر
بهب نبود تا وزارت خارجه افغانستان
ر
مالقای با سف رب روسیه از او یم خواست تا با مراجعه به مقامات دولت متبوعش قضیه را روشن
در
سازد که آیا برای این ادعاها سند و مدریك هم موجود است  ،یا خ رب  .اگر سند و مدریك موجود یم
بود در آن صورت افغانستان با استفاده از اطالعات ارایه شده توسط مراجع رویس باید افراد و گروه
ً
های را که احتماال در قضایا دست داشتند کشف و مورد پیگرد قرار یم داد  .در غ رب آن بر همه گان
روشن یم شد که روسیه اتهامات ناروا و ری پایه ی را علیه افغانستان مطرح کرده است.
ر
امکانای برای
و ّاما  ،غ رب قابل تصور است که در حالت حاض طالبان و یا القاعده در افغانستان از
این در ر
دسبس داشته باشند تا عملی رای را در آسیای میانه به راه اندازند .در این صورت روس ها چرا
و برای یج به اظهارات ضد افغای یم پردازند .واقعیت این است که در آستانه انتخابات ریاست
جمهوری و سپس تشکیل حکومت جدید توسط آقای کرزی و باز اینک در آستانه انتخابات پارلمای
روس ها با همچو اظهار رای یم خواهند بر افغانستان اعمال فشار نمایند و حکومت افغانستان را به
نرمش در برابر ن ربوهای فروپاشیده پرورویس که اینک یم خواهند دوباره خود را منسجم بسازند ،
وادار نماید و به آنان امتیاز بدهد .نکته دیگر همانا همیاری ر
سبات ر ربیک میان افغانستان و امریکا است.
در این شگ وجود نه دارد که روس ها از روند انکشاف اوضاع در افغانستان  ،ناراض اند  .حکومات
امباتوری شوروی و پس از آن نه تنها خواب های را در مورد
امباتوری تزاری  ،تا ی
روسیه از زمان ی
افغانستان در رس یم پرورانیده اند  ،بل پالن های عمل رت را ن رب روی دست داشته اند  .حد اقل
خواست روس ها این است تا افغانستان بار دیگر به منطقه حایل مبدل شود – همان موقف که
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استعمار رویس و بریتانوی در مورد آن در قرن گذشته به توافق رسیده بودند  .در آستانه آغاز
ً
عملیات ایتالف ضد تروری ر
ست در افغانستان  ،مقامات روسیه ضاحتا شمال افغانستان را به حیث
زون منافع روسیه اعالم کردند  .روس ها کوشیدند تا با پشتیبای متحدین خود در افغانستان  ،این
مفکوره را عمیل بسازند و هنوز هم از این کوشش ها دست برنداشته اند.
افغانستان در قرن گذشته با تعقیب سیاست بیطرق و عدم انسالک  ،کوشید تا خود را از خصومت
میان ررسق 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 یم شود و به پیل برای وصل آسیای میانه با جهان  .نگرای و نار ر
احت روس
ها درست از هم ری امر منشأ یم گ ربد ؛ زیرا روسیه هنوز هم از ادعای خود در مورد آسیای میانه
دست بر نداشته است و آسیای میانه را منطقه نفوذ انحصاری خود یم شمارد  .تبدیل شدن
افغانستان به پل اتصال آسیای میانه با جهان ،این خواب روسیه را برهم یم زند  .در هم ری راستا
ً
است که همکاری ر
سبات ر ربیک افغانستان و امریکا  ،ن رب 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 قوان ری و مقررات ب ری
ر
خارج خودش و انتخاب دوستان و متحدین خودش
الملیل پذیرفته شده  ،در مورد مسایل سیات
ً
ر
در عرصه ب ری الملیل تصمیم بگ ربد  .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 افغای را رساپا پر از زخم های خون ری ساخت  ،یببدازد و رسما از مردم
افغانستان به خاطر جنای رای که مرتکب شده است  ،معذرت بخواهد  .تنها در این صورت افغانستان
یم باییست مناسبات عادی را با روسیه برقرار کند  .کسای که تنها برای رسیدن به قدرت و بقای
قدرت خود از این حق مسلم افغانستان ضف نظر کردند  ،در واقع با آنای که به زور تانک های
رویس به قدرت رسیدند  ،ر
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 ی 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
بسی همه منافذ برای ابراز نظر و ر
که با استبداد و فسادی که به آن مبتال هستند و با ر
اعباض از
سوی مردم  ،آنان را به سوی عصیان و شورش سوق یم دهند  .رسکوب ن ربوهای دیموکرات و
اپوزسیون دموکرات  ،سبب یم شود تا عناض و حلقات افرایط از این موج نارضای رت مردم تغذیه
نمایند.
حکومت ها و زمامداران مستبد و خودکامه آسیای میانه  ،یم خواهند به هر قی ر
مت که باشد  ،مادام
ّ
العمر بررس اقتدار بمانند  .اینان حتا  ،حاض اند تا به بهای گران قربای کردن کشورها و مردمان
آسیای میانه به پیشگاه پالن های آزمندانه استعماری روسیه  ،پشتیبای کرمل ری را با خود داشته
باشند  .هر قدر اینان به استبداد رو کنند و هر قدر که برای داوم حکمرای استبدادی خود در برابر
نیات استعماری روسیه رس خم کنند  ،همانقدر انزجار و نفرت بی ر
شب مردم خود را خواهند خرید.
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ر
فروپایس شوروی  ،عرص استعمار رویس در آسیای میانه ن رب به رس رسید و کرمل ری دیگر توان آن
با
ر
ر
را نه دارد تا به دور آسیای میانه و اروپای رسق  ،حصار آهن ری بکشد؛ چون نه دیگر افسون
ایدیولوژیک دارد  ،نه توان اقتصادی و سیایس کسب مقام ابرقدرت بودن را  .روسیه تنها سالح زنگ
زده تجربه سیایس و دیپلوماتیک استعماری را در دست دارد  .همچنان  ،شگ نیست که روسیه
رسسبده و مزدور را – هم در
م رباث کا یك ری را در اختیار دارد و عناض و شبکه های از عناض
ی
افغانستان و همه در منطقه  .اینان یم توانند به اشاره روسیه اوضاع را در افغانستان و کشورهای
دیگر متشنج سازند.
حکومت افغانستان در کنار دیپلمایس کج دار و مریز با روسیه  ،باید متوجه عناض و شبکه های
مخف کا یك ری در افغانستان باشد – شبکه ی که عناض متعددی را در بر یم گ ربد و در ررسایط معییت
یم تواند به اعمال بسیار مخرب دست زند  .شناسای این شبکه و اقدامات الزم برای خنت کردن آن
امر بسیار ضوری است  .در این صورت مار سیاست روسیه در افغانستان ری دندان خواهد شد ،
نه با ارسال نامه از سوی آقای کرزی به تزار والیم رب پوت ری.
شگ وجود نه دارد که عناض پرو رویس  ،در برابر اتهامات کنوی روسیه همان گونه ساکت ر
باق
مانده اند که سه و نیم سال پیش در برابر ادعای روسیه در باره اعالم شمال افغانستان به زون منافع
روسیه سکوت کردند  .عناض و ن ربوهای میل  ،وطندوست و دموکرات افغان باید در برابر اتهامات
و اقدامات ضد افغای روسیه همانگونه متحدانه و یک پارچه
واکنش نشان بدهند که در برابر توطیه های ضد افغای پاکستان و یا هر کشور و ن ربوی دیگری باید
نشان بدهند  .درست به همان دلییل که نیاز به آن را در بخش واکنش به سیاست های ضدافغای
پاکستان متذکر شدیم.
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سپتمب ۲۰۰۵
ر

ی
پارلمای -آزاد ّ ،اما غب عادالنه
انتخابات
شگ نیست که برگزاری انتخابات پارلمای درافغانستان نه تنها مرحله مهم و نهای مؤافقتنامه های
بن به شمار یم رود  ،بل بر روندهای بعدی و رسنوشت امر صلح و دیموکرایس در افغانستان یم
تواند اثرات مهیم بر جا نهد  .و ّاما  ،این انتخابات  ،در ررساییط برگزار یم شود که ر
بخیس بزریك از
ً
دولت ناامن گردیده و در بخش ر
افغانستان در اثر فعالیت های مسلحانه ضد ر
باق مانده ن رب که اکبا
ر
ر
تحت حکمروای فرماندهان مسلح محیل است  ،از رعایت قانون و احبام به حقوق مردم کمب اثری
به چشم یم خورد  .مخالفت طالبان و ررسکا با انتخابات پارلمای و دست زدن به هر اقدام ممکن
برای ناکام سازی آن نیازی به کند وکاو نه دارد .و ّاما  ،کم نیستند عناض  ،حلقات وگروه های دیگری
هم که یک انتخابات آزاد و عادالنه قانوی را به نفع خود نیم دانند.
در رابطه به انتخابات پارلمای به عالوه ررسایط امنی رت نکات عمده دیگری که موجب نگرای یم گردند
این ها اند:
شمار کث ربی از نامزدها متهم به ارتکاب جنایات جنگ اند و در این مورد صدها شکایت ن رب از سویمردم ارایه شد ؛ ّ
واما  ،هیچ یک از متهم ری 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 مال و قدرت غ ربقانوی توسط جنگ ساالران  ،گروه های مسلح غ ربقانوی ،ر
قاچاقبان مواد مخدره .سایر گروه های که تأم ری امنیت
خارج ،
شبکه های وابسته به کشورهای
ر
 ،ثبات و حاکمیت مردم در افغانستان را به ضر خود یم دانند
ر
واداشی کاندیدان مستقل به انرصاف از نامزدی شان
فقدان احزاب و ن ربوهای سیایس منسجم رسارسی میل هوادار دموکرایسپیچیده یك سیستم انتخابات و ری تجربه یك مردم در این رابطهعدم آشنای مردم و خود کاندیدان از وظایف پارلمانبا توجه به مراتب باال و با در نظرداشت این که همه کاندیدان  -به جز  11نفر از میان نزدیک به
شش هزار کاندید – حق ر
اشباک در انتخابات را کسب کرده اند و همچنان به دلیل این که رأی گ ربی
رسی خواهد بود  ،الاقل از این نظر یم توان گفت که انتخابات " آزاد" خواهد بود  .و ّاما ،در مورد
این که انتخابات عادالنه ن رب باشد  ،جای شک و تردید وجود دارد.
در این میان هنوز در مورد یگ از شاخص های اصیل که همانان م ربان مشارکت مردم باشد  ،تا
هنوز پیشبیت قطیع دشوار است  .برج تحلیل گران بر این باور اند که ممکن است م ربان مشارکت
مردم در این انتخابات ر
کمب از سطح انتخابات ریاست جمهوری باشد  .شمار دیگری از تحلیل گران
ر
انتخابای کاندیدان در محالت  ،یم تواند موجب مشارکت ر
گسبده
بر خالف بر این باور اند که مبارزه
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مردم در انتخابات گردد  .کم نیستند کسای هم که باور دارند در نهایت اراده مردم بر هر گونه
نست از مردم نماینده یك کند به وجود خواهد
دشواری غالب خواهد آمد و یک پارلمای که به صورت ر
آمد.
ر
صوری که عناض هنجار گریز بتوانند اکبیت کریس های پارلمان را به دست بیاورند
به هر رو  ،در
ّ
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 ر
مثبت را در امر حرکت افغانستان به سوی دیمکرایس  ،ایفا کند ،بل به احتمال
قوی به یک عامل بازدارنده و تشنج آور مبدل خواهد شد .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36

سپتمب ۲۰۰۵
ر

انتخابات  -سمهم گبی در انتخاب رسنوشت میل
پس از روند شتابنده سه سال اخ رب در مس رب مهار کردن بحران و بازسازی نهاد فروپاشیده دولت ،
مردم افغانستان فراخوانده شده اند تا به روز یک شنبه بیست و هفتم سنبله سال  (1384هژدهم
سپتامب  ) 2005نماینده گان شان را برای شورای میل و شوراهای محیل انتخاب کنند.
ماه
ر
این انتخابات در ررسایط دشوار و پیچیده ی برگزار یم شود  :از یک سو طالبان و متحدین شان
ر
ساخی اوضاع در ماه های اخ رب توسعه و تشدید بخشیده
فعالیت های مسلحانه را برای ری ثبات
اند و از جانب دیگر در روند ثبت نام و تثبیت صالحیت نامزدها برای کریس های شورای میل و
شوراهای محیل  -همانند انتخابات ریاست جمهوری  -مصلحت جوی های سیایس و مسامحه با
واقعیت های موجود بر احکام روشن قوان ری نافذه  ،غلبه کرده است.
بیل  ،شمار نامزدهای که متهم به ارتکاب جنایات جنگ و نقض ضی ح حقوق ر
بش اند و ن رب شمار
نامزدهای که به گروه های مسلح غ رب قانوی وابسته یك دارند  ،اندک نیستند .هم ری اکنون ن رب
کمیسیون رسیدیك به شکایات از نامزدهای انتخابات  ،رسگرم برریس هزار مورد شکایت رسیده از
کابل و دیگر نقاط کشور است ؛ ول از آن جای که بیش از چند روز به انتخابات ر
باق نمانده است،
گمان نیم رود که این نامزدها سلب صالحیت شوند .
ر
حقوق قضیه را هم کنار بگذاریم  ،باز هم یم بینیم که شمار زیادی از نامزدها از نظر اندیشه
اگر جنبه
ی ،سیایس  ،برنامه ی و شماری ن رب از نظر سازمای  ،به احزاب و تنظیم های مسؤول در بحران
بیش از دو نیم دهه اخ رب وابسته اند و یا هم کم از کم در عمل همان خط های فاجعه آور را دنبال
یم کنند  .متأسفانه هنوز هم کم نیستند شمار روشنفکرای که توان خود را در خدمت این گروه ها
قرار یم دهند و بر زخم های خون ری جامعه افغای نمک و رسکه یم پاشند .شمار این گونه روشنفکر
نمایان ن رب در میان نامزدهای کریس های نماینده یك مردم کم نیستند.
ً
گرچه فهرست احزاب قانونا ثبت شده در افغانستان بسیار دراز است ،ول در این میان حفره سیاه
فقدان احزاب سیایس باورمند به دموکرایس  ،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 اسایس امروز و فردای افغانستان را نابود یم سازد.
گ ربیم که انتخابات آزاد هم باشد  ،باز هم متأسفانه الاقل از این نظر منصفانه نیست که در یک
ر
انتخابای شان از منبع دارای های چپاول شده میل و درآمد
سو نامزدهای قرار دارند که کازار تبلیغات
های رسشار قاچاق مواد مخدره و منابع غ ربقانوی دیگر تمویل یم شود و در سوی دیگر کاندیدای که
پول و امکان مال رت برای این کار ندارند.
با توجه به واقعیت های یاد شده  ،یم توان 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 کنوی  ،رسنوشت میل با یج چالش های مواجه
خواهد شد  ،ن ربچندان دشوار نیست.
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از سوی دیگر از آن جا که انتخابات رسی است و در هر حوزه کم از کم نامزدی که بتواند به صورت
ر
بهب از منافع و خواست های مردم نماینده یك کند و نقش سازنده ی را به حیث نماینده مردم در
شورای میل و یا هم شوراهای محیل ایفا نماید  ،موجود است و ن رب مردم عناض و گروه های را که
در بروز  ،توسعه و تداوم بحران ها و فاجعه های گذشته مسؤولیت دارند  ،یم شناسند  ،لذا یم توان
گفت که چانس انتخاب نامزدهای شایسته نماینده یك از مردم ن رب اندک نیست.
ً
متأسفانه مشکیل که احتمال دارد تا این یا آن حد بر تصمیم ر
بخیس 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
ر
سمت و زبای قرار دارند و عناض و گروه های هنجار ناپذیر
مذهت ،
و حساسیت های قبیله ی ،
ر
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.
در چن ری ررساییط انتخابات کنوی حایز اهمیت ویژه ی است و یم تواند بر مس رب انکشاف اوضاع
ً
قویا اثر بگذارد:
اگر نامزدهای واجد ررسایط برای نماینده یك واقیع از منافع و مصالح علیای امروز و فردای مردمافغانستان اکبیت را بسازند  ،این انتخابات یم تواند منتج به آن شود که روند باز سازی افغانستان
در مس رب سالم قرار بگ ربد.
اگر نامزدهای هنجار گریز و ری اعتنا به منافع و مصالح علیای امروز و فردای مردم افغانستان ورسنوشت افغانستان  ،اکبیت را بسازند  ،در آن صورت عامل بسیار ن ربومندی برای فرولغزیدن
دوباره افغانستان در رساشیب یک فاجعه نابودی آور دیگر رس بلند خواهد کرد که مهار کردن آن با
ابزار قانوی  ،ناممکن به نظر یم رسد.
درست به همی دلیل است که ر
اشباک در انتخابات و دادن رأی به نامزدهای شایسته نماینده یك از
ر
مردم  ،در این مرحله حساس یک وظیفه میل و انسای هر شهروند افغانستان گردیده است.
و ّاما  ،آیا هر شهروند یم تواند بر نتایج انتخابات اثر بگذارد ؟
ر
انتخابای که از روی آن برد و باخت نامزدها تع ری یم گردد  ،در واقع
بیل  ،مجموع آرأی هر حوزه
جمع رأی های است که تک تک توسط یکایک رأی دهنده گان به صندوق انداخته یم شوند  -همه
ّ
یم دانیم که دریا ها و حتا بحرها هم از قطره های کوچک باران ساخته شده اند...
بیل  ،ما در آستانه انتخابات قرار داریم ؛ و ّاما  ،هم ری اکنون ن رب اگر همه کسای که خواهان برگزاری
ر
امکانای هم در اختیار
سالم انتخابات و انتخاب نامزدهای شایسته نماینده گان از مردم هستند و
ر
دارند  ،وارد میدان شوند و با استدالل ن ربومند 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 بازای را که یم خواهند با « سحر» کلمات
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مذهت  ،منطقه ی و ر
سمت را داغ کرده و در این
فریبنده  ،آتش فتنه مخالفت های قویم  ،زبای ،
ر
تنور نابودی آور « نان » منفعت خود را یببند – یج این کار را از روی عقده کنند و یا از روی نادای
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 چن ری گرایش های چرا ،یج گونه و تا یج پیمانه ی برای
رسنوشت میل و رسنوشت هر شهروند افغانستان خطرناک است  ،در آن صورت یم تواند مطم ری
گردید که این انتخابات به نقطه چرخش رت 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  ،ر
نقیس مهیم در مبارزه با فساد و خودرسی و قانون شکت ایفا خواهد
ً
ً
کرد .این کار هم یک ضوت حی رای است و هم کامال ممکن  -کامال ممکن ر
مشوط بر این که همه
عناض و گروه های باورمند به فردای ر
بهب افغانستان  ،در یک صف واحد قرار بگ ربند و با هم و با
تمام توان بکوشند تا مردم افغانستان از این آزمون رسبلند برون شوند.
این آینده ر
بهب از نظر ما آن است تا در افغانستان آزاد  ،آباد  ،رسبلند و یک پارچه  ،همه شهروندان
ضف نظر از خاستگاه های قویم  ،زبای  ،عقی ر
مذهت و ر
سمت  ،دارای حقوق قانوی برابر و
دی ،
ر
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 ی که انجام یم دهد هم یک زنده یك آبرومندانه را
برای خودش فراهم کرده بتواند و هم سهمش را در پی رشفت و رفاه جامعه افغای و آبادای و پی رشفت
کشورش ایفا کند  .برای فراهم آوری ررسایط 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 یم توانند 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 از کم دو هفته چشم به راه ماند  ،و اما با
آن هم هم ری اکنون چند نکته روشن گشته اند:
مشارکت مردم در انتخابات پارلمای در برابری با انتخابات ریاست جمهوری  ،به گونه چشمگ رباندک بوده است
مخالف ری نه توانستند مانع از برگزاری انتخابات شوندهیچ ادعای جدی در مورد مداخله دولت در انتخابات مطرح نه شده استتحلیل گران در مورد این که چرا م ربان 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 یم توان چن ری خالصه
کرد:
- 1حضور شمار کث رب  ،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 والی رت به حد کاق آگایه نداشتند
در مورد این که کدام یک از این علل بی ر
شب از دیگر علل باعث کاهش مشارکت مردم شده است،
دشوار است در کشوری که میکان ربم معاضی برای سنجش ذهنیت عامه وجود نه دارد  ،به صورت
دقیق سخن گفت.
ً
برج مقامات ر
دولت و ن رب مؤظف ری ملل متحد ابراز داشته اند که معموال در کشورهای دیگر ن رب سهم
گبی مردم در انتخابات پارلمای در برابری با انتخابات ریاست جمهوری ر
کمب است و از سوی دیگر
ر
ر
ممکن است که برگزاری دو انتخابات در مدت کمب از یک سال برای مردم خسته یك آور بوده باشد.
تصور این که کاهش م ربان مشارکت دلیل امنی رت داشته بوده باشد  ،به دلیل این که م ربان مشارکت
در والی رای مانند قندهار بلند تر بوده است  ،چندان موجه خوانده نه شده است.
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برج تحلیل گران کبت شمار کاندیدان را ن رب از شمار علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات معرق
کرده اند  .و ّاما  ،این استدالل چندان دقیق به نظر نیم رسد  ،زیرا اگر این کاندیدان اعتبار الزم را
میان مردم یم داشتند  ،در آن صورت باید یم توانستند هواداران خود شان را برای مشارکت در
انتخابات بسیج بکنند.
کاهش م ربان مشارکت مردم در انتخابات  ،همچنان نشان یم دهد که گروه ها و عناض سالم اندیش
ر
انتخابای توانای چندای از خود برای رسانیدن پیام
و هواخواه دموکرایس  ،نه توانستند در مبارزات
شان به مردم و جلب نظر مردم  ،نشان بدهند.
به نظر تحلیل گران خوشب ری  ،مهم این است که انتخابات پارلمای و شوراهای والی رت بدون دشواری
ً
های جدی برگزار شد  .طبعا از دید کسای که مسؤولیت تدارک و سازماندیه انتخابات ،تأم ری امنیت
انتخابات و تحقق آخرین مرحله توافقات بن را بر عهده داشتند  ،برگزاری انتخابات به خودی خود
امر مهیم به شمار یم رود.
ر
مهمب این است که یج کسای در نتیجه این انتخابات به شورای میل و شوراهای والی رت
و ّاما  ،مسأله
راه خواهند یافت.
با توجه به امکانات ر
گسبده ی که جنگ ساالران و عناض هنجارگریز دیگر در اختیار داشتند و از آن
ر
انتخابای شان به گونه وسییع کار گرفتند و با توجه به م ربان اندک مشارکت مردم
در روند کارزارهای
در انتخابات  ،این هراس ری پایه نیست که جنگ ساالران و وابسته گان شان و عناض هنجارگریز
دیگر  ،به گونه ر
گسبده در پارلمان و شوراهای محیل حضور یابند.
با توجه به تجربه کار پارلمان های دهه قانون اسایس (  - )1974-1964با وجودی که در ررسایط
صلح آم رب و عادی انتخاب شده بودند  -و با توجه به اثرات  ،نتایج و پیامدهای بحران های خونیت
که افغانستان از رس گذرانده است و با توجه به ترکیب نامزدان و امکان راه ی ر
افی شمار کث ربی از
عناض هنجار گریز و دارای سابقه نامطلوب  ،به پارلمان و شوراهای والی رت و با توجه به خالی
موجودیت احزاب ن ربومند هوادار دموکرایس  ،این پیشبیت غ ربواقعبینانه نیست که تا رسیدن به
زمان و ررساییط که پارلمان و شوراهای والی رت در افغانستان بتوانند نقش باید و شایدی ایفا بکنند ،
هنوز راه درازی درپیش است.
تا جای که به کاهش م ربان مشارکت مردم در انتخابات ارتباط یم گ ربد باید گفت که این بدون شک
نشانه هوشدار دهنده ی به آقای کرزی و جامعه ب ری الملیل است  -هوشدار در مورد این که مردم
دارند کم کم خوشبیت شان را به علت عدم ایفای وعده های که آقای کرزی و جامعه ب ری الملیل به
مردم افغانستان داده اند  ،از دست یم دهند  .نیم توان پیشبیت کرد که واکنش آقای کرزی و جامعه
ً
ب ری الملیل به این هوشدار یج خواهد بود  -باید انتظار کشید و دید که اصال آنان این مسأله را به
برریس خواهند گرفت و به آن توجه خواهند کرد و یا خ رب.
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ٔ
ٔ
ٔ
رسمقاله شماره  ۳۰مجله آسمای  -اگست سال۲۰۰۵

توفان در تنور تابستان
امسال همراه با گرم شدن هوا  ،م ربان فعالیت های مسلحانه ضد ر
دولت ن رب در افغانستان به پیمانه
نگرای آور افزایش یافته است  .همچنان به نظر کارشناسان فعالیت های مسلحانه ضد ر
دولت  ،از
نظر کیف نب وارد مرحله نویت شده و از انسجام و سازماندیه ر
بهبی برخوردار گردیده است.
ر
ر
دولت مدع اند که یک برنامه منسجم برای ری ثبات سازی
برج کارشناسان و شماری از مقامات
و دامن زدن به ناامت در افغانستان  ،به جریان انداخته شده است  .گفته شده که ن ربوهای مع ری
رهبی
و برج حلقات محافل حاکمه و ارگان های خاص رسی در برج کشورهای همسایه در طرح  ،ر
ّ
حتا تحقق این پالن به گونه مستقیم و غ ربمستقیم دست دارند.
و
هدف این ی
سبات ربی یچ یم تواند باشد؟
تصور این که طراحان ر
سبات ر ربی ری ثبات سازی افغانستان  ،تنها و تنها برهم زدن انتخابات پارلمای را
ر
منطف به نظر نیم رسد .
هدف قرار داده باشند  ،چندان
همه شواهد و قراین نشان یم دهند که پاکستان به رغم تعهد ظاهری در امر مبارزه با تروریزم و
همکاری برای تأم ری صلح و امنیت در افغانستان  ،هنوز هم به خاطر رسیدن به منافع آزمندانه و
غ رب ر
مشوع  ،از دنبال کردن « جنگ اعالم ناشده » علیه افغانستان  ،دست برنداشته است.
اظهارات اخ رب موالنا فضل الرحمان در مورد « سیاست منافقانه حکومت پاکستان » ر
بخیس از این
« ارسار» ضد افغای را افشا کرده است .
در این میان در حال که تمام چشم ها متوجه پاکستان گردیده است  ،نباید فراموش کرد که برج
کشورها و قدرت های همجوار دیگر ن رب  ،در واقع در صف مخالفان بالقوه قرار گرفته اند.
اتهامات ری پایه و اظهارات منف و تحریک آم رب وزرای خارجه و دفاع روسیه در مورد
افغانستان  ،تقاضای جلسه شانگهای – روسیه  ،چ ری و کشورهای آسیای میانه – در مورد تع ری
ر
اکماالی امریکا در ازبکستان ،
زمان برای خروج قوای امریکای از آسیای میانه  ،بسته شدن پایگاه
مذهت
وضعیت مناسبات ایران و امریکا و رویاروی های احتمال آن ها  ،اظهارات محافل بنیادگرای
ر
در ایران ،همه و همه نشانه های آغاز وزش بادهای مخالف اند که یم توانند بر اقلیم سیایس و
مخری وارد بکنند .
وضعیت امنی رت در افغانستان  ،اثرات
ر
ً
هیچ شگ وجود نه دارد که روسیه  ،چ ری و ایران از حضور امریکا و غرب در افغانستان  ،جدا نگرای
دارند  .ول 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 ب ری الملیل باید بپذیرند که افغانستان حق دارد به حیث یک کشور مستقل،
سیاست داخیل و خارج خودش را خود تع ریی کند -درست همان سان که این کشورها یم کنند و
ر
خارج در امور داخیل خود را اجازه نیم دهند  .در این میان به خصوص روسیه -به مثابه
مداخله
ً
وارث شوروی سابق – تا به خاطر تجاوز نظایم ویران کننده اش  ،رسما از مردم افغانستان معذرت
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42

نه خواهد و برای پرداخت غرامات ویرای ها و ضایعات ر
نایس از این تجاوز ،ابراز آماده یك نکند ،
ً
اصال هیچ ر
حف نه دارد تا در مورد افغانستان سخن بگوید .
برج ها برگشت افغانستان را به موقف بیطرق عنعنه ی و عدم انسالک  ،یگانه راه چاره برای
اجتناب از بروز تشنجات جدید  ،معرق یم کنند .
و ّاما  ،آیا افغانستان در حالت حاض  ،قادر است تا بدون هم پیمانان ن ربومند ،از مداخالت قدرت ها
و کشورهای همجوار در امور داخیل اش جلوگ ربی کند – آن هم در حال که در یط دو نیم دهه اخ رب
ر
خارج هر کدام ستون پنجیم هم در افغانستان تشکیل داده اند ؟ آیا
طرف های مداخله گر
افغانستان بدون کمک 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
غ رب منسلک  ،خود بر موقف ری طرق و عدم انسالک افغانستان نقطه پایان نهاد  .همچنان
ر
سیاست های آزمندانه طرف های درگ رب ر
فروپایس شوروی،
خارج  ،پس از خروج قوای شوروی و
ر
فروپایس کامل نهاد دولت و انحالل قوای مسلح  ،افغانستان در سال 1992
سبب آن گردید تا با
ر
وارد مرحله نوی از بحران گردیده و به کشور پارچه پارچه و غ ربقابل اداره و به میدان بزکیس
ری رحمانه کشورها و قدرت های همجوار مبدل گردد و بازهم مصایب و رنج های بیکرای بر مردم
افغانستان تحمیل شود.
طالت
با توجه به تجربه تلخ گذشته – دوره ملوک الطوایف تنظییم و استبداد خشن و سیاه دوره
ر
– و ترس از سقوط دوباره افغانستان به رساشیب نابودی آور گذشته است که مردم افغانستان از
همکاری جامعه ب ری الملیل برای تحقق برنامه بن استقبال کردند  .حال که با انتخابات پارلمای این
برنامه به آخرین مرحله خود یم رسد  ،اوضاع و احوال نشان یم دهد که هنوز افغانستان قادر
نیست تا به تنهای مسأله حی رای تأم ری امنیت داخیل و ر
خارج و تداوم روند عادی سازی اوضاع و
رسیدن به صلح و ثبات پایدار را تأم ری کند  .با توجه به تجربه تلخ گذشته نه چندان دور  ،پیشبیت
این که همسایه ها و قدرت های همجوار در ررسایط فقدان یک عامل بازدارنده ن ربومند  ،با
افغانستان یج خواهند کرد  ،هیچ دشوار نیست .
اگر کشورهای همسایه و قدرت های همجوار بخواهند بر پایه موازین شناخته شده روابط
ً
ب ری الدول با افغانستان مناسبات دوستانه و همکاری های متقابال مفید داشته باشند  ،هیچ دلییل
وجود نه دارد تا افغانستان از چن ری گرای ریس استقبال نکند  .روشن است که افغانستان نباید منافع و
مصالح علیای میل خود را قربای 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 چ ربی دیگری .و ّاما  ،افغانستان حق دارد برای دستی رای و
پاسداری از حقوق حقه قانوی خویش  ،تداب رب الزم را اتخاذ و به اجرأ بگذارد – همان سان که هر
کشور دیگری این حق را دارد .
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که تأم ری امنیت داخیل و ر
خارج  ،تنها ُبعد نظایم نه دارد  .تشی ع
روند پ ربیزی نهاد دولت توانای معاض  ،تشی ع  ،توسعه و مؤثر سازی بازسازی افغانستان  ،طوری
ر
گسبده تر و بی رش نتایج  ،پیامدها و ثمرات آن را در زنده یك خود احساس
که مردم روزتا روز به گونه
کنند و همچنان جلوگ ربی از فساد  ،زورگوی و خودرسی  ،رشد و انکشاف سیایس و فرهنگ جامعه
افغای و مشارکت روز افزون و آگاهانه مردم در این روند  ،عوامل مهم دیگر در امر دستی رای به صلح
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 ،ثبات و امنیت پایدار به شمار یم روند  .تنها در صورت تحقق این مأمول و قوام روند مبدل شدن
ّ
ر
خارج خواهند شکست و حتا
ما به یک ملت واحد و آگاه است که دسته های رتبهای مداخله
امکان مداخله ن ربومند ترین قدرت های جهای ن رب به حد اقل ممکن کاهش خواهد یافت  .روند
برگزاری انتخابات پارلمای و نتایج آن  ،شاخص مهیم به شمار یم رود که نشان خواهد داد
ر
افغانستان تا یج حد از توانای ر
گسبده مردم در
رفی در این مس رب برخوردار است .مشارکت
افی نماینده گان واقیع مردم به پارلمان  ،یم تواند نقش مهیم در ر
انتخابات و راه ی ر
رفی افغانستان
به سوی آینده مطلوب و مطم ری 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 پی ر
شب به اتهام کفرگوی دستگ رب شده بود دیروز در کابل آغاز
ر
ر
گردید و سارنوال ( مدع العموم ) خواستار مجازات حد اکب برای وی شد.
اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان دستگ ربی و محاکمه آقای محقق نسب را کار غ رب قانوی دانسته
و خواستار رهای وی شده است .همچنان شماری از نویسنده گان و ژورنالیستان در نوشته های
جداگانه این اقدام غ رب قانوی 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 ،مع ری ر
نش رای وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان اقدام ارگان های قضای را
ر
"پاگذاشی روی قانون" ارزی رای کرده است  .او
"تخیط آشکار از قانون مطبوعات" خوانده و آن را
ر
مطبوعای وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان در اول ری
گفته بود کمیسیون برریس تخیط های
فرصت با تشکیل اجالس فوق العاده ،درباره نحوه رسیده یك به قضیه تصمیم خواهد گرفت .آقای
سنگچاریك گفته بود که به عیل محقق نسب ن رب فرصت داده خواهد شد تا از نوشته هایش در این
اجالس دفاع کند .وی تأکید ورزیده بود که ارگان های قضای باید برخورد خود با این قضیه را با
ر
مطبوعای وزارت اطالعات و فرهنگ ،همآهنگ کنند.
مصوبات و اسناد کمیسیون برریس تخیط های
و ّاما  ،چنان به نظر یم رسد که آقای سنگچاریك به رغم صداقتش نه توانسته حرف خودش را به
کریس عمل بنشاند.
ً
ر
پژوهیس اش در مورد برج انواع مجازات ها که به نام
آقای محقق نسب را ظاهرا به خاطر نوشتار
مجازات های اسالیم معروف شده اند  ،متهم به کفرگوی و ارتداد کرده اند  .حال آن که آقای محقق
نسب در مقاله اش مطابق به مدارک و منابیع که متذکر شده ابراز نموده که چن ری مجازات های 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
مذهت یك ها هستند و چر ا به جای این که بنشینند و به
رهبان
رس این است که این به اصطالح ر
ر
ر
ر
منطف نوشتار آقای محقق نسب را نقد کنند و نادرست آن را به اثبات برسانند  ،از سالح
صورت
ر
اتهام به ارتداد و تکف رب کار گرفته اند  -کاری که قرن ها متشع ری خدمتگزار زمامداران جبار و فرعون
منش از آن برای رسکوب هرگونه کوشش برای رهای دین از دام تعصب و تحجر کار گرفته و مانع
رشد و تعمیق تفکر دیت گردیده اند.
نکته عجیب دیگر در جریان نخست ری جلسه محاکمه این بود که قضات در جایگاه مدعیان قرارگرفته
ر
منطف در برابر اتهامات
و هر باری که آقای محقق نسب کوشید با صدای مت ری و آرام و با استدالل
از خود دفاع کند  ،صحبت هایش را با نعره های ر
اعباضیه و متهم کردن مکرر وی به کفر و ارتداد
قطع یم کردند.
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تا جای که از نوشتار ر
منتشه آقای محقق نسب بر یم آید او کوشیده است تا به حیث یک روشنفکر
دیت  ،سخن بگوید  .با خواندن نبشته آقای محقق نسب نیم توان به این نتیجه رسید که وی ترک
دین کرده باشد و یا به مقدسات اسالیم ی ر
احبایم کرده باشد  .آقای محقق نسب خودش را یک
ر
مسلمان مؤمن یم داند و این را که قصد اهانت به اسالم را داشته بوده باشد بیج رد یم کند  .آقای
محقق نسب خود یک کشور ر
رهبان سیایس را متهم به توطیه چیت علیه خود کرده
خارج و یگ از ر
ً
کتای که قبال آقای محقق نسب زیر عنوان « جغراف رت والیت فقیه » نوشته
است  .گفته یم شود که ر
و ر
نش کرده بود برایش دردرسهای در جمهوری اسالیم ایران خلق کرده بود و ادعا شده که یک مقاله
اش در مورد سیاست جمهوری اسالیم ایران در قبال افغانستان  ،ن رب خشم سفارت ایران در کابل را
برانگیخته است.
رهبان مذهب رت که آقای محقق نسب را متهم به کفر و ارتداد کرده اند یك
باید پرسید که این آقایان ر
رهبی را قایل شده است ؟
ها هستند و یك ها به آنان مقام ر
رهبان تنظیم های که مسؤولیت جنگ های داخیل در دهه نود را برعهده
حقیقت این است که ر
مذهت اعالم داشته و چند تن مالی وابسته به آنان
رهبان
دارند  ،با تکیه بر سالح خود شان را ر
ر
اکنون دستگاه قضای افغانستان را در دست دارند.
ر
داشی سفارت ایران در کابل در قضیه درست باشد  ،در آن صورت قضیه
اگر ادعا در مورد دست
جنبه دیگری هم پیدا یم کند و این پرسش را پیش یم آورد که دولت افغانستان پاسبان حقوق
شهروندان خودش و منافع میل کشور خودش است و یا هنوز هم بازیچه دست دیگران .حکومت
ر
خارج را بگ ربد و اگر نه تواند جلو
آقای کرزی اگر نه تواند جلو این گونه مداخالت و فشارهای
قانون شکت ها را بگ ربد  ،آن گاه دیگر آخرین ذرات پشتیبای مردم را ن رب از دست خواهد داد.
به هر رو  ،دستگ ربی و محاکمه عیل محقق نسب  ،بار دیگر نشان یم دهد که دستگاه قضای
افغانستان نه بر اساس قانون  ،بل بر اساس تمایالت  ،منافع  ،وابسته یك ها سیایس و داوری های
ایدیولوژیک متصدیان این دستگاه عمل یم نماید .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46

نومب ۲۰۰۵
 30ر

آقای کرزی سکوت دیگر به مصلحت خود تان هم نیست
گزارش های رسیده حایک از آن است که در یی فتوای « شورای علمای هرات » اینک « شورای
علمای کندز » ن رب فتوای تکف رب آقای محقق نسب را صادر نموده و خواهان اشد مجازات برای او
شده است  .گفته شده که سارنوال مؤظف ن رب گویا در نظر دارد تا در محکمه مرافعه اشد مجازات
را برای آقای محقق نسب تقاضا بکند.
آن یج که « شورای علما» خوانده یم شود  ،در واقع بی ر
شب متشکل است از مالهای دارای سطح
ً
ً
خب از اساسات علوم معاض و نا آگاه از
تعلیمات و سواد بسیار اندک در علوم دیت و اکبا کامال ری ر
خبان نه تنها از لحاظ معنوی با
واقعیت های جهان معاض و ایجابات آن  .این از دین و دنیا ری ر
ر
تنگدست های بسیار مواجه اند  .درست به هم ری سبب
مضیقه دچار اند  ،بل از لحاظ مادی ن رب با
است که عناض وابسته به گروه ها و تنظیم های بنیاد گرا و دیگر عناض مغرض به ساده یك یم
خب از هر دو عالم را تحریک و تطمیع بنمایند.
توانند این « علما»ی ری ر
متأسفانه این « علما » نه یگ دو بار بل چندین بار در تاری خ بازیچه دست دشمنان ر
ترق و رسبلندی
افغانستان شده اند  .سه مثال غمناک سهمگ ربی در تحریک بغاوت و شورش علیه شاه امان هللا ،
ر
چه گونه یك برخورد در برابر جنگ های بردار ر
دوخی لباس
کیس میان تنظیم های جهادی و
طالت  ،این ادعا را ثابت یم سازند.
م رشوعیت بر اندام امارت ر
ر
پرقدری که از مس ربانکشاف اوضاع در افغانستان
آگاهان امور بر این باور اند که حلقات مع ری و
ر
ناراض اند  ،یم کوشند تا از این ماجرا بهره برداری کرده و آن را در جهت سوق دهند که هم راه رتبیه
آقای محقق نسب توسط محکمه مسدود گردد و هم دست مقامات ذیصالح در مورد « عفو » او.
عناض و گروه های متذکره خوب یم دانند که دستگ ربی 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 را برای تثبیت استبداد عقی ر
دی در افغانستان باز خواهد کرد  .طبعا برای
ذهنیت عامه ب ری الملیل پذیرفتت نه خواهد بود که از یک سو در افغانستان شیوه قرون وسطای
تفتیش عقاید به اجرا درآید و از سوی دیگر حکومت آقای کرزی ادعای رعایت ارزش های عموم
بش و ر
بشی آزادی و حقوق ر
ر
رفی به سوی دموکرایس را بکند  .در چن ری ر
حالت گ ربیم که ولو حکومات
کشورهای عمده تمویل کننده برنامه بازسازی افغانستان به خاطر این یا آن مالحظه ی بخواهند به
غری نه چن ری اجازه ی را
کمک های خود به افغانستان ادامه بدهند  ،ذهنیت عامه در کشورهای ر
به حکومات خود خواهند داد و نه هم تحمل خواهند کرد تا جان فرزندان شان در چن ری ررساییط
برای ایفای ماموریت های نظایم و امنی رت در افغانستان در چهارچوب ایساف و یا قوای اییتالف ضد
ر
صوری نه تنها
تروریزم با مخاطره مواجه گردد  .و دشوار نیست تا پیشبیت نمود که در چن ری
رسنوشت حکومت آقای کرزی  ،بل رسنوشت افغانستان به کجا خواهد انجامید...
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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
واکنیس نشان داده شده است و نه هم از سوی ر
ر
دفب وی.
کرزی به این دو نامه پاسخ و
روزگار غری رت است  .آقای محقق نسب را گویا به تقاضای یک نفر از روحانیون به گونه غ ربقانوی
دستگب کرده و به محاکمه کشانیده اند  ،در حال که این روحای م ر
حبم حاال منکر آن اند که از آقای
ر
محقق نسب به مراجع قانوی شکایت کرده و خواهان محاکمه او شده باشد و یا هم اتهام کفر را بر
او وارد کرده باشد  .و ّاما درخواست شمار کث ربی ار روشنفکران و فرهنگیان و نهادهای مدی افغای
از رییس جمهور کرزی برای جلوگ ربی از تداوم رفتار غ ربقانوی با آقای محقق نسب ،با دیوار سنگ ری
سکوت مواجه شده است.
این گفته که آقای کرزی گویا چون نیم خواهد در امور قوای قضاییه مداخله کنند  ،لذا نیم خواهد
ً
در قضیه محقق نسب مداخله کند  ،اصال پذیرفتت نیست  .پذرفتت نیست چون ماجرای پیگرد ،
دستگ ربی  ،زندای کردن و محاکمه آقای محقق نسب برخالف احکام قوان ری نافذه و از جمله قانون
اسایس صورت پذیرفته است.
ً
رییس جمهور کرزی اگر صالح نیم داند تا مستقیما فرمان رهای محقق نسب را صادر کند  ،الاقل
یم تواند کمیسیون حقیقت یای را -متشکل از نماینده گان ر
سبه محکمه  ،وزارت عدلیه  ،وزرات
ر
اطالعات و فرهنگ  ،کمیسیون برریس تخیط های رسانه های جمیع  ،انجمن حقوق ر
بش  ،انجمن
ژورنالیستان  ،انجمن دفاع از آزادی بیان و حقوقدانان با صالحیت  -برای برریس این قضیه توظیف
نماید.
در پایان باید گفت که سکوت بی ر
شب آقای کرزی در مورد این مسأله ،به هیچ وجه به مصلحت
نیست و با وظایف و تعهدات قانوی رییس جمهور مغایرت دارد .
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دسمب ۲۰۰۵
۲۲
ر

ی
قانوی به حیث رییس ولس جرگه
در مورد انتخاب آقای
ٔ
و چند نکته دیگر
جریان انتخاب رییس ولیس جرگه از همان دور نخست که در آن آقای قانوی  108رأی و آقای
سیاف  88رأی به دست آوردند  ،ترکیب فکری و سیایس اعضای ولیس جرگه را آشکارا ساخت  .در
این دور ،سید اسحق گیالی 16 ،رای ،نورالحق علویم 12،رای ،شکریه بارکزی ۹ ،رای ،قدریه یزدان
پرست ۶ ،رای و صفیه صدی رف ۵ ،رأی کسب کردند .به این ترتیب دیده یم شود که اکبیت قاطع
نماینده گان را اشخاض تشکیل یم دهند که در دوره بحران خون ری نزدیک به سه دهه گذشته به
طرف های درگ رب در منازعه خون ری تعلق داشتند و یا از آنان پشتیبای یم نمودند  .به این ترتیب
پیشبیت های قبیل که گویا یک ثلث اعضای ولیس جرگه را عناض تکنوکرات فارغ از وابسته یك به
جناح های درگ رب در منازعات خون ری گذشته تشکیل خواهد داد  ،نادرست ثابت گردید.
در دور دوم آقای قانوی  122رأی و رقیب وی آقای سیاف  117رأی کسب کردند و به این ترتیب
آقای قانوی به ریاست ولیس جرگه برگزیده شد .برج تحلیگران انتخاب قانوی را نتیجه ترجیع بد
نسبت به بدتر تعب رب کردند .و ّاما  ،در کنار این عامل  ،توافق سه گروه «حزب نهضت اسالیم
رهبی آقای قانوی و «
رهبی احمد ول مسعود  « ،حزب افغانستان نوین» به ر
افغانستان» به ر
رهبی آقای برهان الدین ربای  ،رسیدن آقای قانوی به ریاست
جمعیت اسالیم افغانستان» به ر
ولیس جرگه را ممکن ساخت.
و ّاما  ،تصور این که اییتالف این سه گروه بتواند راه را برای اتحاد مجدد جمیعت اسالیم افغانستان
ّ
رهبی
باز کند  ،دشوار است ؛ زیرا حتا قبل از به قدرت رسیدن مجاهدین ن رب شورای نظار تحت ر
رهبی آقای ربای بود  .البته
احمد شاه مسعود تنها به ظاهر امر جز تنظیم جمیعت اسالیم تحت ر
این دو گروه همیشه در برابر مخالف ری در کنار هم قرار یم گرفتند و گرنه م ربان اختالفات میان دو
طرف به حدی بود که نه توانند در چهارچوب یک حزب و یا تنظیم واحد  ،با هم یگ شوند.
رهبان مجاهدین به شمار یم رود  ،ول الاقل از نظر مخالف ری
گرچه آقای قانوی از شمار نسل دوم ر
جمیعت اسالیم و شورای نظار  ،سایه تجارب گذشته بر شخصیت او ن رب سنگیت یم کند.
رهب
آقای قانوی پس از انتخاب به حیث رییس ولیس جرگه اظهار داشت که فعالیت به حیث ر
اپوزسیون با وظیفه جدیدش به حیث رییس پارلمان سازگاری نداشته و لذا پس از این متناسب با این
مقام جدید نقش خویش را ایفا خواهد کرد.
شگ وجود نه دارد که آقای قانوی اگر بخواهد  ،یم تواند نقش سازنده ی به حیث رییس پارلمان در
مقیاس میل ایفا کند  .و ّاما  ،برای ایفای چن ری ر
نقیس او باید برج عادات گذشته را ترک کند و با
تجارب ناکام و تلخ گذشته فاصله بگ ربد و ثابت بسازد که به حیث یک افغان در مقیاس رسارسی
افغای یم اندیشد و عمل یم کند و نه در حد شخصیت متعلق به یک گروه سیایس و یا اتنیگ و یا
هم سمت و منطقه به خصوض  .وی به حیث رییس گارلمان کشوری که مدع ر
رفی به سوی
دموکرایس است  ،باید با اندیشه ها و روش های مغایر با دموکرایس قاطعانه وداع بگوید  .آقای
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رهبی جمعیت اسالیم
قانوی این توانای را دارد -چنان که در هنگام مذاکرات بن او از موضعگ ربی ر
افغانستان فاصله گرفت و به این ترتیب دستی رای به توافق ب ری االفغای را ممکن گردانید .آقای قانوی
با گفتار و کردارش در مقام رییس ولیس جرگه  ،باید سایه شک و شبهه های را که در موردش در
بخ ریس  -شاید هم بخش بزریك -از ذهنیت عامه جامعه افغای وجود دارد  ،بزداید.
به هر رو  ،باید از پیشداوری ها اجتناب کرد و دید که آقای قانوی در مقام ریاست پارلمان یج راه و
ر
رویس را در پیش خواهد گرفت و آیا در نهایت هر دو پایش را از دایره دورباطل گذشته و گسست و
پیوست های مکرر با بقایای ناخوشایند گذشته برون خواهد شد و یا خ رب و آن گاه در موردش داوری
نمود.
پرسش های که در مورد آقای قانوی مطرح اند  ،در مورد اکبیت بزریك از اعضای پارلمان افغانستان
رهبان  ،کادرها و اعضا و همکاران تنظیم های جهادی اکبیت مطلق اعضای پارلمان
مطرح اند ؛ زیرا ر
چت ها و چند نفر ا طالبان شناخته شده ن رب توانسته
را تشکیل یم دهند  .به هم ری سان چند تن از ی
اند وارد پارلمان شوند.
در رابطه به یج گونه یك ترکیب پارلمان در نظر داشت چند نکته الزم به نظر یم رسد:
نست آزاد بود  ،ول متأسفانه منصفانه نبود .نتیجه همان
انتخابات پارلمای برغم آن که به صورت رکه در خالی نبود ن ربوهای دارای توان رسارسی میل و هوادار دموکرایس و سطح بسیار پا ریی مشارکت
مردم  ،گروه ها و عناضی که به این یا آن گونه در منازعات خون ری دوره بحران نزدیک به سه دهه
ً
اخ رب دست و سهم داشتند  ،فرصت یافتند به صورت کامال نامتناسب به پارلمان راه یابند .به این
ترتیب گرچه ترکیب پارلمان کنوی نوع بازتاب واقعیت های به م رباث رسیده از دوره بحران در
ر
قلت مردم
جامعه افغای است  ،ول آن را کمب یم توان بازتاب خواسته ها  ،منافع و انتخاب واقیع و ر
افغانستان شمرد.
ً
ر
ّ
رهبان نسل دوم مجاهدین معروف
و اما  ،بسیاری از کادرهای نسبتا جوانب مجاهدین که به نام رشده اند  -و چنان که پ ربوزی آقای قانوی در برابر آقای ربای و آقای سیاف نشان داد  ،این نسل
دارد نسبت به نسل قبیل نبومند تر و پر اثر تر یم گردد  -مدع درس ر
گرفی از تجارب تلخ گذشته
ر
رهبان سابق و سیاست ها و روش های کهنه
اند  .پس باید منتظر بود و دید که اینان تا یج حد از ر
و ناکام در عمل فاصله یم گ ربند و درک آنان از منافع و مصالح میل و دموکرایس چیست و به آن یج
گونه عمل یم کنند  .البته حضور و اثر ن ربومند جامعه ب ری الملیل یم تواند در تشویق و تقویت این
روند  ،نقش مهیم ایفا بکند  .به هم ری صورت رسانه های همه گای افغای ن رب به حیث چشم نظارت
مردم و پاسبان حقیقت و عدالت و منافع مردم ،و یگ از عوامل شکل دهنده ذهنیت عامه  ،یم
توانند نقش ر
مثبت را در این رابطه ایفا بکنند.
-البته که شمار زیادی از اشخاص یاد شده این فرصت و امکان را دارند تا با بریدن از گذشته ناکامو فاجعه آفرین  ،در راه فردای ر
بهب گام بگذارند  .در این میان تنها کسای را که به ارتکاب جنایات
جنگ و تخیط های جدی از حقوق ر
بش  ،متهم اند یم توان 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

ی
یم خواهیم ملت شویم و یا « جمع پراگنده» باق بانیم ؟
وسوسه گرایش به قوم و قبیله  ،نژاد  ،زبان  ،سمت و مذهب  ،از دهه  80به این سو چنان ر
گسبده
گردید که در هیچ مرحله ی از گذشته مثالش را نیم توان یافت  .این وسوسه هنوز هم فروکش
نشیه های مطبوع و ر
نکرده است  .جدال های لفیط در شمار زیادی از صفحات ر
انب رنت افغان ها به
گونه مستقیم و غ رب مستقیم  ،ن رب گواه این گرایش است.
دیدن طیف وسیع تنوع اتنیگ در افغانستان نیاز به ذره ب ری و دورب ری نه دارد  -این واقعیت را یم
مذهت را هم بر آن بیفزاییم این طیف به مراتب
توان با چشم ساده هم دید  .اگر تنوع زبای  ،دیت و
ر
ر
گسبده تر یم گردد.
افراطیوی که اکنون خود را نماینده این قوم یا آن قوم یم دانند  ،کار را به نثار اتهامات ری پایه و
دشنام های زشت یم رسانند.
ّ
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 تغ ریب کند گوی ریشه های
مشکالت خواهند خشکید .مگر آیا اگر به جای افغان بگوییم افغانستای و یا هم به جای افغانستان،
نام خراسان و یا آریانا را برگزینیم  ،آیا گریه از مشکل ما باز خواهد شد؟
ر
مذهت  ،در مرحله پیش از بحران
سمت و
نیم توان گفت که در افغانستان مسایل قویم  ،زبای ،
ر
سه دهه اخ رب همه حل شده بودند و هیچ مشکیل موجود نبود  ،ول چنان هم نیست که بحران
ر
مذهت بروز کرده باشد.
سمت و
خون ری سه دهه اخ رب در اثر اختالفات قویم  ،زبای ،
ر
یم توان گفت که اگر نهضت امای سقوط نیم کرد و ن رب رشد مسالمت آم رب اقتصادی  ،اجتماع ،
فرهنگ و سیایس افغانستان در مس ربی که قانون اسایس سال  1964باز کرده بود ،با کارد کودتاها
قطع نیم شد  ،روند تشکل ملت در معنای معاض ( ناسیون و یا دولت – ملت ) ن رب تا حدی در
افغانستان قوام یم یافت.
شما شاید با آن یج که گفته آمد در این یا آن جهت مؤافق نباشید  .و ّاما  ،شاید با این گفته توافق
،مذهت  ،زبای و سمت رت که شاهدش بوده ایم نه تنها
داشته باشید که منازعات قویم  ،قبیله ی
ر
ّ
مذهت و زبان رت تمام
هیچ گریه از گره ها را باز نکردند و به نفع حتا یگ از اقوام  ،قبایل و یا گروه
ر
نشدند  ،بل تمام مردم افغانستان از آن ها صدمه های استخوانسوز دیدند .
ر
عبت های
با این گذشته از لحاظ فکری  ،فرهنگ و اخالق یج گونه باید برخورد نمود و از آن یج ررا باید آموخت ؟
آیا رباق ماندن در حصار های قویم و قبیله ی به نفع مردم افغانستان بوده یم تواند و یا ر
رفی در راه
تشکل ملت – دولت معاض ؟
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ملت را یج گونه باید تعریف کرد  ،آیا روند تشکل ملت در همه کشورها همسان بوده است و مابرای ملت شدن کدام راه را باید بپیماییم؟
در مرحله کنوی یج چانس ها و چالش ها در راه تشکل ملت -دولت در افغانستان 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 ر
اشباک بورزند .همچنان این فراخوان عام  ،در صفحه
ر
منتش شد  .اینک ما این بحث را با ر
ر
مطالت که به نشای آسمای رسیده اند
بخیس از
انب رنت آسمای
ر
آغاز یم کنیم .شاید نیاز نه باشد تا بگوییم که مسؤولیت هر نوشته بر عهده نویسنده آن است ؛
منتشه طیف ر
ر
گسبده ی از نظرات را بازتاب یم دهند و این نشان یم دهد که ما آثار را
زیرا مطالب
از دیدگاه توافق یا عدم توافق با آن ها انتخاب نکرده ایم  .هدف ما از ن رش تمام این طیف متنوع
نظرات آن است تا بحث وگفت و شنود ر
گسبده و سازنده ی را روی این مسأله حایز اهمیت اسایس،
سازماندیه کنیم  .ما بار کلیه هموطنان افغان را فرایم خوانیم تا در این بحث از طریق نوشتارهای
منتشه ر
ر
اشباک بکنند.
شان و ن رب نقد مطالب
ّ
ر
نوشی چند و چندین و حتا شمار زیادی از نوشتار ها – ولو نوشتارهای علیم
روشن است که تنها با
ر
ری شایبه و پر مغز – و به راه انداخی بحث های سازنده و ارایه طرح های سنجیده شده  ،نیم توان
مسایل موجود را یک رسه حل کرد .این چن ری مباحثات سازنده تنها یم توانند 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
سیایس  ،اقتصادی  ،اجتماع  ،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 نیم تواند.
به هر رو  ،روشن است که راه به سوی آینده ر
بهب وطن و هموطنان ما  ،از مس رب چسپیدن و دامن
مذهت  ،زبای و ر
سمت -چنان که تجربه
زدن به تعصبات و اختالفات و منازعات قویم  ،قبیله ی ،
ر
های تلخ  ،خون ری و جنایتبار گذشته نه چندان دور بار دیگر اثبات نمود  -نیم گذرد.
گذشته ها را نیم توان تغ رب داد  .ازگذشته تنها یم توان آموخت  .نادرست است اگر به خاطرگذشته
تلخ و خون ری  ،به هر نام و عنوای که باشد ،امروز و آینده را فدا کرد .آینده در برابر ما قرار دارد و ما
ر
منطف  ،معقول  ،ممکن و به نفع وطن و همه
حق انتخاب این آینده را داریم .این انتخاب ما باید
هموطنان ما باشد.
*
ورود به صفحه بحث یم خواهیم ملت شویم و یا « جمع پراگنده» ر
باق بانیم ؟
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زنگ های خطر به صدا در آمده اند
به رغم حضور نظایم یگانه ابر قدرت و ن رب حضور نظایم پیمان ناتو در افغانستان و به رغم رسازیر
شدن ملیاردها دالر به افغانستان  ،طوری که دیده یم شود توانای های مخالف ری مسلح دولت ،و
ر
جنوی و ررس رق
دولت دیگر به مناطق
ساحات متشنج و ناآرام وسعت یافته و فعالیت های ضد
ر
کشور محدود نمانده و به ساحات شمال ررس رق  ،شمال و غرب ن رب رسایت کرده است.
یج چ رب سبب شده است تا طالبان به رغم سابقه آن چنای دوره حاکمیت شان بتوانند از زیر بار
شکست کمر شکن دوباره قد راست کنند و نه تنها حکومت بررساقتدار  ،بل جامعه جهای را با
چالش های جدی رو به رو بسازند؟
طرفداران تیوری توطیه  ،ظهور نظایم دوباره طالبان را هم توطیه امریکا یم دانند  -کسای با این ادعا
که گویا امریکا یم خواهد باز طالبان را به قدرت برساند و کسان دیگر با این ادعا که گویا با پنداندن
خطر طالبان ،امریکا یم خواهد حضور نظایم وحضور داییم نظایم خود را د رمنطقه توجیه بکند.
این در حال 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
ر
حقوق هم ری بسنده است
افغانستان و امریکا و افغانستان و ناتو در این زمینه وجود دارد  .از لحاظ
 .و باز اگر نیازی برای توجییه دیگری از آن نوع که طرفداران تیوری توطیه یم گویند موجود یم
بود  ،تداوم فعالیت مخالف ری 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 پشتیبای
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 یم کرد و طالبان از چشمه
های پشتیبای پاکستای محروم یم گردیدند و در قلمرو پاکستان و مناطق تحت ر
کنبول پاکستان
مصونیت نیم داشتند  ،دشوار یم بود 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
شبد جنگ اعالم
قوای شوروی تا به زمان به قدرت رسیدن تنظیم های جهادی در افغانستان بود -پی ر
ر
ّ
داشی در این جنگ .و اما  ،تفاوت
ناشده تمام عیار علیه افغانستان و انکار مکرر و مطلق از دست
عمده این است که پاکستان دیگر نه تنها حمایت غرب را در این جنگ تازه نه دارد ،بل بر خالف
منافع غرب عمل یم کند و به هم ری سبب ن رب است که نه تنها با افغانستان  ،بل با امریکا و متحدین
غری بر حکومت
غری آن طرف شده است و طوری که دیده یم شود فشار امریکا و کشورهای ر
ر
ر
ر
.
پرویزمشف روزتا روز بیشب و برهنه تر یم گردد و پا کستا ن ن رب عکس العمل نشا ن میدهد -پاکستان
ر
گسبش منا سبا ت با چ ری را در پیش گرفته است که توافق پاکستان با چ ری در باره ساختمان بندر
گوادر یک نشانه بارز آن است  .هم ری است که امریکا از پاکستان به نوع دلجوی میکند تا آن را در
دایره نفوذ ر
سبات ر ربیک خود نگهدارد.
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مخالفان مسلح دولت ن رب همان گونه عمل یم کنند که اسالف شان در دوره اشغال شوروی یم
کردند .تنها چ ربی که در این میان تازه یك دارد حمالت انتحاری است.
ر
وقت که یم گوییم پاکستان منبع اصیل صدور بحران به افغانستان است  ،نباید عوامل و زمینه
های دیگری را که سبب بروز دوباره خطر طالبان شده اند  ،فراموش کرد .اگر این عوامل و زمینه ها
نیم بودند پاکستان ولو بی ر
شب از این ن رب تالش یم کرد باز هم به توفیق چندای رسیده نمیتوانست.
ً
یک دسته از این عوامل مستقیما به امریکا ارتباط دارند  ،دسته دیگر به مخالفان حضور امریکا در
افغانستان  ،سویم ر
ر
کاست های دولت افغانستان و چهاریم بر میگردد
نایس یم شوند از ضعف ها و
ً
به عناض و دسته های داخل رت که یا اصال استقرار صلح و امنیت را مغایر با منافع خود یم دانند و
ً
یا این که خواهان برگردانیدن مس رب رشد اوضاع در ر
سمت هستند که نهایتا منافع به خصوص خود
شان را تأم ری کند.
امریکا و ضد امریکا در افغانستان
شگ نیست که نیا ت امریکا برای حضور نظایم دراز مدت در افغانستان با اهداف جی ر
وسبات ر ربیک
سبی شده است  ،چ ری،
آن کشور همپیوند است  .اکنون که ماه عسل اییتالف جهای ضد تروریزم ی
روسیه  ،ایران و همچنان برج زمامداران مستبد کشورهای نوبنیاد آسیای میانه  ،آشکارا خواهان
تع ریی تاریج برای خروج قوای امریکا از افغانستان و منطقه شده اند .کرمل ری هنوز ادعایش را در
مورد اعالم شمال افغانستان به حیث زون منافع حی رای روسیه پس نگرفته است .از سوی دیگر اگر
امریکای ها که افغانستان را به ویتنایم برای روس ها مبدل کردند  ،آیا روس ها ری میل خواهند بود
تا افغانستان به ویتنایم دیگری برای امریکای ها ن رب مبدل شود؟ آیا پیکنگ -و رقبا و مخالفان دیگر
امریکا در این قضیه ن رب -از ویتنایم شدن افغانستان برای امریکا در دل شاد نه خواهند شد؟
هم ری اکنون ن رب برج منابع نه تنها اتها ما ری علیه روسیه را درین زمینه مطرح میکنند ،بلکه از کمک
های مخف مراجع استخبار رای ایران به طالبان و القاعده ن رب سخن یم گویند .و نباید فراموش کرد که
روسیه ابزارهای مهیم برای تأث ربگذاری بر اوضاع افغانستان را در دست دارد  -به خصوص ابزارهای
استخبار رای و ن رب شناخت و تجربه کار با گروه های گوناگون افغای حاض در صحنه سیایس و نظایم
را.
در صورت حمله نظایم امریکا بر ایران  -ولو حمله محدود برای امحای تأسیسات هسته ی ایران و
نه به قصد رسنگوی رژیم ایران  -جمهوری اسالیم ایران در کنار گزینه های دیگر  ،به احتمال قریب
به یقی ایجاد درد رس بی ر
شب و حتا ضبه زدن به امریکا در افغانستان را ن رب مورد توجه قرار خواهد
ر
داد .گفته سف رب ایران در افغانستان که در صورت حمله امریکا به ایران اوضاع در تمام منطقه از
ر
کنبول خارج خواهد شد  ،یک تهدید تلویج برای افغانستان ر
تلف شده میتواند .و شگ هم نیست
که حمله نظایم امریکا ولو تنها هدف نابودی تأسیسات هسته ی ایران را هم داشته باشد ،وضعیت
ً
را در تمام منطقه شدیدا بحرای خواهد ساخت .در حال که امریکا گزینه نظایم را غ رب محتمل
ر
مناطف که بتوانند ایران را تحت پوشش عملی رای
ندانسته است و تمرکز ن ربوهای دریای امریکا در
قرار دهند  ،ادامه دارد  ،گمان نیم رود ایران دست روی دست گذاشته باشد و بسیج همه امکانات
ً
برای پاسخگوی به امریکا را آغاز نکرده باشد .و این بسیج طبعا تنها و تنها ُبعد نظایم نه دارد .در
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این میان قابل توجه است که سابقه همکاری روسیه و ایران در قبال افغانستان  ،امکانات هر
دوجانب را در زمینه مضاعف یم سازد.
و ّاما  ،امریکا خود ن رب 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
ر
ساخی فرصت و امکان برای تبارز دوبارهآنان در صحنه سیایس و نظایم در افغانستان نیست .این
اشتباه چبی است که یس آی ای و وزارت خارجه امریکا در همان زمان هم آن را عامل ی ر
ثبای
ر
ر
.
بعدی در افغانستان ارزی رای کرده و با این تصمیم پنتاگون مخالفت کردند شگ نیست که بسیاری
از اشتباهات بعدی ن رب از هم ری رسچشمه آب یم خورند .ول عالوه بر آن اشتباهات دیگری ن رب از
ّ
حتا برانگی ر
خی احساسات ضد
امریکا رسزده اند که زمینه های فراج را برای رسخورده یك از امریکا و
امریکای  ،تضعیف اعتبار حکومت افغانستان و ر
گسبش نارضای رت مردم باز کرده اند؛ از جمله:
تحق رب زندانیان مسلمان و اهانت به مقدسات اسالیم در زندان های امریکای در ابوغریب ،گوانتنامو و عوامل دیگر از جمله سیاست امریکا در ررسق میانه در مجموع ذهنیت منف در برابر
امریکا را میان مسلمانان رسارس جهان تشدید کرده است
نادیده رگرفی رسوم  ،عنعنات و باورهای مردم و سؤرفتار نظامیان امریکای با مردم افغانستان به
ویژه در مناطق عملیات رزیم و زندان ها از جمله در زندان بگرام
صدمات شدید رنایس از عملیات نظایم بر اهال ری گناه ملیك
اتکا بر اطالعات نادرست و غ رب مؤثقری رخی میلیاردها دالر در کانال های پرضایعه  -از جمله انجو ها  -و عدم پی رشفت محسوس در
بازسازی افغانستان که آن را با چشم ساده در رسارس افغانستان و از جمله کابل میتوان دید .در نتیجه
اکبیت بزرگ مردم افغانستان که زنده یك شان بهبود نیافته است دیگر وعده ها در مورد بازسازی
افغانستان را نمیتوانند باور بکنند.
امریکا باید این را بداند که مهار کردن بحران و عادی سازی اوضاع و تأم ری صلح و ثبات در افغانستان
به یک برنامه ر
سبات ر ربیک همه جانبه ،منسجم  ،دقیق وکارآ ضورت دارد -برنامه ی که ایجاد و تقویه
ر
صوری که امریکا از
ظرفیت های بنیادی و سازنده افغای در آن در الویت قرار داشته باشد .در
خرتکب پا ریی نیاید و نه تواند اشتباهات خودش را تصحیح کند و بخواهد به شیوه که تا کنون بوده
ر
عمل نماید  ،در آن صورت با دست خود همان خواهد کرد که دشمنانش آرزویش را دارند.
ی
افغای»
عوامل «
ضف نظر از این که اداره مؤقت و اداره انتقال در واقع ادارات تحت قیمومیت ب ری الملیل و دارایصالحیت های محدود بودند و به دلیل نامتجانس بودن و سهمیه ی بودن ترکیب ،توانای کاری
چندای از خود نشان داده نه توانستند و حامد کرزی ن رب در آن دو دوره میدان بازی بسیار محدود
رهبی وی به حد قناعت
داشت  ،ول پس از انتخابات ریاست جمهوری ن رب توانای حکومت تحت ر
ر
بخیس نرسیده است.
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حکومت نه تنها نه توانسته است به حداقل انتظارات مردم پاسخ بگوید  ،بل فساد رگسبده در
رستاپای دستگاه اجراییه ی و قضای  ،زورگوی جنگ ساالران  ،تنظیم ساالران و عناض هنجارگریز
دیگری که در محالت  ،به این یا آن گونه بر کریس های ر
دولت تکیه زده اند  ،مردم را به جان آورده
اند.
ّ
دولت نه توانسته است تا در اطراف و اکناف کشور یج که حتا در شهرهای بزرگ  ،از حقوق وآزادی های مردم که در قانون اسایس درج اند حفاظت کند .گزارش های متعدد در مورد سؤرفتار
ر
مناطف که جنگ در جریان است ،
رسبازان امریکای نمونه های بارز این ادعا اند .به این ترتیب در
اوضاع چنان است که برای مردم ساکن در این محالت نتایج و پیامد های حضور قوای امریکای با
ر
گذاشی میان حکومت
حضور قوای شوروی در گذشته شباهت کسب یم کند و بالنتیجه تفاوت
آن وقته و حکومت کنوی را برای باشنده گان این محالت دشوار یم سازد.
سیاست درهای باز در عرصه اقتصادی و یک سلسله عوامل دیگر سبب شده است تا زراعت ومالداری در افغانستان بیش از هر زمان دیگری تحت فشار ورود مواد غذای ارزان قیمت ر
خارج قرار
بگ ربد -به حدی که زارع ری و مالداران در لبه ورشکسته یك قرار گرفته اند .در چن ری ررساییط زارع ری
خود را ناگزیر یم یابند تا برای امرار معیشت به طور ر
گسبده به کشت خشخاش روبیاورند .قرارمعلوم
نه تنها بر ج جوا نب افغا ی بلکه برج جوانب غ ربافغای ن رب در ادامه معضله مواد مخدر نه تنها
صنعت از این هم بزر ر
ر
گب
ری عال قه نیستند ،بل مستقیما ذیدخل اند .مشکل دستگاه های نوپای
است .به عالوه معادن تا هنوزهم به گونه غ ربقانوی توسط افراد وگروه های مسلح زورگو مورد بهره
برداری قراریم گ ربند .هیچ برنامه امید ر
بخیس هم برای نجات زراعت و مالداری و رشد صنایع و بهره
برداری از معادن وجود نه دارد.
و بیش از همه نگرای آور تر این است که دولت فاقد یک برنامه رسبات ر ربیک مشخص برای مبارزه
با بحران وعادی سازی اوضاع است و روزمره یك بر سیاست و اجرأات حکومت حاکم است و اگرهم
مفکوره های معقول گاه گاه مطرح یم شوند  ،به علت نابه سامای و ناتوای های ساختاری و اجرای
این مفکوره ها به پالییس های قابل تطبیق مبدل نه شده و یا هم اگر برنامه های مطرح شوند یی
گ ربی نیم گردند.
واقعیت تلخ و نگرای آور این است که دولت تا کنون هیچ پایه و ستون اساس رت را پ ربیزی نکرده است
تا در آینده روی آن تکیه کند -اردوی کوچک و تعلیم نادیده ،فقدان استخبارات مطم ری 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 تضم ری کنند.
در واقع افغانستان بعد از جنگ که به برنامه میل و رسارسی بازسازی و تام ری صلح  ،ثبات و امنیت
ضورت داشت  ،ول با کمال تأسف که تا کنون همه امور آن درحال رسدرگیم و ری برنامه یك به پیش
م ربوند.
روشن است که تأم ری صلح  ،ثبات و امنیت داخیل و ر
خارج  ،تنها ُبعد نظایم ندارند  .تشی ع روند
پ ربیزی دولت توانای معاض ،تشی ع  ،توسعه و مؤثر سازی بازسازی افغانستان  ،طوری که مردم
روز تا روز به گونه ر
گسبده تر و بی رش نتایج  ،پیامدها و ثمرات آن را در زنده یك خود احساس کنند و
همچنان جلوگ ربی از فساد  ،زورگوی و خودرسی و هرگونه قانون شکت  ،رشد و انکشاف سیایس،
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اقتصادی و فرهنگ متوازن جامعه افغای و مشارکت روز افزون  ،ر
گسبده  ،بدون تبعیض و آگاهانه
مردم در این روند  ،برچیدن ر
بسبهای قوم گرای در دستگاه دولت  ،عوامل اسایس و بنیادی در امر
دستی رای به صلح  ،ثبات و امنیت پایدار به شمار یم روند  .تنها در صورت تحقق این مأمول و قوام
ر
خارج خواهند
روند مبدل شدن ما به یک ملت واحد و آگاه است که دسته های رتبهای مداخله
ّ
شکست و حتا امکان مداخله ن ربومند ترین قدرت های جهای ن رب به حد اقل ممکن کاهش خواهد
یافت.
مهار کردن بحران و عادی سازی اوضاع و تأمی صلح و ثبات در افغانستان به یک ر
سبات ر ربی میل
ر
منسجم  ،دقیق  ،همه جانبه و کارآ ضورت دارد .و ّاما  ،متأسفانه نه دولت برای این مرام حیایر
برنامه مشخیص دارد و نه هم تا کنون اپوزیسیون باورمند به دیموکرایس  ،دارای وجهه  ،اعتبار و
توان رسارسی میل و متگ بر جامعه مدی تبارز کرده است تا ر
ر
دبخیس را مطرح
البناتیف های امی
ر
کاست
جبان این خالها وقت زیادی نه دارد و اگر ما افغان ها نتوانیم بر این
بسازد .افغانستان برای ر
ر
ها در آینده نزدیک فایق آییم ،کشت رسنوشت میل مان با آینده غ ربقابل پیشبیت مواجه خواهد
شد.
به باور ما  ،در ررسایط کنوی -به خصوص با توجه به فقدان اپوزیسیون باورمند به دیموکرایس ،
دارای وجهه ،اعتبار و توان رسارسی میل و متگ بر جامعه مدی  -بر روشنفکران آگاه و با مسؤولیت
ر
پرداخی به مسایل
و تمام عناض  ،حلقات و گروه های دارای احساس مسؤولیت است تا به جای
مبیم که برای بقای افغانستان و رهای جامعه افغای از
فرع ،توجه خود شان را به مسایل حاد و ر
لغزیدن دوباره به لبه پرتگاه نابودی آور  ،حایز اهمیت اسایس اند  ،متمرکز سازند و در کنار انگشت
ر
ر
کاست ها را ن رب روشن بسازند-
کاست های کنوی و انتقاد از آن ها راه ها و وسایل رفع این
نهادن بر
نه این که با جنگ های زرگری  ،تبعیت از روحیه انتقامجوی  ،پیش کشیدن بحث های انحراق و
ر
مذهت بر زخم های خون ری گذشته نمک پاشیده و
سمت و
دامن زدن به اختالفات قویم  ،زبای،
ر
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 امریکای با وسایط نقلیه ملیك در شمال کابل در صبح
ر
مباالی راننده  ،دیگر مسأله اصیل نیست.
روز هشتم جوزا در اثر نقص تخنیگ اتفاق افتاد و یا در اثر ری
مسأله اصیل این است که رویدادهای متعاقب حادثه ناتوای ارگان های مربوطه را برای مقابله با چن ری
« حوادث » و جلوگ ربی از مبدل شدن آن ها به هرج و مرج و آشوب نشان داد .پلیس کابل نه توانست
امنیت شهر و شهروندان کابل را حفظ کند.
اگر این ادعا درست باشد که کسای از این حادثه برای اهداف خاص سیایس بهره برداری کرده اند و به
ر
امکانای برای سازماندیه
گفته آقای مجددی آشوب از پیش برنامه ریزی شده بود  ،پس این عناض از
ر
اقدامای جهت برهم زدن نظم و امنیت در شهر کابل برخوردار اند .در این صورت این کسان باید
رسی ع
دارای نوع سازمان و تشکیالت مخف باشند .پس گروه یا گروه های مخف رت باید در درون کابل موجود
بوده باشند که با سؤاستفاده از این رویداد دلخراش و تحریک و اغوای عده ی 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 چن ری گروه های را از قبل تشخیص و مطابق به قانون تحت نظارت قرار یم داد و با به
دست آوردن اطالعات  ،اسناد  ،مدارک و شواهد  ،امکان آن را فراهم یم ساختند تا همچو گروه ها از
سبده شوند.
طریق ارگان های ذیربط به پنجه قانون ی
ر
گفی این که دشمنان مردم افغانستان سیع کرده اند تا برای دستی رای به اهداف ضد افغای شان از یک
حادثه بهره برداری کرده و ماجرا و آشوب برپا کنند  ،نه مسأله ی را حل یم کند و نه هم ناتوای ارگان
های حفظ امنیت را توجیه کرده یم تواند .بی ر
ر
شب از این  ،ر
دولت چن ری
وقت که بلند پایه ترین مقامات
ادعای را مطرح یم کنند ،پس باید شواهد و مدارک و رسنخ های از سوی ارگان های امنی رت به آنان ارایه
شده باشد  .در این صورت در آینده نزدیک این دشمنان باید با اسناد  ،مدارک و شواهد افشأ گردند و
سبده شوند .و اگر چن ری ادعاهای هوای و تنها بر اساس حدس و گمان مطرح
عوامل آنان به پنجه قانون ی
ر
ر
شدند باشند ،در آن صورت پیامد چن ری رویس برای اعتبار مقامات دولت و دولت نزد مردم بسیار زیانبار
خواهند بود .و اگر مراجع ذیربط امنی رت برای پنهان کردن ناتوای ها  ،سهل انگاری ها و خطاهای خود
ر
ر
دولت ارایه کرده باشند ،باید مسؤول ری این مراجع از کار
رهبی
شان اطالعات
نادرست را به مقامات ر
برکنار و مورد بازخواست جدی قرار داده شوند.
به عالوه ناتوای ارگان های امنی رت  ،مسأله دیگری که این رویداد آن را برمال ساخت  ،وجود نارضای رت
میان مردم و ایجاد فاصله میان مردم و حکومت است .مردم از شیوه جاری « بازسازی» که یک ر
قش
نازک ثروتمند را به بار آورده و بخش بزریك از کمک دوازده ملیارد دالری رسازیر شده به افغانستان را
ر
خارج و انجوهای پر مرصف و ری حاصل ساخته است  ،سخت رسخورده اند .این
نصیب سازمان های
رسخورده یك کم کم دارد به خشم مبدل یم شود.
مسأله حساس دیگر در افزایش م ربان نارضای رت مردم افغانستان شیوه رفتار قوای امریکای است  .در
ایجاد و افزایش این نارضای رت  ،روش و کردار نظامیان امریکای به مراتب نسبت به تحریکات دشمنان
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مردم افغانستان  ،نقش داشته است :شیوه رفتار با زندانیان و موارد سؤرفتار با ارسأ و زندانیان  ،برخورد
اهانت آم رب با اهال در مناطق جنگ  ،تلفات غ رب نظامیان در بمباردمان ها و...
نکته دیگری که در حوادث اخ رب به روشت تبارز کرد  ،این است که در جامعه افغای هنوز فرهنگ
دموکرایس جوانه نزده است  .مردم حق داشتند تا در برابر این حادثه  -به ویژه به علت سابقه ری اعتنای
مقامات امرکای نسبت به سؤ رفتار  ،جرایم و جنایات و یا برخورد بسیار نرم آنان با سؤرفتار  ،جرایم و
جنایات رسزده توسط نظامیان امریکای  -دست به ر
اعباض بزنند .این حق مسلم مردم بود تا از مقامات
افغای و امریکای بخواهند تا نه تنها حقیقت را روشن سازند و در صورت تثبیت وجود جرم  ،نه تنها با
مجرم ری برخورد قانوی نمایند ،بل برای جلوگ ربی از تکرار همچو حوادث تداب رب مؤثری را اتخاذ به به کار
بندند .و ّاما  ،متأسفانه به جای ر
اعباض مسالمت آم رب  ،دیدیم که یج به ساده یك کار به کجاها رسید...
اگر عوامل و زمینه های که در باال به آن ها اشاره شد  ،نیم بودند یج گونه امکان داشت تا « دشمنان
مردم افغانستان» بتوانند عده ی از مردم افغانستان را به ارتکاب اعمال مغایر با منافع و مصالح علیای
افغانستان تحریک کنند؟!
در هفته ها و روزهای اخ رب ما شاهد کشته شدن ده ها نفر و زخیم گردیدن صدها نفر و آواره شدن
هزاران افغان از خانه وکاشانه شان هستیم .شاهد جنگ های جبهه ی  ،بمباردمان ها  ،حمالت انتحاری،
به آتش کشیدن مکاتب و شاهد وسعت مناطق ناآرام و ناامن و افزایش م ربان تشنج در افغانستان
هستیم .و دیدیم که نه تنها در والیات  ،بل در شهر کابل و مرکز شهر ًکابل  ،بل در چند قدیم ارگ
ریاست جمهوری هم امنیت به یج ساده یك برهم زده شده یم تواند .بنأ مسأله تنها بر رس پرداخت
غرامات به مصدوم ری حادثه ترافیگ  ،تثبیت علت اصیل بروز حادثه ترافیگ  -نقص تخنیگ و یا ری
ر
مباالی راننده  -اتخاذ تداب رب ویژه برای تکرار همچو حوادث از جمله با انتخاب زمان مناسب برای عبور
کاروان های نظایم و تداب رب الزم ترافیگ نیست .این کار ها باید بشوند و بدون تأخ رب باید بشوند .مسأله
تنها روی ناتوای های ارگان های قوای مسلح افغانستان یا تجدید نظر روی روش قوای امریکای و ایساف
با افغان ها  ،شیوه سهم گ ربی آنان در تأم ری امنیت و مقابله با چالش های امنی رت ن رب نیست  -گرچه این
مبم اند.
ها هم مسایل حایز اهمیت و بسیار ر
ر
خارج و عمال داخیل این
افغانستان تنها با شکوه و شکایت و داد و فریاد نیم تواند جلو توطیه های
ر
خارج را بگ ربد .و ّاما ،افغانستان و افغان ها یم توانند خود را برای مقابله مؤثر با این چالش ها
دشمنان
ر
آماده سازند  .رویس که برای این کار تا کنون در پیش گرفته شده بود به هدف نرسیده است.
اوضاع در هفته ها و روزهای اخ رب نشان یم دهند که افغانستان کم کم دارد دوباره به لبه پرتگاه بحران
خطرنایک یم لغزد .هم ری گرایش خطرناک به روشت نشان یم دهد و ثابت یم سازد که « مهار کردن
بحران و عادی سازی اوضاع و تأمی صلح و ثبات در افغانستان به یک ر
سبات ر ربی منسجم  ،دقیق  ،همه
ر
ر
ر
جانبه وکارآ و برنامه مؤثر متگ بر چن ری سبات ربی ضورت دارد ، »...بسیار مهم است تا دولت افغانستان
و کشورهای عمده کمک 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
اخ رب کابل هم صدای بود که به گوش های کر هم باید رسیده باشد.
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حال باید دید که آیا مقامات ر
دولت استعداد آن را دارند تا از این هوشدارها نتیجه گ ربی 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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61

اکتب ۲۰۰۶
 10ر

ٔ
چند نکته و چند پرسش در باره « یچ یم توان کرد؟ »()۱
گفی به تارییک ی
« به جای لعنت ی ی
بهب است شمیع افروخت»
ٔ
ٔ
ی
سخت در باره «پروژه افغانستان»
ً
پس از رسنگوی طالبان  ،با به میدان آمدن « پروژه افغانستان»  ،افغانستان مستقیما و در ابعاد
ر
گسبده و ی سابقه ی خود را در تماس با جهان مدرن یافت و گویا چانس تاریج ر
رفی به سوی
ر
بازسازی معاض را کسب کرد  .جورج بوش از « طرح مارشال» برای افغانستان سخن گفت -سخت
غری و به ویژه آلمان پس از جنگ دوم جهای را در ذهن تداع یم نمود .هدف
که بازسازی اروپای ر
ر
اعالم شده امریکا گویا آن بود تا افغانستان را به کشور نمونه مبدل بسازد -نمونه پیشفت  ،آزادی و
دموکرایس در یک کشور اسالیم .مردم افغانستان در این مرحله با خوشبیت زیادی از حضور جامعه
ب ری الملیل و وعده های کمک های همه جانبه برای بازسازی افغانستان استقبال کردند .در این مرحله
بازسازی معاض افغانستان و حرکت افغانستان در مس رب تشکیل ملت -دولت معاض و پ ربیزی
دیموکرایس  ،به حیث یک پروژه بر اساس یک برنامه منسجم و مؤثر ،با حمایت همه جانبه جامعه
جهای امکان پذیر یم نمود .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 عقبمای شدید تاریج حرکت
نماید و هم برای امریکا تا نقطه عطف در روابطش با جهان اسالم ایجاد کند.
و ّاما  ،امروز « پروژه افغانستان» که مبتکر آن یگانه ابر قدرت جهان بود  ،با چنان چالش های
مواجه گردیده است که خطر ناکایم آن دیگر غ ربمتصور نیست .این ناکایم که یم تواند برای
غری
افغانستان مرگبار باشد  ،صدمات غ رب قابل پیشبین رت برای اعتبار ب ری الملیل امریکا و متحدین ر
آن در جهان و منافع آنان در منطقه ن رب در قبال خواهد داشت .کم از کم در کوتاه مدت این به
معنای شکست امریکا و متحدین آن در مبارزه با « تروریزم جهای » خواهد بود -مبارزه ی که امریکا
آن را با شکست رسی ع طالبان در افغانستان آغاز کرد.
این که پشتیبای پنتاگون از گروه ها و عناض هنجار ناپذیر « ،نقایص جنتیگ» ر
نایس از «توافقات
ر
ساخی ملیارد ها دالر در کانال های ناسالم و پرضایعه
بن» ،عدم مؤثریت روند بازسازی و ضایع
سیستم موازی ادارات ملل متحد و مافیای انجوی،عدم قاطعیت به موقع در برابر تجمع  ،تربیت و
ر
اخالق
تسلیح دوباره مخالف ری دولت افغانستان در پاکستان  ،رفتار اهانت آم رب  ،خشن و غ رب
نظامیان امریکای در افغانستان ،از شمار عوامل مهم بروز چالش های خطرناک در برابر « پروژه
افغانستان » به شمار یم روند  ،نیم توان شک کرد ؛ گرچه در مورد ردیف بندی اهمیت این عوامل
شاید نظریات گوناگوی موجود باشند.
آن یج امروز در افغانستان یم گذرد  ،از همان آغاز قابل پیشبیت بود  .گفتت است که یس 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 ی ر
ثبای افغانستان در دراز مدت ارزی رای نموده بود .و
ر
ّاما  ،پنتاگون پس از عملیات براندازی طالبان ن رب به پشتیبای از تنظیم ساالران و جنگ ساالران متهم
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به جنایات جنگ ادامه داد .پس از حمله امریکا به عراق و بروز بحران در عراق  ،طالبان و حامیان
ً
آنان و ن رب گروه های هنجار ناپذیری که ظاهرا با روند بن توافق کرده بودند و همچنان ن ربوهای
منطقه ی و جهان رت که حضور امریکا را در افغانستان مخالف منافع خویش یم دانستند  ،سخت
تشجیع شدند.
شب ر
در مؤافقتنامه های بن  -حاصل همایش بن که بی ر
اشباک کننده گان آن فرقه گرا بودند  -و در
تمام مراحل تحقق آن کوشش جامعه ب ری 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 های بن ظاهرا
ارزش های مدرن تا حد زیاد رعایت شده است و ّاما  ،در نتیجه آن به جای این که مواضع ن ربوهای
ً
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 برانگ رب و نگرای آور است این است که تا هنوز هم دولت افغانستان و حامیان
اصیل ب ری الملیل « پروژه افغانستان» به ریشه ی رای علل عدم توفیق خویش ینبداخته و برنامه
منجسیم برای مهار کردن بحران کنوی و به مؤفقیت رسانیدن « پروژه افغانستان» ارایه نکرده اند.
آقای کرزی ادعا یم کند که مدت ها قبل دیدگاه هایش را در مورد نیاز وارد کردن تغ ریبات در شیوه
ر
کاست های موجود در روند بازسازی افغانستان با برج متحدین
های مبارزه با تروریزم و برچیدن
ر
خارج خویش در میان نهاده است .مسؤول ری حکومت افغانستان بارها از مقدار کم استفاده از کمک
های ب ری الملیل از مجرای حکومت افغانستان و استفاده مقادیر زیادی از کمک های ب ری الملیل
ر
خارج و همتاهای افغای شان شکایت
توسط شبکه موازی بسیار پرمرصف انجو و سازمان های
ً
کرده اند .همچنان آقای کرزی پشتیبای از جنگ ساالران را گاه تلویحا و گاه روشن انتقاد کرده است.
شای ر
عای که در برج رسانه ها ن رب بازتاب یافته اند حایک از این است که آقای کرزی با حکومت امریکا
 یا حد اقل برج محافل ن ربومند در حکومت ایاالت متحده امریکا و به احتمال قوی پنتاگون-اختالف نظر دارد و چون طرف امریکای به نظرات او توجیه نکرده لذا روزتا روز ر
میس مستقالنه را
درپیش گرفته و به هم ری علت ری اعتمادی متقابل و نوع جنگ رسد مخف ب ری دو طرف درگرفته
ً ر
غری را  -به گمان غالب قبل از همه
است .کرزی تلویحا نش برج مطالب در برج رسانه های ر
ر
واشنگی پست را که تقص رب ناکایم ها را بر گردن آقای کرزی انداخته و کار را تا لزوم
نیویارک تایمز و
ر
پیدا کردن نامزدی برای جاگزیت آقای کرزی رسانیده اند -نایس از هم ری اختالف نظر دانسته است.
ر
واشنگی نیم توان به یق ری سخن گفت ؛ و ّاما در
در مورد یج گونه یك « جنگ رسد» میان کابل و
مورد اشتباهات امریکا و به ویژه خطاهای پنتاگون در افغانستان  ،جای شک و تردید وجود نه دارد.
در ع ری زمان تقص رب حامیان ب ری الملیل « پروژه افغانستان» هر قدرهم که بزرگ و عمیق باشند باز
ر
کاست های دولت افغانستان شده نیم توانند.
هم این باعث رتبیه همه
ً
ً
ممکن است این « جنگ رسد» واقعا در جریان باشد و ممکن است آقای کرزی واقعا از این ناحیه
با دشواری های جدی مواجه باشد؛ ممکن است وی با درنظرداشت مالحظات بسیار نه خواهد و
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ً
ً
یا نه تواند در این مورد علنا سخن بگوید ؛ ول  ،اگر بالفرض واقعا چن ری باشد آقای کرزی یم تواند
و باید برنامه سنجیده شده و منسجم حکومت خویش را برای مهارکردن بحران موجود در افغانستان
ً
شب ر
رسما اعالم کند .و باز هم برای محکم بندی بی ر
بهب آن خواهد بود تا رییس
و بازسازی کشور
جمهور چند گروه از کارشناسان را جهت تهیه همچو برنامه ی توظیف کند و پس از مطالعه بدیل
های گوناگون و مشوره ها با شخصیت های مؤثر و احزاب و سازمان های سیایس و سایر نهادهای
مؤثر  ،برنامه توافق میل برای مهار کردن بحران و بازسازی افغانستان را تدوین و اعالم نماید .با ارایه
کردن همچو برنامه ی حکومت آقای کرزی چانس بی ر
شبی خواهد داشت تا حامیان ب ری الملیل «
پروژه افغانستان» را وادارد تا خواست های حکومت افغانستان را جدی بگ ربند .در ع ری زمان باید
توجه نمود که افغانستان متأسفانه به تنهای و بدون جلب پشتیبای حامیان ب ری الملیل « پروژه
افغانستان» قادر نه خواهد بود تا به تحقق همچو یک برنامه میل توفیق یابد .پس هدف از طرح
همچو یک برنامه باید تحقق مؤفقانه « پروژه افغانستان» در مطابقت به منافع و مصالح علیای
میل افغانستان در توافق با حامیان عمده « پروژه افغانستان » و بخشیدن شکل و ماهیت افغای به
این پروژه باشد.
ارایه چن ری برنامه ی از جانب حکومت به آن امکان خواهد داد تا در راه اعاده پشتیبای مردم ن رب
گام بردارد و از موقف قوی با حامیان ب ری الملیل « پروژه افغانستان» وارد صحبت شود .در غ رب آن
آقای کرزی با ر
گفی این که « ما بعیص اختالفات با حلقات شامل در ائتالف ب ری الملیل مبارزه با
تروریسم -خصوصا در مورد[ شیوه] مبارزه با تروریسم -داشتیم که شاید آن ها از این اختالفات دل
خویس نداشتند و به همی دلیل مطبوعات شان (غرب) علیه ما تبلیغات یم کند" و ر
ر
گفی این که «
ر
امیدوار هستم همه بدانیم که حکومت افغانستان ،حکومت خودمختار و آزاد یک کشور مستقل
است و افغانستان با توجه به هم ری موضوع عمل یم کند »  ،نه تنها هیچ مشکیل را حل نه خواهد
کرد  ،بل ممکن است دشواری های بی ر
شبی را ن رب 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
ر
برداشی گام های عمیل قاطع برای
و مطابق به ایجابات جهان و زمان معاض و ررسایط افغانستان و
ر
ساخی آن یم تواند این ادعا را ثابت بسازد .و اگر چن ری کند بدون شک ن ربوهای آگاه میل و
عمیل
اکبیت قاطع مردم افغانستان از چن ری تحول رسنوشتساز پشتیبای خواهند کرد.
باید توجه داشت که هنوز هم فرصت تاریج به نفع برون رفت از دایره شیطای که همانا جنگ و
بحران خون ری و عقب مانده یك شدید است  ،از دست نرفته است  .ول پیش ررسط استفاده از این
ر
ساخی ررسایط و چهارچوب های مناسب اجتماع ،فرهنگ و سیایس است ،
فرصت همانا فراهم
که ایجاد آن ها در حوزه وظایف دولت قرار دارند.
در لحظه کنوی در همه عرصه ها میان آن یج که هست و آن یج که انتظار یم رفت 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 یم طلبند:
آیا حامیان ب ری الملیل « پروژه افغانستان» حاض اند تا اشتباهات شان را درک کرده و تصحیحً
ً
نمایند و آن یج را که در مورد افغانستان علنا و رسما تعهد کرده اند در عمل هم تحقق ببخشند؟
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آیا اداره و تشکی رالی که در نتیجه مؤافقتنامه های بن در افغانستان ایجاد شده است خواهد
توانست در عمل به دولت تمام عیار معاض و واجد توانای های الزم برای اجرای وظایف و
مسؤولیت هایش خواهد شد؟
آیا ن ربوهای سیاس رت که با اتکا بر آن ها بتوان یک برنامه بازسازی معاض افغانستان را تحققً
بخشید وجود دارند و اگر وجود ندارند آیا اصال ن ربوهای اجتماع و پی رشط های فکری و فرهنگ
برای تشکل همچو ن ربوها موجود اند و اگر وجود ندارند در فقدان آن ها یج باید کرد؟
مردم یج یم خواهند و آیا اراده و توانای تحقق این خواست های شان را دارند؟ٔ
ر
کنکایس در باره مسؤولیت روشنفکران
بحران و
چرا ررسایط و اوضاع و احوال کنوی مکلفیت ها و مسؤولیت های خط رب میل را بر عهده روشنفکران
افغان قرار یم دهند:
متأسفانه هنوز احزاب سیایس معاض در معنای واقیع آن به وجود نیامده اند و چ ربی به معنایً
اپوزسیون متگ بر جامعه مدی موجود نیست و آن چ رب های که هستند عمدتا بقایای گروه های
سیایس -نظایم متولد در باتالق های جنگ رسد هستند و لذا نیم توان از آن ها توقع ارایه برنامه ها
و سیاست های سازنده و بدیل را داشت؛
گروه های تازه تأسییس هم که تحت نام احزاب هوادار دموکرایس عرض وجود کرده اند  ،تا کنونهیچ نوع توانای امید ر
بخیس را از خود نشان نه داده و نه توانسته اند میان مردم نفوذ چندای کسب
کنند؛
ر
حکومت اند و یا وابسته به گروه های سیایس -نظایم اند  ،یا وابسته به انجوها  ،یا
رسانه ها هم یار
خارج و یا هم درگ رب با فقر مطلق مال و تخنیگ ؛
کم از کم دستنگر کومک مال منابع
دولت به علت نوپا بودن از یک سو و ابتال به « نقایص ژنتیگ مادر زادی» سخت دچار بیماریرهبی و ضعف مدیریت و فساد است.
پریشان فکری  ،ری برنامه یك  ،ضعف ر
در چن ری ررساییط مسؤولیت میل -وجدای روشنفکران مستقل و رسانه های مستقل بیش از پیش
افزایش یم یابد .روشنفکرای که فارغ از هر گونه بیماری فرقه گرای -یج به نام قوم و قبیله یج هم
ر
اخالق در خور آن تا ندای وجدان بیدار
به نام زبان  ،مذهب  ،سمت و -...اند و از نظر اندیشه ی و
جامعه و زمان خود باشند  ،نه باید از پذیرش این مسؤولیت شانه خال کنند .از هم ری روشنفکران
است که توقع یم رود تا در راه ارایه نظریات جامع برای برون رفت از بحران و بازسازی معاض
افغانستان با استفاده از فرصت تاریخ رت که برای افغانستان به وجود آمده است  ،بکوشند .بر هم ری
روشنفکران است تا منشأ چالش های را که امروز در برابر افغانستان قد برافراشته اند و راه برون
رفت از بن بست ها را روشن بسازند .بر هم ری روشنفکران است تا در برابر گرایش های فکری و
سیایس فرقه گرایانه ،بنیادگرایانه  ،عقبگرایانه  ،مزدورانه و مخرب به مبارزه برخ ربند .بر هم ری
ساخی زمینه های تحول فکری و فرهنگ زایش فردای ر
ر
بهب افغانستان
روشنفکران است تا با فراهم
را نوید دهند.
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ر
واشنگی پست همه تقص رب ها را بر گردن کرزی انداخت
بسیار ساده است تا مانند نیویارک تایمز و
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
رهبان ناکام دهه هشتاد و نود ستایش کرد و یا هم بر هر شش جهت لعنت فرستاد؛ ول نه مگر
از ر
ر
ر
ر
این است که افروخی شمیع در تاریگ هزار بار بهب است تا هزار بار لعنت گفی به تاریگ.
چالش های موجود در برابر « پروژه افغانستان» ثابت یم سازند که در جامعه و کشور از نظر تاریج
عقبمانده و جنگ زده ی مانند افغانستان نیم توان 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 عقبمای 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 ر
البناتیف اپوزسیون را طرح نماید ؛ و ّاما:
تولید  ،نقد و پخش اندیشه های سازنده و کوشش برای بلند بردن ظرفیت های فکری و فرهنگر
شکسی دایره شیطای و ورود به
جامعه و به ویژه ارتقای توانای های فکری و فرهنگ برای درهم
دوران سازنده یك  ،اگر کار روشنفکر نیست پس کار کیست ؟
زمای که «پوزسیون» و «اپوزسیون» هر دو در «تاریگ» غرق باشند و ملت هم نداند یج کند  ،یكباید آن یج را که باید گفته شود بگوید؟
زمای که گفتمان های انحراق به یگ از منابع تولید انرژی برای تداوم دور و تسلسل منف مبدلگشته اند  ،یج کیس باید گفتمان سازنده و نوید بخش فردای ر
بهب و درهم شکننده علل فکری و
فرهنگ دور تسلسل منف را به راه اندازد و به گفتمان تع ریی کننده مبدل نماید؟
***
- 1کسای طرح سوال را در قالب کلمات « یج باید کرد؟»  ،توجیه « لینیت» کرده اند  .این سؤال
با آن اثر لن ری هیچ ربیط نه دارد و لینیبم همراه با دولت شوروی که بنیادگذار آن لین ری بود شکست
سبده شده اند.
خورده و به تاری خ ی
- 2از جمله مراجعه شود به شماره های  20تا  30مجله آسمای
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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  ،مس رب 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 افغای در جریان است.
ً
در حال که مسایل مربوط به تاری خ  ،مس رب 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
ساخی حقایق علیم و ی ر
ر
افی روش علیم حل آن ها نه تنها کمک
میدان مناقشات سیایس  ،به روشن
نیم کند بل حقایق تاریج و علیم قربای اغراض سؤ سیایس یم سازد.
مذهت در افغانستان یک م رباث تاریج و یک واقعیت موجود است .روشن است
تنوع زبای و قویم و
ر
که در طول تاری خ میان این طیف تنوع روابط و رشته های عالیق و پیوند های متعدد ن رب رشد کرده
اند .هرگونه تالش برای پاره کردن این روابط ،عالیق و پیوند ها  ،ضبه ی است بر پیکر تمام افغانستان
که به ضر تمام باشنده گان این رسزم ری تمام خواهد شد .از سوی دیگر هم تجربه کشور ما و هم
تجارب ملل دیگر نشان یم دهند که تالش ها برای همسان سازی ها و ادغام های آمرانه و اجباری در
جهان معاض نه تنها -چنان که در گذشته ها ن رب بوده است -فاجعه بار اند  ،بل در مغایرت با ارزش ها
و موازین جهانشمول معاض قرار دارند.
ما در افغانستان یس زبان و دو صد لهجه داریم .در یط تاری خ ب ری این زبان ها و لهجه ها روابط متقابل
فعال وجود داشته و بحث در تداخل این زبان ها ن رب یک بحث اکادمیک است .در ررسایط افغانستان
خط اندازی در میان اقوام ساکن در افغانستان بر اساس نوع زبان ها غ رب ممکن است .تاری خ معاض
افغانستان ن رب نشان یم دهد که کوشش ها برای تسلط یک زبان بر زبان های دیگر نه تنها ناکام مانده
اند  ،بل نتایج و پیامد های ناگوار ن رب در یی داشته اند.
تا جای که به رابطه میان تأسیس ملت -دولت و زبان مربوط یم شود  ،این در تاری خ تأسیس ملت -
دولت ها در اروپا مسأله اسایس نبوده است .ما در آغاز سده بیست و یکم هم در مرکز اروپا از ناسیونال ربم
ً
سویس سخن یم گوییم 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 ی ،
سبب شده تا منفعت همه گای و چشم انداز میل از نظر بیفتد .طوری که تجربه گذشته نه چندان دور
ر
مذهت
انگاشی منفعت همه گای برای همه طیف تنوع اتنیگ  ،زبای و
ن رب به روشت نشان داد  ،نادیده
ر
افغانستان چ ربی جز فاجعه در یی نه دارد .هم ری 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 م ربسد که تالش ها برای استفاده دوباره از این ابزارها باز به شدت به جریان افتاده اند.
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مذهت در افغانستان بار دیگر توجه افغان ها و روشنفکران
در حالت کنوی گفتمان های اتنیگ  ،زبای و
ر
افغانستان را از تفکر و بحث پ ربامون ماهیت بحران جاری و جستجوی راه های برون برآمدن از آن
ر
مناقشای نه تنها هیچ گریه از مشکالت افغانستان را باز نیم کند
منحرف یم سازند  .دامن زدن به چن ری
 ،بل میدان های جدید مخاصمت و ممانعت از آمدن صلح در افغانستان را باز کرده و زمینه های
تقویت بنیادگرای را در افغانستان مساعد میسازد.
در حالت حاض وضعیت کشور ما به حالت کیس شبیه است که در چاه افتاده باشد .چن ری کیس تمام
توانش را روی این متمرکز یم کند که یج گونه از چاه نجات یابد ؛ نه این که در بیابان برای رفع تشنه یك
یج گونه و ازکجا آب به دست بیاورد .به هم ری جهت الزیم است تا روشنفکران و همه عناض و ن ربوهای
آگاه و مسؤولیت پذیر در افغانستان توجه خود را به مسایل حاد و اسایس کنوی و باز کردن چشم انداز
ر
مناقشای که حکم ری ر
ر
خی نمک و ت رباب بر پیکر خون ری
پرداخی به
میل حل آن ها متمرکز ساخته و از
وطن و جامعه ما را دارند پره رب نمایند .حل این مسایل نه تنها از مس رب مناقشات روی دیوار پوهنتون و
دانشگاه  ،شاروال و شهر داری و این که زبان خود را دری بنامیم یا فاریس و یا فاریس دری و یا هم ر
پاری
ر
مناقشای توجه از مسایل حی رای مذکور را منحرف کرده و در برابر آن
و یا پاریس نیم گذرد ؛ بل  ،چن ری
سدهای جدیدی خلق یم کند.
مذهت اگر هم در آینده در افغانستان مورد بحث قرار گ ربند این بحث
به باور ما  ،مسایل قویم و زبای و
ر
ً
ر
ها ماهیتا بحث های اکادمیک و حقوق -قانوی هستند و در مس رب حرکت به سوی تأسیس ناسیون در
افغانستان به تدری ج جای مناسب خود را دریافت خواهند کرد .در ع ری زمان نیم توان 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 مس رب شکل گ ربی فرهنگ میل و هویت میل  ،با سیاست رابطه تنگاتنگ دارند و باید در چهارچوب
تعامالت دیموکراتیک راه حل خود را بیابند .در حال که فاجعه های پی یای و خون ری و وضعیت جاری
ر
پرداخی
صالحیت نسل کنوی نخبه گان  -روشنفکران ،فرهنگیان  ،سیاستمداران و دولتمداران  -ما برای
به همچو مسایل را با پرسش های جدی مواجه ساخته است  ،آیا معقول نیست تا ما این ناتوای های
خود را ر
اعباف کرده  ،ریشه های آن را دریافت نموده  ،دیدگاه های تنگ نظرانه را ترک کرده و در
جستجوی پرداخت تازه بر پایه منافع همگای و ارزش های دموکراتیک شویم ؛ واگر قادر به چن ری کاری
نیستیم حل همچو مسایل را به نسل های بعدی واگذار نماییم؟!
مبم و تأخ رب ناپذیر مسایل مربوط به زبان
به باور ما برای پایان دادن به مناقشات روی برج جنبه های ر
ر
منطف وجود دارند .ما باور ها و پیشنهادات خویش را در این زمینه چن ری پیشکش یم
 ،راه های حیل
نماییم:
 به باور ما لغات و اصطالحات به کار رفته در ادبیات کالسیک ضف نظر از آن که این آثار درکجا و توسط یك ها خلق شده اند  ،ثبت و ضبط فرهنگ دارند و شناسنامه ب ری الملیل استفاده
در تمام قلمرو زبان دری را داشته و ما هم یم توانیم آن ها را به کار بگ ربیم ؛ 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 نرفتهاند  ،دارای شناسنامه بی الملیل نبوده و لزوم و ض ر
وری نه دارد تا ما به جای لغات و اصطالحات
ر
ر
مروج در افغانستان  ،یک چن ری لغات و اصطالحای را به کار رببیم.
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اصطالحای که نظر به رشد علوم و تکنالوژی ،تازه ایجاد شده و یا یم شوند و
در مورد لغات 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 سای که
کشورهای حوزه زبان آلمای این کار را یم کنند  .این مسأله ی است که حکومات کشورهای یاد
ر ً
مشبکا به توافق رسیم برسند.
شده باید در مورد آن
ر
در مورد لغات و اصطالحای که نظر به رشد علوم و تکنالوژی ،در یک کشور فاریس زبان دیگر
ً
تازه ایجاد شده و یا یم شوند و ما هنوز معادل برای آن نداریم  ،ال توافق رسیم قبال یاد شده
ر
صوری که خود را برای افاده مطلب ناگزیر بیابند  ،یم توانند از آن ها استفاده
 ،نویسنده گان در
کنند.
زبان موجود زنده است و رشد و تکامل یم کند و دچار تحول و دگرگوی یم شود .زبان دری و یا
عری از زبان ما نه ممکن
فاریس ن رب از این قاعده مستثنأ نیست .ول تصفیه کلمات و اصطالحات ر
عری جذب زبان فاریس
است  ،نه ضوری و نه هم مفید .شمار کث ربی از لغات و اصطالحات ر
ّ
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
عری را نیم توان کار منف ارزی رای نمود .به هم ری سان شماری از لغات و اصطالحات وارد شده
ر
ر
خارج  ،تابعیت زبان دری را کسب کرده اند و نباید
از زبان های دیگر افغانستان و یا زبان های
ر
انداخی کارزار جهت تصفیه آن ها شد.
در صدد به راه
کاربرد آن کلمات و اصطالحات مروج در یک حوزه 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 پذیرفتن رت نه دارد.
در مورد نام ها و اصطالحات مندرج در قانون اسایس افغانستان و سایر قوان ری کشور ،تنها و
تنها مراجیع که صالحیت وارد کردن تغ ریبات و تعدیالت در این قوان ری را دارند ،یم توانند تصمیم
ً
بگ ربند و به باور ما رسانه های افغای حق این را ندارند تا هریک به نظر خود مثال برای نهادها ،
ارگان ها و ادارات ر
دولت نایم غ رب از نام های رسیم آن ها را به کار رببند.
ر
ساخی زبان  ،پاسخگوی به نیازمندی های ر
نایس از رشد و تکامل علوم
به باور ما برای به هنجار
و تکنولوژی و مسایل دیگر حل ناشده در زبان های رسیم کشور و جلوگ ربی از هجوم ری مورد
کلمات بیگانه  ،حکومت افغانستان باید برای انکشاف زبان دری ن رب نهاد علیم و ادکادمیک دارای
امکانات مورد نیاز را ایجاد کند تا به این مسایل یببدازد .در ع ری 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 ی در برابر رشد و تکامل سالم زبان پشتو  ،پدید بیایند که
اگر هم ری حاال برای حل آن ها اقدامات مؤثری نه شود  ،ترس آن وجود دارد تا زبان پشتو در
افغانستان ن رب به همان بیماری های دچار گردد که در ورای دیورند به آن ها مبتال گردیده است.
در حال که شمار واقیع نفوس کشور و ن رب شمار و تناسب گوینده گان زبان های رسیم کشور به
گونه دقی رف روشن نیست ،مناقشات جاری در مورد جایگاه زبان پشتو و دری نه سازنده است
و نه هم الزم .در این مورد قانون اسایس احکام روشت دارد که در مرحله کنوی نیازی برای وارد
کردن تغ ریب در آن ها وجود نه دارد.

به باور ما با تأم ری صلح و پی رشفت در راه باز سازی معاض افغانستان و رشد و قوام دموکرایس،
ً
کامال تازه ی برای ر
گسبش زمینه ها و شیوه های تعامل دموکراتیک و سازنده جهت رشد و
امکانات
تکامل فرهنگ و قوام هویت معاض میل مردم افغانستان ن رب پدید خواهند آمد .در مرحله کنوی
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کوشش ما باید متوجه نف جنگ،فرقه گرای  ،استبداد ،تحجر  ،تندروی  ،ایدیولوژی زده یك و
تجدد ست ربی باشد ؛ در مرحله کنوی کوشش ما باید روی این امر حی رای متمرکز باشد تا گفتمان
سازنده و نوید بخش فردای ر
بهب و درهم شکننده علل فکری و فرهنگ دور تسلسل منف را به راه
انداخته و آن را به گفتمان تع ریی کننده مبدل نماییم نه این که آب در آسیاب گفتمان های انحراف رت
که یگ از منابع تولید انرژی برای تداوم دور و تسلسل منف به شمار یم روند  ،بریزیم.
ما ادعا نداریم که نسخه کامل و ری اشتبایه را برای پایان مناقشات مورد نظر ارایه کرده ایم؛ ما
دلچست و دقت مطالعه کنیم؛ ول ،ما
حاضیم نقد سازنده از سوی همفکران و دگراندیشان را با
ی
ً
جدا امیدواریم تا همه روشنفکران  ،فرهنگیان و همه عناض  ،حلقات و ن ربوهای هوادار صلح ،
دموکرایس و بازسازی معاض افغانستان و همه افغان های آگاه و دارای احساس مسؤولیت  ،در این
مرحله حساس و تع ریی کننده رسنوشت میل  ،توانای های شان را در راه دفاع از منافع همه گای ،
ن ربومند شدن گفتمان های سازنده و تجرید گفتمان های انحراق و مغایر با منافع همگای  ،ضف
کنند.
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سپتمب ۲۰۰۶
۲۶
ر

آیا کرزی در قرص سفید به مقصد خواهد رسید؟
شگ وجود نه دارد که « پروژه افغانستان» که حایم اصیل آن ایاالت متحده امریکا است  ،اکنون با
ر
صوری که منابع
چنان چالش های مواجعه شده که دیگر خطر شکست آن غ رب محتمل نیست .در
اصیل تربیت  ،تجه رب ،سازماندیه و صدور گروه های مسلح ضد ر
دولت به افغانستان خشک نگردند
و پناگاه های فرامرزی آنان همچنان امن ر
ر
صوری که در سیاست ایاالت متحده
باق بمانند و در
امریکا در قبال مسایل موجود درافغانستان و پ ربامون آن  ،تغ ریب بنیادی و سازنده به زودی رونما
ر
خارج و داخیل
نه شود  ،دیری نه خواهد گذشت که این « پروژه » تحت فشار عوامل مخرب
فروخواهد پاشید.
مالقات کرزی با جورج بوش و سپس مالقات سه جانبه رسان افغانستان  ،امریکا و پاکستان  ،میتواند
برای « پروژه افغانستان» رسنوشت ساز باشد.
مهمبین مسأله  ،اتخاذ ر
ر
سبات ر ربی جدید  ،چندین بعدی و مؤثر و شیوه های متناسب برای تحقق
آن برای مهار کردن بحران  ،رفع اشتباهات گذشته  ،رسیدن به صلح و ثبات مطم ری و تحقق
بازسازی معاض افغانستان است ؛ وکرزی برای تحقق این امر حی رای ماموریت دشواری را در مالقات
هایش در کاخ سفید در پی رشو دارد:
قناعت دادن رییس جمهور بوش برای اعمال فشارکارساز از جانب ایاالت متحده امریکا بر پاکستانبرای ر
بسی و برچیدن فوری و بدون تعلل النه های ضد افغای تولید  ،تسلیح و صدور تروریزم و
پایان دادن به سیاست ضد افغای پاکستان؛
کسب تعهد روشن و بدون تعلل پاکستان برای پایان دادن به هر گونه پشتیبای از « طالبان» ومتحدین آنان در مناطق مرزی دو کشور و قلمرو پاکستان ؛ ر
بسی مراکز تربیت  ،تجه رب و سازماندیه
رهبان سیایس و فرماندهان نظایم «طالبان» و تسلیم دادن آنان به حکومت
« طالبان» و دستگ ربی ر
افغانستان؛
جلوگ ربی از تلفات ملیك در عملیات های قوای ایتالف و پایان دادن به برخورد خشن و غ رب انسایو نقض حقوق قانوی شهروندان افغانستان توسط قوای امریکا و قوای ایتالف ضد تروریزم در
افغانستان؛
هرج رسی ر
جلب کومک مؤثر امریکا برای باز سازی یعب قوای مسلح افغانستان  -طوری که قوای
مسلح افغانستان در آینده هر یج نزدی ر
کب بتواند وظایف محوله را به صورت مستقالنه و مؤفقانه
به رس برساند ؛
ر
ساخی اهمیت تشی ع بازسازی اقتصاد افغانستان و بهبود ررسایط زنده یك مردم به حیث
روشنر
ر
بخش بنیادی سبات ربی تازه مبارزه با تروریزم در افغانستان  ،برای تجرید طالبان و به حاشیه راندن
سایر عناض وگروه های هنجار ناپذیر و مخالف تأم ری صلح و بازسازی معاض افغانستان در دستی رای
به اهداف صلح  ،ثبات  ،دیموکرایس و پی رشفت در افغانستان؛ و جلب کمک های بی ر
شب و مؤثر
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ایاالت متحده امریکا در این زمینه ها تؤام با کاربرد مؤثر ،سودمند  ،هدفمند و بدون ضایعه منابع
مال اختصاص یافته برای بازسازی ؛
رسیدن به توافق در مورد حل مسایل موجود در مناسبات دو جانبه افغانستان و امریکا و از جملهپذیرش و ر
احبام به استقالل  ،حاکمیت میل  ،تمامیت ارض و منافع میل افغانستان و تطابق حضور
و فعالیت قوای نظایم امریکا در افغانستان با این موازین اسایس؛ پایان دادن به هرگونه پشتیبای
مراجع امریکای 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 نیم گ ربند -معموال یا قبل از مذاکرات
ً
رسان ،مسایل در سطوح دیگر مطرح و رسان کشور ها توافقات را رسما اعالم یم دارند و یا این که
ً
رسان کشور ها سمت ها و اهداف اسایس را تع ریی و جزییات بعدا در سطوح پای ری تر به توافق یم
رسند .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 مس رب درست آغاز یابد.
ر
واشنگی به کابل بر گردد  ،آن گاه امیدواری های تازه ی برای تحقق « پروژه
اگر کرزی با دست پر از
افغانستان» پس از ترمیم و تداوی آن پدید خواهد آمد ؛ در غ رب آن چالش های بسیار جدی و تازه
در برابر « پروژه افغانستان » میتوانند رسبلند کنند -چالش های که نه تنها رسنوشت حکومت
آقای کرزی  ،بل رسنوشت « پروژه افغانستان» در مجموع و توأم با آن رسنوشت امر صلح  ،امنیت
و بازسازی افغانستان را با آینده غ رب قابل پیشبیت مواجه ساخته میتوانند.
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سپتمب ۲۰۰۶
۳۰
ر

همبسته یک میل سد مطم ی
ی در برابر سیاست ناپاک پاکستان
سپتامب گفته یم شد که گویا با پایان حمایت پاکستان از رژیم طالبان  ،سیاست آن
پس از 11
ر
کشور در قبال افغانستان تغ ریب کرده است .ول دیری نگذشت که باز موجبات شک و تردید پدید
آمدند و به تدری ج روشن شد که سیاست ضد افغای در دولت پاکستان عمیق تر از آن است که
سپتامب هم آن را ریشه کن کرده باشد .و حاال دیگر با یق ری یم توان گفت که دور
تکان جهای 11
ر
نو «جنگ اعالم ناشده» ء بر ضد افغانستان همانند دوره های قبیل آن با افزودن قطره  ،قطره
بر م ربان سوخت کوره جنگ و بلند بردن غ رب محسوس م ربان حرارت آن به جریان افتاده است.
اکنون یم توان 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 افغای را با تمام قوا به جریان انداختند.
هم منابع نظایم اییتالف ب ری الملیل در افغانستان و هم تحلیلگران و کارشناسان امور امنی رت بر این
نقطه توافق نظر دارند که جنگ از قلمرو پاکستان به افغانستان صادر یم شود .در این رابطه یم
توان از اظهارات یک مقام بلند پایه نظایم امریکای و ن رب یگ از کارشناس زبده امور افغانستان و
ر
خارج مجلس سنای امریکا؛ از
منطقه در جریان ارزی رای وضع امنی رت افغانستان در کمیتۀ روابط
ر
اطالعای منابع بریتانوی که هم ری روز ها به مطبوعات درزکرد ؛ و از ارتباط توافقنامه
گزارش رسی
وزیرستان با تشدید ناآرایم های افغانستان که یک جنگساالر پاکستای از همان اول آن را توافق در
شبد جنگ در افغانستان
مورد دست کشیدن از جنگ با قوای پاکستای در برابر آزادی عمل برای پی ر
ارزی رای کرده بود ،به حیث تازه ترین مثال ها یاد آوری نمود.
شبد جنگ علیه افغانستان که
با تبارز دوباره پاکستان به حیث تخته خ رب القاعده و طالبان در پی ر
همه روزه نظامیان ناتو هم در آن قربای یم شوند ،پاکستان  ،از سوی جامعه ب ری الملیل تحت فشار
ر
روز افزون قرار گرفته است  .و ّاما جبال ر
تعهدای که به حیث ررسیک اییتالف مبارزه
مشف به رغم
با تروریزم بر عهده گرفته  ،نه توانسته و یا نخواسته است آن یج را که باید انجام بدهد  ،تحقق
ر
بخشد .جبال ر
تعهدای را که پاکستان
مشف هنوز هم بر رس دورایه وقت گذرای یم کند  :وی اگر
ً
ً
رسما و علنا برای مبارزه با تروریزم بر عهده گرفته است عمیل سازد نه تنها باید بر اهداف دکتورین
ر
خارج پاکستان تجدید نظر کند  ،بل باید خود این دکتورین را ن رب مورد تجدید نظر قرار
سیاست
ّ
ر
خارج به تضعیف نقش بلندپروازنه پاکستان در منطقه
دهد ؛ و اما  ،چن ری تجدید نظری در بعد
ر
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 رنبد با بنیادگرای اسالیم در پاکستان ن رب خواهد
بود.
با وجود آن که حکومت بوش هم از نظر داخیل هم از نظر ب ری الملیل در رابطه به قضیه عراق
سخت تحت فشار قرار دارد  ،ول ر
مشف خوایه نخوایه این را یم داند که امریکا هنوز هم یگانه ابر
ً
قدرت جهان است و بنأ خود را در این ذینفع نیم داند که کار را تا رویاروی مستقیم با امریکا و
غری آن بکشاند هم ری است که او تالش دارد تا همه تقص ربات را بر دوش افغانستان بیندازد
متحدین ر
و قربای را مقرص جلوه دهد .از سوی دیگر یم توان گفت که سیاست امریکا در افغانستان هم ری
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ً
همرایه و همنوای پاکستان نیم تواند به هدف برسد ؛ بنأ امریکا تا زمای که بدییل پذیرفتت تری در
مشف تولد نیابد ،کوشش را بر آن متمرکز خواهد ساخت تا به هر طریق ممکنه ر
برابر ر
مشف را به
ّ
غری بر این باور اند که
اجرای تعهداتش در امر مبارزه با تروریزم وادار سازد و اما  ،کارشناسان ر
ر
امکانای که در اختیار دارد برای تشدید مؤثر فشار بر
حکومت آقای بوش در این راستا باید از
پاکستان استفاده کند  .اگر چن ری نه شود  ،گمان نیم رود که دولت افغانستان کم از کم در تحت
ررسایط موجود بتواند در آینده نزدیک زمینه ها و عوامل نفوذ دوباره طالبان در مناطق معیت از
ر
گذاشی سالح و
افغانستان را برچیند و آن ها را چنان به کنج تجرید براند که حاض شوند پیشنهاد
پشت کردن به خشونت در برابر حق مبارزه سیایس مسالمت آم رب در چهارچوب اصول قانون
ً
اسایس را بپذیرند .به این ترتیب ظاهرا چنان به نظر یم رسد که در آرایش موجود تخته شطرنج
سیایس و نظایم نه باید انتظار حرکات رسی ع  ،قاطع و فیصله کن در چشم انداز نزدیک را داشت ؛
مگر این که یا قواعد بازی تغ ریب کند و یا این که امکانات نوی در پشت صحنه در حال تولد باشند.
ً
بنأ با توجه به آرایش موجود « تخته شطرنج» گمان نیم رود که مالقات های دو جانبه و سه جانبه
رهبان افغانستان ،امریکا و پاکستان که در روزهای گذشته در قرص سفید صورت پذیرفتند ،
میان ر
ر
چرخیس
چنان که هوای و فضای پیش و پس از مالقات ها هم نشان داد ،بتوانند منجر به تغ ریب
رسی ع در اوضاع گردند .تداب ربی 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
ر
داشی ر
ر
مشبک در مبارزه علیه
سبات ر ربی
نهادهای مدی در مبارزه بر علیه افراطگرای و تروریزم ،
ر
ترویزم و همکاری های بی ر
استخباری که رسان سه کشور در کاخ سفید روی آن توافق کرده اند،
شب
ر
صوری یم توانند به نتایج ر
مثبت بینجامند که پاکستان خود را ناگزیر بیابد تا تعهداتش
تنها و تنها در
را صادقانه به رس رساند و موانیع را که در این زمینه موجود اند  ،برچیند.
ر
اشتباهای که در پنج سال گذشته
غری باید از
همچنان افغانستان  ،امریکا و ن رب سایر کشورهای ر
جبان آن برنامه های مؤثر  ،منسجم و همه جانبه را هر یج
مرتکب شده اند درس بگ ربند و برای ر
ر
زودتر طرح و به منصه اجرا بگذارند  .تنها با کسب توفیق در این مس رب است که نه تنها گلیم گسبش
جنگ جمع خواهد شد و خنجرهای مداخالت مخرب خواهند شکست  ،بل با پی رشفت در تحقق
امر صلح  ،ثبات  ،امنیت و بازسازی افغانستان  ،این قربای خون ری خشونت  ،افراط گرای و تروریزم
 ،به مدل موفق مبارزه با تروریزم ب ری الملیل مبدل خواهد شد.
اگر ما بخواهیم تا جامعه ب ری الملیل به توقعات برحق افغای پاسخ مثبت بگوید  ،الزم است تا ما
ن رب سهم افغای خویش را برای برآورده شدن این توقعات ادا کرده بتوانیم و برای کسب چن ری توانای،
تمام ن ربوها و امکانات سازنده در افغانستان باید بسیج گردند .افغان ها برای دفع خطرات موجود و
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 بگ ربند ؛ مبارزه در این راه وجیبه میل همه ن ربوها 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 ر
سبات ر ربی های ضد افغای تمام خواهد
شد.این که چن ری وحدت افغای ضورت حی رای وضع کنوی است نیم توان شک کرد ؛ و این چ ربی
نیست که ما از دیگران توقع داشته باشیم تا آن را برای مان به ارمغان بیاورند.
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اگر گفته های جبال ر
مشف را تحلیل و ارزی رای کنیم در یم یابیم 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 یم دهد که سیاست ناپاک پاکستان در قبال
افغانستان تغ ریب نکرده است .پس باید از اشتباهات گذشته خویش بیاموزیم و با تقویت همبسته یك
ر
کوچکب و
و وحدت میل بر مبنای ارجعیت منفعت همه گای افغای بر هر گونه منفعت گرویه
ر
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 مطم ری و عبور ناپذیر ایجاد کرد.
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دسمب 2006
ر
امتیاز خوایه  -ررسم برای شورا
تقاضاهای وكالی شورا برای کسب امتیازات مال بلند آن هم در کشور فق رب و جنگزده ی مانند
افغانستان که نیم تواند بودجه عادی ر
دولت را هم از منابع داخیل تأم ری بکند ،نقاب از چهره بسیاری
از وکالی ولیس جرگه برداشت .استدالل آقای یونس قانوی رییس ولیس جرگه در مورد تزیید
ً
ر
منطف به نظر برسند  ،ول در اصل چ ربی جز تالش
امتیازات میل اعضای شورا  ،گرچه شاید ظاهرا
ر
ساخی اذهان عامه نیست .آقای قانوی گفته اند که تفاوت فاحش میان معاش اعضای
برای گمراه
قوه مقننه و اجراییه وجود دارد و ...
وکال اکبا" مهماندار میباشند و موکل ری آن ها که از
والیات یم آیند نزد وکیل خود مراجعه میکنند و این مساله مصارف نمایند گان مردم را ا فزایش
میدهد...
بهب است تا وکالی ر
در پاسخ به آقای قانوی باید عرض شود که به جای آمدن مؤکلی به کابل ر
محبم
ر
ر
در ماه یگ دو باری برای یگ دور روز به دیدار مردم حوزه انتخابای خود شان بروند و با اوضاع و
جریان امور در محالت آشنا گردند .آن مؤکلیت که به دیدار وکال یم آیند مردم عادی نیستند  .هر
ّ
کیس یم داند که مردم عادی حتا توان پرداخت پول کرایه برای تقبل سفر به کابل را ندارند .در این
صورت یم توان گفت که مهمانان بی ر
شب وابسته گان وکال و قدرتمندان محیل اند که از وکیل در
انتخابات حمایت نموده و برای کسب پاداش آن به کابل یم آیند و وکیل را برای اجرای امور خود
ً
ر
دولت یم برند تا به زور وی بعضا آب را رسباال رببند ...و
شان به حیث واسطه به ادارات مختلف
معلوم است که چن ری مهمانای خود قادر به پرداخت مصارف اقامت شان در کابل هستند .و اگر
وکیل از آنان بنابر مالحظات شخیص و خصوض به حیث مهمان پذیرای یم نماید  ،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 یم آیند ،در آن صورت ر
بهب است تا امکان آن فراهم ساخته شود که همچو مالقات ها در مقر
شورای میل انجام یابند.
آقای قانوی به جای حرکت با باد  ،باید متوجه مسوولیت های سنگیت باشند که به حیث رییس
طلت های عده ی که میخواهند با تطمیع وکال ،
ولیس جرگه بر عهده دارند؛ نه این که برای امتیاز ر
اعتبار پارلمان را به زمی بزنند ،توجیهات ر
اخباع کنند.
ر
تا جای که به معاش اعضای شورا مربوط یم شود  ،باید گفت که در واقع معاشات کنوی هم که
وکال در نخست ری جلسات پس از افتتاح شورای میل برای خود شان تع ریی کرده اند ،بیش  30مراتبه
باال تر از ر
معایس است که اکب مامورین دولت دریافت یم دارند .در حال حاض اکب مامورین دولت
تنها  50دالر معاش دارند در حال که مجموع معاش و امتیازات مال رت که یک عضو شورای میل
رهبی شورای
دریافت یم دارد ،ماهانه معادل  1600دالر امریکای است .البته امتیازات هیات ر
میل به مراتب از این مبلغ نب بی ر
شب است .و اگر چنان که برج وکال در تالش اند ،این معاش دو سه
ر
چند بی ر
شب ساخته شود ،این عدم تناسب بازهم باالتر خواهد رفت .در کشور فق رب و جنگزده
افغانستان  ،اعضای ولیس جرگه اگر نماینده گان واقیع مردم یم بودند و دلسوز برای مردم و کشور،
در آن صورت باید برای کاهش امتیازات بلند اعضای حکومت در حد متناسب با توان کشور و البته
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------76

در حدی که عضو حکومت بتواند زنده یك آبرومندانه ی داشته باشد ،سیع یم کردند  ،نه در افزایش
امتیازات خود شان .در ثای باید گفت که در کشورهای دیگر ن رب به طورعادی معاشات اعضای
حکومت نسبت به معاشات اعضای پارلمان بلندتر است.
خبنگاران از جلسه ی که با تالش شماری از وکال قرار بود دوباره مسأله امتیازات اعضا و
راندن ر
رهبی شورای میل در آن مورد بحث قرار بگ ربد ،و بحث روی مسأله پشت درهای بسته،
مقامات ر
نشان یم دهد که طراحان مسأله و هواداران شان خود یم دانستند که این عمل حیثیت و اعتبار شان
را نزد مردم از این هم پا ریی تر خواهد آورد.
ر
گرفی خواست اكبیت مردم كشور است و
این شیوه برخورد اعضای شورای میل نه تنها نادیده
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 ثروت و فقر و مرجع مبارزه برای عدالت اجتماع و پشتیبای از کوشش های قانوی
ر
عدالت و قانوگریزی.
در مبارزه علیه فساد باشد ،نه منبع سود جوی و سکوت در برابر تشدید ری
شگاف عمی رف كه میان مردم و دولت ایجاد گردیده و دشمنان صلح و ثبات از آن بهره برداری یم
كنند ،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 حال که در برابر چشم آنان یك ر
قش نازک به ثروت
های بزرگ دست یافته است .حقیقت این است که بسیاری از اعضای این ر
قش باریک ثروتمند ،
دارای های شان را با وسایل غ رب قانوی  ،از مدارک غ ربقانوی و در بسا موارد با دست زدن به اعمال
قابل پیگرد قانوی  ،به دست آورده اند  .تنظیم ساالران  ،جنگ ساالران و مافیای مواد مخدر  -که
ً
اساسا هم ری ر
در یک شبکه بغرنج در هم تنیده اند -در رأس این هرم ثروت قرار دارند.
قش که خود
را از تعقیب قانون مصوون یم داند  ،طاعون رسطای فساد و ناهنجاری را در رساپای دولت و جامعه
قش از نفوذ قوی در پارلمان نب برخوردار است و در صدد تحکیم ر
جاری ساخته است .این ر
کنبول
ر
خود برآن یم باشد .درست هم ری گروه است که در پشت ماجرای تحریک اشتهای امتیاز خوایه
بی ر
شب برای وکال قرار دارد.
طرز کار و راه و روش پارلمان کنوی  ،که بر اساس قانون اسایس جدید انتخاب گردیده است  ،یم
تواند اثر مهیم بر چه گونه یك فرهنگ پارلمای و در مجموع فرهنگ سیایس جامعه افغای بر جا نهد.
کج که اکنون نهاده یم شوند  ،ممکن است فردا تمایم این بنا را چنان کج کند که درست
خشت های ر
کردنش بسیار بسیار دشوارتر شود .به هم ری 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 افغای  ،علیه روند لغزیدن پارلمان در دام عنکبوت مافیای ویرانگری که از خون مردن
تغذیه یم نماید  ،مبارزه کنند .آنای که تنها از ترس از دست دادن کریس و مقام در پارلمان با جریان
منحرف سودجویان هم آواز شده اند  ،ن رب باید مسوولیت های خود را بدانند و باید تا دیر نه شده
است از این جریان فاصله بگ ربند.
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رفبوری 2007

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
ی
ادی و فرهنیک؛
تقسیم سایتآسمای به سه بخش مستقل  -سیایس  ،اجتمایع ؛ هبی  ،ر
نشات به زبان آلمایی
ر
باور ما در مورد یضورت حی یای تحول فکری و فرهنیک و اهمیت کار پیگب روشنگرانه در اینمسب
موضع مستقل ما در قبال حکومت و مخالف یی آن
کار ما در کدام سمت ها بی یشب متمرکز خواهد بود
I
آسمای که نخست به شکل مجله سه ماهه ( فصلنامه ) پا به عرصه وجود نهاد و نزدیک به  9سال
ر
به ر
پاگرفی رسانه های آزاد در داخل افغانستان  ،الزم دانست
نشات خود ادامه داد ،در فرجام با
تا نقش و جایگاه تازه خویش را در خانواده رسانه های جمیع افغای چستجو یم نماید .از جمله به
همی جهت و با توجه به رشد رسی ع کاربرد ر
انبنت در افغانستان  ،ما مصمم شدیم تا با اعالم پایان
ر
ر
ر
ر
ر
نشات فصلنامه آسمای ،تمام توان خود را روی نشات انبنت آسمای متمرکز بسازیم647689 .
بار مراجعه به صفحه آسمای در سال  ، 2006و افزایش روز افزون شمار خواننده گان و شمار
انب رنت  ،جهت ر
برنشات ر
مراجعات به صفحه آسمای نشان یم دهد که تصمیم برای تکیه ر
گسبش
شمار خواننده گان و بازتاب به موقع رویدادهای افغانستان و سازماندیه به مباحثات روی مسایل
حاد و اسایس کشور  ،کار در ر
ست بوده است.
با توجه به حساسیت کنوی اوضاع افغانستان و با در نظر داشت شکایات شمار کث ربی از خواننده
گان از تراکم بیش از حد مواد در صفحه آسمای و دشواری در دریافت مطالب مورد عالقه ،از آغاز
سال  2007صفحه ر
انب رنت آسمای به دو بخش با نشای های جداگانه و مستقل تقسیم گردید  -اول
برای مباحثات روی مسایل اسایس امروز و فردای افغانستان و دویم برای هب  ،ادبیات و فرهنگ .
به هم ری ترتیب در پایان رفبوری سالجاری صفحه آسمای به زبان آلمای زیر نام
»«Germanasamaiن رب به کار آغاز کرد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78

البته ما بر این نکته واقف هستیم که شاید شماری از خواننده گان که به بخش های گوناگون ر
نشات
آسمای 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 نشای جداگانه مراجعه بنمایند؛ ول روشن است که این تقسیم،
ر
پافی مطالب مورد عالقه را در هر ر
بخیس که باشد ساده تر یم سازد.

II

آسمای بر این باور است که راه درست  ،با ثبات و مطم ری حل مسایل موجود ،غلبه بر عقبمای
قرون و تأمی رشد اقتصادی  ،اجتماع  ،سیایس و فرهنگ افغانستان و تأمی ررسایط ر
بهب زنده یك
ر
ر
برای مردم افغانستان زمای گشوده شده میتواند که جامعه افغای 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 م ربان منابع طبییع نه  ،بل با معییار توانای های فکری  ،م ربان دانش و
اطالعات و مهارت های باشنده گان آن ها محاسبه یم شود  ،بی ر
شب از پیش اهمیت کسب یم کند.
ر
ساخی دریچه ها در مس رب چن ری
به هم ری علت است که کوشش های آسمای روی گشایش و فراخ
تحول 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 م رباث های ارزنده و
پسندیده این تاری خ و پیشینه ارج یم نهیم 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 انسای
فرهنگ باستای ما به یگ از منابع مهم تحول فکری و فرهنگ مورد نظر مبدل شده میتواند.
آسمای در ع ری زمای که به ارزش های عال و جهانشمول ر
بشی ارج واال قایل است و نوسازی معاض
افغانستان را برابر با ویژه یك ها و توانای های جامعه افغای و در راستای ایجابات و امکانات جهان
امروز یک امر حی رای برای بقای افغانستان به حیث یک کشور و افغان ها به حیث یک ملت یم داند
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 ر
گسبش داد و
تعمیق بخشید.
III
آسمای به آینده ی یم اندیشد 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 اجتماع نسبت به همدیگر ،در کنار هم و با همدیگر در صلح و صفا زنده یك
کنند .ما گرایش های فرقه ی  -بر اساس تبار  ،قبیله و قوم  ،زبان ،سمت و مذهب و امثالهم و به
خصوص گرایش های تند و افرایط و به هم ری سان همه اشکال تبعیض و امتیاز بر اساس تعلق
ر
مذهت و دیت را  -که خوایه نخوایه به نفاق  ،اختالف و دشمت میان
سمت ،
اتنیک  ،زبای ،
ر
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باشنده گان افغانستان دامن یم زنند  ،خطرآفرین  ،غ ربعادالنه و مخالف منافع و مصالح همه گای
ر
منتش نه شده و نه خواهد شد .البته
مطالت
یم دانیم و به هم ری دلیل در صفحات آسمای چن ری
ر
ر
منطف و متمدن بر مسایل و دشواری های موجود بر رس راه مبدل شدن
این به معنای بحث علیم و
ما به یک ملت واحد  -در معنای معاضش  -نیم باشد.
آسمای نه از حکومت بررساقتدار پشتیبای یم کند و نه هم در مخالفت با آن قرار دارد .ما ع ری موضع
را در برابر اپوزسیون سیایس حکومت ن رب داریم  .و ّاما  ،با توجه به این که روند پ ربیزی دولت معاض
در افغانستان  ،امریست ضوری برای رفع بحران و رسیدن به صلح و ثبات و تأم ری ررسایط برای
بازسازی افغانستان و در این راه هزار و یک مسأله و مشکل موجود اند  ،به باور ما الزم است تا به
ر
کاست های این روند  ،با آن با خونشدی ،احتیاط و احساس مسؤولیت برخورد نمود –
رغم همه
ر
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 سیایس
ّ
در افغانستان هنوز در سطج نیست که حتا ن ربوهای که صادقانه به دیموکرایس باورمند اند -در
ّ
کردار چه که حتا از دیدگاه نظری هم -دیموکرایس را خوب نماینده یك بکنند .فرهنگ پسمانده
سیایس و رسانه ی در کشور از ما میطلبد تا به حیث یک ر
نشیه آزاد بکوشیم تا گفتار و کردار
دولتمداران و سیاست مداران را زیر ذره ب ری قرار داده و هر آن گفته و کرده بازیگران عمده صحنه
سیاست را که مخالف ارزش ها و موازین آزادی  ،حقوق ر
بش  ،دیموکرایس  ،عدالت اجتماع ،
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 ر
بش  ،دیموکرایس  ،عدالت و همبسته یك اجتماع با این باور
و آرزومندی که با تحقق این ارزش ها و موازین  ،امکانات  ،ررسایط و زمینه ها برای زنده یك مؤافق
به حیثیت و شأن انسای برای مردم افغانستان فراهم شده میتواند  ،پشتیبای یم نماییم ؛ ول ،
آسمای به حیث یک ر
نشیه آزاد و مستقل فرهنگ  ،این وظیفه را نه دارد تا برای حل مسایل موجود
و رسیدن به فردای افغانستان برنامه ارایه کند .ارایه چن ری برنامه ها وظیفه احزاب سیایس است .
به حیث یک ر
نشیه روشنگر وظیفه ما این است تا برنامه های را که در این زمینه ارایه یم شوند مورد
بحث و نقد قرار دهیم و افق های دید و تفکر را در سمت ایجابات معاض ر
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 سیایس و اندیشه ی که همه روزه در ر
نشات تصویری
 ،شنیداری ،مطبوع و ر
انب رنت بازتاب های آن قابل تشخیص اند نشان یم دهد که هنوز هم نوع 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 ن ربوهای هوادار صلح  ،دموکرایس  ،تجدد  ،عدالت اجتماع و وحدت میل
یم گردد.
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آسمای بر این باور است که ر
گسبش تماس  ،شناخت متقابل و همکاری سازنده میان روشنفکران
افغان مبتت بر اصول بردباری در برابر مخالفی اندیشه ی و ر
احبام متقابل و دیالوگ میان دارنده
ر
گان دیدگاه های گوناگون  ،ظرفیت ها برای غلبه بر نتایج و پیامدهای جنگ تبایه آور روای سه
دهه اخ رب را مضاعف یم سازد .به هم ری جهت است که آسمای پیوسته کوشیده است تا م رببان
گفت و شنودها میان دارنده گان دید گاه های گوناگون باشد.
در این میان آسمای کوشش های خویش را در زمینه های زیرین بی ر
شب از پیش متمرکز خواهد
ساخت:
تمرکز کار روی سازماندیه مباحثات و گفت و شنودها در رابطه به مسایل اسایس و رسنوشتسازر
ساخی راه ها و وسایل برونرفت از بحران دراز مدت و تأم ری
در جامعه افغای به منظور روشن
حرکت با ثبات جامعه افغای در مس رب رشد و تکامل اقتصادی  ،اجتماع  ،فرهنگ و سیایس
ر
ر
ساخی
برداشی موانع و دشواری ها از رس راه
افغانستان و تأم ری عدالت و رفاه اجتماع در کشور و
ملت -دولت باثبات ،توانا و توانای آفرین؛
معرق آخرین دستآوردهای دانش  ،هب  ،ادبیات و فرهنگ معاض جهای به ویژه به کومکمعتب تحصیالت عال کسب
کادرهای جوان افغان که درکشورهای پی رشفته جهان در دانشگاه های ر
نموده و توانای و صالحیت علیم اجرای چن ری کاری را دارند؛
 رگسبش گفت و شنود میان بخش های گوناگون روشنفکران و فرهنگیان افغانستان ؛
کوشش در راه وساطت اطالعات باوری و ارایه تصویر واقعبینامه از اوضاع در افغانستان و مس ربانکشاف آن برای افغان های مقیم در خارج.
VI
حقیقت تلخ این است که با وجود انزجار ر
گسبده 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 سده کامل در ر
می جامعه بودند و در آن روح تجدد و بیداری یم دمیدند
در اثر فاجعه های پی یای سه دهه اخ رب به حاشیه پرتاپ شده اند و تا هنوز هم نه توانسته اند از این
ناکایم های درس های الزم را فراگ ربند و جایگاه شایسته و اثرگذاری را در جامعه کسب کنند .با آگایه
از وسعت و عمق وظایف گرای که روشنفکران و فرهنگیان افغان در مرحله رسنوشتساز میل بر دوش
دارند  ،و با آگایه کامل از محدودیت ها و دشواری های که در این مس رب موجود اند ،آسمای آرام و
ری رس و صدا دهه تازه ی از کار و کوشش را آغاز یم کند و از شما امید همرایه و همکاری دارد-
همکاری و همرایه که در آن همیشه دریچه دید و ارزی رای انتقادی از کار آسمای ن رب باز بوده و از این
پس ن رب باز خواهد بود.
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ٔ
حفره های سیاه صحنه سیایس افغانستان
( ی
برچ نکات در مورد بحران جاری افغانستان)
وضع کنوی افغانستان یج گونه است  :آیا این وضع عادی است و یا بحرای؟
هرگاه وضع کنوی افغانستان یک وضع بحرای است ،پس اول ری وظیفه ی 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؟ر
ساخی این بحران کدام کارها را انجام داده ایم و کدام کارها هنوز انجام
ما تا کنون برای برطرفنه شده اند؟
کدام عوامل و ن ربوها ما را به طرف بحران یم کشانند و کدام عوامل و ن ربوها ما را برای برون رفتاز بحران یاری یم کنند؟
با توجه به توسعه ساحات متشنج و نا امن و تداوم و تشدید جنگ  ،حضور شمار کث ربی از گروه
های مسلح غ ربقانوی  ،ناتوای ها دولت  ،رسدرگیم ن ربوهای سیایس  ،افزایش نارضای رت ها و بسا
ر
صوری نمیتوان عادی تعریف کرد.
عوامل دیگر ،وضع در افغانستان را به هیج
شگ نیست که بحران جاری در افغانستان زاده عوامل متعدد داخیل  ،منطقه ی و جهای است.
ناگزیر است تا واقعیت های
تا جای که به عوامل جهای و منطقه ی ارتباط یم گ ربد ،افغانستان ً
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 افغای 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 یم شود  ،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 اصول
ً
اصال مورد توجه قرار نگرفته است و یا ر
کمب مورد
پاسخ بدهیم .در این جا تنها بر آن یج که تا کنون
توجه قرار گرفته است  ،کوتاه اشاره یم نماییم:
آیا یم شود دیموکرایس را توسط عناض و گروه های ضد دیموکرایس پ ربیزی کرد؟--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82

آیا یم شود تجدد و تحول را توسط عناض و گروه های محافظه کار تحقق بخشید؟آیا میتوان هنجار و قانونیت را به دست عناض و گروه ها ی که هنجار ناپذیری شان را بار بار ثابتساخته 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 ی است برای طرح یک اندیشه اسایس نو جهت
دریافت راه برنرفت از بحران موجود .در این رابطه سه مسأله کلیدی موجود اند:
- 1اگر به صحنه سیایس افغانستان نظر کنیم  ،با یک نگاه میتوان تشخیص داد که جناح های
ً
درگ رب در جنگ های میان سال های  ، 2001-1992بر صحنه سیایس کشور کامال مسلط اند؛
رهبان سیایس و نظایم این جناح ها هم همان های اند که مهر حوادث آن دوره را بر جب ری دارند .
ر
ر
سپتامب با تبارز چهره های جوانب در میان برج گروه ها  ،سخن از تبارز «نسل
گرچه پس از 11
ر
دوم مجاهدین» به میان آمد ،ول در عمل تاکنون این « نسل دوم» نه توانسته است تا نسل قبیل
رهبی گروه های مربوطه شان را برعهده گرفته  ،اندیشه ها و برنامه
را به « تقاعد» سوق داده و ر
های نو را طوری که در نهایت منجر به تشکل یک ن ربوی محافظه کارمیانه رو گردد  ،ارایه دهد.
آیا عناض مورد نظر توانای آن را دارند تا با توجه به وخامت اوضاع در کشور  ،ر
نقیس را که از آنان
توقع برده یم شود ایفا بکنند؟
ً
- 2از سوی دیگر ی
گرج تا کنون ده ها حزب و سازمای که خود را رسما متعهد به دیموکرایس اعالم
سبی نموده و ابراز موجودیت نموده اند ،ول هیچ یک از این احزاب
کرده اند  ،روند ثبت قانوی را ی
و سازمان ها نه توانسته اند تا به ن ربوی قابل محاسبه در صحنه میل مبدل شوند .فقدان ن ربوی
سیایس تجددگرا ،ملت گرا ،عدالتخواه  ،هوادار دیموکرایس و دارای نفوذ و توان رسارسی افغای
یگ مظاهر بارز « حفره سیاه» صحنه سیایس افغانستان به شمار یم رود که باعث هدر ر
رفی چانس
ها و فرصت ها یم شود .این در حال است که تجددخوایه در افغانستان سابقه یک قرنه دارد و
چندین نسل از افغان ها در این راه مبارزه کرده اند .این در حال است که شکست احزاب و تنظیم
های پ ربو 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 ن ربوی های تجدد طلب ،
عدالتخواه و هوادار دیموکرایس  ،به حیث وارثان حقی رف نهضت های ر
مشوطه خوایه افغانستان ،
با سطح دانش  ،تفکر  ،برنامه و تشکل معاض دوباره در صحنه سیایس افغانستان تبارز نموده و در
مس رب برنرفت جامعه افغای از بحران و بنیادگذاری فردای مطم ری نقش سازنده ی را ایفا نمایند .در
این رابطه به خصوص نقد بنیادی و بدون مالحظه اندیشه ها  ،برنامه ها و عملکردهای ن ربوهای
چپ ایدیولوژیک  -به ویژه حزب دموکراتیک خلق افغانستان که یک دهه حاکمیت را در دست
داشت -از اهمیت بسیار برخوردار است؛ ن ربوهای چپ ایدیولوژیک  -چنان که تجربه حاکمیت حزب
ر
فروپایس مدل های که این ن ربوها
دموکراتیک خلق نشان داد -رو به توتالیتاریزم و خشونت داشتند و
از آن الهام یم گرفتند ،نشان یم دهند که اگر هم آنان فرصت پیمودن راه مورد نظر شان را یم داشتند
باز هم آن راه ها به ناکجا یم رسیدند .
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- 3آیا ممکن است تا همه ن ربوهای افغان رت که به صورت بالفعل و یا بالقوه در رفع بحران ذینفع اند
و میتوانند در این مس رب عمل کنند ،انسجام یابند و در کنار هم قرار بگ ربند؟
در حال که هنوز یک نظریه در مورد اساسات اندیشه ی و برنامه ی ایجاد چن ری ن ربوی وجود
نه دارد ،تنها حدس و گمان و ابراز امیدواری برای تبارز چن ری ن ربوهای نمیتواند  ،هیچ مسأله ی را
حل بکند .همچنان طرح تفاهم میان ن ربوهای ضد بحران تنها در حدود فرضیه ها و نصایح و
ر
کشت آمال مردم افغانستان را به رسمبل مقصود برساند؛ بل پیش از هر کاری
صوابدیدها نمیتواند
الزم است تا مفهوم تفاهم ب ری االفغای 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 ن ربوهای ذینفع در
تفاهم ب ری االفغای ،این نظریه باید در سطح برنامه ی و اقدام سیایس 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 ی سهم خویش را در طرح
و حل مساییل که به آن ها اشاره شد  ،ایفا بکنند .همچنان رسانه های جمیع افغای میتوانند با طرح
این مسایل آن ها را در محراق توجه جامعه قرار دهند.
با توجه به هم ری ضورت است که آسمای در نظر دارد تا روی مسایل یاد شده و به ادامه بحث «
یج بایدکرد» و « یم خواهیم ملت شویم و یا جمع پراگنده ر
باق بمانیم»  ،بحث تازه ی را برای روشن
ر
ساخی تعریف بحران جاری ،عوامل 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 اسایس این بحث خواهد بود که میتوان
آن را به سه بخش تقسیم کرد:
 ررسایط و مقدمات همسوی و همکاری ن ربوهای ذینفع در رفع بحرانتعریف مفهوم « تفاهم ب ری االفغای» ررسایط و مقدمات تبارز ن ربوی میانه رو و هوادار دیموکرایسما همه روشنفکران ،فرهنگیان و شخصیت های صاحبنظر سیایس را فرایم خوانیم تا در این مباحثه
ر
ر
ساخی راه رستگاری میل ایفا نمایند.
اشباک نموده و سهم انسای و افغای خویش را در روشن
طوری که در آغاز گفتیم  ،اول ری وظیفه ی 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 هم ری جا آغاز خواهیم کرد ،تا بر مبنای
آن در بخش های بعدی بحث بتوانیم راه ها و وسایل برونرفت از بحران را که هدف اسایس است،
جستجو کنیم.
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مصالحه میل  ،همدیگر ر
بخس و یا عفو عمویم !؟
چند پرسش
سمت رفت که دیده بان ر
آیا در قبال قضیه جنایات باید در ربش و سازمان های همانند آن نشان یم
دهند ؟
چرا این سازمان ها اسناد و مداریك را که ماش ری تولید جنایت و جنایتکار را برمال بسازند ارایه نیمدهند؟
 روقت از دستی رای به حقایق سخن یم گوییم آیا حامیان طرف های درگ رب در جنگ ها در افغانستان
حاض اند تا همه آرشیف های خود را باز کنند 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 کنوی سیایس یج
بوده است ؟
مخالفت ها
منشور تصویب شده توسط ولیس جرگه که اکنون از سنا ن رب گذشته است  ،مخالفت های را
برانگیخته است؛ ول  ،این مخالفت ها همه دارای منطق و اهداف واحدی نیستند:
ر
ر
ر
کاست های جدی و بنیادی را در این سند برجسته
حقوق و قانوی
حقوق از نظر
کارشناسان زبدهساخته 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 یک نظریه جامع برای حلر
حقوق و قانوی مورد برریس قرار بگ ربد؛
بحران و رفع نتایج و پیامدهای آن و با رعایت دقیق موازین
سبده شوند ،
عده ی بر این باور اند که همه مجرم ری ( نه تنها جنایتکاران) باید به دست قانون یمحاکمه شوند و متناسب به اعمال خود و احکام قانون مجازات شوند؛ ول مشکل این عده در آن
است که نمیتوانند ن ربوی را نشان بدهند که قادر به اجرای این معمول باشد  ،ری آن که ثبات و
امنیت کشور با مخاطرات بی ر
شبی مواجه گردد ؛ چنان که مصوبه شورا و جریانات متعاقب آن نشان
یم دهد ،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 ی جنایت چ ربی است که «دگرتباران» انجام داده اند  ،نه جنایتکار «همتبار» خودشان؛ر
سمت و زبای به این مسأله یگ از موانع جدی بر رس راه اقدامات
مذهت ،
متأسفانه برخورد تباری ،
ر
مقتیص قانوی برای پیگرد متهمان است؛
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عده ی هم در تالش اند تا گرز اتهام جنایات را بر رس همه کسای که آنان را مخالفان اندیشه ی ،سیایس و سازمای خود یم پندارند ،بکوبند و خود را همانا مسیح موعود معرق نمایند  -ر
ناج نورای
 ،مقدس و بری الخطا.
گفته یم شود که رییس جمهور کرزی منشور را جهت برریس به کمیسیوی راجع ساخته است؛ و ّاما
 ،اگر هم رییس جمهور از جمله با توجه به دالیل قوی حقوق رت که کمیسیون میتواند در اختیارش
ر
مسبد نماید ،و به این ترتیب
قرار دهد ،از توشیح مصوبه مجلس ری شورا امتناع ورزیده و آن را
مشکالت نه چندان اندیك را که از این ناحیه میتواند با آن مواجه شود بر دوش بگ ربد ،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
ر
ر
نادرست های آن مشکل
ساخی
باید توجه داشت که تنها مخالفت با منشور مصوب شورا و ثابت
ر
را حل نیم کند؛ بل شکل دیه بدیل درست در برابر آن وظیفه مهمب از مخالفت است .نخست باید
ً
واقعا منشور مصالحه و ر
آشت میل است و یا کم از کم مبادی این امر را در خود دارد
دید که این سند
یا خ رب؟
ر
اخالق ،
در این که افغانستان برای برونرفت از بحران و زدایش نتایج و پیامدهای جنگ  ،به نف
فکری و اجتماع خشونت و جنگ و ارایه یک طرح جامع اندیشه ی و سیایس توانا برای درهم
ر
شکسی دور و تسلسل منف نیاز دارد  ،نمیتوان شک کرد:
ر
شکسی استقطاب ها را باز کرده و آن را با همبسته یك و همگرای تعویض
اندیشه ی که بتواند راهکند و به این ترتیب تنوع موجود در جامعه افغای 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 ی که پیامدهای مخرب فکری و روای جنگ را بزداید و وقار و اعتماد به نفس را در افغانها احیا کند ؛
اندیشه ی که تکب عقی ردی  ،فکری و سیایس را به حیث یک امر عادی بپذیرد و با ترغیب گفت و
شنود  ،ر
احبام متقابل و بردباری میان دارنده گان افکار گوناگون  ،این تکب را به محرک فرهنگ تفکر،
منبع غنای فکری و سد اسایس در برابر بازتولید استبداد فکری و فرهنگ ،مبدل سازد؛
اندیشه ی که از تجدد  ،دیموکرایس  ،عدالت و رفاه اجتماع یک تعریف افغای ارایه کند و یا درواقع 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 ی و سیایس را منظور
نماید.
این است حد اقل آن یج که توقع یم رفت سندی تحت نام « منشور مصالحه و ر
آشت میل» به آن
ر
اخالق،
ها پاسخ بگوید .و البته که در چهارچوب این نظریه جامع میتوان برای مسأله مسؤولیت های
ر
رهبان و گروه های درگ رب در منازعات و یج گونه یك برخورد با متهمان به ارتکاب
سیایس و حقوق ر
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بشیت و ن رب برریس تخیط های سیستماتیک خشن از حقوق ر
جنایات جنگ و جنایات علیه ر
بش ،
مناست را جستجو نمود -راه حل های که نه حقوق قربانیان زیرپا شود ،نه از عدالت
ن رب راه های حل
ر
چشم ر
پویس شود و نه هم تهدید جدی را به صلح و ثبات در افغانستان متوجه سازد ،بل دستی رای
به حقایق و تحقق عدالت به حیث ممد تأم ری حاکمیت قانون ،ثبات و امنیت و ضمانت عدم تکرار
توسل به خشونت و جنگ در حل مسایل اجتماع و سیایس  ،مد نظر قرار داده شود ؛ آن هم
ر
درشت را در تاری خ میل ترسیم کند  :جنایتکار ولو هر قدر ن ربومند هم باشد  ،نمیتواند
طوری که مرز
از چنگال قانون و عدالت فرار کند...
ول متأسفانه سندی که شورای میل تحت نام « منشور مصالحه و ر
آشت میل» تصویب کرده است
 ،از نظر اندیشه ی به هیچ یک از پرسش مهیم که به آن ها اشاره شد نیم پردازد.
جنوی نام برده شده است ول برای حل مسأله نه از این تجربه
در این سند گرچه از تجربه افریقای
ر
 از جمله تقاضای عفو ،راعباف به جنایات و ابراز کامل حقایق  ،معذرتخوایه از قربانیان ،و برریس
عادالنه و مصلحانه تقاضا عفو - ...استفاده شده است و نه هم میکان ربم پذیرفتت دیگری ارایه
گردیده است.
دقیق که نگریسته شود  ،این سند همدیگر ر
بخیس و ر
آشت میان طرف های درگ رب در جنگ ها و
منازعات سه دهه اخ رب هم نیست .در این سند کسای که خود و ایدیولوژی ،سیاست و عملکردهای
خود شان را در هاله تقدس پیچیده اند ،برای دیگرای که زمای در طرف مقابل آنان قرار داشته اند
و یا امروز در برابر دولت یم جنگند ،در صورت دست کشیدن از جنگ  ،عفو و مصونیت از پیگرد
عدل و قضای را وعده یم دهند.
ر
حقوق
در این سند و در استدالل های که طراحان و طرفداران آن ارایه یم دارند  ،از یک اصل ساده
صاف و ساده چشم پ ر
ویس شده است :جنایت عمیل است که در قوان ری نافذه میل و یا ب ری الملیل
جنایت تعریف شده باشد؛ حال کیس که مرتکب این عمل یم شود -ضف نظر از تعلقات قویم ،
حزی و ضف نظر از این که انگ ربه وی در ارتکاب جنایت
زبای ،دیت ،
ر
مذهت  ،فلسف ،سیایس و ر
ر
یج بوده باشد  ،جنایتکار نامیده یم شود .به عبارت دیگر جنایت یک مقوله حقوق است و با هیچ
استدالل دیت  ،مذهت ،فلسف،ایدیولوژیک ،سیایس  ،حزی و امثال آن قابل رتبیه و چشم ر
پویس
ر
ر
ر
نیست .به هم ری دلیل است که نباید به متهمان ارتکاب جنایات جنگ و جنایات علیه بشیت ،اجازه
مذهت و یا آرمان های ایدیولوژیک سیایس،
داد تا با پنهان شدن در زیر عبا و قبای مقدسات دیت و
ر
از چنگال عدالت فرار بکنند.
اگر متهمان به ارتکاب جنایت جنگ و جنایات علیه ر
بشیت بتوانند از چنگال عدالت فرار کنند و بدتر
از آن خود و جنایات خویش را در هاله تقدس قرار دهند و بر مسند کریس ها و مقامات ر
دولت هم
ر
باق بمانند ،شگاق که وجود آن هم ری اکنون میان مردم و دولت مشهود است  ،میتواند چنان
ر
ساخی « دولت میل» و یا « ملت -دولت»  ،را با موانع
توسعه و تعمیق یابد که روند تحقق پروژه
جدی مواجه بسازد .برای رسیدن به چن ری نتیجه گ ربی نیاز به یک خروار استدالل تیوریک نیست-
بیایید باری قضیه را به صورت صاف و ساده از چشم هموطنای که از مفاهیم تیوریک رسدرنیم
آورند بنگریم :کسای که به ارتکاب جنایات سنگ ری متهم اند  ،کسای که به بدترین اشکال بر زنده یك،
حیثیت و ناموس مردم تجاوز کرده اند ،نه تنها از هرگونه بازخواست معافیت و مصوونیت یم یابند
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 ،بل با تفاخر خود و اعمال شان را در هاله تقدس هم یم پیچند و با اتکا به زور و مقایم که دارند،
تکب روی سینه قربانیان جنایات خویش و روی سینه بازمانده گان آنان به مارش ظفر
شخ شخ و با ر
یم پردازند؛ در آن صورت این قربانیان و بازمانده گان آنان که اکبیت مردم افغانستان را احتوا یم
کنند ،با یج چشیم باید به نظایم که چن ری ظلیم را ممکن یم سازد و به آن اجازه یم دهد بنگرند و
در باره آن یج گونه باید داوری بکنند؟!
ٔ
با قضیه جنایات یچ گونه باید برخورد نمود؟
ّ
جالت را در مورد برریس همه جنایات در تاری خ قرن بیستم افغانستان و حتا ماقبل
کسای مطالبات ر
ر
آن را مطرح کرده اند؛ ول چن ری مطالبای در عمل چ ربی 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 اخ رب 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 چن ری چ ربی غ ربعمیل است.
ر
قبل از همه باید روشن ساخت که جنایات جنگ و جنایات علیه ر
حقوق ب ری
معتب
بشیت در اسناد ر
الملیل تعریف شده اند و جنایات سنگ ری و سازمانیافته را احتوا یم کنند .تا کنون در این رابطه کسای
مورد پیگرد ب ری الملیل قرار گرفته اند که مسوولیت تصمیم گ ربی  ،تدارک  ،سازماندیه و اجرای این
جنایات سنگ ری را برعهده داشته اند -نه هر فردی که تفنگ در دست داشته و یا فرمانده دست
ر
کشی زده است .متهمان عمده و رسشناس و
چندم بوده و به امر مقام باالتر از خود دست به
ً
ر
هواداران شان در این مورد قصدا مغالطه یم کنند 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.
ً
ر
متفاوی هستند.
در ع ری زمان باید توجه داشت که تأم ری عدالت و انتقام گ ربی مفاهییم کامال
انتقامگ ربی  ،خوایه نخوایه انتقامگ ربی را در یی دارد .حال آن که هدف از تأم ری عدالت در نهایت
امر تأم ری منافع و مصالح همه گای است.
عب و ر
در این شگ نیست که برریس جنایات و حقیقت یای هر چه وسی ر
کاملب در مورد این فاجعه
ر
عبت فر ر
امویس ناپذیر شود و مرزی که آن گذشته پراز فاجعه و مصیبت را به
عظیم  ،باید درس ر
گذشته بدون برگشت مبدل بسازد .حقایق برریس شده و تثبیت شده در این مورد باید ثبت حافظه
میل شوند و مرز رسخ نباید ها چنان روشن باشند که سقوط دوباره به چن ری گمراهه های فاجعه آور
را ناممکن بسازند.
صلح ،امنیت و ثبات پایدار را نیم توان بدون تحقق قانونیت و عدالت و جنایت زدای از دولت و
سیاست نیم توان تأم ری کرد .و ّاما  ،با توجه به واقعیت های موجود ناگزیر باید پذیرفت و گفت که
اوضاع و ررسایط کنوی حکم یم کند تا یج گونه یك برخورد با مسأله جنایات به حیث جزی از نظریه
و برنامه میل برای رفع بحران مدنظر گرفته شود و شکل آن هم متناسب با هم ری نظریه و برنامه
تع ریی 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 « ر
کمبین انتظارات از مصالحه» مطرح شدند ،به وفاق
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ر
مباحثای به انحراف کشانیده نشوند ،باید کارشناسان برج مفاهیم
دست یابد .ول برای آن که چن ری
بنیادین را به زبان ساده توضیح و ر
تشی ح نمایند.
به گونه مثال در اکب ابراز نظرها و تبرصه های که در رسانه ها ر
منتش یم شوند ،میتوان دید که ابراز
ر
حقوق قابل پیگرد عدل و قضای را از مسوولیت سیایس و
نظر کننده و نویسنده مسوولیت
ً
ر
مسوولیت سیایس را از مسوولیت اخالق تفکیک نکرده است و یا اصال بر تفاوت میان آن ها واقف
نبوده است.
رهبان احزاب  ،تنظیم ها و سازمان ها -یج آن های که در یگ از مراحل بحران در
شگ نیست که ر
کریس اقتدار قرار داشته اند و یا در قدرت سهم داشته اند یا هم اپوزسیون سیایس 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
رهبان باید مسوولیت سیایس آن
 ،نیم توان آن ها را نادیده انگاشت .به هم ری لحاظ است که این ر
رهبی شان واقع شده است بپذیرند و از بابت از مردم افغانستان -از جمله اعضای
یج را که در تحت ر
رهبی شان -معذرت بخواهند .این احزاب  ،تنظیم ها و
احزاب  ،تنظیم ها و سازمان های تحت ر
سازمان ها هم برای اثبات وفاداری شان به مردم و وطن و به مثابه اثبات وفاداری به اصل رجحان
رهبان خود را وادار
منافع و مصالح همه گای بر منافع و مصالح اندیشه ی  ،سیایس و حز ری  ،باید ر
رهبی شان واقع شده است  ،بپذیرند و از زنده یك
سازند تا مسوولیت سیایس آن یج را که در زمان ر
سیایس کنار بروند ؛ و در غ رب آن کنار گذاشته شوند و اگر به ارتکاب جنایات جنگ متهم باشند  ،باید
سبده شوند .احزاب  ،تنظیم ها و گروه های که به این امر
همانند دیگر متهمان به دست قانون ی
ینبدازند  ،باید از سوی ذهنیت عامه مورد فشار قرار گ ربند و در نهایت امر به تجرید کشانیده شوند.
ر
ر
اخالق بسیار ر
حقوق دارد نه
گسبده تر است .این گونه مسوولیت نه پیامد
و ّاما  ،دامنه مسوولیت
ً
ً
هم الزاما پیامد سیایس  .این مسأله شخص با وجدان خودش است .مثال اعضای حزب و یا تنظییم
که در دوره حاکمیت آن بر حقوق و آزادی های مردم تعرضات ر
گسبده و سیستماتیک به عمل آمده
ً
است ولو این که اکبیت مطلق شان در اتخاذ این تصامیم سهیم نداشته بوده باشند و شخصا هم
عمیل را که بتوان آن را جرم تعریف کرد انجام نه داده باشند ،باز هم نمیتوانند بگویند که آن ها
ر
اخالق ندارند اگر با آن
الاقل در این رابطه هیچ مسوولیت اخالق رت هم ندارند .اینان مسوولیت
سیاست ها و کردارها به نحوی که برای شان ممکن بوده باشد ،مخالفت کرده باشند .این مسأله ی
است که کم و بیش در مورد تمام احزاب و تنظیم های درگ رب در بحران های خون ری افغانستان تا این
یا آن حد صدق یم کند و کسای هم که خود شان را ری طرف یم گویند 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.
ول این حرق نیست که نظر به کدام قانون و مقرره و دستور بتوان کیس 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 ی است میان شخص و وجدانش.
ر
ساخی تفاوت های بنیادی میان
به هر رو  ،جدا کردن و تفکیک این سه سطح مسوولیت و روشن
آن ها از جمله به این دالیل مهم و ضوری است:
ر
نگهداشی و به هم اندازی افغان ها ؛
- 1خشکانیدن یگ از منابع تغذیه جنگ روای برای متفرق
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- 2هموار کردن راه برای تداببی که باید برای رفع بحران ر
گسبده عدم اعتماد اتخاذ شوند؛
ر
- 3فراهم آوری زمینه ها برای به حاشیه راندن سیاستمداران و فعاالن سیاس رت که در مراحل گوناگون
بحران مسوولیت های سنگ ری سیایس را درقبال فاجعه های که به وقوع پیوسته اند بر عهده دارند؛
- 4فراهم آوری زمینه برای آغاز روند حقیقت ی رای در مورد جنای رای که در دوره های گوناگون بحران
در سه دهه اخ رب به وقوع پیوسته اند؛
سبدن آن ها به
- 5به تجرید کشانیدن متهمان ارتکاب جنایات سنگ ری و فراهم آوری امکان و زمینه ی
چنگال عدالت.
***
و در حاشیه در مورد آن چند پرسش
طرح چند پرسش در پیشای 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
افغای نه برای ارضای خواست و منافع دیگران  ،بل برای درمان زخم های که بر آن وارد آمده است
و برای نیفتادن دوباره در دام کم ری های مشابه  ،نیاز دارد تا به مسأله جنایات سه دهه اخ رب یببدازد
و به جنایت زدای صحنه سیایس و زدایش نتایج و پیامد های این جنایات یببدازد  -آن هم چنان که
عبت غ رب قابل فر ر
امویس از آن فراهم گردد.
درس ر
تا جای که به رخ دیگر سکه تعلق دارد یم توان گفت که شاید با اعمال فشار های موثر بتوان دیده
بان حقوق ر
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 جهای و منطقه ی در گ رب در حوادث سه دهه اخ رب در افغانستان  ،در تحت همچو
فشارهای حاض خواهند شد تا همه اسناد رسی شان را برای روشن شدن نقش واقیع شان در
خبی از ماهیت سیاست و مناسبات
البدازی و ری ر
قضایای افغانستان  ،برمال سازند ،چ ربی جز خی ی
ر
پرداخی به این مسأله بحت است جداگانه؛ ول برای درک این حقیقت
ب ری الملیل نه خواهد بود و
نیاز به سند و مدریك نیست که حامیان طرف های درگ رب افغای در منازعات خون ری سه دهه اخ رب
ّ
در این جنایات کم از کم به گونه غ رب مستقیم و برج های شان حتا به صورت مستقیم  ،سهم داشته
اند  .در این رابطه دریس که یم توان 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
ر
مداخالی را فراهم نساخت ،فریب آن را نخورد
نه خواهند ورزید؛ بل این است تا امکان و زمینهچن ری
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 یم رود که عملیات جنگ در جنوب و
ر
جنوبشق شدت یابند .افزایش حمالت انتحاری علیه ن ربوهای اییتالف و مقامات ر
دولت در مرکز و
والیات  ،توسعه و تشدید ترور علیه هواداران دولت و تالش برای فلج کردن فعالیت های فرهنگ و
ً
اقتصادی ،ن رب کامال قابل پیشبیت اند  .در سال گذشته ،طالبان توانستند از حمالت غافلگ ربانه و فرار
و ر
ر
جنوبشق افغانستان ،به اشغال مراکز ولسوال ها که
کنبول برج مناطق روستای در جنوب و
ً
اصوال مناطق تحت محافظت اند ،بگذرند .به این ترتیب یم توان گفت که آن یج طالبان یم گویند،
یک تهدید میان خال نیست و نیم توان آن را تنها جنگ تبلی ر
غای ر
تلف نمود.
خ ربش دوباره طاعون طالت قبل از همه ر
نایس از سیاست و رفتار نابخردانه سیایس و نظایم امریکا
ر
و ناتوای دولت افغانستان از جمله در پاسخگوی به حداقل انتظارات مردم است که در نتیجه آن
ً
محبوبیت ،اعتماد و حتا اعتبار دولت نزد مردم شدیدا کاهش یافته است .خوشبین رت که در آغاز
نسبت به حضور و کومک جامعه ب ری 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 کنوی از ررسایط زمان اشغال شوروی دشوار گردیده و این جا و آن جا خوشه های خشم
دارند بارور یم شوند.
ً
با آن که نشانه های بحران کامال مشهود اند ،ول متأسفانه دولتمداران افغان به جای درک اشتباهات
و درس ر
گرفی از آن ها و ارایه برنامه های مشخص و کارآ برای برون رفت از وضعیت کنوی  ،تالش
ر
یم ورزند تا دستآوردها را بزر ر
کوچکب جلوه دهند .از احزاب  ،تنظیم ها ،
گب و خطرات را به مراتب
گروه ها و حلقات سیایس ن رب نه تنها چ رب امید برانگ ربی به چشم نیم خورد ،بل آنای که مدع سهم
بی ر
شب در قدرت اند و یا هم در صدد انحصار دوباره قدرت  ،برای دستی رای به اهداف شان حاض اند
به هر وسیله و شیوه ممکت متوسل شوند .در این میان عناض و گروه های ن رب وجود دارند که بدتر
شدن اوضاع را به نفع خود یم دانند.
وضعیت ب ری الملیل پ ربامون افغانستان هم نسبت به هر زمان دیگری پس از سقوط طالبان بغرنج
تر گردیده و خطر آن وجود دارد تا در تحت تأث رب 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 ن ربومند جهای و منطقه ی.
سخنباگت رسانه ی ،حمله بهاری طالبان  ،منبع عمده خطر معرق یم شود ،ول در
گرچه در سیل
ی
مورد خطرات دیگری که پیوسته و به تدری ج تار و پود جامعه افغای را میخورند  ،تا هنوز روشن
سخن گفته نه شده است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------91

در این میان بزر ر
ر
سمت و
گبین خطر « داخیل»  ،همانا تشدید بیماری گرایش های تند تباری ،زبای ،
ً
مذهت است که اکنون اوجگ ربی دوباره آن کامال مشهود است .با توجه به تجربه گذشته نه چندان
ر
دور ،و با توجه به جبهه گ ربی های تازه ب ری الملیل در قبال افغانستان و حوادی که احتمال یم روند
ر
خارج در این توطیه شوم
در منطقه رو دهند ،تشخیص دست برج طرف ها و قدرت های
ضدافغای 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 ،غب ر
منطف،
ر
ر
ر
غ ربمسووالنه ،ضدانسای  ،جنگ افروزانه و ضد میل  ،گرچه در سطوح و اشکال گوناگون و گاه به
ً
خشن ترین و ررسم آورترین اشکال و با ب ربحیم تمام بر همدیگر یم تازند و ظاهرا دشمنان خوی
همدیگر جلوه یم نمایند ،ول در واقع همه آنان همزاد هم اند و توجیه کننده وجود همدیگر -به
حدی که بدون وجود یک طرف ،آن طرف دیگر ن رب منطق وجودی اش را از دست یم دهد .برج
عناض ،حلقات و گروه های هم که مدع دفاع از وحدت و منافع میل اند ن رب با واکنش های
ناسنجیده و تند شان  ،در عمل بر آتش این فتنه نفت یم پاشند و یک جا با گروه های افرایط آب
در آسیاب دشمنان افغانستان یم ریزند.
با تأسف در حال که تراکم ابرهای سیاه توفانزا بر آسمان افغانستان دوام دارد و در حال که عناض
و گروه های مسوول در تبایه های گذشته ،دارند باز هم به دور هم گرد یم آیند تا بتوانند با قوت
بی ر
شب در صحنه سیایس افغانستان تبارز کنند ،عناض  ،حلقات و گروه های هوادار صلح،
دموکرایس ،تجدد ،ر
ترق  ،عدالت اجتماع و طرفدار دستی رای به همبسته یك و وحدت میل  ،هنوز
نه توانسته اند به خاطر اهداف ر
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 پی رشو داشته باشیم  .و اگر امروز در برابر این
خطر بر نخ ربیم و با تمام قوت برنخ ربم ،ممکن است که فردا دیگر دیر باشد.
اگر مالحظات را کنار بگذاریم و ری پرده سخن بگوییم  ،پس در رابطه با مسایل داخیل یم توان گفت
که:
با وجود پنج سال تالش و ضف مقادیر زیاد پول روند دولت سازی به حد اقل پخته یك الزم نرسیدهاست و « دولت» هنوز فاقد مشخصه های اساس رت چون انحصار ر
مشوع اعمال قدرت قهریه است؛
در افغانستان قانون زور هنوز حاکم است و زور قانون نه توانسته است جای آن را بگ ربد؛هنوز بقایای مولودات دوران جنگ رسد که در بحران خون ری سه دهه اخ رب در کشور مسؤولیتهای سنگیت دارند ،بر صحنه سیایس افغانستان مسلط اند؛
ر
سلطنت  « ،دموکرایس» را در فقدان «ن ربوهای
افغانستان یک بار دیگر همانند دهه پایای نظامدموکرات» تجربه یم کند؛
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رسانه های جمیع « آزاد» گرچه به حیث یک دستاورد معرق یم شوند ،ول با کمال تأسف بسیاریاز این رسانه ها فاقد دانش  ،مهارت و فرهنگ مسلیك الزم هستند و بسیاری از آن ها به حیث ابزار
« جنگ رسد» عمل یم کنند؛
با درد و دری غ بسیار « گفتار روشنفکری  -میل دموکراتیک» نه تنها جانش ری «گفتار حاکمروشنفکری  -اتنیگ» نه شده است  ،بل این بیماری تا سطح منازعات لفیط تند و نفرت انگ رب
نژادپرستانه ،غبعلیم ،غب ر
منطف ،غ ربمسووالنه  ،جنگ افروزانه و ضدانسای و ضد میل که دیگر
ر
ر
هیچ حد و مرزی را نیم شناسد ارتقا نموده است؛
عناض  ،حلقات و گروه های هوادار صلح ،دموکرایس ،تجدد ،رترق  ،عدالت اجتماع و طرفدار
دستی رای 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 ناتوای شان را درک کرده و با غلبه بر آن راه مبدل شدن به ن ربوی توانا
در سطح میل را در پیش گ ربند.
به رغم آن که دالیل برای یأس بسیار اند ،ول با آن هم نباید امید را از دست داد؛ زیرا از دست دادن
امید به معنای از دست دادن هرگونه چانس و امکان برای غلبه بر وضعیت کنوی است .غلبه بر
ً
وضعیت کنوی هنوز کالمال ممکن است ،اگر عناض  ،حلقات و گروه های هوادار صلح ،دموکرایس
،تجدد ،ر
ترق  ،عدالت اجتماع و طرفدار دستی رای به همبسته یك و وحدت میل  ،به جای طرح
ر
مطالبای که برآورده نه شده اند و نه خواهند شد -خود وارد میدان شوند ،
مطالبات از دیگران-
حول یک برنامه عمل واقعبینانه  ،کارآ و متحدکننده گردهم آیند و به یک ن ربوی موثر در سطح میل
ً
مبدل شوند .همچنان غلبه بر وضعیت کنوی کالمال ممکن است ،اگر:
امریکا و ن ربوهای اییتالف بدانند که در افغانستان و در برابر افغان ها یج نه باید بکنند ؛امریکا در مورد پاکستان چنان که الزم است برخورد کند ؛ً
جامعه جهای به تعهداتش برای بازسازی افغانستان جدا عمل کند وکم ازکم بودجه های اختصاصیافته کنوی در تمویل برنامه سنجش شده بازسازی چنان که شاید و باید به مرصف برسند ؛
ر
دولت در مرکز و محالت مطابق به وظایف و
دولت افغانستان دولت شود و ارگان ها و مقاماتصالحیت های قانوی شان عمل کنند؛
ن ربوهای سیایس ررسیک در دولت در چهارچوب قانون عمل کنند؛همه نبوهای افغانت که خواهان برونرفت وطن از بحران هستند برای این هدف رمشبک در کنار
ر
ر
ر
هم قرار بگ ربند و اهمیت حیای ارجعیت منافع و مصالح همه گای افغای را بر هرگونه منفعت و
مصلحت دیگر از لحاظ نظری دریابند و آن را در عمل رعایت کنند؛
آنای که تنها از روی احساسات و هیجانات و نه به قصد تحقق توطیه های بیگانه گان ،وارد میدانمنازعات لفیط جاری حول محور قوم  ،زبان  ،مذهب و سمت  ،شده اند لحظه ی رس درگریبان
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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 میهن رمشبک آن یج را که باید ،
انجام بدهند.
این حقیقت روشن است که بحران را نیم توان از همان سطح فکری و فرهنگ رت 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 ی که بتواند راه برون رفت از بحران را دریابد و تحقق
ببخشد ،یج کاری را انجام داده اند و در راه دستی رای 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 اسایس
اند:
روشنفکران آگاه و دارای احساس مسوولیت است با شهامت و به گونه فعال وارد میدان شوند وبا صدای بلند و منطق رسا خطرات موجود و راه های مقابله با آن ها را روشن بسازند ؛
عناض  ،حلقات ،گروه ها و ن ربوهای افغان رت که خواهان برونرفت از وضعیت کنوی و تأم ری آیندهبهب افغانستان هستند ،از خود توانای فکری و سیایس طرح یک برنامه عمل ر
ر
مشبک رستگاری میل
و شهامت سیایس همکاری صادقانه برای تحقق این برنامه را متبارز بسازند؟
دولتمداران افغان و ن ربوهای عامل سیایس حساسیت وضعیت کنوی را درک کنند و خرد و شهامتالزم را برای ایفای وظایف که بر عهده دارند از خود نشان بدهند.
تا جای که به کار روشنفکران تعلق دارد ما خواهیم کوشید در این زمینه به مثابه یک ر
نشیه
روشنفکری و روشنگر  ،در حد توان در فراهم آوری زمینه های فکری و فرهنگ غلبه بر بحران
بکوشیم و در هم ری 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 توانای های جامعه در
راه بازسازی و مقابله موثر در برابر موانع و مخاطرات گوناگون یم گردد  « ،گفتار روشنفکری  -میل
دموکراتیک» را تقویت نماییم.
***
ر
خارج و مناسبات ب ری الملیل افغانستان تعلق دارد  ،باید به خصوص توجه
تا جای که به سیاست
ر
داشت که با حضورگسبده کشورهای متعدد در چهارچوب ن ربوهای «اییتالف ب ری الملیل
ست» و نب نیاز به کومک های ر
ضدتروری ر
گسبده ب ری الملیل برای روند بازسازی افغانستان از یک سو
ر
و آغاز رقابت ها و شکل گ ربی مجدد حالت « بازی بزرگ» و خطرات ر
نایس از آن از طرف دیگر،
ر
خارج افغانستان مبتت بر این
تشخیص و تعریف منافع و مصالح میل و تدوین دکتورین سیاست
منافع و مصالح و با در نظرداشت واقعیت های موجود در منطقه و جهان و با توجه به مس رب
انکشاف آن ها در آینده  ،اهمیت خاض کسب یم نماید .به کیل روشن است که ما نیم توانیم
سیاست کشورهای دیگر در مورد افغانستان را دیکته کنیم .و ّاما ،دولت و مردم افغانستان باید در
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این مورد موضع واحد و روشن داشته و آن را با ضاحت بیان بکنند که در عرصه ب ری الملیل و در
مناسبات با هیچ کشوری حاض نیستند تا منافع و مصالح میل خویش را قربای بکنند .اگر افغان ها
آن یج را که یم باید  ،بکنند و از آن یج که نه باید ،دست بردارند ،در آن صورت هیچ قدرت خارج رت
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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95

 ۲۲اپریل ۲۰۰۷

«چاقو های که فکر میکنند قاشق شده اند»
آفتای شده است ،
به نظر یم رسد که با تشکیل « جبهه میل» ،شگاف در « کارتل قدرت»  ،نه تنها
ر
ً
بل چنان فراخ گردیده که ادامه همکاری میان ر
«رسکای قدرت» را جدا زیر پرسش برده است .گرچه این
ً
جبهه ظاهرا خود را گروه اپوزسیوی اعالم نکرده است ،ول شگ نیست که برنامه اعالم شده آن با
برنامه اعالم شده رییس جمهورکرزی در بسا مسایل اسایس اختالف بنیادی دارد .از سوی دیگر ،ادعاها
ر
ر
خارج در تشکیل « جبهه میل» ،مسأله را از حد اختالفات اندیشه ی
داشی کشورهای
در مورد دست
و سیایس بسا فراتر یم برد.
برج تحلیل گران با توجه به حضور اکب عناض کلیدی « اتحاد شمال » قبیل ،در « جبهه میل» و با
ر
ر
خارج
خارج ذیدخل در قضایای افغانستان ،بر این باور اند که حامیان
توجه به تضاد منافع بازیگران
« جبهه میل»  ،همانا حامیان قبیل « اتحاد شمال» اند که حضور نظایم ایاالت متحده امریکا و اتحاد
ر
سبات ر ربیک میان افغانستان و ایاالت متحده امریکا را برضد منافع خود شان یم دانند .گرچه مقامات
رسیم از کشور یا کشورهای مداخله گر نام نبده اند ،ول بسیاری از تحلیگران این اتهامات را بی ر
شب از
ر
همه متوجه روسیه و ایران یم دانند.
ویکتور کارگون افغانستان شناس سابقه دار روس ،ی
گرج این را که تشکیل جبهه نتیجه مساع دول
ر
ر
خارج نسبت به آن را رد
خارج باشد  ،ری بنیاد یم داند؛ ول  ،وجود خوشبیت و حسن نظر برج دول
نیم کند .وی تأکید یم ورزد که این دول بدون شک خواهان استحکام مواضع جبهه در ساختارهای
ر
دولت افغانستان یم باشند .سخنان رسیك پریخودکا دستیار رییس جمهور روسیه در مورد منافع
ً
ً
ر
نووست» روسیه ،دایر شده بود گرچه ظاهرا
روسیه در افغانستان در م رب مدوری که اخ ربا در آژانس «
بسیار ر
نرمب و پوشیده تر از ادعای برهنه پوت ری در آستانه آغاز عملیات نظایم امریکا بر ضد طالبان بود،
ول با آن هم از نظر ماهوی تفاوت چندای با آن نه داشت .به عالوه اظهارات پریخودکا  ،به طور
پوشیده عالقه مندی کرمل ری را برای تغ ریب اوضاع در افغانستان در سمت منافع روسیه ن رب بازتاب
مب مدور ابراز
همی ر
یم داد .لیونید ایواشیوف معاون اکادیم مسایل تحقیقات جیوپولتیک روسیه  ،در ر
ر
داشت که تحرک روز افزون طالبان در افغانستان عامل بازدارنده فعالیت های نظایم از طرف واشنگی
مب مفکوره مذاکرات میان حکومت  ،اتحاد شمال و طالبان در
همی ر
بر ضد ایران یم باشد .باز هم در ر
خارج دیگر رنب مطرح شد.
ر
حضور نماینده گان ناتو ،روسیه برج جوانب
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 یم کوشند در
ً
ر
خارج این واقعیت را بارها به این یا آن گونه  -اکبا -با
حد امکان بر آن اثر بگذارند .طرف های ذیدخل
ر
زبان دیپلومایس بیان هم کرده اند .آنان از ذیعالقه بودن و گاه هم به گونه روشنب از منافع شان در
افغانستان سخن یم گویند؛ ول ،سخن تنها بر رس یج گونه یك بیان این واقعیت و پیمانه دیپلوماتیک
بودن و یا نبودن طرز بیان نیست؛ بل روی این است که تا یج حد نگرای ها این کشورها در مورد
تاج حد منافع و عالیق شان و راه ها و وسایل دستیای به آن ر
افغانستان به جا اند و ی
مشوع اند و با
ر
منافع میل افغانستان مطابقت و یا مشابهت و همسوی دارند و یا این که در مغایرت و تضاد با آن
هستند.
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ر
چنی بازی ها ،نه
به هر رو  ،با توجه به پیشینه ماجرا ،یم توان گفت که نقش عامل
خارج در پس ر
چبی تازه .از طرف دیگر در حال که با تبارز ضعف های
غب محتمل و نه هم ر
ناممکن است ،نه ر
امریکا و جسور شدن ن ربوهای مخالف آن ،آغاز دور تازه « بازی بزرگ» در رابطه به منطقه روز تا
روز روشن تر چهره یم نمایاند ،بازتاب اثرات این کشاکش ها در صحنه سیاست داخیل افغانستان -
جای که در این بازی نقش کلیدی دارد و از سوی دیگر طرف های مؤثر ر
خارج در آن ستون های پنجم
خود را دارند  -غب منتظره ر
تلف شده نیم تواند.
ر
اتت که در رابطه به نقش
با وجود همه آن یج که گفته آمدیم ،چون گزارش های دیپلوماتیک و استخبار ر
ر
ر
منتش نگردیده اند  ،لذا در مورد
خارج در ایجاد «جبهه متحد» به آن ها اشاره شده است،
دست
درجه اعتبار و صحت و سقم آن ها نیم توان با یق ری و قاطعیت سخن گفت .از سوی دیگر ولو بالفرض
ر
خارج رنب
چنی مداخالت
حکومت افغانستان اسناد و مدارک محکم محکمه پسندی هم برای ثبوت ر
ارایه بکند  ،باز هم نه این کشورهای مداخله گر صحت آن را خواهند پذیرفت و نه هم عناض و
گروه های مورد پشتیبای شان در افغانستان .در این میان نکته مهم این است که ر
وقت رییس جمهور از
یک چن ری مداخله ی سخن یم گوید ،در آن صورت وی نیم تواند ادامه کار آنای را که در قطار
ر
حکومت
چنی اتهایم قرار گرفته اند ،در پست های عال
بنیادگذاران این جبهه قرار دارند و در مظان ر
توجیه بکند .این در حال است که با توجه به تناسب موجود آرا در پارلمان و چه گونه یك اوضاع در
ر
حکومت برکنار
کشور ،دشوار است تصور نمود که رییس جمهور این عناض را به ساده یك از مقامات
ساخته بتواند .به هم ری دلیل از جمله پرسش های که در رابطه به اظهارات رییس جمهور در مورد
« جبهه میل»  ،مطرح یم شوند یگ هم این است که آیا ر
بهب نبود تا حکومت این ادعا را پس از گردآوری
اسناد  ،مدارک و شواهد محکم مطرح یم کرد و همزمان با آن اقدامات مقتیص قانوی را هم اتخاذ
یم نمود ؛ نه این که ادعا در مورد یک چن ری مداخله ی مطرح گردد و در برابر آن هیچ اقدام قانون رت
نگبد؟!...
صورت ر
***
البته و صد البته که احزاب و سازمان ها و شخصیت های سیایس  ،از جمله آنای که در گذشته در دو
خونی گذشته قرار داشته اند ،ضف نظر از این که یك ها با عقاید و اندیشه های
سوی استقطاب
ر
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 تغ ریبات در قانون اسایس هم جرم نیست؛ روش وارد
تغیب رای در خود قانون اسایس مشخص شده است .حال این که تقاضاهای مطروحه از
کردن چن ری ر
ر
چنی رساییط یم توانند مشکالت کشور را حل کنند و یا این که بر
سوی « جبهه میل»  ،آن هم در یک ر
ً
ّ
آن ها یم افزایند ،سخن کامال دیگری است .و اما ،چنان که دیده یم شود  ،اکب 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
خونی و ویرانگر با همدیگر را دارند و تعهد شکت های یی هم رسم معمول
اییتالف ها و خصومت های
ر
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 ی و هم
ر
مرتبت باالتر از آن که سبب بروز و تداوم مزمن بحران در افغانستان گردید،
از نظر فرهنگ سیایس به
رهبای به میدان آمده اند که نام های شان از نمادهای
نرسیده اند؛ گروه های مورد نظر با همان ر
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فاجعه های گذشته به شمار یم روند و ر
بیشب شان متهم به ارتکاب جنایات سنگ ری جنگ و جنایات علیه
ر
بشیت اند؛ در حال که اگر گروه های متذکره به آگایه ،باور و فرهنگ مردم ساالری و مسوولیت
رهبان
شنایس رسیده یم بودند ،باید با آن گذشته خود شان تصفیه حساب یم کردند و در نتیجه این ر
را به مثابه نمادهای آن گذشته به تقاعد سیایس سوق یم دادند.
ر
حکومت در این جبهه را غ رب قانوی ارزی رای کرده اند؛ ری آن که
برج تحلیگران حضور مقامات عال ربتبه
برای آن دالیل روشن ،قوی و قناعت بخش ارایه بکنند .در این مورد به ویژه با توجه به خصوصیت
ری ر
است نظام  ،یم توان گفت که حضور معاون رییس جمهور و اعضای کابینه در یک جبهه اپوزسیوی
ر
دارای برنامه متناقض با برنامه رییس جمهور ،از نظر اخالق و فرهنگ سیایس متمدن  ،امر عادی و
پذیرفتت به شمار نیم رود .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
رهبان و بنیادگذاران جبهه که چن ری افرادی را در
تنها به خود این نظامیان بر یم گردد و یا هم به سایر ر
ر
کنار خود پذیرفته اند ،مسأله فن رت است که کارشناسان حقوق باید آن را روشن بسازند.
***
ر
خارج ر
ر
اخالق و
نایس از توهم محض باشد ،اگر هم از جنبه های
به هر رو  ،اگر هم نقش دست های
ر
ر
سیایس حضور مقامات عال حکومت در جبهه اپوزسیوی چشم پویس 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  ،ر
باق یم ماند.
چنی
ول مصیبت در این جهت قضیه نیست .سمیع حامد در « یک پیاله چای تلخ» « ،جبهه میل» را ر
شمشبند»  .و این گفته حامد
تعریف کرده است « :چاقو های که فکر میکنند قاشق شده اند اما هنوز
ر
رخ بارز واقعیت را بازتاب یم دهد  .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 ارزی رای شده یم تواند .ترس از این است که آنان
بدانند که «چاقو» هستند و بخواهند تا « چاقو» ر
ر
مالحظای بکوشند این فکر را
باق بمانند و تنها بنابر
القا بکنند که گویا فکر یم کنند 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 دموکرایس نه توانسته اند
ر
مشبک با هم نزدیک شوند .هم ری است که سبب
از پراگنده یك برون شوند و برای تحقق اهداف
یم شود تا چانس ها به هدر بروند و میدان برای تکرار مکرر بازی های مصیببار گذشته باز بماند .
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ٔ
تازه طالبان؟!
مذاکره -تب
در این روزها رسانه های افغای مباحثات شان را روی مذاکرات احتمال 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
ً
ر
تبلغای است .در این رابطه حدس و گمان
هستند و یا این که این یک بازی سیایس و یا هم بازی ضفا
ر
منتش شده اند :کسای ابراز آماده یك طالبان برای مذاکره را گایم
های زیادی در رسانه های جمیع
برای آغاز روند مذاکرات بر بنیاد تفاهم قبیل قلمداد یم کنند ؛ شماری تغ ریب در سیاست پاکستان
را عمده یم دانند ؛ برخالف این نظر اخ رب شمار دیگری حدس م ربنند که چون اسالمگرایان برای
تحقق پالن براندازی حکومت جبال ر
مشف نیاز به ن ربوی طالبان دارند لذا پیشنهاد مذاکره به هدف
کسب فرصت جهت تحقق این برنامه ارایه شده است؛ کسای هم بر این نظر اند که طالبان یم
ر
فرصت برای تنفس و تجدید قوا کسب کنند؛ عده ی هم در تاریگ چره ی ف رب کرده و همه
خواهند
ر
امکانات و احتماالی را که به فکر شان یم رسد ردیف یم کنند؛ و  ...یک عالم حدس و گمان دیگر.
ً
دشمنان کرزی هم از مذاکر رای که هنوز روشن نیست اصال انجام خواهد شد و یا خ رب و باز اگر برگزار
شود به نتیجه ی خواهد رسید یا نه برای رتب حمالت علیه رییس جمهور دسته ساخته اند.
شگفت آور است به همان پیمانه نب واکنش های ر
ر
گسبده
به هر رو همانقدر که پیشنهاد طالبان
ر
ً
داخیل و ب ری الملیل به اظهارات سخنگوی طالبان عجیب یم نماید -به ویژه که تا کنون اصال اطمینای
در مورد این که طالبان در پیشنهاد مذاکرات بدون قید و ررسط جدی باشند در دست نیست؛
رهبان طالبان شده
همچنان هنوز روشن نه شده که آیا این اظهارات به هدایت و یا حد اقل توافق ر
ر
مطبوعای حایک از
است و یا کم از کم مورد تأیید آنان قرار دارد و یا خ رب .برخالف برج گزارش های ً
آن است که قاری یوسف ادعا کرده است که نقل قول از وی دقیق نبوده است .بنأ بعید از احتمال
نیست که نه تنها رسانه ها ،بل مقامات رسیم امریکا  ،ناتو و سازمان ملل ن رب آرزومندی خود برای
ی ر
افی راه آسان برونرفت از بن بست را به جای واقعیت گرفته باشند.
از حدس و گمان که بگذریم  ،آن یج که روشن یم باشد این است که در سال های نخست پس از
رهبان طالبان-و بنابر برج تعب ربها ایجاد اختالف
سقوط طالبان  ،حکومت در تالش برای تجرید ر
میان طالبان -از صفوف طالبان یم خواست تا سالح خود را تسلیم داده و به خانه و کاشانه خویش
برگشته و زنده یك صلح آم رب را در پیش بگ ربند .در آن مرحله تنها به کسای که در فهرست سیاه
امریکا قرار نداشتند ،عفو و امنیت وعده داده یم شد .در مرحله بعدی گویا با اهداف مشابه از طالبان
میانه رو و تندرو سخن گفته یم شد .و ّاما ،در حال حاض طالبان به حیث یک طرف مطرح اند؛
ر
شوریس از لحاظ نظایم
زیرا توانسته اند با خ ربش دوباره ،به رسعت خود را به حیث یک ن ربوی
غری را هم به این نتیجه رسانیدند که شکست
موثر تثبیت کنند -به حدی که برج کارشناسان ر
طالبان با وسایل نظایم اگر ناممکن نه باشد  ،بسیار دشوار و مستلزم بهای گرای خواهد بود  .در
ً
ر
کوچکب هم که در خارج پناهگاه امن داشته اند ،کامال محو شده
واقع هم گروه های چریگ ولو
ّ
نه توانسته اند -در این رابطه یم توان 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 پ ربوزی کامل را به دست بیاورند.
ّ
حتا در کشورهای پی رشفته هم گروه های کوچگ مانند ارتش جمهوریخواه ایرلند ،گروه های
ناسیونالیست های باسک و امثالهم چالش های جدی برای امنیت به وجود آورده و دولت های
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توانا را هم وادار به انجام مذاکرات و پذیرش برج از خواسته های خود ساخته اند .و البته نظام
ر
شوریس را در سمت
سیایس در این کشورها از چنان توانای برخوردار بوده اند که بتوانند گروهای
ّ
اعتدال کشانیده و به روند زنده یك و مبارزات مسالمت آم رب سیایس جذب کنند .و اما ،اگر اوضاع
کشور و درجه باالی نفوذ عناض و گروه های « جهادی» در داخل دولت را که از نظر اندیشه ی با
ر
مشبک فراوان دارند ،در نظر بگ ربیم ،انتظار یک چن ری انکشاق در افغانستان در
طالبان وجوه
چهارچوب های متعارف ،چندان واقعبینانه به نظر نیم رسد.
با توجه به روند انکشاف اوضاع در افغانستان -به ویژه در دو سال پس ری -و ن رب حساسیت روبه
غری در مورد تلفات نظامیان این کشور ها در افغانستان ،این
افزایش ذهنیت عامه در کشورهای ر
غری و به ویژه امریکای
غری بر نیاز مذاکرات با طالبان و استقبال مقامات ر
تصورکه تأکید کارشناسان ر
از پیشنهاد طالبان از دل خوش صورت گرفته است ،چندان دقیق به نظر نیم رسد؛ برخالف یم
ر
واکنیس از روی ناگزیری های متعددی است که برشمردن همه آن ها فهرست
توان گفت که چن ری
درازی را یم سازد.
و ّاما ،نه تنها پیشنهاد و یا هم پاسخ سخنگوی طالبان در مورد مذاکرات ؛ بل بی ر
شب از آن کار برد
ر
اصطالحای مانند منافع و مصالح میل  ،صلح و وحدت میل ،از زبان سخنگوی طالبان یعت
سخنگوی گرویه که تا به حال بی ر
شب به حیث یک گروه تندرو و بسیار متعصب دیت شناخته یم
شد ،جالب است .آیا کاربرد چن ری مفاهیم را یم توان به مثابه نشانه مبدل شدن طلبان به یک گروه
سیایس -نظایم دین باور ر
تلف نمود؟ شاید هنوز زود باشد تا در این مورد داوری به دور از اشتباه کرد؛
مذهت -نظایم فراتر نرفته و در مس رب سیایس
ول روشن است تا زمای که طالبان از چهارچوب ضف
ر
شدن قرار نگ ربند ،حاض شدن آنان به مذاکرات با دولت و به خصوص رسیدن به یک توافق در این
مذاکرات را به دشواری یم توان تصور کرد.
آیا اظهارات سخنگوی طالبان برای مذاکره ،نشانه دیگری از بروز اختالف میان القاعده و طالبان
و یا در واقع تضاد میان دو ر
سبات ر ربی جهانگرای بنیادگرا و ست ربه جو و میل گرای دینمدار -که برج
منتش کرده اند -ر
ر
تلف شده یم تواند؟
غری گزارش های تحلییل مفصیل را د ر مورد آن
منابع ر
معتب ر
ً
سپتامب علنا ادعای رسالت جهای
در رابطه به پرسش باال باید گفت که در واقع طالبان قبل از 11
ر
ّ
و حتا منطقه ی را مطرح نکرده بودند و نه هم یم توان گمان کرد که مال عمر اطالعات حداقل کاق
و بالنتیجه توانای فکری ارایه نظریه ی را در رابطه به مناسبات کشورهای اسالیم با سایر کشورها
جهان داشته بوده باشد .در واقع انزوای سیایس شدیدی که طالبان خود با اعمال خویش سبب آن
ً
سپتامب ظاهرا پابندی شدید طالبان به
شده بودند ،آنان را به دامان القاعده انداخت .پس از 11
ر
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 ،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 بازنده اصیل این روند القاعده خواهد بود.
طوری که دیده شد احتمال مذاکره با طالبان واکنش های گوناگوی را میان عناض  ،گروه ها و جناح
های ررسیک در دولت و ب ربون از آن برانگیخته است.
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ر
شگفت آور این که به گفته هفته نامه پیام مجاهد « معاون اول رییس جمهور ،در سخبای خویش
كه به مناسبت ششم ری سالگرد شهادت احمدشاه مسعود ایراد كرد ،مذاكره با طالبان را از سوی
دولت و ناتو یك «توطیه» خواند .و این درست ،در زمای صورت پذیرفت ،كه استاد برهان الدین
ربای رییس جبهه میل در پشاور به رس یم برد و به روزنامهنگاران از ضورت مذاكره با حكمتیار و گروه
طالبان یاد آور شد» و باز به گفته هم ری هفته نامه جبهه میل و شورای متحد میل ن رب از مذاكره با
طالبان پشتیبای خود را اعالم داشته اند.
این که گروه های درگ رب در منازعات خون ری سه دهه اخ رب در افغانستان با کدام محاسبات و به خاطر
کدام اهداف از مذاکرات با طالبان پشتیبای یم کنند و یا با آن مخالفت یم ورزند؛ این که وجوه
ر
طالت کدام ها اند؛ این که سفر برهان الدین ربای به پیشاور-
مشبک تنظیم های جهادی و تحریک ً ر
چنان که برج منابع گزارش داده اند -اصال برای فراهم آوری زمینه توافق طالبان برای مذاکره صورت
گرفته است ،یا قضیه تنها در هم ری حدی است که پیام مجاهد گفته است؛ و این که موضعگ ربی
های یاد شده با پیشنهاد روسیه برای تدارک یک کنفرانس دیگر ب ری الملیل برای افغانستان  -در
واقع جهت مقابله با نفوذ غرب در منطقه -مرتبطه اند یا خ رب ،گرچه نکات بسیار مهم اند ،ول هر
کدام بحث جداگانه را میطلبد که همه را نیم توان در این مخترص گنجانید.
به هر رو ،پرسش های اصول در مورد مذاکرات احتمال میان دولت و طالبان را یم توان چن ری
ردیفبندی کرد:
حکومت که خود را متعهد به دیموکرایس و حقوق ر
ر
بش یم داند یم تواند با گرویه مانند طالبان
آیامذاکره بکند؟
آیا مذاکره با طالبان و مصالحه با آنان با منافع و مصالح همه گای افغان ها مطابقت دارد؟مذاکره و مصالحه احتمال با طالبان به خودی خود نه با اصول و موازین دموکرایس و حقوق ر
بش
و نه هم با منافع همه گای مخالف است و نه هم موافق .اگر آماج مذاکره و مصالحه احتمال با
طالبان تأمی منافع و مصالح همه گای افغان ها و آینده ر
بهب افغانستان و رفع خطرات جدی از رس
ر
ر
راه رشد و گسبش دموکرایس در افغانستان باشد ،پس ن ربوهای متعهد به منافع و مصالح میل و
دموکرایس و حقوق ر
بش ،نیم توانند و یا نه باید با آن مخالفت بورزند.
مذاکره و داد و ستد با ن ربوها و گروه های سیایس دیگر ،در چهارچوب قانون  ،از شناخته ترین ابزارها
و تعامالت در دموکرایس های دنیا است .این شامل مذاکره و داد و ستد میان حکومت و گروه های
ر
شوریس و از جمله شورشیان تندرو ن رب یم گردد .در این رابطه میتوان از مذاکره و توافق میان حکومت
بریتانیا با اردوی آزادیبخش ایرلند شمال )  ( 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
الت ری.
حزی ،
و ّاما اگر مذاکره و مصالحه با طالبان و یا
مخالفت با آن بر انگ ربه ها و رقابت های گرویه  ،ر
ً
ر
مذهت صورت بپذیرد ،طبعا نه تنها منتج به صلح و امنیت نه خواهد شد ،بل
سمت ،زبای و
قویم،
ر
ر
آتش را انبارهای باروت نزدیک تر خواهد ساخت -باروی که از ماده خاطرات تلخ تجارب گذشته
نایس از آن و رسخورده یك های ر
و آسیب های روای و فکری ر
نایس از برآورده نشدن حداقل انتظارات
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از نظام پساطالبای و نارضای رت های ر
نایس از برخورد حقارت آم رب خارجیان با شهروندان افغانستان،
ترکیب یافته است.
با توجه به اوضاع و احوال افغانستان و از جمله با توجه به واکنش های متضاد روزهای اخ رب ،بسیار
حی رای است تا دولت پیش از آغاز هرگونه مذاکرات و دستی رای 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 ن رب بنیادهای
اصول توافق ر
گسبده میان ن ربوها و گروه های گوناگون سیایس جهت نیل به وفاق میل برای برون
رفت از بحران برجسته گردد و میدان برای بدگمای و شایعه پراگت تنگ گردد .وجود همچو نظریه
جامع در مورد راه های دستی رای به وفاق میل از طریق گفت و شنودهای ب ری االفغای به خودی
خود در برابر لغزیدن بی ر
شب 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 سیایس مبتت بر آن ،چانس حفظ -و حتا-انکشاف
دستآوردهای مثبت پنج سال اخ رب ن رب به وجود یم آید -البته چانیس که تنها در صورت تجمع همه
ن ربوهای هوادار دموکرایس به دور یک محور واحد و توانا یم تواند تحقق بپذیرد.
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سپتمب ۲۰۰۷
۲۰
ر

سیاست روسیه در افغانستان« -یک بام و دوهوا»
ً
با در صفحه ر
انب رنت افغان  -روسیه مقاله ی به ر
نش رسیده است از آقای وال ربی ایوانوف نماینده
اخ ر
ً
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 ی تحت عنوان « راز حل مساله قروض افغانستان در برابر روسیه » است که به تاری خ 22
ر
منتش شده است.
ماه اگست سال  2007در یگ از رسانه های چینای به نام « گووان ژیباو »
- 1در باب قروض شوروی و ادعای روسیه
منتشه در ر
ر
ر
ر
نشیه چینای نیست؛ بل سخن روی
نادرست مطالب
درست و
در این جا سخن روی
تناقض در موضع روسیه در قبال مسوولیت های آن کشور در رابطه به افغانستان است که در
سخنان آقای وال ربی ایوالنوف ن رب بازتاب یافته است.
مسأله اصیل در روابط افغانستان با روسیه این است که آیا روسیه وارث شوروی است یا خ رب؟
اگر روسیه وارث شوروی است  -که چن ری هم است و اشغال کریس شوروی در شورای امنیت ،
تصاحب تسلیحات هسته ی و دارای های و سفارت های شوروی در خارج و ...همه شواهد این
ادعا اند  -چرا در قبال تجاوز نظایم شوروی به افغانستان مسوولیت هایش را نیم پذیرد ؟
اگر روسیه وارث شوروی نیست  ،پس ادعایش در مورد قروض را یج گونه باید ر
تلف نمود؟
دیگر این که اگر م ربان صدمات انسای و مادی جنگ در افغانستان در دوره اشغال شوروی و نتایج
و پیامدهای بعدی این اشغال مورد محاسبه قرار گبد  ،روسیه باید چندین مراتبه بی ر
شب از آن یج
ر
جبان خسارت مادی را یببدازد .از سوی
که مدع مقروض بودن افغانستان است باید به افغانستان ر
دیگر بی ر
شب این به اصطالح قروض شوروی بهای تسلیحات و اکماالت جنگ های نی ر
ابت بوده که
جنوی خویش به رژیم های بر رساقتدار افغانستان داده
شوروی و روسیه برای دفاع از رسحدات
ر
اند.
- 2آیا شوروی چپاولگر بود و یا نبود؟
آقای وال ربی ایوالنوف پس از برشمردن پروژه های که به کومک شوروی سابق تحقق یافته بودند
ر
دولت بعد از تکمیل کار ساختمان خط لوله انتقال گاز و صدور گاز
تذکر یم دهد « :بخش قروض
ً
شبغان تا رسحد و بعدا تا فابریکه کود و برق وحش در تاجکستان (در مرحله نهای
طبییع از معدن ر
ر
تا  2.3میلیارد ر
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 نیم زد».
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در رابطه به ادعای باالی آقای ایوالنوف یم خواهم تنها در رابطه به صادرات پرژوه انکشاف وادی
ننگرهار به شوروی نکته ی را روشن سازم که ر
کمب کیس از آن اطالع دارد .شوروی سی ربوس درجه
یک تحویل شده در بندر ح ربان را به قیمت هر پنجاه کیلو 80 ،افغای خریداری یم کرد در حال که
چوی برای پنجاه کیلو سی ربوس که تحت نظر مشاورین شوروی در پروژه وادی ننگرهار
هر صندوق ر
ر
تولید یم شد  110افغای تمام یم گردید .به این ترتیب یم توان دید که قیمت ًپرداخت شوری برای
پنجاه کیلو سی ربوس  30افغای ر
کمب از قیمت تمام شد بارجامه آن بود .بنأ اگر طرف شوروی
سی ربوس را نیم خرید و سی ربوس تولید شده دوباره در زم ری دفن یم گردید  ،در هر صندوق کم از کم
 30افغای عاید دولت افغانستان یم شد .این مثال حاصل تخیل نیست و کیس آن را مطرح یم کند
که این محاسبه را متگ بر اسناد و ارقام واقیع انجام داده و پیش روی مقامات افغای و شوروی
گذاشته است .این محاسبه چنان مستند بود که لشکر انجین ربان ،رسانجین ربان  ،مشاوران و
رسمشاور شوروی نه توانستند آن را رد بکنند  .با کمال تأسف یط سالیان متمادی کیس نه نشسته
بود تا باری یک محاسبه ساده بکند و ر
وقت هم که این محاسبه صورت گرفت  ،طرف شوروی گفت
که حاض نیست قیمت باالتری یببدازد...
ر
منتش شده است می رب جریان گاز تنها در ر
ر
کنبول خریدار بود و
اطالعای که
در مورد گاز هم قرار
این طرف شوروی بود که یم گفت یج مقدار گاز به طرف شوروی تسلیم داده شده است و طرف
ً
افغای امکان ر
کنبول در این زمینه را نه داشت؛ بگذریم از این که طرف شوروی مثال گاز را از طرف
افغای به چند یم خرید و میانگ ری قیمت نوع معادل گاز در بازارهای جهای چند بود.
شاید آقای وال ربی ایوالنوف بگویند که ارایه دو مثال باال نیم توانند ادعای وی را در مورد این که
شوروی چپاولگر نبود ،رد کنند؛ ول این دو مثال عادی و کوچک نیستند بل به دو پروژه بسیار بزریك
که به کمک شوروی ساخته و فعال شده اند ،ارتباط دارند.
- 3آیا شوروی متجاوز بود و یا نبود؟
گبیم که شوروی چپاولگر نبوده باشد؛ ّ
واما ،ر
وقت آقای وال ربی ایوالنوف مدع یم شود که به علت
ر
حفاظت قوای شوروی تا وقت خروج این ن ربوها پروژه های ساخته شده به کومک شوروی ویران
نه شده بودند و فعال بود و یم افزاید که « هر افغان  ،منجمله از صف آنهای  ،که سالح به دست
برحق برضد اتحاد شوروی یم جنگیدند  ،این گفته را تائید میکند» .این حرف آقای ایوالنوف ال
حدود زیادی درست است؛ ول این یک رخ قضیه است و آن این که هزاران دهکده و بخش اعظم
شبکه های آبیاری عنعنه ی 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 ر
وقت یم گویند
که « منجمله از صف آنهای  ،که سالح به دست برحق برضد اتحاد شوروی یم جنگیدند »  ،به
طور تلویج ر
اعباف یم کنند که شوروی طرف متجاوز بود؛ و حاال پرسش در این است که طرف
جبان خسارات عظییم که بر افغانستان وارد کرد ،یج کاری انجام داده است ؟
متجاوز برای ر
منابع رویس گایه ادعاهای 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؛ ول طرف روسیه ثبوت قابل اعتبار برای این ادعای خود شان را ارایه نکرده اند .به عالوه
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گ ربیم که چن ری تقاضای هم شده باشد ،در آن صورت گویا باید قوای شوروی توسط رژیم ام ری 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 کریمل ری در کابل روی کار آورده شد.
ّ
ادعاهای جدی در مورد این که شوروی در تحریک و حتا سازماندیه زنج ربه حوادی که منجر به
ر
فروپایس قوای مسلح و نظام
شکست برنامه ملل متحد و بروز حوادث بهار سال  1992که موجب
ر
دولت و فراهم آوری جنگ ویرانگر داخیل در افغانستان شد  ،نقش بارزی داشته است...حاال هم
گفته یم شود که روسیه برای تحت فشار قرار دادن امریکا در افغانستان اقدامات رسی را به اجرا
گذاشته است.
- 4آیا یم توان « زخم خون ی
ی» را فراموش کرد؟
ً
شگ نیست که روسیه یک قدرت جهای است  .در این هم شگ نیست که استقرار مناسبات متقابال
مفید و با ثبات مبتت بر اصول و موازین شناخته شده جهای میان افغانستان و روسیه به نفع هر
دو کشور است .ول در این ن رب شگ نیست که هنوز مسایل حل ناشده در مناسبات افغانستان و
روسیه موجود اند -ر
بخیس از این مسایل بریم گردند به م رباث های حل ناشده دوران شوروی و برج
ر
فروپایس شوروی تا امروز .د راین رابطه دو مسأله بسیار مهم و کلیدی
دیگر هم به دوره پس از
عبارت اند از:
عدم اعتماد و بدگمای رگسبده میان افغان ها در رابطه به نیات روسیه در قبال افغانستان
مسوولیت های روسیه به حیث وارث شوروی در قبال افغانستانشاید برج ادعاهای که در مورد شوروی و روسیه از سوی افغان ها -منجمله ر
بخیس که از همان
ّ
ابتدا با تنظیم های مجاهدین مخالف بوده اند -مطرح یم شوند ،دقیق و یا هم حتا درست نباشند؛
ول تا زمای که روسیه همه اسناد موجود در رابطه به افغانستان را علت نسازد و زمینه آن را که
افغان ها باور کنند و مطم ری شوند که در رابطه به مناسبات افغانستان و شوروی و افغانستان و
روسیه دیگر چب پنهانت ر
باق نمانده است و تا روسیه حاض نه شود به حیث وارث شوروی ،
ر
ر
جبان گذشته گام های الزم را بردارد،
مسوولیت های خویش را در برابر افغانستان بپذیرد و برای ر
ر
عدم اعتماد و بدگمای در مورد نیات امروز و فردای روسیه در افغانستان ن رب باق خواهند ماند .زخیم
را که هنوز از آن خون یم ریزد نیم توان فراموش کرد .بدون حل عادالنه مسایل یاد شده و با حضور
هزاران پرسش گزنده در ذهنیت عامه افغای دشوار است تصور نمود که « زخم خون ری» در مناسبات
دو کشور التیام یابد .
***
تراژیدی که مداخله و تجاوز شوروی در افغانستان آفریده است چنان عظیم است که نیم توان آن
را در چهارچوب آمار و ارقام و محاسبه خسارات وارده بر اقتصاد ،شمار کشته ها و مصدوم ری جنگ
 ،رقم مهاجران و امثالهم بیان کرد .این مداخله و تجاوز بر بنیادهای موجودیت افغانستان چنان
جبان آن با پرداخت غرامات  -ولو غرامات بسیار سنگ ری مال-
ضبات
مخری وارد کرده است که ر
ر
ناممکن است.
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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 غ رب رسمایه داری که کرمل ری تبلیغ یم کرد ،در
گسبش ساحه نفوذ شوروی در جهان مبدل شده بود .ر
واقع به پوشش ایدیولوژیک ر
انبناسیونال ربیم
هم که کرمل ری تبلیغ یم کرد چ ربی نبود جز تنیدن تور وابسته یك.
امباتوری استعماری روسیه بود .پانزده جمهوری متحده و جمهوری
در واقع شوروی شکل دیگری از ی
ها و مناطق خودمختار و چ ربی های از این دست در واقع جز نمای ب ربوی فریبنده نبودند.
بخیس از نبوهای افغای نبودند که شکار این دام های تبلی ر
و این تنها ر
غای شدند .بدتر از آن زمای
ر
رهبان حزب دموکراتیک خلق افغانستان با حقایق برهنه سیاست شوروی در افغانستان
هم که ر
مواجه شدند ،نه توانستند و یا هم شهامت آن را نیافتند تا از خط تبعیت از کرمل ری دور شوند و
برج از آنان تا به امروز ن رب حاض نیستند در این مورد سخن بگویند.
آقای وال ربی ایوانوف با سابقه مشاغیل که در دوره شوروی داشت و اکنون ن رب دارد  ،نیم تواند بر
حقایق باال واقف نه باشد؛ و ّاما ،این که وی هنوز هم به شیوه دوران شوروی سخن یم گوید ،نشان
یم دهد که اهداف کرمل ری در قبال افغانستان تغ ریب نکرده اند  -اگر در این میان چ ربی تغ ریب کرده
است تغ ریب تناسب قوا در سطح جهان و منطقه است و متناسب با آن تغ ریب شیوه ها و ابزار سیاست
روسیه در قبال افغانستان .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------106

 ۱۵جنوری ۲۰۰۸

ٔ
ترور بوتو -ترور«پروژه پاکستان»
ً
ترور بوتو در واقع ترور پروژه ی بود که او برای تحقق آن به پاکستان برگشته بود .این پروژه ماهیتا
عبارت بود از پروژه وداع با پاکستان بلندپرواز و توسعه طلب و مطابقت دادن آن با ظرفیت های
که آن کشور دارد .حال سوال این است که آیا بدون بوتو این پروژه تحقق یافته یم تواند و اگر این
پروژه تحقق نیابد رسنوشت پاکستان یج خواهد شد.
بینظب برای یچ به پاکستان برگشت
بر هییچکس پنهان نبود که بازگشت بینظ رب بوتو به پاکستان -که زمینه آن در اثر فشار امریکا بر
ر
مشف مهیا گردید -در چهارچوب یک پروژه صورت گرفت .هدف گویا آن بود تا ن ربوهای میانه رو
و جامعه مدی پاکستان با هم در امر مهارکردن و تجرید افراطگرای و بنیادگرای و مبارزه با تروریزم
گبین حزب اپوزیسیوی پاکستان با ر
 ،همکاری بکنند .بینظب بوتو به حیث رهب بزر ر
اشباک در
ر
ر
ر
انتخابات یم توانست در برگردانیدن لباس مشوعیت بر تن دولت پاکستان که در اثر کودتای نظایم
جبال ر
مشف از میان رفته بود  ،کومک کند .گویا قرار برآن بود که م رشف مقام ریاست جمهوری
را بر عهده داشته باشد و بینظ رب بوتو هم در صورت مؤفقیت حزبش در انتخابات مقام صدرات را
بر عهده بگ ربد .این دو یم بایست در همکاری باهم حاکمیت قانون را در پاکستان برقرار سازند .و
ّاما ،حوادث از روز نخست برگشت بوتو تا ترور وی و ن رب جریان حوادث بعدی نشان داد که گویا
م ربان 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 انگ یبه های آنان
شگ نیست که اسالمگرایان و به ویژه القاعده و جهادی های طرفدار آن به دالیل متعدد و به
ر
متالیس
خصوص به خاطر تقبل نقش در پروژه ی که نه تنها برای کاهش نفوذ بل برای برچیدن و
کردن پایگاه موجودیت آنان در پاکستان به میدان آمده بود ،دشمن خود یم دانستند .به هم ری گونه
رهبی نظایم نه
در این هم شگ نیست که در اردوی پاکستان کم از کم حلقات قدرتمند در سطح ر
تنها با بینظ رب بوتو مخالف بودند و یم کوشیدند از برگشت وی به قدرت جلوگ ربی کنند؛ بل از تحقق
ً
پروژه یاد شده ،جدا احساس خطر یم کردند .مخالفت با بینظ رب بوتو به ویژه در آی اس آی به
ً
علنا در مورد این که برج از اطرافیان پرویز ر
مشف با
مراتب وسیع تر و جدی تر بود .بینظ رب بوتو
کتت از نقش برج مقامات قبیل و برحال
تندروان ست ربه جو همنوای دارند سخن گفته و به صورت ر
ر
استخباری پاکستان در حمله انتحاری نخست علیه خود در کر یاج به پرویز ر
مشف نوشته
نظایم و
ر
بود .برج از همکاران و اطرافیان بینظ رب بوتو برمال ساخته اند که وی از واکنش پرویز مشف در مورد
ّ
خطر رای که وی را تهدید یم کردند بسیار ناراض و حتا خشمگ ری بود .و این وضعیت سبب شده بود
تا بوتو بر خود جبال پرویز ر
مشف هم مشکوک شود.
ّ
ر
منطف و به دور از واقعیت مقامات مسؤول پاکستان در
اظهارات عجوالنه ،ضد و نقیض و حتا غ رب
ّ
مورد نحوه به قتل رسیدن بینظ رب بوتو ،گمانه های جدی را در مورد نقش آی اس آی و حتا شخص
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جبال ر
مشف در ترور بینظ رب بوتو پدید آورده است .شاید هیچگاه شواهد و مدارک اثباتیه محکمه
پسند در مورد نقش احتمال نظامیان پاکستان در قضیه ترور بینظ رب بوتو کشف و افشأ نگردند؛ ول
کارشناسان امنی رت بر این باور اند که اگر هم تبای پالن شده در میان نبوده باشد ،سازمان های
استخبار رای 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 بنیادگرای 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 ،ول
ّ
بینظ رب 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 بینظ رب بوتو با حضور در دعوت های قونسلگری افغانستان در
کر یاج ،مخالفت خویش را با سیاست رسیم ضیأالحق متبارز میساخت و در دور اول به قدرت
رسیدن خویش پیوسته از کابل یم خواست تا با فراهم آوری زمینه ها به وی کومک نماید تا در
سیاست پاکستان نسبت به افغانستان تغ ریب رای را وارد سازد .و ّاما در اصل مشکل نه در کابل ،بل در
اسالم آباد بود که نظامیان وی را نیم گذاشتند تا گایم در سمت تغ ریب بردارد.
تا جای که به پشتیبای از طالبان تعلق دارد ،باید گفت که این طرح نظامیان پاکستان بود که برای
آن پشتیبای متحدین اصیل پاکستان را هم جلب کرده بودند .بینظ رب بوتو که هیچ وجه اندیشه ی
ر
مشبک با طالبان نه داشت یا باید این طرح را یم پذیرفت و یا هم از قدرت کنار یم رفت؛ زیرا در
غ رب آن یا وی را از قدرت برکنار یم کردند و یا هم به رسنوشت بدتری مبتال یم ساختند .و بینظ رب که
ارمان های سیایس خویش را قربای قدرت کرده بود و با قاتالن پدر خود ن رب همکاسه شده بود ،دیگر
چرا تنها به خاطر افغانستان خود را با خطر معروض یم ساخت؟!
به هر رو ،شگ نیست که اگر بینظ رب بوتو این بار به قدرت یم رسید دیگر برای آی اس آی و نظامیان
پاکستان چندان ساده نیم بود تا طرح های خود را بر وی تحمیل کنند؛ زیرا بوتو قرار بود این بار به
کمک امریکا و متحدین آن در تحقق طرح مهار کردن و ریشه کن کردن بنیادگرای و به خصوص از
نوع جهادی آن در داخل اردو و مجموع ارگان های ر
دولت و جامعه پاکستان که قطع هرگونه پشیبای
از القاعده و طالبان و متحدین محیل آن ها را ن رب شامل یم شد ،سهم ایفأ کند .این که ترور بینظ رب
ر
ساعای پس از مالقات وی با حامد کرزی صورت پذیرفت ،ی
گرج از نظر تقارن زمای یک
بوتو تنها
تصادف است  ،ول از نظر موضوع با هم مرتبط اند؛ زیرا ناکایم طالبان و القاعده در افغانستان
بدون برچیدن تخته خ رب پاکستای ناممکن است.
پاکستان پایگاه بنیادگرای جهادی
به وجود آمدن پاکستان در پایان دوره استعمار بریتانوی در نیم قاره هند ،محصول اهداف مع ریی
ژی ر
وسبات ر ربیک بود که همدست با تقویت گرایش های سیایس تجزیه طلبانه میان ر
بخیس از نخبه گان
مسلمان تحقق یافت .در واقع اسالم سیایس ایدیولوژی موجودیت پاکستان است.
جبال ضیأ که با پشتیبای ر
سبات ر ربیک امریکا ،بنیادگرای اسالیم را به حربه ی برای جنگ علیه قوای
شوروی در افغانستان مبدل ساخت ،به تروی ج بنیادگرای در خود پاکستان هم مبادرت ورزید و رشد
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آن را در درون نهادهای ر
دولت و از جمله قوای مسلح پاکستان تشویق و ترغیب نمود .گرچه پس از
ضیأ همه ارکان دولت دیگر به صورت کامل تحت ر
کنبول پ ربوان او نبود ،ول نظامیان پاکستان
کنبول ر
همچنان ر
سبات ر ربیک را در دست داشتند .ر
مشف به حیث رییس جمهور و فرمانده قوای
مسلح ،ن رب یا خود نه خواست و یا هم نه توانست این معادله را درهم شکند .به این ترتیب یم توان
گفت که بنیادگرای در پاکستان گرایش نهادینه شده است.
غری آن در سالیان گذشته پیوسته در تالش بودند تا با سیاست تشویق و تهدید
امریکا و متحدین ر
پاکستان را وادار به همکاری مؤثر در مبارزه علیه تروریزم جهای بکنند ،ول با گذشت هر روز بیشبر
از پیش روشن یم شود که حکومت پاکستان نیم خواهد و یا نیم تواند تعهداتش را در مورد مبارزه
با تروریزم انجام بدهد و در این مس رب گام های قاطع و مؤثری بردارد.
مسایل بحران زا در روابطه امریکا -پاکستان
گرچه مسایل مربوط به طالبان و القاعده از عوامل جدی تشنج روزافزون در روابط امریکا و پاکستان
به شمار یم روند ،ول قضیه در هم ری جا پایان نیم یابد.
موضعگبی ها و اقدامات پاکستان در مسایل جیوپولتیک و جی ر
وسبات ر ربیک به خصوص در رابطه
ر
ر
به چ ری و ایران  ،نه تنها درست در نقطه مقابل سباتژی امریکا قرار دارند ،بل در عمل تالش امریکا
برای کشیدن نوار کشورهای متحد به دور چ ری و مهار کردن چ ری  ،و ن رب ازدیاد فشار و تالش برای
مبوی کردن ایران را با موانع جدی مواجه یم سازد .در این رابطه عقد قرار داد اعمار بندر گوادر با
ً
چ ری که عمال چ ری را از طریق شاهراه قراقروم به بح ربه عرب و ررسق میانه وصل یم کند درست در
نقطه مقابل سیاست امریکا قرار یم گ ربد.
به هم ری سان انتقال فن آوری های حساس هسته ی از پاکستان به ایران و کوریا و برج کشورهای
دیگر ن رب سؤظن های بسیاری را برانگیخته است؛ زیرا فعالیت های عبدالقدیر خان پدر بمب هسته
ی پاکستان نیم توانسته پنهان از چشم مقامات امنی رت پاکستان صورت گرفته باشند .
از سوی دیگر امریکا و غرب در مورد احتمال وقوع «انقالب اسالیم» از آن نوع که در پایان دهه
هفتاد در ایران به وقوع پیوست ،سخت نگرای دارند .مانور آماده یك قوای نظایم امریکا برای ترصف
ر
صوری خطر افتیدن این تسلیحات و تأسیسات به
تأسیسات و تسلیحات هسته ی پاکستان در
ر
دست القاعده و ن ربوهای تروری ر
ست دیگر  ،نشان یم دهد که واشنگی تا یج حد این احتمال را جدی
یم داند و از این ناحیه نگران است .ر
مشف تا به حال از هم ری کارت استفاده میکرد و خودش را صد
راه افراطیون معرق یم کرد .این در حال است که نه تنها افراطگرای و عوامل دیگر ی ر
ثبای در دوره
ر
ر
زمامداری ر
مشف رو به رشد بوده است ،بل شواهد و مدارک متعدد نشان یم دهند که جبال مشف
مرصوف بازی دورسه است.
در ع ری 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 خود به نیم قاره رسما وً
علنا هندوستان را ررسیک ر
سبات ر ربیک امریکا خواند و اعطای امتیاز رای را به هندوستان اعالم داشت که
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ّ
پیش از آن و بعد از آن به رغم تقاضاهای مرصانه ،پاکستان نه توانست حتا در مورد آن ها از امریکا
سخن امیدوار کننده ی بشنود ؛
انتقال تقدم ژی روسبات ر ربیک در منطقه از پاکستان به افغانستان و از دست دادن تأث رب قبیل بر
سیاست امریکا در قبال افغانستان و منطقه؛
به این ترتیب یم توان دید دیگر آن منافع ژی ر
وسبات ر ربیگ که موجب پیدایش پاکستان گردید نه تنها
منتف گردیده اند ،بل پاکستان در برج جهات ر
سبات ر ربیک در مقابل این منافع قرار گرفته است.
ً
امریکا امیدوار بود تا با بازگشت بینظ رببوتو و تحقق پروژه ی که قبال از آن یاددهای شد ،روند
انکشاف اوضاع در پاکستان را متحول سازد .ترور بینظ رب بوتو در واقع ترور این پروژه ن رب بود .و اگر
امریکا به این نتیجه برسد که نظامیان پاکستان در ترور بینظ رب 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 نیم تواند با پیاده کردن قوا  ،اوضاع در پاکستان را در سمت
مطلوب خویش تغ ریب دهد  -دقیق تر این که چن ری اقدایم به هیچ وجه معقول نیست  -ول امریکا
به هیچ صورت در موقف ناظر بیطرف ن رب قرار نه خواهد گرفت.
قتل بوتو  ،انتخابات و عاقبت بحران پاکستان
طوری که گفته شد هواداران بوتو دولت پاکستان را مسوول قتل بینظ رب بوتو یم دانند .تقاضای
حزب مردم پاکستان برای تحقیقات در مورد قتل بینظ رب بوتو توسط سازمان ملل متحد ،در واقع
عدم اعتماد به نهاد دولت به شمار یم رود .از آن جا که گمان نم ربود راز و رمز پیش پرده ترور روشن
گردد  -آن هم به طوری که قناعت خانواده و هواداران بوتو را فراهم آورد -لذا رفع این عدم اعتماد
حد اقل در آینده نزدیک ناممکن به شمار یم رود.
گمان نیم رود که انتخابات پارلمای 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 ن رب کسب کند ،باز هم نظامیان به این حکومت هم اجازه نه خواهند داد تا صالحیت های قانوی
کنبول ر
خویش را اعمال کند و به ر
سبات ر ربیک نظامیان بر دولت نقطه پایان بگذارد .گمان نیم رود
که این حکومت بتواند توطیه گران را به پنجه قانون بسپارد و یا هم تحقی ر
قای را که نتایج آن شک
و تردید عمویم در مورد نقش نظامیان در ترور بینظ رب بوتو را رفع کند ،به راه بیندازد.
مشوعیت انتخاب ر
ن ربوهای اپوزیسیوی ر
مشف به حیث رییس جمهور را یا نپذیرفته اند و یا هم
آن را ی عیب نیم دانند .نواز ررسیف خواهان کنار ر
رفی پرویز ر
مشف پیش از انتخابات است و طرح
ر
تشکیل حکومت وحدت میل را ارایه نموده است .ر
مشف این طرح را توهم تعریف کرده است؛ در
حال که حزب مسلم لیگ ( شاخه قاید اعظم) که ظاه ًرا از ر
مشف پشتیبای یم کند ،از این موضع
ً
ر
مشف علنا فاصله گرفته است.
نشانه های جدی دیگری از تشدید اختالف میان محافل حاکمه پاکستان ن رب وجود دارند .جبال
حمید گل که از تمایالت موجود در قوای مسلح پاکستان از نزدیک آشنای دارد ،در مورد این که قوای
مسلح در صورت افزایش وخامت اوضاع باز هم به ر
مشف وفادار بماند ابراز شک و تردید یم کند.
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از سوی دیگر گروه های متعددی-از برج گروه های هودار دموکرایس و سکوالریزم گرفته تا گروه
های بنیادگرا -انتخابات را تحریم کرده اند .از نظر اینان انتخابات نه پذیرفتت است و نه هم
ر
مشوعیت نتایج آن را خواهند پذیرفت.
به این ترتیب ضف نظر از این که تقلب ر
گسبده و سازماندیه شده در انتخابات صورت بگ ربد و یا
این که انتخابات در معیار پاکستان شفاف و عاری از تقلب برگزار شود ،گمان نم ربود که منجر به
تحول در اوضاع بسیار حساس پاکستان گردد .در این میان انتخابات نیم تواند به ویژه وجهه
مخدوش شده ر
مشف را به حیث رییس جمهور ترمیم کند؛ چون وی با برخورد غ رب قانوی با محکمه
عال و دستکاری قانون اسایس  ،قواعد بازی دیموکرایس را زیر پا کرد.
ر
صوری که م ربان مشارکت
مسأله بسیار مهم دیگر همانا م ربان مشارکت مردم در انتخابات است؛ در
بسیار پا ریی باشد ،این به معنای نومیدی مردم از روند سیایس در پاکستان و نشان دهنده حجم و
وسعت مواد باقوه انفجار اجتماع در پاکستان خواهد بود.
ر
صوری که انتخابات برگزار شود و کم از کم ا ر
شباک کننده گان عمده نتایج آن را
به هر رو ضف در
بپذیرند و حکومت «منتخب» رویکار بیاید ،امریکا و 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.
انتخای باز نیم شود .مسأله اسایس طوری
و ّاما ،گره قضیه تنها با انتخابات و رویکار آمدن حکومت
ر
ً
که قبال گفته شد در این است که نظامیان پاکستان هیچگاه به حکومت های منتخب اجازه نه داده
کنبول ر
اند تا صالحیت های قانوی شان را اعمال کرده و به ر
سبات ر ربیک نظامیان در عرصه سیاست
ً
ر
خارج پایان دهند .بنأ ایفای تعهدات ب ری الملیل پاکستان  ،ولو حکومت « منتخب»
داخیل و
صادقانه هم آن را بخواهد بدون تغ ریب معادله قدرت در پاکستان امکان پذیر نیست .به این معنا که
کنبول ر
ابزار و میکانبم های ر
سبات ر ربیک قوای مسلح پاکستان بر دولت برچیده شده و قوای مسلح
ر
ً
ر
عمال نظام قانون اسایس و از جمله صالحیت های قانوی حکومت و ارگان های دولت را پذیرفته و
از آن تبعیت نماید .در واقع در حالت کنوی پاکستان بی ر
شب 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 ی نیست و نظامیان دواوطلبانه و بدون اجبار و ناگزیری آن را
نه خواهند پذیرفت.
ً
از سوی دیگر مبارزه با ترویزم جهادی از نظر اندیشه ی و سیایس عمال به معنای مبارزه با بنیادگرای
اسالیم -چ ربی که برای بسیاری از اسالمگرایان و حلقات توسعه طلب محافل حاکمه معادل
«ایدیولوژی میل» و تضم ری موجودیت پاکستان از یک سو در برابر هند و از سوی دیگر در برابر
هرگونه گرایش تجزیه طلبانه داخیل به شمار یم رود-است.
این که آیا پاکستان با توجه به تحوالت ژیوپولتیک و ژی ر
وسبات ر ربیک ،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 بی ر
شب از پاکستان است و م ربود تا به یک قدرت جهای مبدل شود -باز
هم به دنبال رویای بلعیدن افغانستان و کشورهای آسیای میانه زیر نام «کنفدراسیون پاکستان
مرکز» به ماجراجوی های خطرناک خویش ادامه خواهد داد ،سؤالیست که نیم توان از حاال به آن
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پاسخ داد .و ّاما ،روشن است که اگر هم روسیه و چ ری خواستار آن باشند تا در سیاست عقب زدن
سپتامب ثابت ساخت
امریکا از منطقه از پاکستان استفاده کنند؛ ول چنان که تجربه پیش از 11
ر
این دو قدرت و نه هم هیچ کشور دیگر منطقه نه تنها حاض نیستند تا پاکستان را در دستی رای به
ً
ر
صوری که
این رویا یاری دهند ،بل عمال آن را برای خود سخت خطرناک هم یم دانند .برخالف در
پاکستان نه تواند با واقعیت های جدید منطقه و جهان راه ر
آشت را در پیش بگ ربد و همانند گذشته
در یی دستی رای اهداق بسافراتر از توانای های میل خویش به زورآزمای 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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انتظارات متقابل اوباما و جهان
گرچه تب و تاب انتخابات در امریکا در حال فروکش کردن است ،ول مباحثات در مورد عوامیل که موجب
تغیب از نظر او  ،تازه آغاز شده است .اوباما تنها از نظر «رنگ پوست» از
رپبوزی اوباما گردید و درک معنای ر
ً
ر
روسای جمهور قبیل امریکا تفاوت نه دارد -او زنده گینامه بسیار متفاوت از آنان دارد و راه کامال متفاوی را به
ر
سختکویس خود و درک
سوی قله قدرت پیموده است .بدون شک او این رپبوزی را مدیون هوش  ،فراست و
نخستی سخبای
تغیب و ایجابات و امکانات هزاره نو است .از جانب دیگر اگر اوباما در
نیاز جامعه امریکا برای ر
ر
اش پس از روشن شدن نتایج انتخابات این رپبوزی را رپبوزی مردم امریکا تعریف کرد ،این یک تعارف ساده نبود.
انتخاباتت را که اوباما را به رپبوزی رسانید ،به یاد نه دارد .این که اوباما جامعه
چنی مبارزات
تاری خ امریکا یک ر
ر
مسب انتخاب تحول کشانید و یا تحول که در بطن جامعه امریکا در حال تولد بود اوباما را
امریکا را به تحرک در ر
یقی در مورد آن پژوهش های
به حیث ممثل خویش برگزید و یا هر دو ممد همدیگر شدند ،سخنیست که به ر
ر
غبمتعارف را پیموده
گسبده ی به راه خواهند افتاد  .و ّاما؛ توجه به این نکته الزم است که اوباما اگر تا کنون راه ر
غبقابل تصور نیست اگر او برای غلبه بر آن دشواری های که که اکنون
است تا به هدف برسد ،پس از این هم ر
غبمتعارف متوسل شود.
به حیث رییس جمهور بر رس راهش قرار دارند رنب به روش های مبتکرانه و ر
شگ نیست که برای آفریقای تباران امریکا « رنگ پوست» اوباما ری اهمیت نیست .برج ها رپبوزی اوباما را
تعبب رویای لوترگینگ تعریف یم کنند .شگ نیست که تبارز و رپبوزی اوباما در کشوری با سابقه برده داری و
ر
همی چند دهه پیش حاکم بود و جنبش مدی آفریقای تباران را
برخورد آنچنای در مورد مسایل تباری که تا ر
ر
برانگیخت ،یم تواند مرزی برای غلبه بر این گذشته تلف شود؛ ول جاذبه ری سابقه جهای اوباما-از استثنای قاره
افریقا که بگذریم -با منشأ اتنیک پدر و مادر اوباما ر
کمب ارتباط دارد .جهان از تجربه هشت سال گذشته بوش
خسته است و از احتمال تداوم این تجربه هراس داشت .اوباما با شعار تغ ریب به حامل امید مبدل گردید -هم
نست عوامل
برای امریکا و هم برای جهان .قوی ترین منبع جاذبه اوبا در ر
همی نکته نهفته است -ری آن که نقش ر
دیگر را انکار کرد.
بگبند.
گروه های افرایط «سیاه» که اوباما را به حد کاق «سیاه» نیم دانستند ،نه توانستند جلو صعود او را ر
ستبه جو
اسبم ر
تجربه نشان داد که «برادل ایفیکت» هم در حدی نبود که مانع از رپبوزی اوباما شود .و ّاما ر ر
همی جهت وی باید بیش از هر رییس
و افرایط «سفید» ،خطری است که هنوز اوباما را تهدید یم کند و به ر
ر
امنیت برای حفاظت از جانش تن دهد .شگ نیست که اگر اوباما بتواند
جمهور دیگر امریکا به بار مراقبت های
ر
انتخابای اش موفقانه حرکت کند بر پیشداوری های تا هنوز موجود نزد بخش های
مسب تحقق وعده های
در ر
محافظه کارتر جامعه امریکا رنب ضبات شکننده ی وارد خواهد آمد.
دستیای به کریس ریاست جمهوری
امریکا به اوباما این چانس را داد تا تجربه نوی را ثبت تاری خ مبارزات برای
ر
امریکا کند .امریکا با انتخاب اوباما آن یج را که پیش از آن «رویا» به نظر یم رسید ،ممکن ساخت و نشان داد
که از یج توانای های برای تحول برخوردار است .و فراموش نه کنیم که این تنها امریکا نیست که به اوباما
چانس داده است؛ اوباما خود رنب چانس امریکا برای آغاز نو در مناسبات امریکا با سایر ملل و دول جهان است
و چنان که دیده یم شود این انتخاب نه تنها متحدان و دوستان امریکا  ،بل مخالفان رسسخت امریکا را رنب
تأثب قرار داده است.
تحت ر
همی پیمانه هم جهان از اوباما
محبوبیت جهای اوباما را هیچ رییس جمهور دیگر امریکا نداشته است .به ر
آمب برای حل
انتظارات بزریك دارد .وعده های اوباما مبت رجحان شیوه های سیایس سازنده و مسالمت ر
تغیبات جوی و حفظ محیط زیست و مبارزه با
منازعات موجود در جهان  ،عطف توجهبه حل مسایل ر
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دیگر مخاطر رای که ر
جهانت
بشیت را تهدید یم کنند ،بدون شک امید بخش اند .و ّاما؛ اوباما با همه جاذبه ی
ر
ر
خارج ناگزیر خواهد بود با چالش های متعددی دست و پنجه نرم کند .از جمله
که دارد ،در عرصه سیاست
ر
کمی فرصت نشسته اند،
تغیب در سیاست
بعید از احتمال نیست که پیام ر
خارج امریکا از سوی کسای که در ر
درست درک نه شود و آنان دست به کنش های بزنند که اوباما به رغم عدم تمایل به استفاده از زور ،ناگزیر از
چنی رویکردی شود -چنان که کنیدی ناگزیر از آن شد.
ر
ر
ر
خارج امریکا بر
خارج امریکا این است که آیا دکتورین سیاست
مسأله بنیادی در سیاست
تغیب جهان در
اساس واقعیت های امروز و فردای جهای مطابقت خواهد یافت و یا تالش متگ بر زور برای ر
تغیب در «منافع
سمت حفظ برتری امریکا را ادامه خواهد داد .شگ وجود نه دارد که انتخاب اوباما به معنای ر
میل امریکا» نیست ،بل مسأله بر رس درک درست از این منافع و چه گونه یك حفاظت و تحقق آن است .تجربه
ر
خارج بوش نشان داد که تالش برای سیطره جهای امریکا ،تالش ری فرجام و سخت زیانبار
هشت ساله سیاست
.
سنگی و دشواری ها و پیچیده یك های
مباث
است -نه تنها برای جهان که برای خود امریکا رنب به رغم این ر
ر
ر
نایس از آن ،امریکا هنوز توانای آن را دارد تا با اتخاذ روش های مناسب و کسب پشتبای و همکاری متحدین
غری و کسب متحدین و دوستان جدید و دیالوگ و داد و ستد با قدرت های دیگر  ،نقش بارزی در حل مسایل
ر
جهای ایفا کند .
اوباما روشن ساخته است که به روابط با اتحادیه اروپا و ناتو اهمیت ویژه ی قایل است؛ انتظار یم رود تا دیالوگ
بگبد.
 ،تفاهم  ،همکاری و تعاون میان دو سوی اتالنتیک دوباره جان ر
چی و هندوستان در حال تبارز به حیث قدرت های جدید اند و روسیه دارد دوباره رسبلند یم کند
دیدن این که ر
و یم خواهد دایره نفوذ خود را ترسیم کند ،چندان دشوار نیست.
نیم توان انتظار داشت که اقدام اداره بوش برای برقراری روابط ر
سب ر ر
اتبیک با هندوستان ،مورد تجدید نظر قرار
ً
ّ
گبد؛ ی
چی،
ر
گرج این روابط احتماال از روش اوباما اثر خواهد پذیرفت .و اما ،در مورد روسیه و به خصوص ر
هنوز مسأله روشن نیست.
اوباما گفته است که با روسیه به دیالوگ در مورد مسایل هسته ی  ،به شمول منع ر
گسبش تسلیحلت هسته ی
و حل مشکل هسته ی ایران خواهد پرداخت .مسایل مال-اقتصادی جهان رنب ممکن است بر اجندای این
مذاکرات افزوده شود؛ و ّاما ،به نظر نیم رسد که با روش کنوی روسیه  ،استقرار روابط با روسیه بر اساس
مشارکت ر
سب ر ر
اتبیک  ،ممکن شود.
پرسش اصیل در رابطه امریکا و چی این است که امریکا به چی به چشم ررسیک ر
سب ر ر
اتبیک یم بیند و یا رقیب
ر
ر
اتبیک .اگر امریکا به چی و روسیه به حیث رقبای ر
ر
سب ر ر
سب ر ر
اتبیک برخورد کرده و تالش ورزد تا به محاضه و مهار
ر
گسبش روابط ر
این دو قدرت ببدازد ،در آن صورت اینان نب با ر
ر
سب ر ر
ساخی
اتبیک میان خود شان ،روند مبدل
ر
ی
سازمان شانگهای به وزنه متقابل در برابر امریکا و ناتو را تشی ع خواهند بخشید.
مبمیت بسیار برخوردارند؛
تغیب سیاست های امریکا در مورد عراق ،افغانستان و ایران ،از ر
شگ نیست که ر
تغیبات بدون توجه به سیاست های کالن و دراز مدت ،چندان معقول به نظر نیم رسد.
ول ایجاد این ر
ر
اوباما وعده داده است تا قوای امریکای را از عراق ی
بیشبی به افغانستان
هرج زودتر خارج کند و برخالف قوای
بفرستد .او همچنان در یگ از سخبای های خود گفته بود که در نظر دارد در سال اول ریاست جمهوری خود،
یک میلیارد دالر را برای افغانستان برای بازسازی اقتصادی و اجتماع افغانستان کومک کند .با توجه به مواضع
از پیش بیان شده 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114

ر
بیشب برای بازسازی افغانستان و افزایش فشار بر اسالم آباد و وارد کردن گاه به گاه ضبه
یک میلیارد دالر
ر
بر منابع و پایگاه های فرامرزی آموزیس و پشتیبای طالبان و پناهگاه های القاعده ،گره مشکالت افغانستان و
منطقه و لغزش به سوی تعمیق و ر
ر
واشنگی باید
گسبش بحران گشوده نه خواهد شد .برای غلبه بر این بحران
سیاست ها و روش های قبیل اش را به طور کیل مورد تجدید نظر قرار دهد.
سنگی و پیچیده ی در عرصه
مباث دوره هشت ساله بوش دریافت این که اوباما با یج وظایف
با توجه به ر
ر
.
سیاست داخیل و ر
نخستی سخبای اش پس از روشن
خارج رو به رو است چندان دشوار نیست اوباما در
ر
:
طوالنت در پیش داریم و صعودمان دشوار
شدن نتایج انتخابات ،در جمع هوادارنش در شیکاگو گفت «راه
ر
ّ
است .ما شاید در یک سال ،حتا در یک دوره  -ریاست جمهوری  -به قله نرسیم اما من هرگز به اندازه امشب
ر
بسیارسخت
امیدوار نبودهام که ما به مقصد خواهیم رسید ».او گفت راه پیش روی او و مردم امریکا راه
ر
ساخی دوباره امریکا بپیوندند .اوباما گفت رپبوزی در انتخابات
است .او از مردم امریکا خواست که به او در
تغیب تالش
تغیبی نیست که به دنبالش بوده اند .او گفت این رپبوزی تنها امکای است برای این که برای ایجاد ر
ر
کرد.
تغیب  ،دمیدن اطمینان به نفس در مردم امریکا با شعار کوتاه « بیل ما یم توانیم» که در هر
در کنار شعار ر
ر
سخبای اوباما شنونده گانش آن را با او چندین بار تکرار یم کردند ،برای ما افغان ها که دیگر به داشی امید از
دیگران معتاد شده ایم ،نکته های آموزنده ی در خود نهفته دارد .اوباما یم تواند در سیاست های امریکا در
تغیبات سازنده ی را به وجود بیآورد؛ ول نه او و نه هیچ کس دیگر نیم تواند خالی رنبوی عامل
افغانستان ر
تغیبات مثبت در سیاست امریکا در افغانستان ،بسیار مهم است تا
افغای را پر کند .پس در کنار امیدواری برای ر
ر
غب
افغان ها رنب توانای های شان را برای ایجاد یک تحول چرخیس در اوضاع کشور شان بسیج کنند و شعار ر
مسووالنه و فلج کننده «آنان یم توانند» را با شعار « ما یم توانیم» ،تعویض نمایند -نه تنها در حرف بل در
عمل رنب.
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افغانستان و خطر صوبه ششم شدن
ر
فشده ی مطلب  :با رشد دینامیک هندوستان و مبدل شدن آن به قدرت بارز منطقه ی با دورنمای
رشد به حیث یگ از قدرت های جهای ،توازن قدرت در منطقه به زیان پاکستان تغ رب کرده است.
پاکستان در محدوده ی قلمر  ،منابع طبییع و ن ربوی ر
بشی کنوی اش قادر نیست این توازن را احیا
ر
انداخی به آسیای میانه  ،خواب احیای توازن
کند .پاکستان یم خواهد با بلعیدن افغانستان و دست
قدرت در برابر هندوستان را تحقق ببخشد .نوشتار کوتاه کنوی تنها به بحث در مورد هدف
ر
سبات ر ربیک سیاست پاکستان در قبال افغانستان اختصاص یافته است.
تصورات در مورد هدف پاکستان
ر
خارج بحران افغانستان ،عامل پاکستای یگ از عوامل کلیدی است
در این مورد که در شمار عوامل
یک توافق ر
گسبده میان تحلیلگران افغان موجود است .و اما در مورد هدف اصیل سیاست پاکستان
در مورد افغانستان ،چند دسته یك به چشم یم خورد:
ر
ر
شناخی خط
ساخی افغانستان برای به رسمیت
کسای تصور یم کنند که هدف پاکستان واداردیورند است؛
ر
صوری که نگرای پاکستان از این
شماری یم گویند که پاکستان نگران نفوذ هندوستان است و درجهت مرفوع ساخته شود ،مخاصمت پاکستان پایان خواهد یافت؛
داشی «عمق ر
ر
سبات ر ربیک» در برابر هندوستان  ،خواهان
عده ی بر این باور اند که پاکستان برایاستقرار یک «حکومت دوست» در کابل است؛
کسای ن رب بر این باور اند که بحران به این علت تداوم یافته است  ،تا تداوم حضور امریکا درمنطقه توجیه پذیر گردد.
هدف واقیع پاکستان در قبال افغانستان
ر
نقیس که پاکستان در یط سالیان  1992– 1978در رابطه به جنگ ها در افغانستان ایفا نمود دیگر
عری خود نه تنها میلیارد دالر
غری و ر
بر همه گان روشن است .از این بابت پاکستان از متحدین ر
کومک مال دریافت کرد  ،بل پاکستان توانست هم تسلیحات پی رشفته نظایم را از امریکا دریافت
نماید و هم در نهایت دارای تسلیحات هسته ی 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 یم شد ،در واقع به جنگ نی ر
ابت برای دستی رای به اهداف سلطه جویانه و توسعه طلبانه ی
خود مبدل سازد.
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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 پاکستای 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 آم رب بحران گرفته شود.
ر
فروپایس اتحاد شوروی  ،روسیه که خود دچار بحران عمیق شده بود ،نه تنها کومک ها را به
پس از
ر
ر
ر
حکومت دکتور نجیب هللا  ،قطع کرد ،بل به حیث بخیس از یک سبات ربی نو و بسیار ارزان تر تام ری
جنوی شوروی سابق ،عمال به سقوط آن حکومت یاری رسانید.
امنیت رسحدات
ر
ر
فروپایس قوای مسلح افغانستان و دستگاه دولت  ،و ررسوع جنگ های تنظییم
در بهار سال  1992با
بحران خون ری در افغانستان وارد مرحله ی تازه و تبایه آوری گردید.
ر
فروپایس دولت و قوای مسلح افغانستان  ،نه تنها توسعه طلبان پاکستای را دلشاد ساخت ،بل
سدهای مهیم را از رس راه تحقق اهداف ر
سبات ر ربیک شان در قبال افغانستان ویران ساخت.
ر
سبات ر ربیست های پاکستای یم دانستند که افغانستان ی
هرج ویران تر ،رسخورده تر  ،متفرق تر و
ر
آسانب خواهد شد .به هم ری
محتاج تر باشد و هر قدر افغانستان از جهان مبوی گردد ،بلعیدن آن
جهت نظامیگران پاکستای آرزو داشتند تا نه تنها کابل  ،بل تمام افغانستان در این جنگ بسوزد.
ر
ساخی طالبان به صحنه  ،فاجعه در افغانستان وارد مرحله ی تازه ی شد.
با ورود یا در واقع وارد
ر
ر
همزمان با ر
ر
گسبش مناطق تحت کنبول طالبان ،سبات ربیست های پاکستای تحقق برنامه خود در
مورد آسیای میانه را ن رب توسعه و تشدید بخشیدند .آنان برای تحقق این پالن پشتیبای عربستان
سعودی و برج کشورهای دیگر خلیج را ن رب با خود داشتند .تقویت اسالمگرای در آسیای میانه و
حضور شمار کث ربی از بنیادگرایان منطقه در افغانستان و پاکستان نشانه های مشهود این سیاست
به شمار یم رفتند .اگر این روند ادامه یم یافت شاید خواب تشکیل اتحادیه ی دولت های اسالیم
از آسیای میانه تا رسحد هندوستان ،ن رب به واقعیت مبدل یم شد .تحقق این خواب به پاکستان
امکان یم داد تا توازن قدرت در برابر هندوستان را دوباره احیا کند .پاکستان یم خواست از افغانستان
به حیث میدان پشتیبای این برنامه کار بگ ربد.
به این ترتیب یم توان گفت که با کودتای ثور و سپس لشکر ر
کیس به افغانستان ،ماسکو خود زمینه
جنوی اتحاد شوروی
ی ها و امکانات آن را فراهم آورد تا افغانستان به منبع واقیع تهدید به رسحدات
ر
مبدل گردد.
سپتامب سبب برهم خوردن برنامه سلطه جویانه ی پاکستان شد .پاکستان که تا این
حوادث 11
ر
زمان نقش بزریك در تع ری سیاست غرب در قبال افغانستان داشت ،این نقش را از دست داد -کلید
کابل از دست پاکستان گرفته شد.
تغ رب بنیادی در مناسیات امریکا و هندوستان ،عدم توازن را باز هم به زیان پاکستان تقویت بخشید.
ً
سپتامب در اثر تهدید امریکا ناگزیر شده بود  ،ظاهرا در برابر رفع همه تحریم
پاکستان که پس از 11
ر
های امریکا و دریافت کومک های وسیع مال و نظایم  ،وارد ایتالف مبارزه علیه تروریزم شود  ،چنان
که تجربه نشان داد  ،ریاکارانه عمل نمود.
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با حمله ی امریکا بر عراق  ،پاکستان آهسته آهسته مرحله ی دیگری از جنگ ضد افغای خود را از
طریق چهار شبکه  -شورای کویته ،گروه حقای  ،حکمتیار و طالبان وزیرستان شمال  -تشدید و
توسعه بخشید.
پاکستان امیدوار بود و است که باالخره امریکا قوای نظایم خود را در اثر این جنگ فرسای ریس از
افغانستان خارج خواهد کرد .پاکستان امیدوار است که پس از خروج امریکا بار دیگر چانس بلعیدن
افغانستان را به دست خواهد آورد .دستی رای به این هدف یم تواند راه را برای تحقق خواب و خیال
بزر ر
گب پاکستان در مورد آسیای میانه و احیای توازن قدرت با هندوستان ن رب دوباره باز کند« .عمق
ر
سبات ر ربیک» و «حکومت دوست در کابل»  ،در واقع نام های مستعار هم ری پالن شوم پاکستان اند.
ی
افغای برای نجات میل
یضورت حی یای بیداری و اتحاد
هیچ شگ وجود نه دارد که یک افغانستان ضعیف هیچگاه قادر نه خواهد بود تا در برابر جنگ تمام
عیار اعالم ناشده 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 ر
سبات ر ربیک با امریکا و
هندوستان و کشورهای دیگر ن رب به تنهای نه یم توانند این خطر مهلک را رفع کنند.
افغان ها تنها با بیداری  ،آگایه و اتحاد میل یم توانند در برابر این توطیه شوم ضد افغای 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 ن ربوهای افغای بر پایه ی یک برنامه واحد برای رفع
عوامل داخیل بحران و همزمان با آن استفاده ی موثر از کومک های متحدین ب ری الملیل ،یم تواند
میش گردد .در این صورت متحدان ب ری الملیل افغانستان ن رب مطم ری خواهند شد که «رسمایه
گذاری» آنان در افغانستان به هدر نه خواهد رفت .برای تحقق این چانس ،افغانستان زمان زیادی
در اختیار نه دارد .پس الزم است بدون از دست دادن وقت همه امکانات و توانای های افغای برای
ر
ساخی منابع و ابعاد خطر مهلیك که بقای افغانستان را تهدید
تحقق این چانس بسیج گردند .روشن
یم کند ،یم تواند نقش مهیم در این زمینه داشته باشد تا افغان ها آگاهانه و متحدانه برای دفاع از
افغانستان و تام ری آینده آن به پاخ ربند .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 عال مردم افغانستان خواهد بود.
هرگونه کم بها دادن به اهداف سلطه جویانه ی ضد افغای پاکستان و ارایه و تبلیغ تصورات سطج
از اهداف پاکستان در قبال افغانستان ،خوایه نه خوایه باعث غفلت از خطر واقیع گردیده و یم
جبان ناپذیر برای رسنوشت
تواند باعث بروز خطاهای سیایس دارای عواقب و پیامدهای مهلک و ر
افغانستان گردد.
***
یادداشت ضمیمه:

چند نکته در مورد خط دیورند
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این یک حقیقت است که دیورند یک خط تحمییل توسط استعمار است .این ن رب یک حقیقت است
که هنگام تقسیم هند بریتانوی و تشکیل پاکستان ،پشتون ها و بلوچ های آن سوی دیورند از حق
تع ری 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 یم
توانستند ،تصمیم بگ ربند که در چهارچوب پاکستان بمانند ،دولت مستقیل را ایجاد نمایند  ،به
افغانستان بپیوندند و یا راه حل دیگری را انتخاب کنند.
پاکستان در حال حق خود ارادیت پشتون ها و بلوچ های آن سوی دیورند را رد یم کرد  ،خود ع ری
حق را برای مردم کشم رب که از پیکر ناموجود پاکستان جدا نه شده بود مطالبه یم کرد و یم کند.
در این مورد که اگر افغانستان خط دیورند را به رسمیت یم شناخت  ،یج چ ربهای واقع یم شدند و
از وقوع یج چ ربهای جلوگ ربی شده یم توانست نه یم توان به یق ری سخن گفت.
به هر رو ،به ویژه در ررسایط حساس کنوی ،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
ر
صوری که در آینده پشتون ها و بلوچ
دیورند را به رسمیت یم شناخت و یا به رسمیت بشناسد ،در
ها اراده نمایند تا از چهارچوب پاکستان خارج شوند -چنان که تجربه اتحاد شوروی و آلمان نشان
داد -حتا بم اتیم ن رب مانع آن شده نه خواهد توانست.
ر
گذاشی منازعات میان
دالیل زیادی موجود اند تا گفت که استعمار با تشکیل پاکستان و برجا
کشورهای منطقه اهداف معیت را دنبال یم نمود  .و اما ،انکشافات دهه ی اخ رب چنان اند که یم
توان 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.
***
واکنش ها و تبرصه ها در فیسبوک

مسایل موجود در مناسبات افغانستان و پاکستان
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چند نکته در باره ی شعر ی
گونب گراس و «رس کل ما»
ر
گونب گراس  ،به اقصای نقاط جهان رسیده است -
پیام «شعر»
ر
اعباض ها در برابر آن و واکنش تند مقامات رسیم ارساییل رنب.
چب بسیار جالب این است که حرف های ر
گونب گراس  ،در سطح
ر
جهای به هیچ وجه حرف های نو نیستند .حتا در درون ارساییل
مقامات بسیار بلند رتبه ی نظایم و استخبار رای و سیایس پیش ری
ارساییل رنب 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 موضوع پرداخته که
ر
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 ررسق میانه را به چالش خواهد کشید.
ر
گونب گراس انتشار «شعر» خودش را در این زمان با تصمیم آلمان برای تحویلدیه زیردریای های آلمای
که قابلیت پرتاب راکت های میان برد (با رس گلوله ی عادی و یا اتیم) را دارند مرتبط دانست.
ر
لوی تندرو ارساییل -او
اظهارات و
ر
موضعگبی های قبیل گونب گراس نشان یم دهند که -بر خالف ادعای ر
ضد یهودی و ضد ارسایییل نیست  .و اما ،در این رنب شگ وجود نه دارد که او در برابر سیاست همه
سفب ارساییل
همی جهت است که تقاضای هیچ ر
حکومات ارساییل مالحظات خود را داشته است .به ر
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 رنب مستقیم به صدراعظم و وزیر دفاع ارساییل گفته شده است.
این که ماهیت و اهداف سیاست حکومت ارساییل و حکومت ایران چیست  ،همه یم دانیم .من در این
هیچ شگ نه دارم که رسان رژیم ایران اگر فرصت بیابند بم اتیم را خواهند ساخت .و در این رنب 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 یم توانیم و یا یج باید بیاموزیم؟
در افغانستان همه از «چپ» تا «راست»  ،از عوام الناس ری 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
ر
عی عرصه تابو شکت کند ،در آن صورت باید بگوید
روشنفکر افغان بخواهد همانند گونب گراس در ر
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یهودی رنب انسای است همانند ما و همه انسان های دیگر و انسان ها ضف نظر از اعتقادات دیت ،
تعلقات اتنیگ  ،زبای و  ...همه دارای حیثیت و کرامت انسای برابر اند و همه شایسته برخورداری از
همان حقوق و آزادیهای اند که در اعالمیه جهای حقوق ر
بش و اسناد متمم آن درج اند .و باید بگوید
که ارساییل رنب 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
ر
فلسطی چشم
هم محکوم بسازیم  .البته این به آن معنا نه خواهد بود که ما از حقوق بر حق مردم
ر
بپوشیم و سیاست های ضد فلسطیت زمامدران ارساییل و به خصوص آن رنبوهای ارسایییل را که
یم خواهند با استناد بر ایدیولوژی دیت قلمرو ارساییل را فراتر از مرزهای به رسمیت شناخته شده
ربی الملیل آن رببند  ،محکوم نه سازیم .افراط گرای از هر نوع آن که باشد -یج یهودی و یج اسالیم و
یج هندوی و یا مسیج  -امر صلح  ،ثبات و امنیت ربی الملیل و صلح را با خطر مواجه ساخته یم تواند.
و اما  ،متاسفانه ما عادت کرده ایم بدون سنجیدن موقعیت مکای و زمای و مساییل که در جامعه افغای
ر
غری را که در موقعیت و ررسایط دیگری قرار دارند و مسایل
مطرح اند ،می گفته های روشنفکران برازنده ر
و وظایف دیگری در برابر شان قرار دارد ،تکرار کنیم -ری آن که به روح آن توجه بکنیم.
زبانزد مردیم ما یم گوید« :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 گرایای که از بام تا شام و از شام تا بام از گلو و قلم شان نفرت از
مذهت و ر
سمت را شعله ور ساخته و باز
دیگران یم بارد و یم خواهند به این ترتیب اختالفات قویم ،
ر
گبند -هر روشنفکر در برابر فرقه گرایان آن بگروه اتنیگ،
آن را تا رسحد منازعه
خونی برسانند  ،قرار ر
ر
مذهت و ر
سمت که خود از آن برخاسته است .همچنان ما باید شعار حقوق کامل شهروندی برای
زبای ،
ر
همه باشنده گان افغانستان را مطرح کنیم و در برابر هر گونه تبعیض قانوی در برابر هموطنان هندو و
سکه مان قد علم کنیم...
***
همی موضوع:
لینک مطالب مرتبط با ر
ی
گونب گراس -آن یچ باید گفت
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ٔ
«تاری خ همه ما را محکوم کرده است»

«ما روشنفكران از هزاران سال پیش خسارات نفرت انگ یبی به بار آورده ایم :قتل عام ها به
نام یك آرمان ،به نام یك مكتب و به نام یك تیوری ،این كار ما است ،اكتشاف ما است-
اكتشاف روشنفكران»

این ملک ،یک انقالب یمخواهد و بس /خونریزی ریحساب یمخواهد و بس/
امروز دگر درخت آزادی ما /از خون من و تو آب یمخواهد و بس*/
ر
وقت در دهۀ آخر سلطنت ،این شعر از تربیون مظاهرات و همایش ها خوانده یم شد ،مظاهره
ر
بیشب از حنجره
چیان به هیجان یم آمدند و فریاد هورای شان تا آسمان یم رفت .این شعر گرچه
یک جریان بلند یم شد؛ ول روحیه همه جریان های ایدیولوژیگ را که در دهه های بعدی در دو
خونی قرار گرفتند ،بازتاب یم داد :آمادیك برای تحقق اهداف ایدیولوژیک
سوی استقطاب های
ر
به هر قیمت.
ً
در باب  ۷و  ۸ثور  -که تصادفا از لحاظ شکیل در زبان فاریس اعداد معکوس هم اند – زیاد
نوشته شده است .من خواهم کوشید تنها به یک پرسش از دیدگاه تجربه زندیك خودم یببدازم:
چنی آسان و رسخوش در راه
چرا درس خواندگان نسیل که من به آن تعلق دارم ،خیل خیل این ر
خونی ترین و ویرانگرترین فاجعه تاری خ معاضگردید.
های رفتند که در فرجام منجر به درازترین،
ر
نسل من ،در دهه آخر سلطنت (دهه قانون اسایس و یا دهه دموکرایس) وارد میدان سیاست
شد .شاید این بسیار نمادین باشد که برای یک بار هم ما روز تصویب قانون اسایس را تجلیل
نکردیم .برخالف در یط این دهه روزی که همه ساله تجلیل یم شد ،همانا سوم عقرب بود .تا
امروز رنب ما این را درست در نیافته ایم که آن حادثه چرا و چگونه به وقوع پیوست و یج ر
نقیس
در سمت و سو دادن حوادث بعدی سیایس ایفا کرد.
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مظاهره ،مظاهره ،مظاهره و «زنده باد» و «مرده باد» ر
سیاست بود که ما با آن
گفی ،فرهنگ
ر
ر
خبی نبود .امکانات
بزرگ شدیم .آن وقت هنوز تلویزیون به افغانستان نیامده بود و از انبنت رنب ر
ر
پرداخی به ورزش رنب بسیار محدود بود .سینما پول یم خواست که آن را هم نداشتیم .ما
برای
همی کانال مجای مظاهره را برای ضف انرژی خود داشتیم و بس ...گوی نیاز جنیس مان
تنها ر
را هم – که حتا صحبت کردن در موردش تا امروز رنب در افغانستان تابو است  -با مظاهره و یا
در واقع «پخته پرانک» دموکرایس مرفوع یم ساختیم!...
حقیقت این است که ما نه دموکرایس را درست یم شناختیم و نه هم در مکتب مضموی داشتیم
که کم از کم از لحاظ نظری کیم ما را با آن آشنا بسازد .از آن گذشته هیچ مضموی در مورد
مسایل اجتماع و سیایس نداشتیم .کتاب دریس «منطق» هم از عرص و زمان دیگری بود .نظام
ً
ر
ر
اصال بر این بنیاد استوار نبود تا در ما تفکر مستقل و خردورزانه را پرورش دهد.
کاست
آموزیس
مضامی ساینیس و علوم دیت بود .این خال رنب از لحاظ ذهت ما را
دیگر ،گودال فاصله میان
ر
ر
عقیدی ساخته بود.
دچار بحران
ر
در این شگ نیست که نسل من بیشب از همه نسل های قبیل درس خوان ،درس خوانده و کتاب
ً
ر
خوان داشت و ر
بیشب به کتاب و اطالعات .در نتیجه آگایه از عقبمای عمیق
دسبیس نسبتا
افغانستان نسبت به بقیه جهان و رنب کشورهای همجوار ،چندان دشوار نبود .و این برای ما تا
چنی
مغز استخوان دردناک بود که ما با وجود
«تاری خ پنج هزار ساله» و «افتخارات» آن در ر
ً
ر
وضیع قرار داشتیم .آگایه بر این وضع طبعا جستجوی عوامل عقبمای و دریافت راه پیشفت
افغانستان را به مشغله مهم فکری ما مبدل ساخته بود.
ً
در فقدان توان تفکر مستقل و خردورزانه ،دو گروه ایدیولوژیک ظاهرا متضاد ،پرشورترین های
نسل عصیان را به سوی خود جذب یم کردند :ایدیولوژی های «مارکسیسم – لینینیسم» و
«اسالم سیایس» که هر دو ،میان ما و دموکرایس خندق های عبورناپذیر ایجاد کردند.
ما به رغم فهم اندک مان تصور یم کردیم شاه کلید حل همه مسایل را در دست داریم و فقط
باید بدون ترس این کلید را به کار اندازیم...
ای داس ها ای پتک ها!
همراه شوید ،همراه شوید!
بر پنجم ی
ی برج زمان
باال شوید ،باال شوید!
پایی
پایی شدن و ر
پایی شدن و ر
و این کلید به کار انداخته شد؛ اما نتیجه اش باال شدن نبود ،ر
پایی تر شدن از آن ممکن نبود.
شدن بود تا سطح «بدویت»ی که دیگر ر
«این ملک ،یک انقالب یمخواهد و بس »...و «انقالب ها» یی هم شدند و شدند و خون هم
ری محابا و ری حساب ریخت ،ول این خون ها «آب» برای «درخت آزادی» نبود و نیم توانست
باشد.
ر
خونی کشاندند ،به رغم ظاهر آشت ناپذیر شان،
ایدیولوژی های که افغانستان را به استقطاب
ر
از لحاظ ماهیت هر دو توتالیتار بودند .هر دو ،تنوع اندیشه ی و سیایس و بردباری را نه تنها نف
یم کردند ،بل رسیدن به قدرت ،انحصار و حفظ قدرت و تحقق برنامه های خود را به هر ر
قیمت،
ً
مخالفی خود را کامال مجاز یم دانستند.
و محو فزیگ
ر
«نبد من» اثر آدلف هیتلر به دستم رسید و آن را
به یاد دارم که در نوجوای تصادفا کتاب ر
خوانده بودم .باید سپاسگزار تصادف باشم که به دنبال آن کتاب «فردا به جهنم خواهم رفت»،
رنب به دستم رسید و از طریق آن با گوشه های از جنایات رژیم هیتلری آشنا شدم.
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یقی نیم توانم بگویم که اگر در همان نوجوای در کنار «بینوایان» اثر ویکتور هوگو و
و اما ،به ر
«مادر» اثر ماکسیم گوریك و کتاب های از این دست« ،خدایان تشنه اند» اثر اناتول فرانس،
«بچه های آربات» اثر اناتول ریباکوف و «مزرعه حیوانات» اثر جورج اورل رنب به دستم یم
رسیدند ،یج اثری بر من یم داشتند؟!...
«زندیك مرگ و دیگر هیچ» اثر معروف اوریانا ی
فاالج را در همان دوره جوای خوانده بودم ،و اما
«تقصب» امریکا در ذهنم جا گرفته بود.
از آن تنها
ر
کتت و «تاری خ
در مورد
تقصب استعمار  -ر
ر
چبی که در مورد آن میان روایات تاری خ رسیم و ر
شفایه» تفاوت چندای وجود نه داشت و یم توان گفت جزی از «حافظه تاریج» ما به شمار
یم رود  -کم و بیش همنظری ر
تقصبات
گسبده ی وجود داشت .پس حساب ما با «انگریز» و
ر
آن روشن بود .جنگ ویتنام و پشتیبای امریکا از رژیم های دیکتاتوری در جهان سوم  -به خصوص
پاکستان و ایران – تصویر «انگریز» را در ذهن ما تداع یم نمود .از این جهت «نسل من» گرچه
ر
تفاوی چندای با نسل
در برابر اعتقادات نسل های گذشته عصیان کرده بود ،ول در چند مورد
ً
تحب از دست آوردهای مادی -تخنیگ غرب و رد و حتا انزجار
های خلف خود نه داشت؛ مثال :ر
از اندیشه ها ،سیاست ها و فرهنگ سیایس غرب.
ر
آهنی» را برداشت؛ زیرا از
خانه گرباچوف و «پریسبویکا» و «گالسنوست» اش آباد که «دیوار ر
همی زمان به پرسش های که از دیر زمان ذهنم را یم جویدند پاسخ یافتم.
ر
تیای به اطالعات مجای در اختیار است ،و کم
امروز به رغم آن که به هر سو بنگری وسایل دس ر
چب» پیش چشم ما واقع یم شوند ،اما هنوز هم عده ی در پوسته تصورات ذهت
و بیش «همه ر
اسب نگهداشته اند:
خود شان را ر
«پنجمی برج زمان» با استفاده از «نردبان»
آنای که هنوز هم از بند تخیل باال شدن بهر
ر
کمونیسم رویس رهای نیافته اند ،بر گورباچف لعنت یم فرستند که مرتکب فروپایس شوروی
شد.
ر
ر
مخالفان «برج پنجم» هنوز هم تصور یم کنند فروپایس شوروی و فروریخی دیوار بر رلی ،بایددر کارنامه های شان نوشته شود...
ر
بیشب یم شنوی و یم خوای“« :ما مسوول نیستیم”؛ “ما چ ربی نکرده ایم”؛ “دیگران مسوول
و
اند»”...
و کم اند کسای که بگویند« :فریب و ریاکاری را رها کنید ،تاری خ همه ما را محکوم کرده است».
آیا امروز «روشنفکران» نسل من که در حوال سن «شصت و شکست» اند ،یم توانند کاری
برای فردا ر
بهب بکنند؟!
«چرا فكر یم كنم كه ما روشنفكران میتوانیم كاری بكنیم؟
به این دلیل ساده كه ما روشنفكران از هزاران سال پیش خسارات نفرت انگ ربی به بار آورده ایم:
قتل عام ها به نام یك آرمان ،به نام یك مكتب و به نام یك تیوری ،این كار ما است ،اكتشاف ما
است -اكتشاف روشنفكران .هم ری اندازه كه احساسات انسان ها را در برابر یكدیگر برنینگ ربیم
ً
اكبا با ر
پاكبین نیت ها هم صورت گرفته باشند كار بزریك كرده ایم .هیچ كس
 گرچه گویانمیتواند بگوید كه چن ری كاری از ما ساخته نیست»** .
بیل ،ما به «انقالب» ضورت داریم؛ و اما« ،انقالب بدون خون» :ما به انقالب «خانه تکای
«شسی» چشم و گوش و زبان ضورت داریم ،تا بتوانیم شهامت دیدن و درس ر
ر
گرفی
ذهت» و
ر
از گذشته و اعباف به اشتباهات خود ما و درک واقعیت ها و امکانات امروزی را بیابیم.
پانوشت ها:
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ر
عشف ،شاعر ایرای() ۱۲۷۲-۱۳۰۳
مبزاده
*شعر از سید محمدرضا ر
**کارل پوپر« ،آزادی و مسوولیت روشنفكرانه».
ر
می در صفحه رادیوی صدای آلمان «تاری خ همه ما را محکوم کرده است»
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 ۲۰می ۲۰۱۲

ی
پاسخ به «بالهت»( )1آقای عالم افتخار
آقای عالم افتخار در نوشته ی تحت عنوان «یک دنی ا ب الهت؛ فق ط از
ی ک آدرس!؟ » ،در بخش «مق االت -فلس ف » سایت خاوران و رنب چند
وبسایت دیگر( ،)2پس از ابراز تعارفات ،نوشته اند:
همی سحرگاه قبل (جمعه  8ثور)1391؛ یک مقاله از نام ایشان برایم
« ر
ایمیل شده بود.
بیل ؛ بیل ! مقاله عجیب و غریب و ناز و نازنیت؛ از ر
محبم مدیر مسئول
ویب سایت آسمای.
این مقاله ظاه ًرا برای بخش افغانستان رادیو دویچه وله (رادیو ر
دولت المان) نگارش یافته و توسط عارف
فرهمند کارکن ویبسایت رادیو دویچه وله ویراستاری شده است».
همی جا به خدمت آقای عالم افتخار  ،یم گویم که من شش بار از ایشان ایمیل دریافت داشته ام
در ر
ر
()3؛ اما  ،من حتا یک بار هم برای ایشان ایمیل نه فرستاده ام .می این مقاله را هم به نشای دیگری جز
بخش دری رادیوی صدای آلمان نه فرستاده ام .جناب آقای عالم افتخار اگر به نوه های خود شان
مراجعه بکنند  ،شاید آنان بتوانند گره این مشکل را برای ایشان بگشایند که آن ایمیل از طرف
یك فرستاده شده است.
و باز اگر آقای عالم افتخار به ر ر
است تصور کرده بوده باشند که آن «ایمیل» را من برای ایشان فرستاده
نش به آسمای یم فرستادند و اگر آسمای آن را ر
ام ،شایسته تر بود تا پاسخ را هم برای ر
منتش نه یم کرد،
باز به ر
نشیات دیگر مراجعه یم کردند.
به هر رو ،مشکل اصیل در این نیست که یج گونه ر
می به ایشان رسیده است  .مشکل اصیل در این
ر
نوشی یک عالم اثر شده اند ( ،)4از
است که به گمان غالب جناب آقای عالم افتخار  ،که مفتخر به
«ژانر» ها شناخت نه دارند .اگر با «ژانر»ی که «تاری خ همه ما را محکوم کرده است» در چهارچوب
ر
توقعای را که یم شود از یک
یقی از آن
آن نوشته شده است ،آشنای یم داشتند ،در این صورت به ر
ر
همی جهت اگر آقای عالم افتخار در پایان
رساله یا مقاله ی علیم-تحقیف داشت ،نه یم کردند .به ر
توقع نه یم کردند تا من به ایشان پاسخ بگویم  ،این چند سطر را رنب نه یم نوشتم .ایشان نوشته اند« :
در فرجام تنها آرزوی پر حشتم این است که جناب حمید عبیدی گرداننده ویب سایت خوب آسمای
اعالم بدارند که این بالهت نامه؛ متعلق به ایشان نیست و توسط مافیای رسانه ای...جرمن آنالیت و
روپرمرداج ...به تهمت در پایشان بسته شده است!»
برای این که «آرزوی پرحشت» آقای عالم افتخار  ،ری پاسخ نه ماند ،من با تمام آگایه و مسوولیت
اعالم یم دارم آن یج ایشان «بالهت نامه» نامیده اند ،از خامه من است و کیس آن را بر من تهمت
نه بسته است.
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*
انتقاد آقای افتخار این است که به اکب پرسش ها جواب جامع گفته نه شده است .من ر
اعباف یم کنم
که حتا به یک درصد از پرسش ها به ارتباط مسایل مطروحه در نوشتار مورد نظر  ،پاسخ نه گفته
ً
سوسیالبم» و «جنگ
«سوسیالبم» در «دژ شکست ناپذیر صلح و
ام .مثال :در مورد عوامل شکست
ر
ر
رسد»  ،من -حتا -یک سطر هم نه نوشته ام؛ در مورد عوامل شکست «انقالب شکوهمند و برگشت
ناپذیر ثور و به خصوص مرحله نوین و تکامیل آن» ،رنب یک سطر نه نوشته ام.
و اما ،چنان که دیده یم شود ،این «بالهت نامه» با واکنش تند از «چپ» و «راست» مواجه شده
وقت قلب بیمار ایستاده شود ،اگر ر
چنی خواهد شد .ر
داکبی حاض باشد
است .و این را یم دانستم که ر
ر
 ولو رداکب متخصیص هم نه باشد -ناگزیر به «شوک برق» متوسل یم شود  ،تا قلب را دوباره به کار
بیندازد .پس از آن که قلب بیمار دوباره به تپش آغاز کرد ،آن گاه دکتوران متخصص یم توانند کار
تداوی را آغاز کنند« .بالهت نامه» برای ایجاد «شوک ذهت» نوشته شده است ،تا از دایره معیوب
جواب های کلیشه ی که برای توجیه ناکایم ها خلق شده و منجر به «سکته فکری» و «نازای فکری»
ر
همی هدف را داشتند .
ما شده است ،نجات یابیم .انتخاب عنوان  ،زبان و می از رس تا به پا از جمله ر
چنان به نظر یم رسد که این رتب درست به هدف خورده است.
پرسش در این است که اگر همه آن یج که من نوشته ام صاف و ساده بالهت است ،پس چرا عالم
افتخار به این بالهت که هر آدم آگاه باید آن را درک کند  ،واکنش نشان داده اند و آن هم در این همه
ویسایت ها ؟!
باور دارم آقای افتخار از «بالهت» من وارخطا شده اند  :شاید از این که از روی سایه خود پریدن
ر
گسبش یاید و معاون اسبق «حقیقت انقالب ثور»  ،با آن «حقایق» ی که در زمانش در ارگان ر
نش رای
ر
منتش کرده اند و از بس در ذهن شان تکرار شده است که آن را به ر ر
است به جای حقیقت
آن حزب
گرفته اند ،تنها بماند!
 7ثور یک کودتای ماجراجویانه بود و نه انقالب  6 .جدی هم تجاوز برهنه یک ابر قدرت بود .پس
شما آقای افتخار  ،معاون مدیر مسوول ر
نشیه ی بوده اید که حتا در نامش هم تقلب آشکار بود.
ببخشید  ،یم دانم که شنیدن این حقیقت برای تان دردناک و قبولش هم بسیار بسیار سخت و
دشوار است .و اما  ،یج باید کرد  ،ر
وقت کیس بتواند «یک دنی ا ب الهت؛ فق ط از ی ک آدرس!؟» صادر
غب منتظره بوده نه یم تواند.
کند ،صدور چند تا بالهت دیگر هم از او ر
سبی نه شده است یک «بالهت» دیگر را رنب مرتکب شده و یم گویم :اگر هم
تا موسم «بالهت» ی
هیچ مخالفت داخیل و منطقه ی و جهای رنب با «انقالب شکوهمند ثور» بروز نه یم کرد ،باز هم ما به
«مبل مقصود»  ،نه یم رسیدیم.
**
ر
تقریی
چبی که در کشور ما
هدف مهم دیگر «بالهت نامه» پیش کشیدن «فرهنگ اعباف» بود ،ر
ر
«تابو» است  :مگر ممکن است یک «مرد»  -آن هم «مرد انقالی» -پیش خلق عالم ر
اعباف بکند که
ر
اشتباه کرده است!؟
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فاجعه پشت فاجعه بر کشور و مردم ما تحمیل شد و هیچ کیس اشتباه نه کرده است -مگر این ممکن
است که فاجعه ها خود به خود و بدون عامل انسای مثل سمارق از زم ری رویده باشند؟!
آقای عالم افتخار ر
محبم من از شما یم پرسم :مگر «ما» « ،انسان کامل» بودیم که هیچ اشتبایه نه
کرده باشیم؟!
ببخشید که باز هم به جای پاسخ  ،پرسش مطرح یم کنم...
***
ر
منتش شده است
شما در نوشتار یاد شده تان که به تاری خ  12ثور سال جاری در «وبسایت خاوران»
ً
 ،نوشته اید« :بنده عجالتا نه میتوانم رپبامون «معقوالت» حرصت کارل پوپر؛ مکث نمایم منجمله به
ر
بایست نخست
مطمی نیستم؛ این ترجمه و برگردان دقیق و درست سخنان وی باشد و باز
این دلیل که
ر
ر
روشن گردد؛ که مقوالی چون «روشنفکران» در ادبیات پوپر دارای چه تعریف ها و حدود و ثغوری
ر
طبقای و عهده و رسالت ...دارد .ول
میباشد و خود آن جناب چه جهانبیت و فلسفه و منطق و موضع
چنانکه یم بینید؛ جناب عبیدی با این پاره پینه کردن؛ به نهایت جایگایه که میتوانسته است سقوط
کند؛ سقوط کرده است»( .)2و باز به تاری خ  17ثور  -یعت تنها پنج روز پس تر  -از شما در همان
ویبسایت نوشته ی به نام «از ک ارل م ارک س ت ا ک ارل پ وپر؟!» در  15صفحه که حاوی بیش از  11هزار
ر
منتش یم شود  .در این نوشته شما به معرق زنده یك نامه و فلسفه کارل پوپر یم پردازید.
کلمه است ،
یعت در  5روز قادر شده اید شخصیت و افکار پوپر را بشناسید و مقالت طوییل در این مورد بنویسید-
مبارک تان باشد آقای عالم افتخار!
من اگر از آقای مسعود راحل ،که در کابل فاکولته ی ساینس را تمام کرده و در آلمان هم بار دیگر و
اینبار در رشته ی فلسفه تحصیل نموده و از چند سال هم روی دوکتورای خویش در فلسفه کار یم کنند
ر
عالیبین سطح تسلط
و شب روز را با فلسفه یم گذرانند و بر زبان های آلمای و انگلییس رنب در
دارند ،یم خواستم تا در  5روز مقاله ی در معرق پوپر و آثارش بنویسند ،حتمن فکر یم کردند که
حمید عبیدی بیچاره دچار بالهت شده است.
و به تقلید از شما ( )4نوشته ام را این گونه به پایان یم رسانم:
با تقدیم ر
احبامات فایقه
حمید عبیدی نویسنده «بالهت نامه»
-----پانوشت:
( )1عنوان نوشته ی آقای عالم افتخار «یک دنی ا ب الهت؛ فق ط از ی ک آدرس!؟» است و من برای
اختصار نوشته ام «بالهت»
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بالهت [ ب هَ ] (از ع  ،امص ) بالهة :کم عقل بودن در امورات دنیا  ،ری عقیل  ،نادای ،
حماقت  ،ابلیه  ،کم خردی  ،ساده دل  ،حمق  ،غباوت  ،رعونت  ،سفه  ،سخافت ،ضعف
ر
تدبب.
و
سست در رای و ر
)(2نوشته ی آقای عالم افتخار تحت عنوان «یک دنی ا ب الهت؛ فق ط از ی ک آدرس! ؟» در وبسایت
ر
منتش شده است.
ها یمتعدد و از جمله سایت وطندار و آریای
وطندار
آریای
)(3تاری خ و زمان مواصلت ایمیل های جناب آقای عالم افتخار به آسمای:
am:
01.04.2010
15:33
Westeuropäische
Sommerzeit
am:
26.05.2010
17:34
Westeuropäische
Sommerzeit
am:
11.07.2010
09:02
Westeuropäische
Sommerzeit
am:
18.07.2010
05:14
Westeuropäische
Sommerzeit
am:
20.10.2010
18:49
Westeuropäische
Sommerzeit
Verschickt am: 13.12.2010 13:34 Westeuropäische Sommerzeit

Verschickt
Verschickt
Verschickt
Verschickt
Verschickt

) (4جناب آقای عالم افتخار خود نوشته خویش را با این جمالت به پایان رسانیده اند:
«با ی
احبامات فایقه
ً
محمد عالم افتخار نویسنده و آفرینشگر «گوهر اصیل آدیم» و حدودا  5000صفحه مقاالت و آثار
ی
تحقیق و تحلییل پبامون اوضاع در افغانستان و جهان امروز و دیروز و فردا»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------129

۲۶اپریل ۲۰۱۲

وای بر ما اگر این «آزادی» آزادی باشد
ی
پاسخ به آقای نجیب «روشن»
آقای نجیب روشن گرداننده ی
مسوول ویبسایت «آزادی»  ،در
مطلت تحت عنوان «از بلندای
ر
آسمای نور نه یم تابد» به نوشته
ی من تحت عنوان «تاری خ همه
کرده
محکوم
را
ما
است » پرداخته اند که از نظر
محتوا ر
چنی است:
فشده آن ر
 من به رسانه ی غلیطمطلب فرستاده ام؛
 رسانه شخص غلیط را برای ابرازنظر روی موضوع انتخاب کرده
است؛
ً
چنی بنویسم؛
 آن یج من نوشته ام کامال غلط است و من اصلن حق نه داشته ام رنامناست را برای ر
نش در کنار مطلب فرستاده
 من در لباس و پوزیش غلط عکس گرفته و عکس هایر
ام و ...
چنی امر و نیه  ،توتالیتار نیست ؟!
پرسش من از آقای روشن این است که آیا ر
ر
تفاوی وجود دارد و .اگر قدرت آن ها را یم
ستالی  ،ماوو  ،خمیت و مالعمر یج
میان این دید و دید
ر
داشتید با من یج یم کردید؟
من یم توانستم نوشته ایشان را نادیده بگذارم و ری تفاوت از کنار آن بگذرم؛ زیرا میان آن یج من گفته
تناست جز تعارض وجود نه دارد .در این مورد
ام و آن یج که آقای روشن از آن برداشت کرده اند هیچ
ر
 ،من توضیحات کوتاه ارایه خواهم کرد .و اما ،چون  7و  8ثور هر دو حوادی اند که تراژیدی میل را رقم
گبیم ممکن است در سال  2014با تراژیدی « 9ثور» مواجه شویم ،لذا
زده اند و اگر از آن ها درس نه ر
بگبم.
به حیث یک انسان و یک افغان وظیفه وجدای خود یم دانم تا این مساله را جدی ر
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پاسخ کوتاه به ی
اعباضات آقای روشن
 -1در باره « ...ما روشنفكران از هزاران سال پیش خسارات نفرت انگ ربی به بار آورده ایم :قتل عام ها
به نام یك آرمان ،به نام یك مكتب و به نام یك تیوری ،این كار ما است ،اكتشاف ما است -اكتشاف
روشنفكران»...
آن یج در باال و در نوشته من در «قوس ناخنک» آمده (از ررسوع قوس تا پایان) ر
بخیس از نوشتار کارل
ریموند پوپر ،تحت عنوان «آزادی و مسوولیت روشنفکرانه» است  .شما ر
تشیف که رببید و این نوشتار
را مرور بفرمایید منظور را درک خواهید کرد« .ما روشفنکران» در آن مقاله همه کسای را که در تاری خ
ر
بشیت در تولید و پخش اندیشه های که موجوب قتل و کشتار شده اند ،احتوا یم کند.
لینینبم یک
ر
لینی خود هم قربای آن شد .بنیادگرای اسالیم و در مجموع
ایدیولوژی خشن و خشونت زا است و ر
ر
اسالم سیایس هم از نظر من ایدیولوژی خشونبا است .توتالیتاریزم در هر شکل و به هر نایم که باشد
ر
خوشونبا و فاجعه آور است
 -2من به نماینده یك از هیچ کیس صحبت نه کرده ام ،بل من به حیث خودم از دید تجربه خودم در
مورد نسیل که من به آن تعلق دارم صحبت کرده ام -هیچ ادعای هم نه دارم که شما و یا دیگران آن را
هایت که پیهم به نشای ر
بپذیرید .شما طبعن حق دارید طور دیگر فکرکنید .من ی
پست
گرج با اکب نوشته ر
آسمای یم فرستید  ،موافق نیستم  ،ول هیچگاه به خود حق نه داده ام و نه خواهم داد که شما را به
بکشانم.
استنطاق
سنگبیف با شخصیت
والدیمب
 -3در مورد این که هفت ثور یج بود ،به این گوشه از گفت و شنود
ر
رِ
اول حزی و ر
دولت پس از  6جدی توجه بفرمایید:
ر
ارزیای میکنید؟
سنگبیف :شما از موقعیت امروز ،انقالب اپریل  1978را چگونه
والدیمب
ر
ر
رِ
ر
تأخب میگوید:
رببک کارمل بدون اندکبین ر
انقالب اپریل [ ]1978یک جنایت عظیم دربرابر مردم افغانستان بود* .
ر
رهبی حزب و دولت بود ،نه گفت که به جای "نان و
و باز مگر داکب نجیب در زمای که در مسند ر
لباس و مسکن" که به مردم وعده داده شده بود به آن ها "گلوله و کفن و گور" داده شد؟!
لینینبم خوانده اید  ،لطف فرموده و بگویید که ثور
کسبم-
ر
حال آقای روشن شما که در شوروی مار ر
نظر به تعریف لینیت ،انقالب بود و یا کودتا؟
ر
ر
حقوق ربی
حقوق قضایا در یک جای اشاره کرده اید بگویید که نظر به معیار های
شما که به جنبه
ر
ر
الملیل  6 ،جدی تجاوز و اشغال بود و یا کومک انبناسیونالیست ؟
ً
 -4شما نوشته اید « :پرچیم ها ،اصال در یک کوتاه مدت به فکر ترصف قدرت سیایس یا انقالب نه
ً
بودند و ضفا برای بدست آوردن حقوق صنف زحمتکشان و تنویر اذهان عامه ،خواهان مبارزات
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روشنگرانه بودند»  .هموطن عزیز مگر این سازمان و تشکیالت مخف در قوای مسلح برای یج ایجاد
خیب را که مخالف کودتا بود از راس این سازمان برکنار کردند؟!
اکب ر
مب ر
شده بود و چرا ر
و باز نه این است که وحدت میان جناح خلق و پرچم  ،درست برای تدارک براندازی حکومت داوود خان
با تعجیل تحمیل گردید؟
تقصبها را به گردن ح دخ ا نینداخته ام  -نه
 -5با این همه  ،برخالف «تصور» شما ،من هیچگاه همه
ر
چنی
به خاطر گل روی کیس و یا به خاطر آن که من زمای عضو آن حزب بوده ام؛ بل به خاطر این که ر
ر
نیابت بودند و افغان ها در هر دو سوی خط
داوری خالف واقعیت است .آن جنگ ها جنگ های
جنگ و رنب آنای که در هیچ سو نه بودند ،قربای این جنگ شدند .ح د خ ا و تنظیم های جهادی دست
ر
زمی دوخته
چپ و راست فاجعه واحد بودند .یگ چشم به یک آینده تخییل ساخی جنت در روی ر
غب قابل انطباق با زمان حاض و جنت پس از
غب قابل برگشت و ر
بود و دیگری چشم به یک گذشته ر
مرگ.
ر
بیشب کهنه کرده اند در مظاهرات و همایش
حزی های که چند رپباهن از ما
 -6آن شعر به شهادت ر
های ح د خ ا رنب خوانده یم شد
 -7شما که از تجلیل شهدای «سوم عقرب» سخن یم گویید  ،چرا از تجلیل قربانیان مظاهرات مسالمت
آمب دیگر امتناع یم ورزید؟
ر
ضف نظر از این که جوانان ر
اشباک کننده در مظاهره سه عقرب یج ر
نیت داشتند ،کسای که در پشت
پرده بودند  ،این مظاهره برای سبوتاژ روند دیموکرایس به راه انداختند .بدون شک این که قضیه
کی ساخت و بر باور نسل جوان به دیموکرایس صدمه وارد کرد.
رتباندازی ر
پیگبی نه شد این زخم را چر ر
 -8شما نوشته اید :آیا هم ری است ضم رب و وجدان یک روشنفکر سالم و وطندوست و یک ژورنالی ر
ست
که بر بلندی های آسمای ،نعره آزادی را بلند کرده است؟!
آقای روشن وجدان من در قید حزب و ایدیولوژی و هیچ گونه وابسته یك دیگر نیست .من کوشش
گبی کنم؛ تا باز به
یم کنم واقعیت ها را به صورت تمام حجم ببینم و از آن ها برای امروز و فردا نتیجه ر
یک فاجعه دیگر مواجه نه شویم.
من نه تنها به خاطر آن قربانیای که عضو حزب دیموکراتیک خلق بودند  ،بل برای همه قربانیان این
فاجعه با هر عقیده ی که بوده اند  ،در هر حزب و جناج که بوده اند و یا نه بوده اند اندو هگینم.
برای آبادی های ویران شده و برای ر
کشبارهای سوخته و حتا برای خاک و سنگ وطنم که از جنگ
مصدوم شده متاثرم .برای ذهن های مسخ شده افرادی که ایدیولوژی کور شان کرده و قادر نیستند
ر
حقایف را که مثل کوه پیش چشم شان است ببینند متاسفم .این تراژیدی است
واقعیت ها را ببینند و
که هموطن  ،هموطن خودش را ضف به خاطر این که همرنگ او نیست دشمن بداند و ضف به خاطر
این که عقیده اش را نه یم پذیرد مستحق مرگ بداند ...و در این باب به بزریك شهنامه یم توان غمنامه
نوشت ...ی ر
بهب است بگویم برای هر قربای جنگ یم توان یک جهان غمنامه نوشت  -مادر و پدری که
فرزند شان را از دست یم دهند یک جهان برای شان ویران یم شود .و من درد و اندوه پدر و مادر خودم
را از رس ر
نوشت که بر من گذشته است دیده ام  .قربان دل بیغم تان رفیق نجیب روشن عزیز .برای تان
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تندرست و توام با آن رهای از بند پیشداوری را آرزو یم کنم .برای من آزادی  ،عدالت  ،ر
ر
ترق و
رفاه اجتماع آرمان ها واال اند ؛ ول هیچ آرمان و ر
ارزیس باالتر از خود انسان وجود نه دارد .آزادی ،
عدالت  ،ر
ترق و رفاه اجتماع را برای بهروزی انسان باید خواهان بود ....
من به زودی در مورد این که چرا دیکتاتوری در نظام تحت حاکمیت ح د خ ا از ماهیت اندیشه ی و
ر
تشکیالی این حزب منشا یم گرفت و بروز آن اجتناب ناپذیر بود و رنب در این مورد که چرا حتا
اصول
در صورت عدم بروز مخالفت مسلحانه رنب ح د خ ا قادر نه بود تا شعارهای خودش را تحقق ببخشد
 ،به صورت مفصل خواهم نوشت.
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ٔ
ی
نکای در باره تراژیدی جاری
ی
نکای که در مورد شان توافق وسیع موجود است
ر
منطف
از میان ثروتمندان بزرگ امروزی در افغانستان ،اکبیت مطلق آنان نه یم توانند به طوربگویند این ثروت های بزریك را که امروز دارند ،یج گونه و از یج رایه به دست آورده اند؛
در دهه های جنگ در افغانستان جنایات زیادی به وقوع پیوسته است و امروز ن رب شماری اززورمندان و وابسته گان شان بدون ترس از قانون دست به جرم و جنایت یم زنند؛
زورمندان از زیر پا کردن قانون تریس نه دارند؛اگر آن یج در باال آمد درست باشد پس باید تهیه فهرست طوییل از نام عناض جنایتکار  ،چپاولگر،
فاسد و قانون شکن چندان دشوار نه باشد.
***
و اما این توافق وسیع  ،در یک پلک از میان خواهد رفت و جای آن را برخوردهای «فرقه گرایانه»
خواهد گرفت  ،اگر «تابو» را بشکنید و نام های مشخیص را بر زبان بیاورید.
***
اگر حکومتداری در مرکز و والیات و محالت به هنجار یم بود و ما «حکومت قانون»  -با حکومت
قانوی اشتباه نه شود -یم داشتیم  ،در این صورت -به باور من -طالبان دوباره رس بلند کرده نه یم
توانستند و اگر هم رس بلند یم کردند  ،به ساده یك رسکوب یم شدند.
عنرص هنجارگر ناپذیر دیگر -به ویژه متهمان ارتکاب جنایات سنگ ری -ن رب از استقرار «حکومت
قانون» ترس دارند.
ی
منطق نیست اگر بگوییم:
پس آیا
عناض هنجار ناپذیر و طالبان دو روی سکه واحد بحران جاری اند؟ً
«گفتارهای فرقه گرایانه» عمال آب به آسیاب منافع این «سکه ی واحد» یم ریزند؟***
به هم ری جهت من فکر یم کنم «فرقه گرای» به چنان بیماری مبدل شده است که یم شود آن را
«ایدز ذهت» نامید – زیرا مانع از آن یم شود تا جامعه ما توانای مقابله با مداخالت و تجاوزات
ر
ر
عدالت و  ...را کسب کند.
خارج و «بیماری» های جنایت  ،فساد  ،زورگوی و قانون شکت  ،ری
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از این جا است که من فکر یم کنم غلبه بر «فرقه گرای» یگ از شاه کلید های رفع بحران است.
ر
خارج و ب ری الملیل قضیه نه پرداخته ام ؛ نه به خاطر آن که آن ها را کم اهمیت
البته من به عوامل
یم دانم ؛ بل به این دلیل که دست ما به آن نه یم رسد.
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امیدهای قرن از دست رفته و مسایل راه فردا
به مناسبت روز استقالل
 28اسد سال  18 ( 1378اگست  ) 1999مصادف است با نود و سومی سالروز ر
اسبداد استقالل
ر
افغانستان.
شاه امان هللا كه شاه آزادیخواه  ،وطندوست  ،ترقیخواه و جسور بود  ،پس از اعالم استقالل
رهب یك كشور و ملت مستقل و آزاد كوشش برای رفع عقبمای قرون و رسیدن
افغانستان  ،به حیث ر
ر
به كاروان مدنیت معاض را آغاز نمود  .با كمال تأسف این كوشش پس از اندك مدی با موانع و
دشواری های بسیار مواجه شد  .افغانستان پس از سقوط دولت امای با فاجعه بزریك مواجه گردید .
بسیاری افغانها  ،تحریك و توطیه استعمار را عامل اصیل ایجاد دشواری های یم دانند كه در نهایت
ر
بغرنجب از آن است كه تنها با این عامل توضیح
منجر به سقوط نهضت امای گردید  .و اما واقعیت
شده بتواند.
تصادم با استعمار بریتانوی  ،از یك سو مایه های را كه با تشكیل دولت معاض افغانستان ( )1774
و تبدیل آن به قدرت منطقه ی  ،در حال نضج بود  ،مصدوم و حتا مضمحل نمود و از سوی دیگر
استعمار آگاهانه و پیگ ربانه مانع از آن یم گردید  ،كه افغانها از اثرات و دستاوردهای مدنیت معاض
مستفید شوند.
زمای كه نخبه گان جامعه افغای ضورت تغ ریب را دریافتند -همانند سایر همتاهای شان دركشورهای
دیگر اسالیم -بی ر
شب به ظواهر و محصوالت مدنیت غرب توجه نمودند  ،تا زمینه ها  ،انگ ربه ها و
عوامیل كه این مدنیت را به وجود آورده بود.
امروز نب حتا آنهای كه محافظه كارترین نبوهای سیایس جامعه افغای معرق یم شوند  ،ر
انبنت ،
ر
ر
ر
تیلفون همراه  ،موتر و طیاره و تخنیك و ن رب مخرببین سالحها را بسیار ساده یم پذیرند و اما این
غری تولید شده اند و غرب یج گونه توانسته به قدرت
پرسش كه یج گونه این محصوالت مدنیت ر
غالب جهای مبدل گردد  ،هنوز هم در مركز توجه قرار نه گرفته است.
هیچ سند و مدریك در دست نیست كه بتوانند نیات نیك ر
مشوطه خواهان و شخص شاه امان هللا
را زیر پرسش رببند  .و اما در این ن رب جای شك و تردید نیست كه عمق اندیشه ها و تدب رب سیایس
جنبش ر
مشوطیت با نیات و اراده نیك شان برابر نه بود.
یك ضعف كیل دیگر نب این كه هواخواهان عرصی سازی یم پنداشته اند كه با ر
ر
دولت
گرفی قدرت
ر
ر
ر
و اتخاذ تصامیم از كریس قدرت دولت و تحمیل و تعمیل آن بر جامعه میتوانند راه آینده بهب را
ر
كومت نیست.
بگشایند  .افغانستان تنها كابل و چند شهر دیگر نیست و كابل ن رب تنها ارگ و دفاتر ح
عنرصی كه ر
كمب مورد توجه بوده  ،نقش تع ری كننده مشاركت آگاهانه  ،آزادانه و دواطلبانه مردم در
روند تحوالت اجتماع است  .حتا كسای كه در حرف ظاهران از این عامل سخن یم گفتند  ،هنگام
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رسیدن به قدرت  ،یا به آن اهمیت نه دادند و یا هم حد اكب روان و اذهان و قلوب مردم را كاغذ
سفید برای طرحهای خیال خود پنداشتند  .امروز ن رب كم نیستند مواردی كه بدون مراجعه به مردم،
گفته یم شود مردم افغانستان چن ری یم خواهند و چنان نه یم خواهند  ،این را یم خواهند و آن را
نه یم خواهند  .خارجیای هم كه خود را برای این یا آن بخش و یا هم كل جامعه افغای قیم یم
تراشند  ،ن رب اكبن به خود اجازه یم دهند خود رسانه به وكالت از مردم افغانستان سخن بگویند.
تجارب تلخ گذشته نیاز به باز اندی ریس عمیق  ،تمام حجم و فارغ از هرگونه پیشداوری دارد  .در ع ری
زمان  ،ما بازهم به شناخت جهان  ،واقعیتها و گرایشهای موجود در آن  ،به ویژه به شناخت تجربه
ملل پی رشفته و ن رب ملیل كه یط دهه های اخ رب مووفقانه گامهای بلندی در راه پی رشفت برداشته اند
 ،ضورت داریم  .تأكید بر این نكته هیچ به معنای نسخه برداری تجارب دیگران نیست  " .فرهنگ
ر
كوشیس برای عرصی سازی جامعه
تقلید " از جمله عوامل عمده داخیل شكست های پیهم هر
افغای بوده است  .و اما نف " فرهنگ تقلید " را نه باید به معنای رد تجارب و دستاوردهای ملل
دیگر ر
تلف نمود.
آیا پس از اینهمه تجارب تلخ " فرهنگ تقلید " جای خود را به " فرهنگ تفكر " داده است و یا
الاقل ما شاهد چن ری انتقال استیم ؟
ر
ساخی مردم  ،ارتقای آگایه مردم  ،انكشاف و تكامل
آیا «روشنفکران» نقش خود را در بیدار
ر
ر
ر
ساخی  ،پرمغز ساخی و انسای ساخی سیاست چنان كه باید و
فرهنگ سیایس معاض  ،عقالی
شاید ایفا نمایند ؟
آیا چنان نیست که ر
بخیس از تحصیلکرده گان ما به ماش ری تولید گفتار های «فرقه گرایانه» مبدل
شده اند -گفتارهای که یم توانند به عوامل بروز خطر فاجعه « »9ثور مبدل گردند و همه مایه
های امیدی را که یط دهه اخب رویده اند و آینده ر
بهبی را یم توانند نوید دهند ،ناشگفته به دست
ر
ر
آتش نابودی دهد و افغانستان را با فاجعه به مراتب خطرناکب از فاجعه های قبیل دچار سازد؟!
ما را یج شده که همسایه گان ما با دست دراز مرصوف مداخله و تجاوز در برابر وطن ما اند و ما زار
و زبون توان دفاع از خود را نه داریم؟!
یج بر ما آمده و چرا به جای رسیده ایم که روز ر
اسبداد استقالل افغانستان  ،امسال این چن ری ری
رنگ و رمق بود؟!
پرسش های باال بسیار جدی اند و باید در مورد آنها جدن اندیشید.
صنعت و اقتصادی كه برتری ر
ر
سبات ر ربیك استعمار را تأم ری یم كرد  ،شگفت
ن ربوی علیم  ،تخنیگ ،
انگ رب و اما اخالق  ،اندیشه  ،سیاست  ،كردار و اهداف استعمار فساد آور و نفرت انگ رب بودند .
هم ری تضاد اثر ژرف و دیرپای بر روان  ،عقول و قلوب افغانها در چگونه یك برخوردشان با مجموع
فرهنگ و مدنیت غری برجا نهاد  .در یط دهه های پس از ر
اسبداد استقالل بار بار بر این زخم كهن
ر
.
نمك و ت رباب پاشیده شده است برخورد غ رب عادالنه غرب نسبت به مسایل به م رباث رسیده از
مناست را برای نفوذ شوروی سابق
استعمار در مناسبات افغانستان  ،با ایران  ،و پاكستان  ،زمینه
ر
در افغانستان پدید آورد  .گرچه تجاوز شوروی بر افغانستان عمل توجیه ناپذیر است و شوروی
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وقت باالخره به این حقیقت ر
اعباف كرد كه مرتكب تجاوز شده و روسیه كه خود را وارث شوروی
سابق اعالم داشته نب به آن ر
معبف است ،اما در ع ری زمان تبدیل افغانستان به دایم برای انتقام از
ر
آن یج كه در ویتنام بر امریكا رفت و در نهایت ن رب رها كردن مردم افغانستان با نتایج و پیامدهای
ر
غری آن ن رب یم سازد .
وحشتناك این زورآزمای  ،مسوولیت بزرگ اخالق را متوجه امریكا و متحدین ر
سپتامب هر از گایه در مورد این اشتباه و مسوولیت در مورد
غری آن پس از 11
ر
امریکا و متحدین ر
جبان خطاهای گذشته و کومک های سخاوتمندانه برای
آن سخن گفته اند و وعده های را برای ر
بازسازی افغانستان و پشتیبای از آن در برابر مخاطرات احتمال سخن گفته اند .اما  ،تجربه یک
دهه اخ رب ،شک و تردیدهای جدی را در مورد این وعده ها در نزد مردم افغانستان برانگیخته است-
ر ر
غری ،هنوز
شک و تردیدهای که به رغم عقد پیمان های سبات ربیک با امریکا و بسیاری از کشورهای ر
برطرف نه شده است.
به هر رو هزار و یك " گناه " واقیع و یا هم تخییل غرب  ،نه باید باعث آن شود تا ما از شناخت
آن یج كه قوت غرب را به وجود آورده  ،غافل بمانیم  .راه درست " كشف " كامل " راز و رمز "
ر
پرسیس پاسخ
پی رشفت و قدرت غرب است ؛ تنها در این صورت است كه خواهیم توانست به
ر
كوشیس برای پاسخ
بگویم كه از زمان تصادم با استعمار تا كنون در برابر جامعه ما قرار دارد و هر
ر
گفی به آن تا كنون به ناكایم مواجه شده است.
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آیا تاری خ مرصف مفهوم استقالل میل گذشته است؟
در وبسایت ری ری یس  ،به مناسبت سالروز استقالل افغانستان  ،از آقای یاس ری رسول مقاله ی
ر
منتش شده است تحت عنوان « :استقالل مفهویم که تاری خ مرصفش گذشته است».
آقای یاس ری رسول در آغاز این نوشتار یم فرماید « :خواستههای امروز اصالح طلبان در افغانستان
تکرار همان آرمانهای است که محمود طرزی و امان هللا داشتند ،اما شاه جوان نه توانست میان
استقالل و نوگرای یگ را انتخاب کند» .و اما  ،وی در پایان یم نویسد« :تجربه یک قرن به افغانها
یمآموزد که میان استقاللخوایه و تغ ریب جامعه افغای یک رابطه مستقیم وجود دارد»  .این چن ری
ر
کاست ها را یم توان در رساپای نوشتار یاد شدهافت.
تناقضات و
آقای رسول  ،مفهوم استقالل میل را با مفهوم آزادی های سیایس و فردی در هم یم آم ربد  -در حال
که این ها دو مفهوم جداگانه اند؛ مثال  :جمهوری خلق چ ری یک کشور مستقل است و اما شهروندان
این کشور از آزادی های بسیاری که مردمان کشورهای غرب از آن برخوردار اند  ،محروم اند؛ ول
این به آن معنا نیست که چ ری و چینای ها از استقالل هیچ بهره ی نه برده اند.
استقالل یک کشور همراه با بهره مندی شهروندان این کشور از حقوق و آزادی های ر
بشی  ،ن رب
الزامن به معنای آن نیست که نیات ،سیاست ها و کارکردهای چن ری کشوری در مناسبات ب ری الملیل
ر
خارج کشورهای
دارای ماهیت انساندوستانه است .تام ری «منافع میل» هدف بنیادی سیاست
مستقل را تشکیل یم دهد؛ کشورهای قدرتمند توانای تام ری این منافع را دارند و کشور های ضعیف
هم در تشخیص و تعریف «منافع میل» و هم در تام ری این منافع دچار ناتوای ها و مشکالت فراوان
اند.
من نه یم دانم آقای یاس ری رسول آیا تاری خ استعمار را مرور کرده اند و یم دانند که نگرش استعمار
گران نسبت به باشنده گان رسزم ری های تحت استعمار یج گونه بوده است و استعمار گران بر رس
مردمان رسزم ری های تحت استعمار یج ها آورده اند و یا خ رب؟!
و به امروز هم که بر گردیم  ،آیا نویسنده متوجه مسایل موجود در مناسبات ب ری الملیل و آن یج
که قدرت های جهای و منطقه ی ضف نظر از پرده الفاظ در عمل انجام یم دهند است ،یا خ رب؟!
صد البته که استقالل به معنای فرار از کره خایک و به معنای ی نیازی از بقیه دنیا و نادیده ر
گرفی
ر
الزمات حقوق ب ری الملیل نیست .همچنان روشن است که جهان امروز با جهان آغاز قرن بیستم
ر
حقوق ب ری الملیل از یک سو و ن رب روند جهای شدن از طرف دیگر  ،دگر
بسیار متفاوت است .نظام
گوی های را در تعریف استقالل میل ایجاد کرده است .و اما نوشته آقای رسول در هیچ ر
بخیس به
این دگرگونیو تاث ربات آن حتا اشاره ی ن رب نه دارد که تصور شود وی از این منظر به مساله نگریسته
و چن ری حکیم را صادر کرده است.
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تاکید من روی اهمیت استقالل به هیچ صورت به معنای مخالفت با پیمان های ر
سبات ر ربیک
افغانستان با برج قدرت های جهای ن رب نیست .برخالف من بر این باورم که افغانستان به متحدان
ر
خارج ن رب سخت نیاز دارد.
قوی در سطح جهای و منطقه ی سخت نیاز دارد .به رسمایه ی
ً
مثال  -قبل از ر
ر
خارج و یا اتخاذ موضع
گرفی تصامیم مهم در عرصه سیاست
مشورت با متحدان -
در قابل مسایل ب ری الملیل  ،ن رب نه تنها امر غ رب معمول و مغایر با استقالل میل نیست ،بل یم تواند
برای تام ری منافع افغانستان در سطح جهای مفید و ممد هم باشد.
سخن اصیل در این است که حاکمیت میل بدون دولت میل و دولت میل بدون استقالل میل نه
میتواند وجود داشته باشد -نه حاال و نه هم در آینده ی قابل پیشبیت.
در این شگ نیست که حل مسایل بسیار کالن و بنیادی جهان میش نه خواهد شد  ،مگر این که
نظام ب ری الملیل از بیخ و بنیاد دگرگون شود .این کار با انرصاف کشورهای کوچک و ضعیف از حقوق
شان میش شده نه یم تواند .در این راه نخست از همه باید قدرت های بزرگ جهای و منطقه ی از
زورگوی و قانونشکت دست بردارند و به ضورت یک نظم عادالنه و موثر ب ری الملیل اذعان نموده
و به الزامات آن توجه نمایند.
البدازی بگذریم و به واقعیت های موجود بنگ ربیم و اتحادیه ی اروپا را مورد توجه قرار
اگر از خی ی
دهیم  ،یم بینیم که به رغم همه ی کوشش ها این اتحادیه نه توانسته است به یک نهادی مبدل
شود که تاری خ مرصف «استقالل میل» کشور های عضو در برابر آن سبی شده ر
تلف گردد؛ یج رسد
ی
به ادغام  200کشور جهان در یک نظام منتف کننده ی استقالل میل.
آقای یاس ری رسول به این نکته ن رب اشاره نه کرده اند که اگر به نظر ایشان تاری خ مرصف مفهوم
سبی شده  ،یج مفهویم و یج گونه جای آن را گرفته و مزیت آن چیست ؟!
استالل میل ی
سبی نه شده است.
خالصه از نظر من تاری خ مرصف این مفهوم ی
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وزرای نو و چالش های دفایع و امنی یت
پرسش های کالن و ری پاسخ
نامزدان وزرات های دفاع و داخله و ن رب نامزد ریاست امنیت میل توانستند در ولیس جرگه رای تایید
دریافت کنند* .و اما فهرست دراز پرسش ها و نگرای ها به ارتباط چالش های دفاع و امنی رت و
توانای ارگان های دفاع و امنی رت برای مقابله با آن ها همچنان پابرجا ماند .ولیس جرگه هنگام سلب
اعتماد از وزرای دفاع و داخله و احضار وزیر امور خارجه  ،و حال ن رب هنگام تایید مسوول ری جدید
ً
ارگان های دفاع و امنی رت ،به این مسایل مهم توجه نه کرد؛ مثال:
آیا افغانستان توانای الزم و وسایل ضوری برای پاسخگوی به تجاوزات پاکستان و یا هم دفاعمستقالنه از خود در برابر هر گونه تجاوز دیگر را دارد یا خ رب؟
افغانستان در کدام موارد  ،یج گونه و تا یج حدی یم تواند روی کومک نظایم مستقیم متحدانر
ر
خارج حساب کند؟
سبات ر ربیک خود برای دفع تجاوزات
عوامل و زمینه های داخیل توسعه ناامت کدام ها اند و یج گونه یم توان بر این مشکل غلبه کرد؟آیا قرار رگرفی نظامیان برحال در پست وزرات که پست سیایس است ،مغایر اصل عدم مداخله
نظامیان در امور سیایس است یا خ رب؟
خطر تاث رب گرایش های تند فرقه گرایانه بر قوای مسلح و نفوذ عناض خرابکار در یج حدی استو یج گونه یم توان زمینه ها و عوامل این خطر را بر چید؟
***
این که افغانستان نه قوای هوای دارد و نه هم قوای مدافعه هوای و نه هم قوای ر ر
اکت و توپخانه
ثقیل ،مساله روشن است .فهرست این کمبود های مادی-تخنیگ طوالی است و بر آن یم توان
مسایل اداری ،تشکی ر
الی  ،سطح آماده یك مسلیك و احضارات و مورال محاربوی را ن رب افزود.
واقعیت تلخ این است که قوای مسلح افغانستان فاقد توانای دفاع مستقالنه از کشور است.
ساده یك خواهد بود اگر با استناد بر اعالمیه کنفرانس بن دوم تصور نمود که «جامعه جهای» در
مورد افغانستان به اجماع دست یافته است .این اعالمیه در واقع اختالفات جدی میان قدرت های
موثر را در مورد افغانستان دور زده است .
همه نشانه ها یم رسانند که اوضاع پ ربامون افغانستان پس از سال  2014متشنج تر خواهد شد و
ر
خارج آنان ن رب جسورتر.
شورشیان مسلح و حامیان
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گفته های آشکار برج مهره های مهم نب این نگرای را بی ر
شب دامن زده است که عناض هنجار
ر
ناپذیری که برج از آنان موقعیت های مهیم را هم در داخل نظام دارند ،ممکن به هنجارگریزی های
آشکار دست بزنند و حتا ممکن است چالش های جدی را متوجه نظام موجود بسازند.
با توجه به روش ده سال پس ری و روش کنوی ایاالت متحده و ناتو در برابر پاکستان  ،بسیار دشوار
است تصور نمود که پس از سال  2014بتوان روی این حساب نمود که ایاالت متحده امریکا و ناتو
در صورت بروز خطرات جدی تر برای افغانستان ،متفاوت تر از امروز عمل کنند.
هنوز برنامه مشخیص ن رب وجود نه دارد که یج زمای قوای مسلح افغانستان توانای دفاع مستقالنه
ر
خارج و پاسخ به چالش های امنی رت داخیل را کسب خواهد
از افغانستان در برابر تجاوزات احتمال
کرد.
ر
شوریس فاقد
قوای مسلح کنوی افغانستان حتا هنوز توان مقابله مستقالنه موثر در برابر یک گروه
تشکیالت منظم و تسلیحات سنگ ری نظایم را نه دارد ؛ یج رسد به این که بتواند از کشور در برابر
تجاوز همسایه گان دفاع کند.
ر
گذاشی کاله احمد بر رس
کوتاه این که دولت دکتورین دفاع و امنی رت نه دارد .این خالیگاه با
محمود  ،با ادعاها و گپ های هوای و نه هم ضف با فداکاری ،شجاعت و فداکاری رسبازان پر شده
نه یم تواند.
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تسلیحات ،تبلیغات و چند و چون گفته های آقای کرزی
ی از چ ی
در پس پرد ٔه هوشدار خریداری تسلیحات سنگ ی
ی  ،روسیه و هندوستان
رییس جمهور کرزی ،گفته است که اگر امریکا اردوی افغانستان را با سالح سنگ ری مجهز نه کند،
ً
افغانستان به زودی به خرید سالح های سنگ ری از کشورهای دیگر -مثال :روسیه و چ ری و هند-
اقدام خواهد کرد .وی با اشاره به حمالت ر ر
اکت پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان گفت که اردو
برای مقابله با این تهدیدها ،باید با سالح های سنگ ری مجهز شود.
بر اساس قرارداد همکاری های ر
سباتژیک که سال گذشته میان افغانستان و امریکا به امضا رسید،
امریکا ملزم است تا از افغانستان در برابر حمالت و تهدید های ب ربوی دفاع کند .این در حال است
که امریکا تا هنوز حتا این را نه پذیرفته است که پاکستان هزاران راکت بر قلمرو افغانستان ف رب کرده
است -بگذریم از این که برای مقابله با آن به اقدایم دست بزند.
ر
احساسای ارزی رای نمودند .شمار دیگر این
برج تحلیلگران این سخنان رییس جمهور را ناسنجیده و
ر
ر
نکته را مطرح کردند که یج گونه میشود تصور کرد که افغانستان متحد سبات ربیک امریکا و ناتو باشد
و تسلیحات را از رقبای آنان خریدداری کند و عده ی ن رب میگویند که از یج منبع درآمدی افغانستان
بهای این تسلیحات را خواهد پرداخت و هزار و یک گپ و حدس و گمان دیگر.
و اما تحلیلگران این را فراموش کرده اند که مذاکرات در مورد توافقنامه همکاری های امنی رت میان
افغانستان و امریکا که در آن از جمله مسایل مربوط به حضور نظامیان امریکای در افغانستان بعد
از سال  2014ن رب تثبیت خواهد شد ،به زودی آغاز میگردد .اگر اظهارت آقای کرزی را تنها مرتبط
س ر
اخی تام ری نیازمندی های اردوی افغانستان برای تسلیحات سنگ ری از سوی امریکا در برابر
امضای این توافقنامه ارزی رای نمود ،این یک رخ موضوع خواهد بود .رخ دیگر مساله این است که
پذیرش مصوونیت نظامیان امریکای اگر برای طرف امریکای غ ربقابل انرصاف است ،برای حکومت
افغانستان بسیار بسیار دشوار ی آفرین و هضم آن برای افغان ها بسیار بسیار ثقیل است .گفته
های هوشدارگونه آقای کرزی به امریکا و غرب را میتوان زمینه سازی برای این چن ری «داد و
ستد»ی ر
تلف کرد تا آن یج که ناگزیر باید پذیرفته شود  ،با تام ری نیازمندی که همه حلقات و مراکز
قدرت در داخل نظام بر آن اذعان دارند ،قابل توجیه ساخته شود .همچنان بعید از احتمال نیست
که در آستانه و یا هم همزمان با بحث های داغ پارلمای روی توافقنامه مورد نظر ،امریکا قوت بازوی
ن رب در برابر تعرضات و تحریکات پاکستان نشان بدهد تا اهمیت توافقتانه امنی رت میان افغانستان و
امریکا را برای دفاع از افغانستان برای افغان ها «آشکار» سازد.
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ٔ
در باره رسانه های جمیع و منافع میل
خب که رییس جمهور کرزی در جلسه شورای وزیران بدون نام بردن از رسانه خاض  ،ر
نشات
این ر
برج از رسانه ها در افغانستان را در تضاد با منافع میل ارزی رای نموده و شورای وزیران به وزارت
اطالعات و فرهنگ دستور داده تا این مساله را با جدیت دنبال کند ،با واکنش برج نهادهای
ژورنالیستان و ن رب رسانه های گرویه داخیل و ر
خارج مواجه شده است.
مشکل کالن در این است که نخست منافع میل در سطح نظام تعریف نه شده است و دوم این که
ر
حقوق ،کارکرد رسانهها تنها بر بنیاد قوان ری نافذه -قانون رسانه ها و قانون اسایس -قابل
از نظر
ارزی رای است.
ر
خارج
پیش از این اداره امنیت میل ن رب برج رسانه ها را متهم کرده بود که به نفع برج کشور های
ر
استخباری این کشور ها پشتیبای میشوند-این اداره حتا از دو
فعالیت داشته و از سوی سازمانهای
تلویزیون مشخص ن رب نام برده بود که از دو کشور همسایه افغانستان پول دریافت میکنند.
پرسیس که ر
ر
باق میماند این است که آیا اداره امنیت میل بر اساس اسناد ،مدارک و شواهد این
اتهامات را وارد کرده بود و یا بر اساس حدس و گمان؟!
به صورت عمویم در مورد منابع تمویل رسانه ها در افغانستان و شفافیت امور مال رسانه ها پرسش
ر
پرداخی به این مساله ،
های جدی و بزریك موجود اند .معما در این است که چرا حکومت به جای
تب را طوری در تاریگ رها میکند که تعهد قانوی حکومت در مورد ر
احبام به آزادی بیان را زیر پرسش
ر
می ربد؟!
مساله عدم شفافیت منابع تمویل نه تنها در مورد رسانه ها  ،بل در مورد شمار زیادی از نهادهای
دیگر ن رب مطرح است.
دیموکرایس را میتوان دیکتاتوری قانون تعریف کرد .قانون بر همه  -از شاه تا گدا -باید به صورت
یکسان تطبیق شود .در این جا است که هم پای حکومت میلنگد و هم پای پارلمان و قضا و هم پای
ر
ر
حکومت.
حکومت و از جمله رسانه های جمیع غ رب
نهادهای غ رب
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ی ی یس -پانیتا :ر
بهب بود حامد کرزی از امریکا قدردای یمکرد
ر ر

ی
عنوای وزیر دفاع امریکا
معذرتنامه
جبان آن به خدمت عرض
آقای پانیتا  ،ببخشید که آقای کرزی پاس نمک نه کرده است .حال برای ر
یم شود که ما افغان ها از همه آن یج که امریکا کرده است  ،متشکریم:
- 1متشکریم که امریکا برای مبارزه با شوروی  ،بنیادگرای و افراط گرای اسالیم را پشتیبای کرد و
سبد.
مدیریت این سیاست را به دست پاکستان ی
- 2متشکریم که مساعدت فرمود تا افراطیون عرب برای جنگ بر ضد شوری به افغانستان بیایند.
- 3متشکریم که پس از خروج قوای شوروی ،افغانستان را در دست بنیادگرایان و افراطیون اسالیم
گذاشت.
- 4متشکریم که مانع ایجاد طالبان به واسطه ی آی اس آی نه شد و حتا به آن کومک هم کرد.
- 5و باالخره باز هم متشکریم که طالبان را رسنگون ساخت و در این جریان دوباره سبب تبارز تنظیم
ساالران و جنگ ساالران شد.
- 6بسیار متشکریم که به جای مبارزه با تروریزم به جنگ با تروریزم پرداخت.
- 7بسیار متشکریم که آگاهانه و یا نا آگاهانه پاکستان را به حیث متحد مبارزه با تروریزم پذیرفت.
- 8بسیار متشکریم که به جای النه های تروریزم و تروریزم پروری در پاکستان ،به امحای تروریستان
صادر شده از پاکستان در دهات و مناطق مسکوی افغانستان پرداخت و یط آن در کنار یک مشت
تروریست ،هزاران افغان ملیك و بیگناه و بیچاره را هم از غم و عذاب زنده یك در این دنیا رهای
بخشید.
آقای پانیتای عزیز ،کشته شدن هر انسان یک فاجعه است .ما به خاطر کشته شدن هر یک از این
دو هزار رسباز امریکای که در قلمرو افغانستان به اثر خطاها و اشتباهات حکومات کشور شما کشته
شده اند  ،متاثر و غمگینیم .ما اندوه و رنج مادران و پدران  ،خواهران و برادران  ،همشان و فرزندان
این رسبازان را با تمام وجود درک میکنیم -چون چند دهه است که قربای جنگ استیم و هیچ خانواده
افغان نیست که کم از کم یک عضو آن در این جنگ کشته  ،معلول و یا زخیم نه شده باشد .باور
کنید اکبیت مطلق مردم افغانستان از جنگ نفرت دارند.
ر
دوست با امریکا اند ؛ چون از این که باز رسنوشت
آقای پانیتای گرانقدر ،مردم افغانستان طرفدار
شان به دست همسایه گان نابه کار و افراطیون و جنگ ساالران بیفتد سخت هراس دارند.
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شما فقط پاکستان را وادار بسازید تا مکاتب و مراکز تروریست پروری و فابریکات صدور تروریزم و
توطیه به افغانستان را ببندد؛ در برابر ما این آقای کرزی ناشکر را به راه خواهیم آورد و اگر به راه
نیامد به اجازه شما حقش را کف دستش خواهیم گذاشت.
پانیتای عزیز  ،ما بارک اوباما را در مقایسه با ریگن و بوش ها بسیار دوست داریم و به او ر
احبام
بسیار قایل استیم .اگر زحمت نه باشد لطفن از جانب ما به او سالم برسانید و بگویید که چشم به
راه پ ربوزی اش در انتخابات استیم و امیدواریم در دور دوم ریاست جمهوری اش بتواند خطاهای
جبان کند .در این صورت ما هم به شما قول یم دهیم
حکومات قبیل کشورش در مورد افغانستان را ر
ر
که سال آینده رییس جمهوری انتخاب کنیم که پاس دوست و کومک را بداند.
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 ۲۵اکتوبر ۲۰۱۲

چند نکته در مورد دیورند
مارک گروسمن ،نماینده امریکا برای افغانستان و پاکستان در پاسخ به پرسش تلویزیون یک مبت بر
این که امریکا دیورند را به حیث مرز ب ری الملیل میشناسد ،میان افغان ها بحث های را برانگیخته
است.
موضع رسیم امریکا از زمای که پاکستان در ماش ری سیاست استعماری تولد یافت هم ری بود که
آقای گروسمن گفته است .و اما در یط ده سال اخ رب این بار اول است که یک مقام امریکای با
ضاحت در این مورد سخن گفته است .به هم ری علت ابراز این موضع که توسط سف رب امریکا هنگام
سفر در قندهار نب تایید شد ،میتواند به معنای یک گرایش نو در سیاست امریکا در منطقه ر
تلف
ر
گردد.
**
ر
شناخی بدون قید و ررسط و فوری خط دیورند توسط افغانستان ،کشور
این تصور که با به رسمیت
ما از ررس توطیه های پاکستای رهای خواهد یافت ،در نرم ترین بیان یک تصور به دور از واقعیت
است .با اوضاع و احوال کنوی افغان ها و افغانستان ،دریای چمچه مست را هم اگر به حیث مرز
قبول کنیم  ،باز نه میتوان مطمی بود که نظامیان پاکستای از سیاست «عمق ر
سبات ر ربیک» ،دست
ر
خواهند کشید .
مشکل در این است که پاکستان تا کنون بر هیچ قول و قرار و قرارداد پابند نه مانده است -نه با
ر
ابرقدری مانند امریکا .
افغانستان نیمه جان و نه هم با
و اما این به معنای آن نیست که زخم دیورند را خونچکان گذاشت.
ر
منطف  ،واقعبینانه و دورنگرانه است اگر با پاکستان در سه مرحله مذاکره شود -یک روی قطع
کومک و پشتبای از شورشیان و عدم مداخله در امور داخیل و رعایت اصول و موازین همسایه یك
نیک  ،دوم روی راه ترانزیت آزاد و همکاری های اقتصادی و سایر همکاری های مفید برای هر
دوجانب و در نهایت هم مذاکره برای حل قضیه ی دیورند .مرحله ی سویم مذاکرات زمای باید
صورت بگ ربد که توافقات در مورد موضوع اول به نتیجه ی عمیل مطلوب رسیده باشد و ضمانت
ب ری الملیل برای عدم تکرار آن تام ری شده باشد.
***
ً
و اما در باب توافقنامه دیورند  ،هزار و یک باریگ موجود است -مثال چرا از آن به حیث خط نام
برده شده است و نه رسحد و مرز؛ آیا این خط برای نشای کردن ساحه نفوذ انگلیس بوده است یا
چبی بی ر
شب از این ؛ حق خود مختاری قبایل آزاد آیا به معنای قبول یک نوار حایل میان قلمرو
ر
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تحت حاکمیت دولت افغانستان و قلمرو تحت حاکمیت هند بریتانوی بوده است و یا ی؛ چرا هند
بریتانوی برای حل بحران ها در مناطق قبایل آزاد از دولت افغانستان استمداد میجست؛ چرا پس
از وفات ام رب عبدالرحمان خان  ،استعمار بریتانوی تایید این توافقنامه را از هر ام رب و شاه که به
قدرت م ربسید میخواست؛ چرا رفت و آمد آزاد میان باشنده گان دو سوی خط قبول شده بود و
پس از تشکیل پاکستان ن رب ادامه یافت؛ چرا در همان وهله اول تشکیل پاکستان  ،موقف مناطق
قبایل آزاد همانند موقف سایر مناطق پاکستان نه بود؛ رابطه این قرارداد با حق تران ربیت آزاد
ر
ر
حقوق از
شناخی احتمال این توافقنامه یج تبعات دیگر
مالتجاره افغای یج است ؛ به رسمیت
جمله در مورد مساله آب میتواند داشته باشد و پرسش های بسیار دیگر...
در هر گونه مذاکرات با پاکستان ،جانب افغای باید با تمام زیر و زبر های مسایل مطروحه آشنا
باشد ،حدود و ثغور داد و ستدهای احتمال را محاسبه کند و بداند که مسایل یج گونه با ر
کمبین
ضر و بی ر
شبین نفع برای افغانستان حل و فصل شود.
****
آیا ر
می توافقنامه دیورند که در آن امضای جانب ری موجود باشد در آرشیف وزرات خارجه بریتانیا،
افغانستان و یا پاکستان وجود دارد؟
در تمام مباحثات و مشاجرات جاری روی مساله دیورند ،به این موضوع اشاره نه شده است.
*****
نکته قابل توجه و مهم این است که از بدو تشکیل پاکستان تاکنون هیچ حکومت افغانستان علیه
پاکستان ادعای ارض نه کرده است .افغانستان فقط از حق تع ری رسنوشت برای مردمان پشتون و
بلوچ باشنده آن سوی خط دیورند که هنگام تجزیه هند بریتانوی  ،مد نظر گرفته نه شد  ،سخن
گفته است و بس.
پاکستان در حال حق خود ارادیت پشتون ها و بلوچ های آن سوی دیورند را رد یم کرد  ،خود ع ری
حق را برای مردم کشم رب که از پیکر ناموجود پاکستان جدا نه شده بود مطالبه میکرد و میکند.
پاکستان طرح امنیت و همکاری منطقیه را با میکانبم ر
کنبول و نظارت که هدف کنفرانس ترکیه بود
ر
بالک کرد و در برابر طرح جسوت سنگه برای حل مسایل منطقه ی در چهارچوب مذاکرات
ر
خویس نشان نه داد.
چهارجانبه میان افغانستان ،پاکستان  ،هندوستان و امریکا ،ن رب روی
******
این یک حقیقت است که دیورند یک خط تحمییل توسط استعمار است .این ن رب یک حقیقت است
که هنگام تقسیم هند بریتانوی و تشکیل پاکستان ،پشتون ها و بلوچ های آن سوی دیورند از حق
تع ری رسنوشت محروم ساخته شدند .دفاع از حق رسنوشت پشتون ها و بلوچ ها  ،اصولن دفاع از
یک داعیه عادالنه بود و است .پشتون ها و بلوچ های آن سوی دیورند در صورت دریافت این حق
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یم توانستند ،تصمیم بگ ربند که در چهارچوب پاکستان بمانند ،دولت مستقیل را ایجاد نمایند  ،به
افغانستان بپیوندند و یا راه حل دیگری را انتخاب کنند.
در این مورد که اگر افغانستان خط دیورند را به رسمیت یم شناخت  ،یج چ ربهای واقع یم شدند و
از وقوع یج چ ربهای جلوگ ربی شده یم توانست نه یم توان به یق ری سخن گفت .لذا این اتهام که
اگر شادروان رییس جمهور محمد داوود  ،در زما ن صدارت خود داعیه حق خود ارادیت مردمان
پشتون و بلوچ را مطرح نه میکرد ،دنیا گل و گلزار میشد ادعای غ رب قابل ثبوت است.
*******
به ویژه در ررسایط حساس کنوی ،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 و برابر با توانای های میل برخورد نمود ،نه این که آن را به یک مساله دیگر برای
افزایش و تعمیق فاصله ها میان افغان ها مبدل ساخت.
به هر رو  ،حق تع ری رسنوشت نخست باید توسط کسای که از آن محروم شده اند مطالبه شود ،
تا توسط هواداران این حق پشتیبای گردد.
همچنان باید توجه نمود که حتا اگر افغانستان خط دیورند را به رسمیت یم شناخت و یا به رسمیت
ر
صوری که در آینده پشتون ها و بلوچ ها اراده نمایند تا از چهارچوب پاکستان خارج
بشناسد ،در
شوند -چنان که تجربه اتحاد شوروی و آلمان نشان داد -حتا بم اتیم ن رب مانع آن شده نه خواهد
توانست ؛ همچنای که امروز حکومت بریتانیا ناگزیر شده است تا حق سکاتلندیها را برای تع ری
رسنوشت یط یک همه پریس به رسمیت بشناسد.
در پایان باید گفت که در صورت موجودیت اراده سیایس ن ربومند ،افغانستان و پاکستان میتوانند از
طریق مذاکرات دو جانبه و یا همه در یک چهارچوب ر
گسبده تر منطقه ی مسایل موجود را طوری
حل و فصل کنند که به نفع هر دو کشور و صلح  ،امنیت و همکاری در منطقه باشد -این امر در
ر
صوری ممکن میشود که پاکستان از سیاست «عمق ر
سبات ر ربیک» و بلندپروازی های مشابه به آن
در قبال افغانستان دست بردارد.
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نومب ۲۰۱۲
 ۲۶ر

وای به روزی که بگندد نمک
در بار ٔه حادث ٔه خون ی
ی در پوهنتون کابل
ی
نوامب) میان گرویه از
گرج نتایج تحقیقات رسیم در مورد زد و خورد روز شنبه ( 4قوس 24 /
ر
محصالن پوهنتون کابل که گویا به نام شیعه و ست در رابطه به برگزاری مراسم عاشورا به جان هم
افتادند ،هنوز اعالم نه شده است  ،و اما به هر رو در این شگ نیست که این یک حادثه اندوهبار
و قابل نگرای جدی است.
ر
ر
ر
موقت برای
دولت کابل برای ده روز و رخصت کردن محصالن ،تنها یک اقدام
بسی پوهنتونهای
خاموش کردن آتش پنداشته شده میتواند .و اما جلوگ ربی از مبدل شدن مراکز تعلییم و تحصییل به
کانون های فعالیت و مقابله میان فرقه گرایان تندرو مساله ی است که حکومت باید هر یج زودتر
در مورد آن تدب رب به خرچ دهد و اقدامات الزم و موثر را به اجرا بگذارد.
*
هدف پوهنتون ها پرورش متخصصان رشته های گوناگون علوم و کادرهای میل و ارتقای ظرفیت
های علیم کشور است .پرورش قدرت تفکر مستقالنه  ،خردورزانه و خالق و فرهنگ معاض گفت
احبام به تنوع اندی ریس ،ر
و شنود  ،ر
احبام به دگر اندی ریس و دگراندیشان و بردباری در برابر آنان ،باید
ر
ر
ر
پروریس در پوهنتون ها باشد .همچنان پوهنتون ها به حیث مرکز
آموزیس و
بخیس از اهداف
اکادمیک باید بی ر
شب با ابزار اکادمیک-پژوهش ،تولید و نقد اندیشه -بر عرصه های گوناگون زنده یك
جامعه اثرگذار باشند -این چن ری اثرگذاری به یق ری سازنده و مثبت خواهد بود .و اما حوادی مانند
حادثه چهارم قوس ،نه تنها اعتبار و حیثیت علیم و اکادمیک پوهنتون ها را جدن زیر پرسش می ربد،
بل برای تمام جامعه میتواند جدن خطرناک باشد .بروز چن ری حادثه ی در پوهنتون چ ربی شبیه به
گندیدن نمک است.
**
برگزاری مراسم دهم محرم و عاشورا در افغانستان روش و عنعنه خود را دارد -روش و عنعنه ی که
هیچگاه سبب تشنج و منازعه فرقه ی نه میشد.
سال گذشته که برای نخست ری بار این مراسم عاشورا مورد حمله قرار گرفت ،هیچ گروه شناخته
شدیه مسوولیت این حمله انتحاری خون ری  ،را بر عهده نه گرفت .این عمل تروری ر
ست از سوی همه
جناح ها شدیدن تقبیح گردید .این نشان میدهد که همه گان میدانند مردم افغانستان از چن ری فتنه
انگ ربی های نه تنها پشتیبای نه میکنند  ،بل از آن انزجار دارند.
روشن است که برخورداری از آزادی اندیشه ی ،عقی ر
مذهت  ،حق مسلم هر انسان
دی ،دیت و
ر
است .و اما هیچ حق و آزادی نه باید چنان استفاده شود که حریم حقوق و آزادیهای دیگران و نظم
و امن عامه را نقض کند .متاسفانه طوری که دیده میشود حتا در پایتخت کشور و حتا در سطح
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پوهنتون کابل در رابطه به این بدیهیات مشکالت جدی وجود دارد .با سکوت و یا انکار از وجود این
مساله  ،به هیچ وجه نه میتوان آن را حل کرد.
***
ابراز نظرها و تبرصه ها در شبکه های اجتماع نشان میدهد که قاطبه کاربران و از جمله کاربران
ر
جوانب در رابطه به مسایل مطروحه در باال ،خردورزانه و انتقادی برخورد نمودند .از این میان
ً
ناج و دیگران یاد کرد .مثال آقای ر
میتوان از تبرصه های آقای سخیداد هاتف  ،آقای داوود ر
ناج،
در فیسبوک نوشته اند« :از این گونه که ما ییم -در دانشگاه مراسم عزاداری یم گ ربیم و در مسجد و
تکیه خانه علم یم آموزیم .در اداره یم خوابیم و در خانه کار یم کنیم .از مردگان خود تمجید یم کنیم
و از زندگان خود ب رباریم .گذشته را جدی یم گ ربیم ،حال را فراموش یم کنیم و به آینده اصال نگایه
نداریم .ر ر
است ما ملت کامال استثنای نیستیم؟»
بیل ما باید چن ری پرسش های را در مورد خود  ،ماحول  ،جامعه و کشور خویش و گذشته و حال و
ر
منطف و خردورزانه برای این پرسش ها باشیم-
آینده آن مطرح بکنیم و در جستجوی پاسخ های
ر
ر
بدون تفکرمستقل  ،خرد ورزانه و انتقادی ،رهای از حال نامطلوب و رفی به سوی آینده بهب ممکن
نیست.
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دسمب ۲۰۱۲
۲۲
ر

نشست پاریس -چانس صلح را باید آزمود
کنفرانس پاریس یا نشست میان نماینده گان حکومت  ،شورای صلح  ،گروه های اپوزیسیوی قانوی،
«جامعه ی مدی»  ،طالبان و حزب اسالیم ،در این روزها در محراق توجه افغان ها قرار گرفته داشت.
گرج این مذاکرات صلح نیست و ر
ی
اشباک کننده گان تنها نظرات و مواضع خود را بیان خواهند کرد  ،اما
با آن هم این یک رویداد مهم است .شاید این نشست را بتوان نخست ری گام در راه دستی رای برای وفاق
ب ری االفغای برای پایان جنگ و دستیای به صلح و ثبات از طریق سیایس ارزیای نمود -ر
مشوط بر آن که
ر
ر
ر
این نشست زمینه و امکان گام های ضوری بعدی را فراهم سازد و طرف های اشباک کننده اراده ی
سیایس برای این کار را داشته باشند.
واقعبینانه نه خواهد بود اگر تصور شود که در فردا و یا پس فردای این نشست ممکن است مذاکرات
رسیم صلح آغاز شود و چند ماه پس هم این مذاکرات به نتایج مطلوب برسد و توافقات ن رب به ساده یك
تحقق یابند.
جنگ در افغانستان دارای عوامل داخیل  ،منطقه ی و فرامنطقه ی است .در طول چند دهه جنگ و
بحران این عوامل به شکل بسیار پیچده ی در هم تنیده اند .به هم ری جهت ن رب گشایش زمینه ها و راه
برای دستی رای به صلح و ثبات و حل مسایل مورد منازعه از طریق سیایس و مسالمت آم رب مستلزم مساع
همه جانبه و هماهنگ در سطح میل  ،منطقه ی و جهای است.
هنوز نشانه های روشن و قاطیع از این که طالبان از نظر اندیشه ی و سیایس در جهت ر
مثبت متحول
گردیده و به پذیرش دیموکرایس  ،تنوع اندیشه ی  ،سیایس و فرهنگ در جامعه و فاصله ر
گرفی از دولت
تیوکراتیک ،متمایل شده باشند ،به چشم نه میخورند.
همچنان هنوز هیچ ر
ثبوی وجود نه دارد که پاکستان از سیاست «عمق ر
سبات ر ربیک» دست برداشته باشد
و گام های اخ رب آن تاکتیگ برای وقت کمای کردن و فریب نه باشد.
به هم ری سان پرسش های بسیاری در مورد نیات سایر طرف ها و گروه های ذیدخل در بحران وجود
دارند.
به هر رو  ،مخالفان و موافقان روند مذاکره و مصالحه ،برای بدبیت ها و خوشبیت های شان میتوانند
دالیل بسیاری بیاورند؛ و اما به هیچ وجه نه میتوان این را رد کرد که حل سیایس و مسالمت آم رب مسایل
موجود در چهارچوب منافع و مصالح علیای افغانستان ،ر
بهب از ادامه ی جنگ است.
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ٔ
ر
تالیس برای رازگشای از مقاله رییس جمهور کرزی
هوشدار -چرا و از یچ ؟!
رییس جمهور کرزی در آستانه سفر به بریتانیا و مالقات سه جانبه افغانستان-پاکستان -بریتانیا ،
مقاله ی برای ری ری یس نوشته که در آن بار دیگر در مورد در مورد احتمال تکرار فاجعه هوشدار
داده است.
در این نوشتار آقای کرزی در مورد گذشته با زبان بسیار مبهم و مالحظه کارانه سخن گفته است.
شاید علت آن باشد که وی نه میخواهد کیس را آزده بسازد -به ویژه آنای را که در نظام کنوی  -هم
در داخل دولت و هم در اپوزسیون -نقش های کلیدی دارند .اگر گفته های او را در مورد گذشته
ابهام زدای کنیم  ،آن را میتوان چن ری تعب رب کرد :بیگانه گان به خاطر دستی رای به اهداف خود در
افغانستان جنگ های نی ر
ابت را به راه انداختند و جوانب درگ رب افغای  -آگاهانه و یا غ رب آگاهانه-
مطابق سناریوی طرح شده توسط دیگران و خالف منافع و مصالح علیای افغانستان عمل کردند.
*
چ ربی که در مقاله آقای کرزی قابل توجه میباشد هوشدار در مورد احتمال تکرار تجربه فاجعه بار
گذشته است .ی
گرج وی از سیاست مصالحه میل دکتور نجیب هللا یادآوری نه میکند و اما هوشدار
ر
میدهد  « :چنان که سقوط آخرین حکومت کمونیست و آمدن مجاهدین به کابل باعت آرایم و
آزادی واقیع مردم ما نه شد ،به هم ری ترتیب اگر روند صلح کنوی ن رب به گونه خوب مدیریت نه
شود ،میتواند سبب ضعف بی ر
شب و پیدایش مشکالت نو برای ما شود» .رییس جمهور کرزی تاکید
میورزد « ابتکار صلح باید در دست خود ما باشد  ،و گرنه آن نتیجه ی که ملت منتظر آن است
هیچگایه به دست نه خواهد آمد ...اگر همه افغانها متحدانه عمل نکنند در حقیقت به یازده سال
ر
خارج ها در فضای مبهم ایجاد شده چه اهداق را تعقیب
گذشته بازگشته ایم و خدا یم داند که
خواهند کرد و ما برای چند سال دیگر قربای آنها خواهیم شد؟»
ر
مالحظای نه میتواند در مورد آن ها روشن
آیا چ ربهای در پشت پرده در جریان است که کرزی بنابر
سخن بگوید ،و اما در مورد نتایج و پیامدهای آن هوشدار میدهد؟
آیا مواضع بیان شده توسط طالبان و نماینده گان اپوزسیون سیایس در کنفرانس پاریس که در واقع
یک نوع تمایل به تکرار روند مشابه به «کنفرانس بن اول» را نشان میدهد ،سبب نگرای آقای کرزی
شده است؟ اشاره آقای کرزی به احتمال برگشت به یازده سال گذشته  ،میتواند موید این حدس به
حساب آید .آیا در پس پرده «سناریو بن تکراری» تقسیم ساحوی قدرت میان طالبان و مخالفان
طالبان مطرح است؟ طوری که روشن است ،چن ری طرح های هم توسط برج گروه های اپوزسیوی
ر
خارج.
مطرح شده و هم از سوی برج منابع
ر
مالحظای در مورد نظام ر
دولت و در
در این شگ نیست که اپوزسیون سیایس و هر افغان حق دارد تا
مجموع نظام سیایس داشته باشد و خواستار تعدیل در قوان ری و از جمله قانون اسایس شود و در
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مورد آن بحث کند .این که آیا این طرح و یا آن طرح معقول  ،مفید و عمیل است و یا خ رب حرف
جداگانه است .و اما اپوزسیون سیایس اگر هم به قانون اسایس ر
البام نظری نه داشته باشد ،باید
قانون را در عمل رعایت نماید .اپوزسیون باید این را بپذیرد و در عمل رعایت کند که بازنگری قانون
اسایس تنها و تنها از طریق پروسیجر پیشبیت شده در قانون اسایس  ،صورت گرفته میتواند و نه
خالف آن.
**
این که آیا طالبان باالخره حاض خواهند شد با دولت مذاکره کنند و یا ی حرف جداگانه است .این
ر
شناخی
به دالیل زیادی بیجا است تا توقع داشت که در ررسایط کنوی طالبان در مورد به رسمیت
نظام کنوی سخن بگویند و یا حتا بگویند که حاظر به مذاکره با دولت استند.
اگر طالبان امیدوار باشند که با دور زدن دولت میتوانند با اپوزسیون سیایس دولت و قدرت های
ر
خارج کنار بیایند ،در این صورت چرا با دولت مذاکره کنند؟! چن ری رویکردی از سوی
ذیدخل
طالبان عجیب نه خواهد بود  ،و اما اگر اپوزسیون سیایس وارد چن ری بازی شود ،این به آن معنا
خواهد بود که از تجربه تلخ حد اقل درس الزم را نه گرفته است؛ زیرا برایند یک چن ری تعامیل نه
تنها قربای کردن دیموکرایس خواهد بود ،بل صلح و ثبات پایدار را هم به بار نه خواهد آورد و منجر
به تکرار دور باطل خواهد شد.
طالبان زمای ناگزیر به مذاکره با دولت خواهند شد که دولت و اپوزسیون سیایس قانوی در یک
موضع واحد قرار بگ ربند و طالبان امید پ ربوزی نظایم را از دست بدهند .حکومت و اپوزسیون
سیایس باید به رغم هر مانع و دشواری دیگری که وجود شان میان حکومت و اپوزسیون ،میتواند
متصور باشد ،در این مورد و موارد مشابه دیگر مسووالنه از خود اراده سیایس برای دستی رای به
توافق و اتخاد مواضع ر
مشبک را نشان بدهند .این امر برای بقای نظام سیایس در مرحله حساس
ر
مبم جناب رییس جمهور تحقق این امر است و نه وعظ و نصی ر
حت
کنوی اهمیت حیای دارد .وظیفه ر
که در مقاله شان در ری ری یس به آن پرداخته اند .در غ رب آن چهار نکته تخنیک رت که جناب رییس
جمهور در پایان مقاله شان تذکر داده اند ،زمینه و امکان تحقق نه خواهند یافت .اپوزسیون
سیایس ن رب اگر به دیموکرایس متعهد و به منافع همه گای مردم افغانستان متعهد است ،باید در این
مورد مسووالنه عمل کند.
در ع ری زمان بسیار ضوری است تا تحلیلگران ما میان تحلیل و تبلیغات سیایس فرق بگذارند.
ً
تحلیلگر باید وضعی رت را که طالبان در آن قرار دارند ن رب نزد خود مجسم ساخته بتواند .مثال بیایید
رهبی طالبان امروز اعالم نماید که قانون اسایس و ظنام مبتت بر آن
یک لحظه تصور کنیم که اگر ر
را میپذیرد و حاظر است با دولت مذاکره کند ،یج بر رس طالبان خواهد آمد؟!
پس میتوان گفت که رسنوشت توافق احتمال میان دولت و طالبان ،نه در کنفرانس ها و همایش
های علت  ،بل در پس پرده رقم خواهد خورد؛ زیرا گ ربیم که طالبان بالفرض حاظر به مذاکره هم
باشند ،تا در مورد نتایج مذاکرات و تضم ری تحقق آن مطم ری نه شوند ،بنابر مالحظات بسیار حاظر
نه خواهند شد در این مورد آشکارا سخن بگویند.
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سال  - 2014چالش ها و چانس ها
اوباما  34« :هزار رسباز امریکای در یک سال افغانستان را ترک خواهند گفت»
اسوشیتد پرس« :شماری از تحلیلگران امنی رت و برج از مقام های وزارت دفاع امریکا با ابراز نگرای
گفته اند که خروج رسی ع ن ربوها از افغانستان این کشور جنگ زده را شاید به سقوط رو به رو سازد»
*
ً
آیا واقعا خطر سقوط نظام وجود دارد؟
در این شگ نیست که نظام موجود در افغانستان دشمنای دارد که میخواهند آن را رسنگون سازند.
ر
کاست ها و ناتوای های دولت ،اپوزسیون سیایس و جامعه مدی ن رب آشکار اند.
این هم روشن است که نظام سیایس موجود هنوز تجربه زیست و دفاع مستقالنه از خود را نه دارد.
ر
مهمبین نکته این است تا دید آیا راه ها  ،وسایل و امکانات کاق برای مقابله با مخاطر رای که
و اما
نظام را تهدید میکنند موجود اند و یا خ رب.
**
کسای که تصور میکنند نظام کنوی سقوط خواهد کرد ،استدالل خود را عمدتن از مقایسه میان
برج جهات وضع کنوی و وضع پس از خروج قوای شوروی استخراج میکنند.
ضف نظر از گفته های تبلی ر
غای ،واقعیت این است که پس از خروج شوروی  ،قوای مسلح
افغانستان تمام تهاجمات مسلحانه جبهه ی برای سقوط نظام را دفع و طرد کرد و از خود چنان
توان رزم رت را متبارز ساخت که امید پ ربوزی نظایم مخالفان را به یاس مبدل کرد.
ر
فروپایس
و اما  ،آن یج که رسنوشت نظام را در آن وقت رقم زد  ،قطع کامل کومک ها به کابل پس
ر
اتحادشوروی و افتادن زمام امور در کرمل ری به دست بوریس ایلتس ری بود .ایلتس ری برنامه البناتیف رت
را که تصور میکرد منافع روسیه را تام ری خواهد کرد به اجرا گذاشت.
تعهدات دراز ر
مدی را که امریکا  ،اتحادیه اروپا ،ناتو و برج کشورهای ن ربومند دیگر چون هندوستان
و جاپان ،در قبال افغانستان متقبل شده اند ،نشان میدهند که نظام کنوی در افغانستان از نظر
پشتیبای سیایس و کومک مال  ،اقتصادی و تخنیگ ب ری الملیل با افالس مشابه به آغاز دهه نود
مواجه نه خواهد شد .به عالوه امریکا و ناتو در مورد آموزش  ،تسلیح  ،تجه رب و کومک های دیگر
ر
تعهدای را متقبل شده اند.
به قوای مسلح افغانستان
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چ ری و روسیه ن رب ی
گرج در مورد نیات امریکا در منطقه مشکوک اند ،و اما هیچ نشانه و عالمه ی
حایک از این که خواهان رسنگوی نظام موجود در افغانستان باشند ،نشان نه داده اند و هیچ دلیل
معقول هم نه میتوان رساغ کرد که خواهان چن ری چ ربی باشند.
پس میتوان گفت که برخورد جهان نسبت به افغانستان به هیچ وجه قابل مقایسه با پایان دهه
هشتاد و آغاز دهه نود نیست.
ً
برخالف طالبان تنها پشتیبای ظاهرا مخف پاکستان و برج گروه ها و عناض تندرو ر
خارج و قسمن
پشتیبای تاکتیگ ایران را با خود دارند.
از نظر تناسب قوا در سطح داخیل ن رب که ارزی رای کنیم ،طالبان در موقعیت پ ربوزی آفرین قرار نه
دارند:
اکبیت بزرگ مردم افغانستان حتا اکبیت باشنده گان مناطق پشتون نش ری ن رب به رغم همه نارضای رتها از نظام کنوی  ،نه تنها خواهان برگشت به دوره طالبان نیستند ،بل از آن جدن هراس دارند؛
مردم افغانستان با تجربه تلج که از دوران تنظیم ساالری و قوماندان ساالری دارند ،خواهانبرگشت به فاجعه های پیش از طالبان ن رب نیستند؛
ر
کاست ها و خطاهای بزرگ در دوره پس از بن  ،جامعه افغای به پی رشفت های و
در کناردستآوردهای قابل مالحظه ی ن رب دست یافته که از برج جهات بسیار چشمگ رب اند؛
قوای مسلح افغانستان از لحاظ شمار ده مراتبه بی رشب از طالبان مسلح است؛
ر
مناطف وسییع ازکشورکه مسوولیت های امنی رت را برعهده
قوای مسلح افغانستان هم ری اکنون دردارند ،توانای های را که از خود متبارز ساخته اند که امید بخش اند و نه یاس آفرین؛
خارج  ،از یک سو دشمنان نظام یک ابزار مهم تبلی ر
ر
غای را از دست خواهند داد
با خروج قوایر
و از سوی دیگر یک علت نارضایت و منبع سووتفاهمات میان اهال مناطق جنگ زده و حکومت از
میان خواهد رفت؛
پس میتوان گفت که اگر نظام سیایس افغانستان در اثر خطای نخبه گان نظام  -از دولتمردان تا
رهبان اپوزسیون سیایس -از درون دچار زلزله های مخرب نه شود ،این نظام چانس بقا را دارد.
ر
کوتاه این که امروز رسنوشت افغانستان بی ر
شب وابسته به خرد ،تدب رب و مسوولیت پذیری نخبه گان
نظام است .
افغانستان در این برهه رسنوشت ساز ،به یک وفاق میل -وفاق میان نخبه گان نظام و میان این
نخبه گان و مردم  -نیاز دارد .نظام کنوی اصولن قابلیت چن ری تعامالت دیموکراتیک را دارد که باید
آن را به حیث یک دستآورد مهم و بنیادی حفظ کرد و انکشاف بخشید.
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انتقادات از ر
کاست ها و خطاها و روشن کردن مخاطر رای که بر رس راه آینده کم ری کرده اند ،در مرحله
ر
حساس کنوی تنها ر
وقت میتوانند سازنده باشند که هواداران فردای بهب افغانستان امکانات ،راه ها،
ر
کاست ها  ،مقابله با مخاطرات و راه تحقق چانس ها را ن رب روشن بسازند.
وسایل و شیوه های رفع
در غ رب آن انتقاد و انتقاد و هوشدار و هوشدار در مورد مخاطرات موجود و ناموجود و مقایسه های
یک جانبه میان امروز و تجارب تلخ گذشته  ،به چبی جز تکثب ترس و دست و پاچه یك و ر
گسبدن
ر
ر
دامن یاس -و در واقع خدمت ناخواسته به آنای که میخواهند افغانستان را به دیروز برگردانند -نه
خواهد انجامید .ما در هیچ ر
جهت و به هیچ شکیل نه باید خطاها های گذشته را تکرار کنیم.
 2014در حال رسیدن است .ناممکن است تا در دو سال به مهارکردن و استفاده موثر از آب های
ر
انداخی معادن  ،به خودکفای مال و کارهای از این قبیل توفیق یابیم .دوسال
افغانستان ،به کار
برای زدودن داغ های مادرزادی نظام  ،وقت کیم است .و اما دو سال برای شکل دیه و تبارز ن ربومند
رفی به سوی فردای ر
اراده سیایس برای ر
بهب  ،وقت کاق است .ما باید از امکای که برای اعاده
اطمینان به نفس و ایستادن روی پای خود مان به حیث یک ملت ایجاد شده است به صورت
بالفعل استفاده کنیم .
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ٔ
چند نکته در باره تشنج میان رییس جمهور کرزی و امریکا
اظهارات آقای کرزی در مورد مناسبات افغانستان و امریکا در این روزها مساله ی است که
سیاستمداران  ،تحلیلگران  ،رسانه ها و ذهنیت عامه را به خود مرصوف ساخته است.
اپوزسیون سیایس داخیل اظهارات کرزی را غ ربمسووالنه و زمینهساز مخدوش شدن روابط
افغانستان و امریکا تعریف کرده و ادعا میکند که این نظر و موقف مردم افغانستان نیست .
ر
واشنگی اظهارات کرزی را رد کرده است.
سخنگوی رییس جمهورگفته که که گویا با وجود تمام تالش های حکومت افغانستان ،امریکا نگرای
ر
ر
ساخی برج
ساخی و رسانه ی
های افغانستان را جدی نه میگ ربد و گویا رییس جمهور با علت
ر
واشنگی فشار وارد کند.
مسایل کوشیده است تا بر
کرزی در آخرین اظهارتش گفته است که گویا هدفش تصحیح مناسبات افغانستان و امریکا به حیث
«مناسبات دوستانه میان دو ملت مستقل» است.
رییس جمهور کرزی سال ها فرصت داشت تا دریابد که امکانات کابل برای تاث رب گزاری مثبت بر
ر
واشنگی محدود است .حال او در آخرین سال زمامداری خویش به جای یک حرکت پخته ،
سنجیده شده و موثر  ،به شیوه بسیار پرسش برانگ رب و زبان ناسنجیده و غ ربدوستانه گویا در صدد
گبین متحد ر
«اصالح» مناسبات با بزر ر
سبات ر ربیک افغانستان شده است .آقای رییس جمهور مگر
میشود با زبان غ رب دوستانه مناسبات دوستانه برقرار کرد؟!
*
در این مورد که امریکا در افغانستان دچار اشتباهات و خطاهای بزرگ شده  ،جای شک و تردید
وجود نه دارد .این خطاها و اشتباهات هم برای حکومت و مالیه دهنده گان امریکا و هم برای نظامیان
امریکا نتایج و پیامدهای سنگیت داشته است .نتایج و پیامدهای این خطاها و اشتباهات برای
افغانستان چنان است که نیاز به میکروسکوب و تلسکوب نه دارند.
در ع ری زمان باید گفت تقص رب حامیان ب ری الملیل « پروژه افغانستان» هر قدر هم که بزرگ و عمیق
ر
کاست های کالن دولت افغانستان و رفع مسوولیت
باشند باز هم این باعث رتبیه بیماری ها و
سیایس از زعمات ر
دولت افغانستان شده نیم توانند.
ر
واشنگی را به حساب کرزی گذاشت.
این نادرست است که خطاها و اشتباهات
ر
واشنگی انداخت.
این ن رب نادرست است که خطاها و اشتباهات دولت افغانستان را بر گردن
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و اما ،به ارتباط اظهارات و اقدامات اخ رب آقای کرزی  ،این پرسش ر
مشوع است که آیا او برای مهار
کردن و رفع بحران در افغانستان ،آن یج را که در حیطه اختیار  ،صالحیت و مسوولیت قانوی
رییس جمهور افغانستان بود ،انجام داده است؟
اگر آقای کرزی به موقع برنامه سنجیده شده و منسجم حکومت خویش را برای مهار کردن بحران
ً
موجود در افغانستان و بازسازی کشور تدوین و رسما اعالم و به اجرا گذاشته میبود  ،در این صورت
پاسخ پرسش باال مثبت بوده میتوانست .و اما ،واقعیت این است که حکومت افغانستان تا کنون
برنامه مدوی در این زمینه نه دارد .آسمای سال ها قبل زمای که نخست ری نشانه های «جنگ رسد
ر
واشنگی» برمال شدند ،در این زمینه به روشت نوشت و در مورد نتایج وخیم فقدان
میان کابل و
چن ری برنامه ی هوشدار داد.
**
واقعیت امر این است که افغاستان دچار بحران ر
گسبده و عمیق است  .مساله اسایس  ،شناخت
ماهیت این بحران و طرح یک برنامه عاجل فراگ رب میل برای مهار کردن و رفع بحران است .و چنان
نیست که این بحران امروز  ،امسال و یا سال پار آغاز یافته باشد .سال هاست که آتش در تنور
بحران دوباره شعله ور شده است .سال ها است که زنگ های خطر تشدید بحران نواخته شده
اند  .خطر شکست پروژه افغانستان سال ها است که قابل دید و قابل لمس است و اما گویا ما در
اثر ابتال به « ایدز ذهت» قادر نه شده ایم ماهیت بحران بشناسیم و «راه برون رفت از بحران» را
بیابیم ؛ «حفره های سیاه صحنه سیایس افغانستان» امروز هم مانند گذشته ن ربومند و مخرب اند
و ما قادر نه شده ایم آن ها را رفع کنیم .این کاری است که افغان ها باید آن را انجام دهند.
و اما ،سووال اساس رت که طراحان «پروژه افغانستان» باید به آن یببدازند این است که چرا این پروژه
به رغم ضف هزینه های بزرگ با خطر شکست مواجه شده است و یج گونه میتوان از شکست
فاجعه آور آن جلوگ ربی کرد؟
***
ر
داشی یک حکومت بیمار و ناتوان نیست .بیماری و ناتوای حکومت
مصیبت افغانستان تنها در
یک رخ این سکه است .رخ دیگرش «اپوزسیون سیایس» بیمار و ناتوان است -اپوزسیوی که خود
ر
بخیس از مشکل است و نه منبع امید برای حل مشکل.
ر
بخیس بزریك از تحصیلکرده گان ما هم به جای تفکر و تحلیل مستقل  ،به بلندگوی تکرار داده
ر
خارج مبدل شده اند .
های منابع و رسانه های
کوی و
هم ری است که بادها همه در سمت مخالفت با کرزی میوزند -گوی فصل  ،فصل کرزی ر
کرزی تکای است.
استفاده از کرزی به حیث دستپاک ،شاید برای آنای که از جنگ و بحران سودهای کالن به جیب
زده اند ،به دردبخور باشد .در سطح افغانستان ن رب استفاده از این شیوه میتواند ابزار موثری برای
دستکاری ذهنیت عامه و سمتدیه آن در مس رب پذیرش یک فریب تازه باشد .و اما افگندن بار
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مسوولیت بروز و تشدید این بحران بر دوش یک فرد و تالش برای استفاده از رییس جمهور کرزی
به حیث یک دستپاک  ،نه میتواند به گره کشای مشکالت افغانستان کومک کند.
فراموش نه کنیم که در گذشته ن رب ذهنیت عامه افغای چندین بار فریب داده شده است.
به یاد بیاوریم که یج گونه ع ری افراد و گروه ها در یک صحنه تراژیدی افغانستان به حیث ناجیان
و قهرمانان معرق شدند و در صحنه بعدی این القاب از آنان سلب شد و در صحنه بعدی تر هم ری
ها به حیث مجرمان و جنایتکاران جنگ معرق شدند و باالخره شماری دوباره با آب تبلیغات تطه رب
گردیدند و...
ً
مثال دیدیم همی آقای حامد کرزی که پیش از  11سپتمب شخصیت ر
کمب شناخته شده بود ،یج
و
ر
ر
ر
گونه به حیث مظهر نیکوی  ،امید و آینده بهب معرق شد  ...و حال کارش به جای رسیده که
ر
واشنگی پست شعار تحریم او را رسداده و در نیویارک تایمز عکس او در کنار تصویر صحنه اعدام
رییس جمهور اسبق نجیب هللا توسط طالبان ،ر
منتش شده است؟!
****
معیاد قانوی ریاست جمهوری حامد کرزی در بهار سال آینده پایان مییابد .رییس جمهور باید بداند
که برگزاری انتخابات شفاف و انتقال قدرت به رییس جمهور نو ،هم برای افغانستان اهمیت بزرگ
دارد و هم تحقق این امر پایان بسیار ر
مثبت برای بیوگراق سیایس شخص خود وی به حیث دولتمدار
خواهد بود .اگر حادثه « مرموز و غ رب قابل پیشبیت» رخ نه دهد (که امیدواریم رخ نه دهد) ،او پس
از ر
رفی به تقاعد میتواند خاطرات خودش را بنویسد و کوفت دلش را طوری که میخواهد خال کند.
و اگر این خاطرات صادقانه نوشته شود ،میتواند برای دولتمداران  ،سیاستمداران و عامه مردم
بسیار به درد بخور هم باشد.
و اما در یک سال که هنوز از موعد قانوی ریاست جمهوری کرزی ر
باق مانده است ،او باید دریابد
که افغانستان در این برهه رسنوشت ساز ،به یک وفاق میل -وفاق میان نخبه گان نظام و میان این
نخبه گان و مردم  -نیاز دارد .مسایل موجود در مناسبات ب ری الملیل افغانستان ن رب باید شامل اجندای
این وفاق باشد .رییس جمهور باید در این زمینه ابتکار عمل را به دست بگ ربد .اپوزسیون و جامعه
مدی ن رب باید در این مورد مسووالنه برخورد نماید .در این صورت است که افغانستان میتواند
بی ر
شبین امتیاز را در تعامالت ب ری الملیل ن رب کسب کند.
در مورد چبهای که گمان مبود جز خوی و عادت آقای حامد کرزی باشند  ،سخن ر
گفی دیگر
ر
ر
بسیار دیر است؛ زیرا از قدیم گفته اند که «خط گلیم برود اما عادت ی» -ی
گرج برج از این خوی
و عادت ها با وقار شخیص که در مقام ریاست جمهوری قرار میگ ربد ،به هیچ وجه هماهنگ نیستند.
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شطرنج سیایس کرزی و سفر به قطر
اگر میان جدول زمای رویدادها و انکشافات سیایس ماه های اخ رب و سفر حامد کرزی به قطر پیوند
ر
منطف موجود باشد ،در این صورت میتوان گفت که در شطرنج سیایس ،کرزی چندان بد هم بازی
نه کرده است:
مخالفان کرزی که در پاریس با نماینده گان طالبان مالقات کردند  ،حاال دیگر نه میتوانند بگویندکه چرا رییس جمهور با نماینده گان طالبان مالقات و مذاکره میکند؛
رهبی طالبان را ر
مشوط ساخت با
پاکستان کومک به روند مذاکرات میان دولت افغانستان و رمحدودیت در مناسبات افغانستان با هندوستان ،آموزش افشان قوای مسلح افغانستان توسط
سبات ربیک میان افغانستان و پاکستان و ...یا در واقع پذیرش ر
پاکستان و امضای موافقتانه ر
کنبول
ر
ر
سبات ر ربیک پاکستان؛

حامد کرزی با سخنان و موضعگ ربی های روشن روی چند مساله ،خواست نشان بدهد که رییسجمهور  ،حاکمیت مستقل میل افغانستان را تمثیل و از آن قاطعانه دفاع میکند؛

امروز توپ در میدان طالبان است تا نشان بدهند که وابسته امر و نیه پاکستان نیستند و میتوانندرهبی طالبان اصلن اراده این کار را دارد و
مستقالنه تصمیم بگ ربند و مستقالنه عمل کنند؛ این که ر
ر
یا خ رب ،سخن جداگانه است ،ول باید به آنان گفت که با ماندن در بند پاکستان در رساییط که
چانس برون شدن آبرومندانه از آن برای شان میش است ،داغ ننگ ابزار دست پاکستان بودن را بر
پیشای خود داییم خواهند ساخت.
گرج گفتگو در مورد گشایش ر
ی
دفب طالبان در دوحه  ،هدف اصیل سفر رییس جمهور به قطر عنوان
شده و اما ناممکن نیست که مالقات رسی با مقامات بلندپایه طالبان ن رب جز اجندای پنهای این
سفر باشد .
گ ربیم که این حدسیات به واقعیت مبدل گردند و طالبان حاض به مذاکره شوند ،رییس جمهور باید
بداند که روند مذاکرات  ،ررسایط و نتایج آن باید طوری باشد که سبب ایجاد پاره یك ها و بحران
های تازه نه گردد .به هم ری جهت حکومت همانقدر که به مذاکرات با طالبان اهمیت میدهد ،باید
به تفاهم با اپوزسیون سیایس و جامعه مدی در این زمینه  ،اهمیت قایل شود .باید دانست که هدف
از همه مساع در نهایت باید تام ری صلح پایدار و بهروزی افغانستان و جامعه افغای باشد -و این
مسوولیت ر
مشبک دولت و اپوزسیون سیایس است تا برنامه ها و سیاست ها و کردارهای خود را
در سمت تحقق همی هدف ر
سبات ر ربیک عیار سازند.
ر
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ر
کاست هایش  ،باز هم رییس جمهور افغانستان است و
و ما باید بدانیم که حامد کرزی به رغم همه
ما در انتقادات از او و حکومت و نظام نه باید تا رسحد براندازی و یا حتا تا رسحد تحق رب وی در برابر
دانسی این که بد حکومت ر
ر
بهب از هیچ حکومت است
دشمنان افغانستان پیش برویم .برخالف  ،با
ر
ر
ر
رهبان دولت و کاست های
و با درس گرفی از تجارب تلخ و تبایه آور قبیل در کنار انتقاد سازنده از ر
دولت و نظام ،باید شهامت به گردن ر
گرفی ر
«رسم» دفاع از نظام در برابر آنای را که میخواهند بار
دیگر ما را به گودل بحران نابودی آور سوق دهند ،ن رب داشته باشیم.
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ٔ
دو رخ سکه فریبکاری در مورد دیورند
این گفته آقای رییس جمهور کرزی که ما هیچوقت دیورند را به رسمیت نه خواهیم شناخت و ن رب
موضعگ ربی کسای مانند آقایان احمد ضیا مسعود  ،محمد محقق ،سید اسحق گیالی و ررسکا در
ر
شناخی خط دیورند  ،در واقع دو رخ یک سکه غلط است .این اظهارات اگر از
مورد به رسمیت
ر
روی نیت بد نه باشد ،در آن صورت باید آن ها را نایس از سطج گرای و کمبود احساس مسوولیت
تعب رب کرد .غلط به خاطر این که از یک سو ما نه میتوانیم بگوییم روی این مساله حاض به مذاکره
نیستیم و نه خواهیم بود و از سوی دیگر در ر
نرمبین زبان اگر گفته شود این غ رب مسووالنه است اگر
یک افغان بگوید که افغانستان باید بدون قید و ررسط و به شکل یک جانبه اعالم نماید که این خط
را به حیث رسحد رسیم دو کشور به رسمیت میشناسد.
معقول آن است تا افغانستان و پاکستان روی حل این معضله با هم مذاکره کنند و در روشت حقایق
تاریج و مطابق به اصول و موازین حقوق ب ری الدول در مورد یک حل عادالنه به توافق برسند.
ر
ر
منطف که تبعات
شناخی فوری و یک جانبه را مطرح میکنند  ،به این پرسش
آنای که به رسمیت
ر
این به رسمیت شناخی یج خواهد بود و افغانستان در کوتاه مدت  ،میان مدت و داراز مدت از آن
یج چ ربی های را به دست خواهد آورد و یج چ ربهای را از دست خواهد داد ،عاجز اند و ن رب هیچ
تضمیت ارایه کرده نه میتواند که پس از آن پاکستان از جنگ اعالم ناشده و طرح عمق ر
سبات ر ربیک و
ر
ساخی افغانستان به صوبه ششم دست بردارد.
یا در واقع مبدل
ر
منطف و بر حق باشد که آغاز مذاکرات برای حل مساله
پس این موضع به صورت کامل میتواند
ر
ر
دیورند منوط به قطع کامل و عمیل جنگ اعالم ناشده و سیاست «عمق سبات ربیک» پاکستان در
قبال افغانستان گردد .افغانستان در این ارتباط میتواند و باید به پاکستان و جامعه ب ری الملیل یک
نقشه راه پیشنهاد کند .نقطه آغاز این نقشه راه باید قطع هرگونه کومک -به شمول آموزش ،
تسلیح ،تجه رب و دادن پناهگاه -به شورشیان و قطع صدور شورشگری به افغانستان و یا در واقع
ً
انجام عمیل تعهدات رسما اعالم شده پاکستان در برابر جامعه جهای باشد و مرحله نهای آن همانا
مذاکرات میان افغانستان و پاکستان برای حل مساله دیورند.
خوی طرح و ارایه یک نقشه راه در این است که میتواند منجر به یک اجماع میل در مورد مساله
ر
شود و تالش پاکستان برای ایجاد تفرقه بزرگ در افغانستان در مرحله حساس کنوی را ناکام بسازد.
ر
داشی چن ری نقشه راه این فرصت را فراهم میسازد تا موقف افغانستان در برابر پاکستان
به عالوه
خوی دیگر چن ری نقشه راه در این
از یک پشتیبای وسیع ب ری الملیل برخوردار شود و نه برعکس آن .ر
است که میتواند جلو فریبکاری و عهدشکت مجدد و مکرر پاکستان را بگ ربد؛ زیرا تا کنون پاکستان
هیچ قول و قرار و قرارداد با افغانستان را عمیل نه کرده است و در امر مبارزه با تروریزم ن رب پاکستان
در برابر جامعه جهای پیوسته فریبکاری نموده که در نتیجه آن شهرت یک دولت دروغگو را کسب
کرده است.
*
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ر
رهبان سیایس کنوی افغانستان میتوان
مساله دیورند جهات بسیار پیچیده حقوق دارد .از اظهارات ر
دریافت که اینان چندان با پیچ و خم ها و باریگ های این مساله آشنا نیستند .گمان نه م ربود که در
میان نسل امروزی دیپلومات های افغان نب وضع ر
بهب از این باشد .علت عمده در این ارتباط
ر
گسست های عمیق و فراج است که در چند دهه بحران خون ری در امر دولتمداری و دستگاه
دیپلومایس افغانستان پیش آمده است .به هم ری جهت بسیار ضوری است تا وزارت امور خارجه-
و یا هم شاید ریاست جمهوری -گروه های کارشناسان عرصه های مربوطه را توظیف نماید تا جنبه
معتب و سوابق آن ها مورد مطالعه قرار
های مختلف مساله دیورند را با مراجعه به اسناد و مدارک ر
ر
حقوق و اسناد و مدارک برای گزینه های ممکنه
معتب
دهند  .در نتیجه این مطالعات باید استدالل
ر
و از جمله احتمال مطرح شدن مساله در یک محکمه ذیصالح ب ری الملیل  ،تدارک دیده شود .در این
صورت هم م ربان حقانیت و عدم حقانیت موضعگ ربی های گوناگون کنوی و هم نتایج ،پیامد ها
ر
ر
شناخی خط دیورند ،روشن خواهد شد.
شناخی و به رسمیت نه
و تبعات گوناگون به رسمیت
**
بحث دیورند در وضعیت کنوی یک بحث انحراق است -هم از سوی پاکستان و هم از سوی رییس
جمهور و اپوزسیون سیایس افغانستان .پاکستان با پیش کشیدن این بحث میخواهد توجییه برای
سیاست مداخله گرانه و تجاوزکارانه خود در برابر افغانستان دست و پا کند و خود را از فشار و تجرید
ب ری الملیل نجات دهد و برعکس پشتیبای ب ری الملیل از افغانستان را تضعیف نماید  .هدف بازیگران
ر
ساخی تنور این مساله نه میتواند با منافع و مصالح
صحنه سیایس کنوی افغانستان ن رب از گرم
ر
علیای افغانستان مرتبط دانسته شود؛ زیرا افغانستان در رسایط کنوی در وضیع نیست که بتواند
به حیث یک طرف مساوی با پاکستان وارد مذاکره و یا هم مقابله برای حل همچو مسایل پیچیده
و حساس شود.
ر
صوری باید در مقابل عبور قوای پاکستای از خط
حکومت  ،اپوزسیون و تمام افغان ها در هر
دیورند متحدانه عکس العمل نشان بدهند -چنان که در رابطه با برخورد میان قوای افغای و پاکستای
در گوشته این کار را کردند -و چنان که در باال آمد با توافق در مورد یک نقشه راه  ،موقف متحدانه
ی را در قبال پاکستان شکل دهند  .افغان ها تنها با تفاهم ،همبسته یك و اتحاد میل میتوانند توطیه
های ناپاک پاکستان را ناکام بسازند .دفاع از استقالل  ،حاکمیت میل و تمامیت ارض افغانستان ،در
ر
مشبک تمام افغان ها است .
ر
خارج و هر گونه خطر دیگر مسوولیت
برابر تجاوز و مداخله
رسنوشت افغانستان و همه مردم افغانستان وابسته به یج گونه یك برخورد با این مسوولیت است.
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ٔ
طالت» است ؟!...
«امارت
ه
آیا هدف اعاد
ر
دفب سیایس طالبان در قطر تحت نام « ر
گشایش ر
دفب امارت اسالیم طالبان» با همان نام و ب ربق
رژیم طالبان هنگام تسلط شان بر افغانستان و اظهارت دیروزی نماینده طالبان ،هنگام گشایش این
ر
دفب ،پرسش ها و نگرای های جدی را برانگیخته است.
گویا بر اساس تفاهمات قبیل میان حکومات افغانستان و امریکا ،قرار بر آن بود تا این ر
دفب تحت
ر
شبد مذاکرات صلح ایجاد شود.
نام «دفب تحریک سیایس طالبان» و تنها برای پی ر
این که قطر بدون تفاهم روی نام و وظایف این ر
دفب با افغانستان عمل کرده باشد غ رب محتمل نیست
و اما مبادرت به چنی کاری از سوی قطر بدون تفاهم با امریکا ر
کمب غ رب محتمل به نظر م ربسد.
ر
*
بر اساس اعالمیه ارگ ،در جلسه ی که امروز رییس جمهور کرزی به منظور بحث و گفتگو روی
ر
رهبان جهادی ،شخصیت های سیایس کشور و هیات اجراییوی
گشایش دفب طالبان در قطر با « ر
شورای عال صلح » داشت  ،تاکید شد که  « :افتتاح ر
دفب طالبان در قطر به گونه ی که صورت
گرفت و پیام های که از آن فرستاده شد ،در مغایرت کامل با تضم ری های داده شده از جانب ایاالت
متحده امریکا به افغانستان ،قرار دارد ...افغانستان به منظور دستی رای به صلح و تحکیم دستآورد
های ده سال اخ رب بر پایه نظام قانون اسایس کشور ،خواهان مذاکره و گفتگو برای صلح با طالبان
یم باشد ،اما پیام های ادامه جنگ و خونریزی که همراه با افتتاح این ر
دفب فرستاده شد ،در مغایرت
کامل با روحیه صلح طلبانه دولت جمهوری اسالیم افغانستان قرار دارد و این موضوع نشان یم دهد
که ادامه این سیاست از جانب طالبان ،در خدمت ر
سبات ر ربی و اهداف بیگانه گان یم باشد.
در اخ رب جلسه مشور ری فیصله نمود که جمهوری اسالیم افغاستان در چن ری ررسایط که تاکید بر ادامه
جنگ و خونریزی باشد ،در مذاکرات قطر ر
اشباک نیم کند.
جلسه همچنان تاکید کرد که تحوالت اخب نشان میدهد که در عقب گشایش ر
دفب طالبان در قطر
ر
ً
قدرت های ب ربوی قرار دارند و تا زمای که پروسه صلح کامال افغای نه باشد ،شورای عال صلح در
مذاکرات قطر ر
اشباک ننماید».
ر
مشوری مذکور  ،در پایان اعالمیه آمده است به عالوه نام
در فهرست طوییل که از مدعوین جلسه
تمام مقامات عال ر
رهبان اپوزسیون سیایس درج شده است؛ و اما
رهبان جهادی و ر
دولت  ،نام تمام ر
ً
ر
مشخص نه گردیده است که یك ها عمال در جلسه اشباک نموده بودند.
همچنان در اعالمیه ی که امروز از سوی شورای امنیت میل افغانستان صادر شد آمده است « :
دور چهارم مذاکرات میان هیات های جمهوری اسالیم افغانستان و ایاالت متحده امریکا روی
ً
"قرارداد امنی رت" میان دو کشور که فعال در کابل جریان دارد ،به دلیل تناقضات میان گفتار و عمل
ایاالت متحده امریکا در رابطه با روند صلح ،از جانب افغانستان به تعلیق درآورده شد».
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**
اصول توافق شده میان افغانستان و جامعه ی جهای در مورد مصالحه  ،در اسناد بسیار و از جمله
در «اعالمیه ی کنفرانس بن دوم» درج اند .در« اعالمیه ی کنفرانس بن دوم» آمده است « :ما به
نیاز به حل سیایس برای رسیدن به صلح و امنیت در افغانستان تاکید یم کنیم .برای تام ری امنیت
پایدار ،برعالوه ایجاد ظرفیت دفاع خود افغانستان ،یک پروسه سیایس ضوری است ،که در آن
مذاکره و ر
آشت عناض اصیل را تشکیل یم دهند .عالوه برآن ،پروسه ادغام مجدد به جامعه ،راه را
برای احیای مجدد جامعه ی بعد از منازعه (جنگ) افغانستان ،از طریق بهبود بخشیدن امنیت،
انکشاف جماعات و اداره محیل فراهم یم سازد ...با در نظر داشت قطعنامه سازمان ملل متحد،
جامعه ب ری الملیل با افغانستان موافق است که برنامه صلح و مصالحه و نتایج آن ،باید براساس
رهبی افغانستان باشد ،جامع باشد و از منافع ر
مشوع همه مردم افغانستان
اصول زیر باشد :تحت ر
نماینده یك کند ،بدون در نظر گ ربی جنسیت و وضعیت اجتماع آنها ...برنامه مصالحه باید شامل
ر
برداشی از خشونت،
موارد زیر باشد :تصدیق کننده حق حاکمیت ،ثبات و افغانستان متحد ،دست
قطع رابطه با تروریسم جهای ،ر
ر
احبام به قانون اسایس افغانستان به شمول ماده های حقوق بشی
آن و به خصوص حقوق زنان خوردار».
***
حال پرسش این است که آیا ایاالت متحده ی امریکا نگرای های کابل را جدی خواهد گرفت و به آن
به حیث یک متحد ر
سبات ر ربیک به گونه ی پاسخ خواهد داد که شایسته ی روابط میان دو متحد
ر
سبات ر ربیک است یا این که با استفاده از امکانات خود به حیث یک ابر قدرت دارای نقش تع ری کننده
در افغانستان ،حکومت افغانستان را ناگزیر از بازنگری در مواضعش و پ ربوی از خود ،خواهد
ساخت؟
اظهارات امروزی اوباما در برل ری  ،در مورد واکنش کابل ،نه میتواند نگرای جدی را که در این ارتباط
ایجاد شده کاهش دهد.
رعایت تعهدات  ،توافقات و تفاهمات متقابل میان کشورها  ،به ویژه کشورهای که همدیگر را متحد
ر
سبات ر ربیک میخوانند ،امری است که اعتماد متقابل و ثبات در روابط را به وجود یم آورد .کم زدن
ر
واشنگی آن ها را تروریست و افرایط و  ...میخواند ،باعث کاهش
کابل در برابر طالبان که تا دیروز
مطالبات طالبان نه خواهد شد؛ بل سطح توقعات آنان و حامیان پاکستای شان را بلند خواهد برد
ً
و عمال نه تنها به نفع صلح ،ثبات و حرکت افغانستان در مس رب امید بخش پس از سال  2014تمام
نه خواهد شد ،بل میتواند باعث باز کردن مس رب برگشت به عقب گردد.
اگر ایاالت متحده روش کنوی را ادامه دهد ،بعید به نظر نه مبسد که این جریان در ر
بهبین صورت
ر
به برگزاری «کنفرانس بن سوم» به همان گونه ی که «کنفرانس بن اول» بود  ،بینجامد  -چ ربی که
پاکستان در آستانه «کنفرانس بن دوم» ن رب در تالش آن بود .در «کنفرانس پاریس» ن رب هم از سوی
نماینده گان طالبان و هم از سوی اپوزسیون سیایس حکومت ،نشانه های از چن ری تماییل قابل
تشخیص بود .شگ نیست که در این صورت برنده ی اصیل طالبان خواهند بود؛ زیرا چن ری کنفرانیس
کم از کم به معنای تایید غ رب مستقیم ادعای طالبان در مورد ر
مشوعیت خود شان و ن رب در مورد
غ رب ر
مشوع بودن نظام کنوی  ،خواهد بود.
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****
ر
حقوق دیگرکه بگذریم میتوان گفت که رای میلیون ها افغان در نخست ری و دوم ری انتخابات
از دالیل
ریاست جمهوری و شورای میل ،به این نظام ر
ر
مشوعیت بخشیده است.
کاست ها و ناتوای های
ر
حکومت و دولت و اپوزسیون سیایس ،هم چنان است که نیاز به روش ساخی آن نیست؛ و اما این
بحت است جداگانه.
*****
ر
حکومت
آن یج که دیروز در قطر واقع شد ،تنها کم زدن حکومت و نظام کنوی افغانستان -نظام و
که جهان آن را به رسمیت میشناسد و ر
مشوعیت آن را قبول دارد -نیست ،بل یک تخلف ضی ح از
حق استقالل و حاکمیت میل افغانستان است.
به نظر نه مبسد که کرزی و ارگ برای تعدیل در نام و وظایف ر
دفب طالبان در قطر  ،امکانات
ر
بسیاری در اختیار داشته باشند .و اما؛ یک وفاق در مورد این مساله میان نخبه گان نظام  -دولت ،
اپوزسیون سیایس و جامعه ی مدی -میتواند ،بی ر
شبین موثریت را داشته باشد .در مورد حفاظت و
دفاع از استقالل  ،حاکمیت میل و تمامیت ارض افغانستان و حفظ دستاوردهای یک دهه ی اخ رب،
میان حکومت  ،اپوزسیون سیایس کنوی و جامعه ی مدی باید وفاق موجود باشد.
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«ای اس آی» توپ مذاکرات قطر را
در میدان «ایتالف سابق شمال» انداخت
چنان به نظر م ربسد که به رغم گفتگوی ویدیوی میان روسای جمهور افغانستان و امریکا و سفر
نمآینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان به کابل ،هنوز دو طرف در مورد مذاکرات با طالبان
ر
واشنگی سخت مشکوک است-نشانه های
نه تنها به توافق نه رسیده اند ،بل کابل در مورد نیات
متعدد و پیهم گویای این امراست که از جمله میتوان نکات بیان شده در بیانیه ی رادیوی اخ رب حامد
مطلت که سخنگوی وی برای سایت ری ری یس نوشته  ،را مثال آورد.
کرزی و ن رب
ر
این درست است که ب ربق و لوحه ی «امارت اسالیم افغانستان» در اثر واکنش حکومت و ن رب
اپوزسیون سیایس و جامعه ی مدی افغانستان ،برداشته شد .و اما ،آن اظهارات مسووالن ر
دفب قطر
ً
عمال به معنای نف دولت و نظام موجود و رد ر
مشوعیت نظام  ،انکار از مذاکرات با دولت و ن رب
که
ر
ر
معرق دفب در سطح نماینده یك یک دولت در تبعید بود ،از سوی مسووالن این دفب نه پس گرفته
شدند و نه هم تعدیل گردیدند.
با توجه به مراتب باال  ،موضع دولت افغانستان در مورد این ر
دفب و تعویق مذاکرات شورای عال
ً
صلح با طالبان ،ال قرار ر
گفی این روند در چهارچوب قبال توافق شده میان افغانستان و جامعه ی
ً
ب ری الملیل کامال قابل درک است.
از سوی دیگر سووظن در مورد این روند -که یج گونه یك مراسم افتتاح نماینده یك طالبان گوشه ی
ً
از آن را به نمایش گذاشت -ن رب کامال قابل درک است .در این مورد میتوان بر نکات بسیاری انگشت
ً
نهاد؛ از جمله مثال:
مسووالن این ردفب از سوی یك تع ریی شده اند و از کدام مرجع دستور دریافت میدارند؟
ر
رهبان سیایس شناخته شده
چرا مواضع و گفته ی مسووالن دفب قطر با مواضع و گفته های رً
طالبان ( مثال مال آغاجان معتصم که روابط بسیار نزدیک با مال عمر داشته است)  ،در تضاد قرار
دارد؟
ً
رهبان سیایس کامال
چرا آی اس آی حاض نه شده است تا مال عبدالغت برادر را  -کیس که از رشناخته شده طالبان است و گفته میشود از سوی مال عمر برای مذاکره با دولت افغانستان توظیف
شده بود -از زندان رها کند؟!
آیا قرابت نزدیک به یگانه یك مواضع وگفته های مسووالن ردفب قطر با گفته ها و مواضع مقامات
مهم نظایم و استخبار رای پاکستان  ،تصادق است؟!
ر
«دفب امارت اسالیم افغانستان» نوشتیم که این روند اگر به هم ری
ما در نخست ری واکنش به گشایش
ر
ر
صوری که آغازگردیده ادامه یابد« بعید به نظر نه م ربسد که این جریان در بهبین صورت به برگزاری
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«کنفرانس بن سوم» به همان گونه ی که «کنفرانس بن اول» بود  ،بینجامد  -چ ربی که پاکستان
در آستانه «کنفرانس بن دوم» ن رب در تالش آن بود .در «کنفرانس پاریس» ن رب هم از سوی
نماینده گان طالبان و هم از سوی اپوزسیون سیایس حکومت ،نشانه های از چن ری تماییل قابل
تشخیص بود .شگ نیست که در این صورت برنده ی اصیل طالبان خواهند بود؛ زیرا چن ری کنفرانیس
کم از کم به معنای تایید غ رب مستقیم ادعای طالبان در مورد ر
مشوعیت خود شان و ن رب در مورد
غ رب ر
مشوع بودن نظام کنوی  ،خواهد بود».
و امروز روی ربز به نقل از دو مقام کلیدی برحال اردوی پاکستان نوشته است که اینان ،حامد کرزی را
مانع در برابر صلح  ،و «ایاالت متحده ی امریکا ،طالبان و ایتالف سابق شمال» را بازیگران اصیل
برای هر گونه پروسه ی صلح میدانند .گپ ناگفته در پشت این گفته همانا نف نظام موجود و
پساطالت است -نظایم که با لویه جرگه  ،رای میلیون ها افغان در انتخابات های
دستاوردهای دوران
ر
ر
گذشته و شناخت وسیع ب ری الملیل  ،مشوعیت آن غ رب قابل انکار است.
رهبان اپوزسیون سیایس به درافشای های نظامیان پاکستای  ،یج گونه جواب
حال باید دید که ر
خواهند داد؟
اپوزسیون سیایس باید با این دام برای پارچه پارچه کردن افغان ها و افغانستان هوشیارانه  ،قاطع ،
بدون ابهام و روشن برخورد کند.
جامعه ی مدی و آنای که خواستار رعایت و پاسداری از قانون اسایس و دستاوردهای دوره پسا
طالت اند ،نه باید چشم به راه و گوش به آواز بماند ،بل در صورت سکوت اپوزسیون سیایس و یا
ر
بخش های از آن  ،باید آنان را وادار بسازند تا مواضع خود را در پیشگاه مردم افغانستان روشن
کنند .فراموش نه کنیم  ،این جا گپ روی شخص حامد کرزی نیست -سخن روی رییس جمهور
افغانستان و نهای ری نظایم است که وی در راس آن قرار دارد.
همچنان امریکا و بریتانیا باید بدانند که «جریان قطر» سبب ری اعتمادی وسیع مردم افغانستان
نسبت به آنان شده است -اگر امریکا و بریتانیا میخواهند این اعتماد را اعاده کنند ،در این صورت
باید روشن بسازند  ،و در عمل اثبات نمایند که تعهدات خود در قبال افغانستان را صادقانه انجام
میدهند و در صدد معامله ی پنهای با پاکستان بر رس افغانستان نیستند .در غ رب آن این تجربه تلخ
در حافظه ی تاریج افغان ها با خاطرات تلخ تاریج از استعمار بریتانوی گره خواهد خورد.
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 ۲۴جوالی ۲۰۱۳

استیضاح و سلب صالحیت از وزیر داخله
نکات و پرسش های عمده
شیوه استیضاح و سلب صالحیت از وزیر داخله و واکنش وزیر در قبال آن  ،پرسش های مهیم را
در مورد فرهنگ و وضعیت دولتمداری و م ربان مسوولیت پذیری و یج گونه یك برخورد ارگان ها و
مقامات مسوول با همدگر و با قانون ،مطرح کرده است که نه باید از کنار آن ها ری تفاوت گذشت
ً
آیا واقعا وزیر داخله به خاطر ناکایم در اجرای وظایف و مسوولیت هایش «رد صالحیت» شد و یابه خاطر باج نه دادن به وکال ؟!
اگر یک وزیر هر هفته چند بار به شورا احضار شود ،آیا برای وی وقت کاق برای رسیده یك کارهایوزارت تحت رهبی اش ر
باق خواهد ماند؟!
ر
آیا یک وزیر باید تقاضاهای شخیص هر وکیل را اگر قانوی باشد و یا نه باشد و خواسته های هریک از مراجعیت را که یک عضو شورا در مورد آن وساطت میکند ،باید اجابت نماید؟!
آیا الزم و ممکن است تا یک وزیر هر لحظه ی برای هر یک از نماینده ی پارلمان قابل ردسبیس
باشد؟!
ً
وزیر داخله قبال در مورد شمار و حجم بزرگ مراجعات  ،خواسته ها و فشارهای غ ربقانوی اعضای
شورای میل  ،به شورای امنیت میل شکایت کرده بود و وزارت داخله ارقام بزریك در این مورد ارایه
نموده بود .به هم ری جهت این گمانه که در استیضاح و رد صالحیت وزیر داخله انتقامجوی افراد و
گروه های مع ری از او نقش داشته است ،موجه جلوه میکند.
*
چنان به نظر م ربسد که یک خالی قانوی در مورد معیارها و موازین و طرزالعمل استجواب ،
استیضاح و رد صالحیت وزرا توسط ولیس جرگه ،وجود دارد .این خال به خصوص در ررسایط کنوی
که اکبیت اعضای شورای میل هم با فرهنگ سیایس سالم پارلمای بیگانه اند و هم عناض
هنجارگریز و فاقد مسوولیت میان شان کم نیست ،زمینه ی فراج برای سوواستفاده را باز گذاشته
است .به هم ری ارتباط باید افزود که برای تنظیم شیوه و ماهیت و حدود و ثغور مراجعات وکال به
وازرت خانه ها ن رب طرزالعمل معیت وجود نه دارد .به هم ری جهت رفع این خالها و تنظیم قانوی
و قاعده مند تماس ،روابط و همکاری میان حکومت و شورای میل بسیار ضوری است.
**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------170

ر
ر
مطبوعای پس از رد
مجتت پتنگ در کنفرانس
اتهامای است که آقای
و اما رخ دیگر گپ  ،همانا
ر
صالحیتش  ،مطرح نمود -به خصوص طرح اتهام جاسویس ،قاچاق  ،غصب دارای های عامه و
جرایم سنگ ری دیگر  ،در مورد هفتاد عضو ولیس جرگه ،چ ربی نیست که بتوان از کنارش ساده
گذشت .آقای پتنگ مدع شدند که در این مورد اسناد و مدارک در دست دارند .اگر این اسناد و
مدارک واقع ری موجود باشند ،ملکیت دولت اند و نه متعلق به کدام شخص  -ولو این شخص در
هر مقایم که باشد.
رهبی خود باید با جرایم  -به خصوص جرایم
هر وزیر و به خصوص وزیر داخله ،در عرصه تحت ر
سنگ ری -مبارزه کند  .کتمان جرم توسط ارگان های ر
دولت و به خصوص توسط ارگان مسوول مبارزه
با جرایم و تنفیذ قانون نه تنها مجاز نیست ،بل خود جرم به شمار م ربود.
در مورد وجود فساد  ،وجود افراد هنجارگریز و سودجود و حتا رسکرده گان و ررسکای باندهای مافیای
و ن رب افراد دارای سوابق جریم سنگ ری  ،در میان اعضای پارلمان ،شک و تردیدی وجود نه دارد .و
عتب باشد .اگر آقای
اما ،طرح این گونه اتهامات از سوی وزیر داخله ،باید متگ بر اسناد و مدارک م ر
ر
اتهامای را که بر شماری از
مجتت پتنگ  ،چنان که قانون ایجاب میکند ،اسناد و مدارک در مورد
ر
اعضای شورا وارد کرده است ،به جریان نیندازد ،در این صورت نه تنها پرسش های جدی به نشای
خود وی مطرح خواهند شد ،بل در مورد این اتهامات اصولن باب بازخواست قانوی از وی را ن رب
باز خواهد کرد .به هم ری گونه پارلمان و مراجع عدل و قضای ن رب اگر به این مساله مسووالنه برخورد
نه کنند ،در آن صورت برای شان آبروریزی بزرگ و ر
اثبای بر گفته های آقای پتنگ خواهد بود که
«گرگ ها از هر سو دولت را محاضه کرده اند».
یگ از وزرای اسبق داخله ن رب در مورد لیست های سخن گفته بود و اما افشا کردن آن ها را در آن
ً
مرحله به مصلحت نه دانسته بود .و اما طوری که دیده شد این گونه مصلحت اندی ریس ها عمال بر
منافع و مصالح همه گای صدمه وارد کرده و سبب تقویت و توسعه ی غده های رسطای در رساپای
نظام شده است .این غده ها پیش از این که جامعه و کشور را به تبایه نهای سوق دهند باید به
مجتت پتنگ اسناد و
سبده شده و عدالت در مورد شان تطبیق شود .اگر آقای
پنجه ی قانون ی
ر
مداریك را که از آن صحبت کردند ،از مجاری الزمه به جریان انداخته و راه را برای این روند باز کند،
به یق ری که همه ن ربوهای سالم اندیش و همه مردم ستیم دیده افغانستان از آن پشتیبای خواهند
کرد.
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ما و هموطنان هندو و سکه ما
ی
ی
پارلمای
کنوی
از یک رسافرازی تا رسافگنده یک تاری یخ
ر
هندوباوران و سیکه های افغان در یک کنفرانس ر
مطبوعای با نماینده گان جامعه ی مدی،
مشبک
از وضع ناگوار خود شکایت نموده و بر حذف کریس اختصاض خود در ولیس جرگه که میتوانست
تریبوی برای طرح مشکالت شان باشد ،ر
اعباض کرده و هوشدار دادند که اگر به مشکالت شان
رسیده یك نه شود ،ناچار خواهند شد از کشورهای دیگر تقاضای پناهنده یك کنند.
نماینده گان هندوها و سیک ها یم گویند پیش از جنگ ها جمعیت آن ها در افغانستان به صدها
هزار تن یم رسید اما حاال حدود  700خانواده که شمار مجموع شان به  4000تن یم رسد ،در
افغانستان ر
باق مانده اند.
هندوها و سیک های افغانستان نه تنها در همه ساحات دیگر زنده یك اجتماع با دشواری های
جدی مواجه اند  ،بل حتا در اجرای مراسم هندوسوزان ن رب با مشکالت فراوان رو به رو اند.
*
هیچ مثال وجود نه دارد که هندو و یا سکه افغان به جامعه  ،کشور و یا هموطنان مسلمان خود ،
ضری رسانیده باشد .آنان در استواری بر قول و قرار و راستگوی و صداقت در معامالت کاری
شهرت نیک دارند .آنان تنها به خاطر هندوباور بودن و سکه باور بودن مورد تبعیض و آزار و اذیت
قرار میگ ربند .اگر قبول کنیم که آنان تنها از سوی جاهالن و متعصبان مورد اهانت ،آزار و اذیت
قرار میگ ربند ،این پرسش به میان یم آید که پس این اکبیت عاقل و غ رب متعصب کجاست که مانع
اینجاهالن و متعصبان شوند؛ چرا در چن ری وضیع «نماینده های مردم» یگانه کریس این دو اقلیت
کوچک دیت را حذف میکنند -مگر اکبیت اعضای ولیس جرگه جاهل و متعصب اند؟! ...و در این
میان رییس جمهور کشور که در محفل بزرگداشت از موالنا عبدالکالم آزاد سخبان رت در خور
ر
ستای ریس در مورد همزی ر
مذهت
دوست میان مردمان دارای عقاید دیت و
ست  ،مدارا و رواداری و
ر
خب است و یا دست و پا و زبانش را بسته اند تا کاری در
مختلف ایراد کرد ،آیا از همچو مسایل ری ر
این مورد کرده نه تواند و یا این که آن سخبای یک گپ مفت بود و اندیشه ها و ارزش های مندرج
در آن رفت پشت کاله خود !؟...
و آن روشنفکران عزیزی که خود را متعهد به ارزشهای عال عموم ر
بشی میدانند کجایند؟!
مگر نه این است که امروز در هر سه رکن دولت افغانستان آدیم یافت نه میشود که یک قرن بعد
از شاه امان هللا جسارت کرده و مانند او بگوید  :هندو  ،سکه  ،شیعهه و ست نه داریم  ...همه ك
ملت استیم و آن هم افغان! ...
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شاه امان هللا حرف مفت نه گفته بود؛ او  13درخواست مندرج در عریضه ی هموطنان هندو و
سکه را با فرمان مورخ  ۱۲حمل  ۱۲۹۹یک به یک منظور نمود  .و فراموش نه کنیم که در دوران
او نه تنها دیوان نرنجداس وزیر امور مالیه و همچنان عضو هیات افغای در مذاکرات با انگلیس بود،
بل شماری دیگری از این هموطنان ن رب در مناصب عال نظایم و ملیك در مرکز و والیات و از جمله
ر
سلطنت ایفای وظیفه میکردند.
در داراالنشای
*
ما نه تنها در برابر هموطنان هندوباور و سکه خود ،بل نزد تاری خ و نسل های آینده ن رب رسافگنده
خواهیم ماند اگر در افغانستان بر حقوق اسایس انسای عده ی از هموطنان ما به خاطر عقیده و
تبار شان چن ری ظالمانه برخورد شود و ما زبان مان را پشت یس و دو دندان نگهداریم .ی! آسمای
طالت و حکم ننگ ری
چن ری نه خواهد کرد :هموطنان هندوباور و سکه ! همان سان که در دوره سیاه ر
شان مبتت بر ر
بسی پارچه ی زرد  ،نخست ری شماره ی آسمای با روی جلد ی که بر پیشای اش ستاره
ر
منتش شد ،امروز ن رب با تمام وجود با شماییم و جزی از شماییم .هر اهانت به شما
زرد داشت،
اهانت به انسانیت است  -انسانیت تساوی کامل حقوق همه انسان ها وتقبیح و طرد هرگونه
تبعیض به خاطر رنگ ،تبار ،عقیده ،فرهنگ  ،زبان و جنسیت  ...است
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 ۱۹اگست ۲۰۱۳

چند نکته در مورد انتشار فهرست قربانیان جنایات
سپتمب ۲۰۱۳م لوی سارنوال کشور شایه هالند نام  4700افغای را که یط سال
به تاری خ هژدهم
ر
ر
ر
های  ۱۳۵۷و  ۱۳۵۸خورشیدی از طرف دستگاه استخبارای اگسا (ارگان استخبارای رژیم وقت) به
ر
منتش ساخت .گفته شده که فهرست در روند تحقیقات پولیس و سارنوال
شهادت رسیده اند
هالیند از شخیص به نام «امان هللا ع ».که یط دوره یاد شده مدیر تحقیق «اکسا» بوده و در
سال  1993به هالیند پناهنده شده بود  ،به دست آمده است .این تحقیقات در سال  2010آغاز
شده بود.
فهرست  154صفحه ی قربانیان که به زبان دری است توسط یگ از شاهدان قضیه که بانوی 93
ساله افغان مقیم آلمان است ،در اختیار مقامات ذیربط هالیندی قرار داده شده است.
ر
منتشه توسط آقای م ربویس وردک ن رب
همچنان گفته شده است که در روند این تحقیقات ،کتاب
کومک نموده است .در این کتاب اسناد نقل و انتقال زندانیان و قربانیان رژیم اختناق در دوره
مذکور ،گردآوری شده اند .نویسنده ی کتاب ،اصل این اسناد را به اثر تقاضای مقامات هالیندی
در اختیار آنان قرار داده است .مقامات متذکره تایید نموده اند که  27قطعه از این مکاتیب به
امضای «امان هللا ع ».بوده است.
*
ً
ر
منتش شد که بعدا کمیسیون مستقل
فهرست یاد شده  ،در افغانستان توسط روزنامه  8صبح
حقوق ر
بش افغانستان هم آن را در وبسایت خود بازتاب داد .و اما جالب است که این کمیسیون تا
ر
فهرست که خود از دوره های مختلف در اختیار دارد و ن رب از انتشار گزارش معروف
کنون از انتشار
به «ترسیم منازعه»  ،رس باز زده است و به این ترتیب هیچ گام عمل رت برای بازپرس قانوی از مظنون ری
برداشته نه شده است.
**
کشی تره یك و قرار ر
طوری که روشن است حفیظ هللا امی پس از ر
گرفی در راس رژیم تالش ورزید
ر
تا بار تمام رسکوب ها و مظالم گذشته را بر دوش تره یك بیندازد و در هم ری راستا فهرست دوازده هزار
ر
منتش ساخت و مدع گردید که همه آنها به دستور تره یك اعدام شده
نفری از اعدام شده گان را
اند .و اما طوری که روشن است حفیظ هللا ام ری در زمان تره یك ن رب رشته های اصیل امور نظایم و
امنی رت را در دست داشت و به عالوه در یط حکمراوای صد روزه ی خویش نه تنها به اختناق و
کشتار پایان نه داد ،بل به آن شدت بخشید.
حال روشن نیست که این فهرست  5000نفری قربانیان رژیم اختناق ر
بخیس از همان فهرست 12
هزار نفری زمان حفیظ هللا ام ری است و یا خ رب.
***
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تحقیق و بازپرس قانوی در مورد جنایات انجام یافته در دهه های خون ری گذشته از هر مرحله ی که
عب و ر
صورت بگبد  ،باید از آن استقبال کرد .برریس جنایات و حقیقت یای هر چه وسی ر
کاملب در
ر
ر
ر
عبت فرامویس
مورد این فاجعه ی عظیم و فاجعه های دیگر در مراحل بعدی ،باید درس های ر
ناپذیر شوند و به مرزی مبدل گردند که گذشته ی پراز فاجعه و مصیبت را به گذشته ی بدون
برگشت مبدل بسازد .حقایق برریس شده و تثبیت شده در این مورد باید ثبت حافظه ی میل شوند
و مرز رسخ نباید ها چنان روشن باشند که سقوط دوباره به چن ری گمراهه های فاجعه آور را ناممکن
بسازند.
صلح  ،امنیت و ثبات پایدار را بدون تحقق قانونیت و عدالت و جنایت زدای از دولت و سیاست
نیم توان تأم ری کرد .و در این میان نه باید حق قربانیان و بازمانده گان آنان را فراموش گردد.
ر
جنایات علیه ی ر
حقوق ب ری الملیل تعریف شده اند .این که
معتب
بشیت و جنایات جنگ در اسناد ر
چن ری جنایات تحت کدام رژیم و تحت یج پوشش ایدیولوژیگ و یا سیایس انجام شده اند ،ماهیت
امر را تغ رب نه میدهد .همچنان جنایات انجام یافته در یک دوره ،به هیچ وجه جنایات قبیل و بعدی
را توجیه کرده نه میتوانند .و طوری که روش است در دهه های گذشته رژیم های مختلف و گروه
های مختلف درگب در منازعه ی خونی مسلحانه  ،مرتکب جنایات ر
گسبده و سنگ ری شده اند .اسناد
ر
ر
 ،مدارک و شواهد کاق در این مورد موجود اند .تنها چ ربی که در این میان موجود نیست همانا اراده
سبدن مسوالن اصیل جنایات به
ی سیایس برای آغاز و به رسانجام رسانیدن روند بازپرس قانوی و ی
پنجه قانون است .در این مورد برخورد جناح های اصیل «کارتل قدرت» ( حکومت کنوی و
اپوزسیون سیایس آن) که در هر دو شمار کث ربی از مظنونان به ارتکاب جنایات در سطوح مختلف
وجود دارند ،از هم فرق نه دارند .
این پذیرفتت نیست که هزاران نفر رس به نیست ساخته شده باشند و اما گروه ها و کسای که
ر
حقوق و یا هم سیایس این جنایات را بر عهده دارند ،تحت ر
چب «منشور مصالحه ی
مسوولیت
میل» (منشوری که توسط پارلمان تصویب گردیده است) با تفاخر شخ شخ بر سینه ی مردم راه
بروند و حتا بلندترین پست های ر
دولت را حق بالمنازعه ی خود وانمود سازند.
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نومب ۲۰۱۳
 ۲۱ر

قرارداد امنی یت با امریکا  -خیانت و یا خدمت به منافع میل!؟
این روشن است که قرارداد امنی رت با امریکا موافقان و مخالفان فعال خود را دارد.
ر
وطنفرویس
مخالفان امضای این قرارداد را مغایر با احکام اسالیم و ارزش های افغای ،خیانت میل،
و  ...میدانند.
پساطالت و گذار افغانستان به
موافقان آن را ابزار ضوری برای حفظ دستآوردهای سازنده دوره
ر
آینده با ثبات و دیموکراتیک میشمارند.
ر
وطنفرویس و  ...تعریف شود،
این که امضای یک پیمان امنی رت با امریکا به خودی خود خیانت و
ً
منطق چندای نه دارد -مثال آیا مردم و حکومات آلمان  ،جاپان ،پولیند ،ترکیه و ده ها کشور دیگری
که با امریکا پیمان امنی رت دارند و رسبازان و پایگاه های امریکای در کشورهای شان مستقر اند،
وطنفروش و خا ریی به منافع میل کشورهای شان استند؟!
منطق آنای که از مدت پیش با انتقادهای پیهم شان بر رییس جمهور کرزی فشار وارد میکردند تا
ر
چوی داشت .امروز
در هر
صوری و هر یج زودتر قرارداد را نهای ساخته و آن را امضا کند ،پاهای ر
ً
که ر
ر
می رسما منتش شده مسوده ی قرارداد را مرور میکنیم  ،تشخیص این که امریکا نه تنها تعهد
الزایم قوی و روشت برای دفاع از افغانستان در برابر تجاوز ر
خارج  ،را بر عهده نه گرفته است ،بل
روشن نیست که در یی امضا و انفاذ این پیمان هم به کومک امریکا  ،قوای مسلح افغانستان در آینده
ر
خارج کسب کند .بگذریم از این
قابل پیشبیت توانای دفاع مستقالنه از کشور را در برابر تجاوز
خیاالت خوش هوای تبدیل افغانستان به وی ربین و نمونه ی کشور و جامعه ی دیموکراتیک و
کامیاب در منطقه  -خی ر
االی که سخنگویانش هم گوی دیگر آن ها را فراموش کرده اند.
طوری که تجربه بیش از یک دهه نشان داد جنگ امریکا با تروریزم در افغانستان چ ربی شبیه به
شاخ بری است  -تنه و ریشه ی اصیل تروریزم در پاکستان همچنان استوار ر
باق مانده است  .اگر در
سپتامب ،تهدید امریکا برای برگردان پاکستان به عرص حجر سبب
وهله ی نخست پس از یازدهم
ر
شد تا جباالن پاکستای تنبان تر کنند ،و به همکاری با امریکا در مبارزه با تروریزم تن دهند ،امروز
دیگر کیس از امریکای خسته و کوفته از جنگ های بوش ،ترس آنچنای نه دارد.
روشن است که به عالوه ی موافقان و مخالفان  ،این قرارداد منتقدان خود را ن رب دارد .برج از این
ر
خارج اشاره میکنند و برج دیگر بر عدم
منتقدان به عوارض و پیامدهای منف استقرار نظامیان
تناسب امتیاز رای که دو طرف برای همدیگر قایل شده اند .و این انتقادات چندان ری پایه هم نیستند.
بحث در این مورد که آیا هدف امریکا از حضور در افغانستان به همای خالصه میشود که مقامات
امریکای میگویند و یا فراتر از آن م ربود ،برای ناظر و تحلیلگر افغای دشوار است  .سیاست ها و به
خصوص سیاست های نظایم و امنی رت قدرت های بزرگ کم و بیش شباهت به توپ هفت پوسته
دارند که ما تنها پوسته ی ب ربوی اش را دیده میتوانیم .و اگر اهداف دیگری هم مطرح باشند ،طرف
آن افغانستان نیست.
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و اما ،سخن بر رس این است که اگر افغانستان این قرارداد را امضا نه کند و در نتیجه امریکا و
متحدانش ن ربوهای نظایم خود را از افغانستان خارج کرده و هم ری کومک های را هم که در صورت
امضای قرارداد امنی رت پرداختش را وعده کرده اند ،از افغانستان دری غ ورزند ،آن گاه یج واقع خواهد
رسسبده گان نظام والیت فقیه  ،تمام تالش
شد .این سناریوی است که طالبان ،پاکستان  ،ایران و
ی
خود شان را برای تحقق آن انجام داده اند  .با توجه به هم ری سناریو  ،آنای که از برگشت افغانستان
به گذشته هراس دارند ،قرارداد امنی رت را نوع تضم ری برای عدم برگشت به گذشته ی نامطلوب
ارزی رای میکنند .حقیقت تلخ این است که افغانستان در حالت حاض حتا توانای تمویل مصارف
عادی قوای مسلح خود را ن رب نه دارد -کم از کم بیش از نیم این مصارف را امریکا تمویل میکند.
روشن است که پاکستان  ،ایران و برج قدرت های همجوار از دیدگاه منافع خود به مساله حضور
نظایم امریکا در افغانستان مینگرند  .علت مخالفت طالبان ن رب بیج روشن است .و اما اگر کیس
از موقف مستقل میل و بر اساس منافع و مصالح علیای میل  ،میخواهد با قرارداد امنی رت مخالفت
کند ،یا باید خطر سقوط نظام و برگشت افغانستان به گذشته را بر گردن بگ ربد و یا به طور قناعت
بخش نشان بدهد که در کوتاه مدت افغانستان یج گونه میتواند با مخاطرات موجود به صورت
غری اش مقابله کند.
مستقالنه و ری نیاز از کومک امریکا و متحدان ر
*
نگایه به سه نکته ی بحث بر انگ یب:
روشن است که امریکا به هیچ وجه حاض نه خواهد شد تا در مساله پیگرد قضای نظامیانش ،برای افغانستان استثنای قایل شود .امریکا در همه کشورهای که نظامیانش در آن حضور دارند و از
آن جمله کشورهای عضو پیمان ناتو ،در این مورد موقف واحد و ثابت دارد.
 رکمب محتمل به نظر مبسد تا امریکا فورمولبندی دیگری غب از آن یج را که در ر
می مسوده ی
ر
ر
قرارداد آمده است در مورد تعهدش در برابر افغانستان در صورت رو به رو شدن با تهدید و تجاوز
ر
خارج بپذیرد.
در مورد شیوه رفتار قوای امریکای در حاالت استثنای نب رکمب محتمل به نظر م ربسد تا امریکا به
ر
ر
کمب از آن یج که رییس جمهور اوباما در نامه شب چهار شنبه اش عنوای رییس جمهور حامد کرزی
نوشته است  ،قناعت ورزد.
پس اگر لویه جرگه بخواهد امضای این قرارداد را به حکومت توصیه کند ،در این صورت نه باید
ررساییط غ ربقابل قبول برای طرف مقابل را مطرح بسازد .و اما جرگه میتواند به مشوره ی مذاکره
کننده گان افغان مطالت را مطرح کند تا طرف افغای بتواند با اتکا بر آن احتمالن امتیاز رای بی ر
شبی را
ر
از طرف امریکای به دست بیاورد.
**
نامه رییس جمهور اوباما عنوای رییس جمهور کرزی نشان میدهد که امریکای ها کم کم دارند با
خوی و بوی افغان ها آشنا میشوند .و اگر امریکا خواسته باشد تا رسمایه گذاری اش در افغانستان
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با تاوان رو به رو نه شود باید هر یج زود راه و روش نو و متفاوت از گذشته را در بر خورد با افغان
ها و افغانستان فرا بگ ربد -راه و ر
ر
دوست و اعتماد مردم افغانستان را جلب کند...
رویس که بتواند
قرارداد امنی رت  ،سند غ رب قابل الغا نیست .هر یک از طرف ری میتوانند مطابق به طرزالعمل پیشبیت
شده برای فسخ آن اقدام کنند .یج گونه یك سیاست عمیل امریکا در مورد افغانستان و در افغانستان
در همی سالیان نزدیک  ،نشان خواهد داد که آیا روابط دو کشور به حیث دو متحد ر
سباتژیک
ر
انکشاف خواهد کرد ،و یا این که مردم افغانستان در مورد یج گونه یك این روابط به نتیجه دیگری
خواهند رسید.
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 ۱۷جنوری ۲۰۱۴

آیا دوکتور رارسف ی
غت انتقاد پذیر است
و
از اشتباهات خود خواهد آموخت؟!
ً
این روزها از برج گفته های آقای رارسف غت وسیعا انتقاد شد .این که انتقاد کننده گان با کدام زبان
و نیت سخن گفتند گپ دیگری است -و اما این انتقادات در اصل موجه بودند .یک نامزد ریاست
جمهوری آن هم یک شخصیت اکادمیک باید مرز فاصل میان خوش طبیع و لطیفه گوی با اهانت
و بدزبای را بداند و همچنان در بیان خود چنان دقیق باشد که از گفته هایش تعب رب های آنچنای
شده نه تواند.
سخن پرنده ی است که ر
وقت از دهان پرید دوباره شکار شده نه میتواند .و اما  ،اگر رارسف غت به
این انتقادات توجه کند و از اشتباهات خود بیاموزد این یک نکته مثبت را در شخصیت و کر ر
کبش
نشان خواهد داد .خوب روشن است که شاید خود رارسف غت فرصت نه داشته باشد تا روزمره
مطالت را که در موردش در رسانه ها و شبکه های اجتماع نوشته میشوند،بخواند ؛ و اما اگر او یک
ر
تیم منظم کاری داشته باشد و با همکاران خودش چنان فضای کاری ایجاد کرده باشد که بتوانند با
او چن ری مساییل را بدون ماستمال در میان بگذارند ،این ن رب بدون شک یک صفت مثبت در شیوه
رهبی او را نشان خواهد داد.
ر
آقای حامد کرزی ی
گرج آدم بردبار و گپ شنو است و اما متاسفانه در بیش از یک دهه زمامداری نه
ر
ر
توانست میان عامیانه سخن گفی و عام فهم سخن گفی تفریق بگذارد .و یا هم شاید کسای در
ر
کاست بسازند...
پ ربامونش نه بودند تا او را متوجه ی این
این خوب است که ذهنیت عامه و به خصوص کسای که در شکل دیه ذهنیت عامه نقش دارند با
کنجکاوی و دقت متوجه گفتار و کردار نامزدان ریاست جمهوری اند.
شاید گفته شود که برج نامزدان دیگر و معاونان شان چبهای بسیار بی ر
شب و جدی تری برای انتقاد
ر
ر
کاست ها و خطاهای شان با دیده اغماض نگریسته شده است .خوب
شدن دارند  ،که بنابر عوامیل
در این میان خوشبیت ها و بدبیت ها و غرض ورزی های ناسالم هم ممکن است نقش داشته باشند.
و اما ،از جهت دیگر باید گفت که م ربان توقعات از آقای رارسف غت بنابر سطح تحصیالت و سوابق
کاری اش به حیث دکتور علوم  ،استاد دانشگاه ،پژوهشگر و کارشناس سطح ب ری الملیل و ن رب وظایف
که تا هم ری چندی قبل در افغانستان عهده دارش بود و ن رب سطج که در گفت و شنودها با رسانه
ها در گذشته از خود نشان داده بود ،بسیار بلندتر است .ر
وقت از چن ری شخصی رت سخنان و حرکات
ً
آنچنای رسبزند خوایه نه خوایه،واکنش وسی ر
عب و تندتری را سبب میشود تا مثال کسای که از راه
نامیمون ویرای های جنگ و بحران فرصت ورود به میدان سیاست را یافته اند.
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 ۳اپریل ۲۰۱۴

ٔ
روند و نتیجه انتخابات باید
پبوزی دیموکرایس و فردای ی
بهب باشد
ی
انتخابای و پایان آن
کمپاین
ر
انتخابای دو ماهه پایان یافت .نامزدان ریاست جمهوری یط این مدت کوشیدند تا پیام خود
کمپاین
را به مردم برسانند و رای آنان را به نفع خود جلب کنند .باید گفت که نامزدان در مناظره های
رویاروی تلویزیوی برخورد متمدن نسبت به همدیگر داشتند که شایسته ی تقدیر است.
نامزدان در مصاحبه ها و مناظره های انتخ ر
ر
داشی برنامه های مفصیل میکردند که
ابای ادعای
گویا در چهارچوب مصاحبه و مناظره مجال ارایه اش را نه دارند .و اما آنان میتوانستند و باید اسناد
ً
برنامه ی خود را رسما در اختیار رسانه ها  ،کارشناسان  ،نهادهای ذیعالقه قرار میدادند تا مردم به
آن ها ر
ر
کاست عمده ی
دسبیس میداشتند .نه بود و یا هم عدم ارایه ی سند برنامه ی را میتوان
ر
ر
انتخابای دکتور رارسف
انتخابای دانست« .برنامه میل و چشم انداز دهه تحول» که ستاد
کمپاین
ر
غت ارایه کرده است ن رب در واقع برنامه انتخابای نیست  -اما به هر رو الاقل سندی است که از
روی آن میتوان تا حدی ماهیت  ،اهداف کیل و مس رب سیاست این تیم را شناخت  .عدم حضور دو
نامزد در مناظره ی پایای تلویزیون طلوع تعجب برانگ رب بود و نامزدان غایب توضیح قابل قبول در
ر
انتخابای -یگ به
این مورد به مردم ارایه نه کرند .جریمه شدن دو نامزد از سوی کمیسیون شکایات
خاطر استفاده از امکانات ر
دولت و دویم به خاطر توه ری به یک نامزد رقیب -و همچنان واکنش ها
خبنگاران  ،نشانه های امید ر
بخیس بودند که نشان میدهند
به برخورد نامناسب یگ از نامزدها با ر
ذهنیت عامه میتواند نقش مهیم در امر رعایت هنجارهای قانوی و جلوگ ربی از زیر پا کردن هنجار
ر
اخالق از سوی بازیگران سیایس و نهادهای مسوول  ،ایفا کند.
ای قانوی و
مردم و انتخابات
گزارش ها همه نشان میدهند که مردم نه تنها منحیث اصول از انتخابات پشتیبای میکنند  ،بل
ً
نظرسنج فیفا
درصد بزریك از رای دهنده گان از این حق خود عمال هم استفاده خواهند کرد .نتایج
ر
حایک از آن است که  ۹۲درصد مردم از انتخابات پشتیبای میکنند و  ۷۵درصد آنان تصمیم دارند
ً
ر
سنج در افغانستان هنوز از معیارهای
تا عمال در رایدیه
اشباک کنند .اگر با این دلیل که نظر ر
نظرسنج به نظر شک هم بنگریم و تصور
دقی رف که در غرب رایج است  ،فاصله دارد به نتایج این
ر
کنیم به جای اشتباه یگ دو درصد  ،ممکن است این اشتباه تا ده درصد هم باشد ،باز هم این ارقام
ر
انتخابای هم میتواند
سطح بلند پشتیبای و مشارکت را نشان میدهند  .برگزاری همایش های بزرگ
نشانه دیگری از این پشتیبای و آماده یك عمیل مشارکت وسیع باشد  .این سطح مشارکت آن هم
در حال که تروریستان با حمله بر چند «هدف نرم» تالش ورزیدند تا فضای ترس و وحشت را
اشباک مردم در انتخابات شوند  ،اهمیت بی ر
ایجاد کرد و مانع ر
شب کسب میکند.
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حضور و مشارکت هر یج وسی ر
عب مردم در روز انتخابات  ،ر
مشوعیت نظام سیایس موجود و اراده
ی میل برای فردای ر
بهب را اثبات خواهد کرد و تحکیم خواهد بخشید و جواب قاطع رد به آنای
خواهد بود که میخواهند با ترور و تهدید  ،افغانستان را به گذشته های تاریک برگردانند.
مشارکت فعال و وسیع مردم در انتخابات  ،در ع ری زمان نشانه روشن این است که اعضای جامعه
بر نقش خود به حیث فاعالن سیاست و آن هم سیاست متگ بر قواعد دیموکرایس آگایه یافته و
باور دارند که خود شان تع ری کننده رسنوشت جامعه و کشور خود اند.
توانای قوای امنی یت و ناکایم تروریستان
ر
انتخابای نامزدان در کابل  ،والیات و ولسوال ها یک پ ربوزی
تام ری امنیت سفرها و همایش های
ر
برای مسووالن و ن ربوهای امنی رت بود .واقعیت این است که تروریستان نه توانستند مانع اشباک
مردم در این همایش ها گردند و یا هم در این همایش ها حادثه آفریت کنند .برخالف تروریستان با
چند حمله بر «اهداف نرم»  ،کوشیدند تا فضای ترس وحشت ایجاد کرده و روند انتخابات را برهم
بزنند .و اما این حمالت به جای ترس و وحشت میان مردم  ،اراده ی آنان را برای ر
اشباک در انتخابات
و رد ترور و تروریستان مستحکم تر ساخت.
به رغم همه آماده یك ها و تداب رب قوای امنی رت  ،ممکن است تا تروریستان و حامیان شان حد اکب
کوشش را بکنند تا در روز انتخابات هم با حادثه آفریت ها ابراز وجود کنند ،و اما این روشن است
که ولو تروریستان بتوانند در چند جا چند حادثه ایجاد کنند ،باز هم نه خواهند توانست مانع
برگزاری انتخابات شوند .البته این بسیار مهم است تا در صورت بروز چن ری حوادی  ،رسانه ها
مسووالنه رفتار نموده و اجازه نه دهند تا تروریست ها به هدف خود که همانا ایجاد فضای ترس و
وحشت است دست یابند .واکنش ژورنالیستان پس از حوادث اخ رب تروری ر
ست نشان دهنده ی
آگایه و احساس مسوولیت شان در این زمینه بود .طبعن این یک انتظار برحق است تا صاحبان
و مسووالن رسانه ها ن رب در زمینه با رعایت منافع و مصالح همه گای عمل کنند.
انتخابات و شبکه های اجتمایع
ر
انتخابای آنان در فیسبوک حدود یک
با توجه به این که تنها صفحات نامزدان پیشتاز و ستادهای
ر
میلیون الیک دارند و همه روز از این طریق تازه ترین اطالعات به ارتباط کمپاین انتخابای شان برای
ر
دسبس میشوند و ن رب انتخابات موضوع اصیل پست های کاربران افغان
اهال فیسبوک قابل
فیسبوک بوده است ،میتوان گفت که  ،اینبار شبکه های اجتماع بیش از گذشته در روند انتخابات
اثرگذار خواهند بود.
باید گفت که شماری از کاربران در شبکه های اجتماع به بحث های بسیار سودمند در ارتباط
انتخابات پرداخته اند.
روشن است که آزادی و دیموکرایس بدون تنوع اندیشه ی و سیایس نه میتواند وجود داشته باشد
احبام به نظر مخالف و بردباری در برابر مخالفان اندیشه ی و سیایس و ر
و بدون ر
احبام به حق
ر
انتخاب یکدیگر دیموکرایس با مخاطره مواجه میشود.
احبام به معنای انرصاف از حق «نقد»
ر
نیست و کوبیدن مخالف و نظر مخالف با بیان زشت با نقد هیچ وجه مشبک نه دارد .اگر چن ری
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فرهنگ در شبکه های اجتماع میان کاربران عمومیت یابد ،طبعن به تقویت روند دیموکرایس در
افغانستان کومک خواهد کرد.
بگذار ی
بهبین سناریو تحقق یابد
دو روز بعد رای مردم  ،برنده (برنده گان) و بازنده گان را تع ری خواهد کرد واین رای مردم باید مورد
ر
احبام قرار بگ ربد.
ر
اشباک وسیع فعال و آگاهانه ی مردم در انتخابات هم به حیث رای دهنده و هم به حیث ناظر
میتواند تا حد زیادی از تقلب جلوگ ربی کند .و اما نقش و مسوولیت اصیل را در جلوگ ربی از تقلب
ر
انتخابای ،نهادهای حفظ و حراست قانون  ،رسانه ها
نهادهای مسوول برگزاری انتخابات  ،ناظران
و نهادهای جامعه ی مدی بر عهده دارند .در ع ری زمان اگر نامزدها به همکاران و هواداران فعال
شان در مورد امتناع از تقلب و جلوگ ربی از تقلب رهنمود جدی داده باشند و این رهنمود عمیل
شود ،محرک عمده ی خطر تقلب مرفوع خواهد شد.
ی
گرج ناممکن نیست و اما غ رب محتمل است تا دور اول بتواند رییس جمهور آینده را مشخص
ر
بسازد .و اما این مشخص خواهد شد که یج کسای باید به دور دوم بروند .و شگ نیست که وقت
انتخابات به دور دوم برود ایتالف های نو به دور دو نامزد و دو تییم که به دور دوم م ربوند شکل
خواهند کرفت.
انتخابات خوایه نخوایه نامزد و تیم برنده و نامزدان و تیم های بازنده خواهد داشت .این را باید
نامزدان و تیم ها  ،همکاران  ،هواداران و رایدهنده گان شان بدانند و اگر هم به اصطالح از نامزدان
پیشتاز ن رب بوده باشند ،از نظر روای برای پذیرش شکست آماده یك داشته باشند .این خرد سیایس ،
ر
اخالق و احساس مسوولیت میخواهد که تبارز آن از محبوبیت بازنده در ذهنیت عامه
شهامت
نه خواهد کاست  ،بل بر آن خواهد افزود .بازنده گان انتخابات میتوانند با تشکیل اپوزسیون سیایس
در زنده یك سیایس نقش شان را ایفا کنند .طبعن اپوزسیون سیایس ن رب در دیموکرایس نقش مهیم
بر عهده دارد و با ایفای موثر این نقش در تامی فردای ر
بهب میتواند سهم خودش را ایفا کند .به
ر
هم ری سان باید نامزد برنده این توانای را بیابد تا مسوولیت بزریك را که برعهده اش قرار میگ ربد به
حیث رییس جمهور تمام افغان ها به صورت شایسته ادا کند  .برنده ی اصیل در این انتخابات باید
دیموکرایس باشد و چن ری خواهد شد اگر در این زمینه هم برنده  ،هم بازنده  ،هم حکومت و هم
رسانه ها و هم ذهنیت عامه نقش سازنده ی را که از آنان انتظار برده میشود ،ایفا کنند.
در نتیجه انتخابات ،افغانستان باید به سوی بهروزی برود و نه به سوی برگشت به گذشته های
فاجعه آور و یا شکل دیگری از بدروزی  .مهم این است که در این روند هنجارهای قانوی و اصول
و موازین شناخته شده دیموکرایس و انتخابات از سوی همه بازیگران رعایت شوند.
برای رییس جمهور کرزی این یک نیکنایم بزرگ خواهد بود اگر انتخابات به صورت شفاف و مطابق
به هنجارهای قانوی برگزار شود و روند انتقال قدرت به ر
بهبین وجه انجام یابد؛ این موفقیت نظام
سیاس رت را تثبیت خواهد کرد که تحت ریاست وی ایجاد شده است .این اول ری بار در تاری خ
منتخت که دوره کارش به پایان رسیده به رییس
افغانستان خواهد بود که قدرت از رییس جمهور
ر
منتخت که دوره کارش آغاز مییابد  ،انتقال خواهد یافت.
جمهور
ر
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خوبست تا با هم و از هم ری اکنون ابراز امیدواری بنماییم و تا جای که در توانای هریک ما است
بکوشیم تا همه سناریوهای بد منتف گردند و ر
بهبین سناریوی ممکن به واقعیت مبدل شود.
بیایید برای برنده ی انتخابات -رییس جمهور آینده و حکومتش  -از هم ری اکنون در ایفای وظایف
سنگیت که برعهده اش قرار خواهد گرفت آرزوی پ ربوزی بنماییم  ،تا آرزومندی نیک و برحق مردم
افغانستان را برای فردای ر
بهب تحقق بخشیده بتواند.
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 ۲۶اپریل ۲۰۱۴

نتایج انتخابات و واکنش های احتمایل
به دیموکرایس و ی ی
البام عمیل در برابر قانون وفادار بمانیم
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری را چند دقیقه پیش
اعالم کرد .
آقای یوسف نورستای رییس کمیسیون مستقل انتخابات با اعالم ارقام نتایج اولیه در حضور ناظران
ر
خبنگاران گفت که آقای عبدهللا ( )۴۴.۹درصد و آقای غت ( )۳۱.۵درصد کل آرا را
انتخابای و ر
کسب کردهاند.
نتایج ابتدای رسیم شمارش کامل آرای انتخابات ریاست جمهوری که چند دقیقه پیش توسط
کمیسیون مستقل انتخابات اعالم شد:
عبدهللا عبدهللا٪ ۴۴،۹ : رارسف غت احمدزی٪ ۳۱،۵ :زلیم رسول٪ ۱۱،۵ :عبدالرب رسول سیاف٪ ۷،۱ :قطب الدین هالل٪ ۲،۷ :شبزوی٪ ۱،۶ :
گل آقا رداوود سلطانزوی٪ ۰،۵ :هدایت ام ری ارسال٪ ۰،۲ :*
طوری که از نتایج قسیم پیش ری ن رب انتظار م ربفت  ،به رغم تفاوت در آرای دو نامزد پیشتاز هیچ یک
نه توانسته اند اکبیت پنجاه درصد جمع یک را پوره کنند .به این ترتیب هیچ یک از نامزدها برنده
نه شده و دور دوم انتخابات با ررسکت عبدهللا عبدهللا و رارسف غت احمدزی برگزار خواهد شد.
بر اساس قانون ،نامزدی که بیش از  ۵۰درصد آرا را به دست آورد ،برنده شناخته یمشود .حاال که
اشباک دو نامزدی که بی ر
آرای هیچ یک از نامزدها به این مبان نه رسیده ،دور دوم انتخابات با ر
شبین
ر
آرا را به دست آوردهاند ،باید در روز هفتم جوزا برگزار شود.
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ر
انتخابای تا ر
کمب از بیست روز
با وجود این ،درصدی اعالم شده ،نهای نیست و کمیسیون شکایات
دیگر فرصت دارد تا به شکایت احتمال نامزدها درباره این نتایج رسیده یك کند و به این ترتیب احتمال
تغ ریب نتایج اولیه انتخابات منتف نیست.
**
ر
اشباک وسیع مردم  -به رغم ریسک های امنی رت  ،وضع نامناسب جوی و تحمل دشواری پیمودن
ر
شگفت ساخت .و اما
راه های دور و دراز تا مراکز رایدیه  -در انتخابات  ۱۶حمل همه گان را دچار
شگفت بزر ر
ر
ر
داشی بردباری در تحمل ایستادن در قطارهای دراز برای
گب همانا رعایت نظم و ترتیب و
رسیدن نوبت رایدیه بود.
بدون مبالغه میتوان گفت که مردم بسیار بی ر
شب از آن یج که نامزدان انتخابات  ،سیاستمداران
دیگر ،تحلیلگران و ناظران انتظار داشتند  ،سهم شان را در امر انتخابات انجام دادند .مردم
افغانستان به جهانیان نشان دادند و ثابت ساختند که نه تنها ظرفیت پذیرش دیموکرایس را دارند
بل وسیعن و با اراده ی قاطع در این مس رب گام برمیدارند.
ً
حال که نتایج ابتدای شمارش تمام آرا رسما اعالم شده است  ،نوبت نخبه گان سیایس و به درجه
ی نخست نامزدان ریاست جمهوری است تا مکلفیت خود را با مسوولیت پذیری تمام در برابر مردم
ر
مالحظای دارند باید مطابق
و رسنوشت جامعه و کشور ایفا کنند .نامزدان اگر در مورد نتایج ابتدای
ر
روشنبین معیار یج گونه یك تعهد آنان در
به قانون و از مجرای قانوی عمل کنند  .واکنش نامزدان
برابر رسنوشت میل و اصول و موازین دیموکرایس خواهد بود.
این که آیا واکنش نامزدان ریاست جمهوری و هواداران شان مایه های خوشبیت بی ر
شب برای رشد
و بارور شدن فرهنگ دیموکرایس در افغانستان را فراهم آورده و همانند ر
اشباک وسیع مردم در
ر
شگفت مثبت مواجه خواهد ساخت و یا خ رب به زودی
انتخابات  ۱۶حمل همه ما و ن رب جهان را با
روشن خواهد شد.
به باور ما گفتار و کردار نامزدان  ،تیم ها و هواداران شان باید خونشدانه و بر اساس خرد  ،وجدان
و مسوولیت پذیری و در مطابقت با روحیه و ر
می قانون و اصول و ارزش های دیموکرایس باشد .
نهادهای مسوول ن رب باید وظیفه و مسوولیت سنگ ری میل خود را دقیقن در مطابقت با قانون به
پایان برسانند.
ر
صوری
نه باید اجازه داده شود تا کیس شکوه انتخابات  ۱۶حمل را مخدوش بسازد -تنها در چن ری
است که میتوان نقش فعال و سازنده را در تام ری منافع همه گای مردم افغانستان ایفا نمود
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ی
مهمب از نامزدان ریاست جمهوری است
افغانستان
شانزدهم حمل را باید به نقطه عطف تاری یخ بدون برگشت مبدل ساخت
قرار است نتایج نهای انتخابات ریاست جمهوری فردا چهارشنبه (احتمالن هم پس فردا پنجشنبه)،
توسط کمیسیون انتخابات اعالم شود.
با توجه به حساسیت های برهه حاض  ،میتوان گفت که یج گونه یك واکنش نامزدان پیشتاز به
نتایج نهای رسیم انتخابات  ،برای روند سیایس و سمتگ ربی جهت انکشاف آن از اهمیت رسنوشت
سازی برخوردار است  .در واقع میتوان گفت که این نخست ری آزمون بزرگ عمیل آقایان عبدهللا
عبدهللا و رارسف غت در قبال منافع و مصالح همه گای مردم افغانستان خواهد بود.
سیاستمدار بزرگ کیس است که در لحظات حساس و رسنوشت ساز بر خود تسلط داشته و توانای
اتخاذ تصامیم بزرگ را در راستای تام ری منافع و مصالح همه گای از خود متبارز سازد -ولو این تصمیم
منافع خودش و حزب و جریان سیاس رت را که به آن تعلق دارد و از آن نماینده یك میکند  ،تام ری نه
کند.
گرهارد ررسویدر صدراعظم پیش ری آلمان برنامه معروف به «اجندای  »۲۰۱۰را به رغم مقاومت
های که علیه آن در درون حزب خودش وجود داشت  ،به اجرا گذاشت  .این برنامه در نهایت سبب
شکست حزب وی در انتخابات سال  ،۲۰۰۵ترک شمار قابل مالحظه ی کادرها و اعضای حزب و
جبان شده نه
کاهش شدید محبوبیت حزب سوسیال دیموکرات آلمان گردید  ،که تا به حال ن رب ر
توانسته است  .و اما همه کارشناسان بر این باور اند که درست هم ری «اجندای  »۲۰۱۰گرهارد
ررسویدر  ،اقتصاد آلمان را که دوره هلموت کول دچار بیماری مزمن شده بود  ،نجات داد و به منبع
تحرک ن ربومند اقتصاد اروپا مبدل ساخت.
*
از همه قراین چنان به نظر م ربسد که به احتمال بزرگ نتایج نهای انتخابات تغ ریب قابل مالحظه ی
ر
تقلبای صورت گرفته
نسبت به نتایج ابتدای نه داشته باشد  .در این که در انتخابات تخلفات و
است  ،جای شک و تردید وجود نه دارد .اصول و موازین برریس و تقلب و تخلف و تثبیت ارای پاک
ر
انتخابای در ویبسایت
از ناپاک ن رب روشن است  .کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات
ر
منتش ساخته است.
کمیسیون همه اسناد و مدارک و ارقام را در این ارتباط
در این میان باید در نظر داشت که همیشه و در همه موارد قانونیت و عدالت ر
مبادف هم نیستند -
ً
از جمله در انتخابات .و این چ رب حتا در کشورهای پی رشفته ن رب وجود دارد -مثال حکم محکمه عال
امریکا سبب شد تا بوش در انتخابات سال  ۲۰۰۰در برابر الگور پ ربوز اعالم شود و الگور بدون چون
و چرا به حکم اطاعت از قانون آن را بپذیرد.
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این که آقایان رارسف غت و عبدهللا عبدهللا  ،به قانون پابند بمانند و نتایج انتخابات را بپذیرند ،
توقع بزریك نیست  .این مکلفیت قانوی آنان است که چن ری کنند  .به عالوه آنان مسوولیت دارند
تا هر یک در جناح خود شان در برابر کسای که با زبان تند و ت رب تهدید و تخویف سخن میگویند و
کسای که احتمالن در صدد ایجاد بحران باشند  ،برخورد مناسب و موثر را اتخاذ کنند.
**
ر
تلف دولت به حیث ر
«رسکت سهایم» و «نظریه ی توافق سیایس»  ،در واقع پشت و روی یک
سکه اند« .سهامداران بزرگ» برای خود شان چ ربی شبیه به حق «ویتو» قایل بوده اند  .و از
«توافق بن» تا کنون «بیمار افغانستان» بر اساس هم ری نسخه «تحت تداوی» بوده است.
«رسکت سهایم» ابراز مخالفت کرده است  .مخالفت با ر
آقای رارسف غت با قاطعیت با ر
تلف ر
تلف
ر
ر
ر
ر
درست است  .و اما
نادرست و زیان های آن  ،کار الزیم و
ساخی
«رسکت سهایم» از دولت و برمال
پرسش در این است که آیا وضعیت کنوی و تناسب موجود قوا اجازه ی آن را میدهد تا به یک باره
این قاعده ی نادرست و زیانبار را با قاعده ی درست و قانوی تعویض کرد ؟!
ر
داشی قاطعیت شهرت دارد و خود ن رب بر آن یم بالد  .و اما  ،مواردی ن رب استند
آقای رارسف غت در
که یک سیاستمدار خردورز و مسوولیت پذیر آن هم در مقام رییس جمهور کشور ( و همچنان
نامزد این مقام) باید توانای تبارز انعطاف را ن رب داشته باشد  .در واقع سیاستمدار و به خصوص
دولتمدار خوب کیس است که موارد کاربرد و تناسب معقول میان قاطعیت و انعطاف را بشناسد و
برقرار کرده بتواند.
***
در قانون جدید انتخابات هم حکیم در مورد به رسمیت شناخته شدن یک نامزد پیشتاز به حیث
ر
صوری که نامزد دویم از ر
رفی به دور دوم منرصف شود  ،وجود نه دارد.
رییس جمهور  ،در
انرصاف عبداهللا عبدهللا در انتخاب قبیل ریاست جمهوری از ر
رفی به دور دوم  ،گویا زمینه ی آن را
فراهم ساخت تا حامد کرزی برای دوم ری بار رییس جمهور شود  .و اما  ،روشن نه شدن قضیه در
ر
منتش
فضای آن زمان سبب تضعیف موقف حکومت گردید  .حتا حاال هم که کتاب کای آیدی
شده و او یط مصاحبه ها و مباحثه ها چه گونه یك قضایا را برمال ساخته است  ،هنوز هم مغالطه
در این مورد حتا در برج رسانه های جدی جریان دارند.
جلسای که در ارگ با حضور ارکی نظام و دو نامزد پیشتاز برگزار شد  ،گز ر
ر
ر
منتش
ارشای
با توجه به
ر
ر
گردید که ممکن است رفی به دور دوم انتخابات از طریق دستی رای به « توافق سیایس» منتف
گردد.
ر
ر
توافف میتواند جنبه های
حقوق -قانوی مساله بگذریم  ،از لحاظ سیایس ن رب چن ری
اگر از جنبه ی
مثبت و منف داشته باشد  .یک جنبه ی مثبت همانا ضفه جوی مصارف است -ی
گرج ضاهرن
ر
جامعه ی جهای قبول کرده است که این مصارف را خواهد پرداخت  .همچنان یک چن ری توافف
میتواند از بروز بحران سیایس احتمال جلوگ ربی کند  .و اما یک جنبه منف اش کم اهمیت شدن رای
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مردم و بالنتیجه کاهش قابل مالحظه ی شمار رایدهنده گان در انتخابات های بعدی است  .دوم
این که توافق برای ایتالف وسیع سبب خواهد شد تا حکومت در برابر خود یک اپوزسیون سیایس
نبومند نه داشته باشد و بالنتیجه اعمال فشار و ر
کنبول دیموکراتیک برای آن تقری ری ناممکن شود.
ر
ً
ر
توافف صورت بگ ربد  ،باید بر اساس یک منشور برنامه ی مشخص باشد و
و اما اگر هم مثال چن ری
نه ضفن بر اساس تقسیم کریس ها -چنان که در دو دور گذشته ی ریاست جمهوری آقای کرزی
بوده است .و اگر هم یگ یا هر دو نامزد پیشتاز بخواهند به دور دوم بروند  ،یا حکم قانون در مورد
ر
رفی به دور دوم را مرجع ذیصالح یک مکلفیت تعب رب کند  ،در آن صورت ن رب باید دو نامزد پیشتاز
در مورد قواعد بازی سیایس و خطوط رسخ آن در دور دوم و کنش و واکنش ها در قبال نتایج آن به
توافق برسند و ن رب یک جا با نهادهای مسوول در مورد تع ری موازین و اصول شفافیت و رفع هرچه
ر
کاست های که در دور اول بروز کردند  ،به توافق برسند.
کامل تر
****
اگر آقای عبدهللا عبدهللا قرار ر
گرفی یک تعداد نامزدان رده ی سوم و چهارم در کنارش را به خودی
خود ضامن پ ربوزی در دور دوم و باالتر از آن زمینه تشکیل حکومت توانا و پایدار و باعث توفیقش
در پست ریاست جمهوری بداند  ،مرتکب اشتباه بزریك خواهد شد.
همچنان اگر آقای رارسف غت تصور بکنند که ترکیب گروه رقیبش در دور دوم  ،به خودی خود
سبب خواهد شد تا مردم او را به حیث نامزد بدیل بی ر
شب مورد عنایت قرار دهند  ،مرتکب اشتباه
بزریك خواهد شد.
در واقع آقایان عبدهللا عبدهللا و رارسف غت برای توفیق در دور دوم  ،کارخانه یك بسیار دشوار و
پرحجیم پیش رو دارند.
اگر هم هر دوی آنان کارخانه یك خود را موفقانه انجام بدهند  ،باز هم به کیمیاگران سیاست مبدل
رسی» کنوی را به «وضعیت طالی» مبدل
نه خواهند شد تا با یک یا چند حرکت «وضعیت ر
بسازند  -اصلن چن ری علم و هبی وجود نه دارد.
*****
به هر رو  ،چنان نامزدی برای ریاست جمهوری که تن و توشته ی رستم  ،عزم از خودگذارنه ی
آرش ،دانش انشتاین  ،تقوای گاندی ،عملگرای ماندیال  ،آواز رفیع یا مکیش و  ...را داشته باشد  ،به
ً
میدان نیامد و هرگز به میدان نه خواهد آمد -هرکیس که به میدان بیاید کامال انسان خواهد بود و
نه انسان کامل .سیاستمداران و روسای جمهور بزرگ کشورهای موفق جهان ن رب از هم ری جنس بوده
اند.
ما هم هم ری نامزدهای را داشتیم که به میدان آمدند و حال هم ری دو نامزدی را داریم که به حکم به
دست آوردن درصد بی ر
شب آرا حق دارند به دور دوم بروند .هیچ یک از اینان آنچنای نیستند که
ر
کاست
پشتیبانان و هواداران شان و یا هم مخالفان رسسخت شان آنان را معرق میکنند  -هر کدام
ها و برازنده یك های خود را دارند.
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اگر هم کیس بسیار ر
بهب از این هر دو را داشته باشیم و او را به کریس ریاست جمهوری برسانیم و به
او آزادی کامل بدهیم تا هر یج میخواهد بکند و هر یج میخواهد بگوید و ما حتا به اشاره هم به او
نه گوییم که باالی چشم ابرو هم دارد  ،به احتمال بسیار پس از ر
مدی به دیکتاتور فاسد مبدل
خواهد شد.
ما نه باید کار خود را با ارایه ی چند درخواست به سیاستمداران و از جمله آقایان عبدهللا و غت
پایان یافته شده بدانیم  .نخبه گان فکری و فرهنگ و نهادهای جامعه ی مدی به ویژه در این برهه
بسیار حساس اگر با آگایه و احساس مسوولیت چنان که باید و شاید از موضع منافع و مصالح
همه گای در برابر گفتارها و کردارهای سیاستمداران  ،واکنش نشان بدهند  .این واکنش ها باید چنان
باشد تا سیاستمداران دریابند که در صورت ارتکاب اشتباه  ،خطا و کجروی با «محاکمه ی ذهنت
عامه » مواجه خواهند شد و ممکن است مقایم و مب رلت را که دارند از دست بدهند و اگر الویت
منافع همه گای بر هر گونه منفعت دیگر را به حیث خط رسخ رعایت نه کنند  ،به مهره ی سوخته
ی میدان سیاست مبدل خواهند شد  .به باور ما به این ترتیب است که میتوان حماسه شانزدهم
حمل سال  ۱۳۹۳را به یک نقطه ی عطف پایدار در تاری خ افغانستان مبدل ساخت.
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 ۱۵یم ۲۰۱۴

پذیرش نتایج -یک گام امیدبخش دیگر
ر
ساعت
افغانستان میتواند امروز آرام نفس بکشد :هر دو نامزد پیشتاز -نخست آقای رارسف غت و
ر
پسب هم آقای عبدهللا عبدهللا -نتایج انتخابات را پذیرفتند و برای ر
رفی به دور دوم ابراز آماده یك
کردند .
ر
مالحظای که در مورد نتایج داشتند ،در
این که آقایان عبدهللا عبدهللا و رارسف غت هر دو به رغم
عمل به قانون پابند ماندند ،یک گام مهم دیگر در نهادینه شدن فرهنگ دیموکرایس به شمار م ربود .
ر
مشبک بتوانند روی یک
اگر آقایان رارسف غت و عبدهللا عبدهللا در روزهای نزدیک به صورت
ر
انتخابای از ابتدا تا تع ری رییس
سلسله اصول و موازین بنیادی به توافق برسند تا دور دوم مبارزات
جمهور آینده با شفافیت کامل و رعایت قانونیت و فرهنگ دیموکرایس ،صورت بگ ربد ،ریسک های
احتمال باقیمانده ن رب منتف خواهند شد و نخست ری انتقال مسالمت آم رب قدرت در تاری خ افغانستان
ر
شنهادای را مطرح کرد .حال
تحقق خواهد یافت .امروز آقای رارسف غت بار دیگر در این مورد پی
ر
واکنیس نشان خواهد داد.
باید دید که آقای عبدهللا عبدهللا به این پیشنهاد یج
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 ۲۵یم ۲۰۱۴

دور دوم انتخابات -چند نکته در مورد
«کارخانه یک» نامزدان و نهادهای مسوول
«کار خانه یک » آقای ر
ارسف ی
غت
در این شگ نیست که آقای غت یگ از نخبه گان فکری افغانستان است .او باید این را دریابد که اگر
برای حل مسایل حاد و بنیادی افغانستان طرح های مشخص و موثر دارد و همه مردم افغانستان
از طریق تحقق این طرح ها به بهروزی خواهند رسید یا کم از کم راه به سوی بهروزی آنان کشوده
خواهد شد  ،چرا در بسیاری از والیات و حتا شهرهای کالن توفیق او در کسب آرای مردم به طور
قابل مالحظه ی نسبت به رقیبش ر
کمب است ؟!
اگر آقای غت نه تواند این پرسش را چنان که باید مطرح کند و یا نه تواند به آن به صورت همه
جانبه پاسخ بدهد  ،توانای اش به حیث یک شخصیت اکادمیک و متفکر  ،زیر پرسش خواهد رفت.
ر
کاست در دور دوم نتایج
و اگر او بتواند این کار را بکند و اما باز هم تداب ربش برای رفع و یا کاهش این
ر
مثبت نه داشته باشد  ،توانای اش به حیث یک سیاستمدار رده ی اول -کم از کم برای
ملموس
ررسایط کنوی افغانستان  -زیر پرسش خواهد رفت.
برنامه میل و چشم انداز دهه تحول -منشور تحول و تداوم  -که آقای غت ارایه کرده است  ،یگانه
سندی منسجم ارایه شده توسط یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان است .و اما این امتیاز ،
نه توانست و نه میتوانست به جلب اکبیت رایدهنده گان افغانستان بینجامد .این سندی است که
اگر هم بالفرض مبای فکری گشایش راه به سوی بهروزی را روشن ساخته باشد  ،نه مردم عادی به
آن ر
دسبیس دارند و نه هم چن ری متت برای شان قابل درک و هضم است .پس یک پرسش مهم
میتواند این باشد که آیا تیم آقای غت خواهد توانست تا «لب و لباب» این سند را به طور قابل
فهم و قابل پذیرش به مردم برساند ؟
روشن است که مردم از حاکمیت فساد  ،ناهنجاری ها و فقدان قانونیت  ،به جان رسیده اند  .این
هم روشن است که مردم تراژیدی های جنگ های تنظییم را فراموش نکرده اند  .تییم که در برابر
آقای غت قرار دارد  ،خوایه نخوایه بار این سابقه را بر دوش میکشند و هنوز به نقد گذشته و
درس های که باید از آن بگ ربند ینبداخته اند  .پس آقای غت باید این را از خود یببسد که یج چ ربهای
ر
کاست های رقبایش به معیار و محک تصمیم رایدهنده گان برای
سبب شده تا امتیازات خود او و
انتخاب نامزد مورد نظر شان مبدل نه شود؟ !
آقای غت گرچه شعار «هیچ افغان از هیچ افغان دیگر برتر نیست و هیچ افغان از افغان دیگر ر
کمب
نه خواهد بود» را به تکرار و به حیث یگ از شعارهای مرکزی مطرح کرده است و اما با آن هم
نه توانسته است میان بخش بزریك از دری زبانان مقبولیت الزم را کسب کند .با توجه به وضعیت
کمب ر
امنی رت در والیات همجوار با خط دیورند و درصد ر
اشباک مردم در انتخابات در این مناطق ،
میتوان گفت که ولو درصد آرای آقای غت در این مناطق به قدر مالحظه ی بی ر
شب هم شود ،
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بازهم اگر نه تواند در میان دری زبانان در تناسب به دور قبیل درصد بی ر
شبی را کسب کند ،پ ربوزی
اش چندان محتمل نه خواهد بود .حضور یک یا چند چهره از ردیف احمد ضیا مسعود  ،البته که
تا یک حدی میتواند اثرات خود را در این جهت داشته باشد ؛ و اما  ،این به هیچ وجه برای تام ری
پ ربوزی آقای غت کاق نه خواهد بود  .حتا اگر به فرض آقای غت بدون دریافت درصد قابل توجیه
از آرای دری زبانان در انتخابات پ ربوز هم شود  ،باز هم این چن ری وضعی رت میتواند در برابر حکومتش
مشکل آفرین باشد.
توانای تسخ رب عقول و قلوب مردم  ،چ ربی نیست که یک سیاستمدار به سن و سال رسیده بتواند
ر
ر
نداشی هم ری
کالنبین کمبودهای آقای رارسف غت
آن را تازه کسب کند -چنان به نظر م ربسد که
توانای باشد .و اما باز هم اگر آقای غت ویدیوهای سخبای ها ،مصاحبه ها و مناظره های انتخابایر
را همراه با یک مشاور خوب و جسور به تماشا بنشیند و نب تبلی ر
غای را که مخالفانش  -گایه هم با
ر
استفاده از شیوه های جنگ روای -علیه او انجام داده اند ،مرور کند  ،و از این جریان درس های
ر
ر
انتخابای به مبارزه ی برنامه
ساخی کارزار
الزم را بگ ربد برایش سودمند خواهد بود  .و اما مبدل
محور و مناظرات رویاروی دو نامزد  ،میدای است که در آن آقای غت میتواند رقیب خود را با
چالش های سنگ ری مواجه بسازد.
«کار خانه یك » آقای عبدهللا عبدهللا
پرسش بزریك که در مورد تیم آقای عبدهللا عبدهللا موجود است همانا م رباث های است که او و
معاونانش بر آن افتخار میکنند و با افتخار از آن سخن میگویند .جنگ های ویرانگر تنظییم و نتایج
و پیامدهای سنگ ری و تراژیک آن چ ربی نیست که بتوان از آن چشم پوشید .این که آقای عبدهللا
عبدهللا و معاونانش به احزاب و تنظیم های دارای سابقه ی تخاصم های خون ری تعلق دارند بر
کیس پوشیده نیست  .ر
آشت و همرایه میان اینان زمای قابل باور شده میتواند که آنان تجربه های
خون ری و ویرانگر گذشته را به صورت تمام حجم تحلیل کرده و درس های الزم را از آن بگ ربند و آن
را علی اعالم بکنند -کم از کم در حدی که آقای رشید دوستم کرد .این روند کومک خواهد کرد تا
آنان از شیوه تفکر  ،کردارها و روحیه ی که موجب آن حوادث خون ری شدند قطع رابطه بکنند و یا
کم از کم از آن فاصله بگبند .این درست است که گذشته را نه میتوان تغیب داد و اما با درس ر
گرفی
ر
ر
از آن میتواند از تکرار گذشته های تراژیک جلوگ ربی نمود.
اگر به ظواهر و نشانه ها توجه کنیم میتوان به این نتیجه رسید که آقای عبدهللا عبدهللا  ،در
ر
درشت که از او پشتیبای میکنند  ،دارای ظرفیت های مثبت
مقایسه با دو معاونش و ن رب مهره های
به مراتب بی ر
شب است  .از سوی دیگر گفتار و کردار خود آقای عبدهللا عبدهللا  ،با گفتار و کردار
آقای عطا محمد نور و آقای فضلالرحمن اوریا ،ناهمخوای های آشکاری دارد .پس پرسش ایجاد
میشود که آیا آقای عبدهللا عبدهللا تنها نقش شخصیت متعادل تر و میانه رو تر را بازی میکند و
ً
کارهای آنچنای را بر عهده دیگران میگذارد و یا این که عمال در موقعی رت نیست و توانای آن را
نه دارد تا قانونشکت و تندروی را در حلقه ی که او را پیش کشیده است و از نام او فعالیت میکند
مهار کند؟!
با در نظرداشت نکات باال میتوان گفت که اگر آقای عبدهللا عبدهللا ظرفیت های بی ر
شب شخیص
هم داشته باشد  ،باز هم اگر نه تواند طرز تفکر  ،کردار و روحیه ی کنوی حاکم در تیم و ستاد خود
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را در جهت مثبت تعدیل کند  ،هم برد هم باختش در انتخابات میتواند چالش های زیادی در یی
داشته باشد  .واقعیت این است که آقای عبدهللا عبدهللا نه فرد اول جمعیت اسالیم است و نه
هم فرد دوم آن ؛ او حتا در مقام سوم هم در برابر خود رقیبای دارد ؛ پس میتوان گفت که حتا اگر
آقای عبدهللا عبدهللا به ریاست جمهوری هم برسد  ،احتمال این که بتواند خود را از موقعیت
مبسد.
تحت قیمومیت برهاند  ،چندان زیاد به نظر نه ر
اگر جمع و تفریق ساده ی آرای آقای عبدهللا عبدهللا و آن نامزدان دور اول را که با او پیوسته اند
ً
محاسبه نماییم  ،در آن صورت ظاهرا دریافت بیش از پنجاه درصد برایش چندان دشوار نه خواهد
بود .و اما تجمع این مهره ها در تیم عبدهللا عبدهللا  ،میتواند تیم او را بی ر
شب از پیش به ن ربوی تداوم
وضعیت موجود مبدل بسازد -همان چ ربی که تیم آقای عبدهللا در دور اول با تمام قوت یم خواست
آن را به تیم آقای زلیم رسول نسبت دهد  .از سوی دیگر این ن رب روشن است که آقای زلیم رسول
توانای جلب آرای را که از برکت دیگران در صندوقش ریخته شده بود  ،به نفع آقای عبدهللا نه دارد.
آقای غت با مطرح تقاضای برطرق و مجازات متخلفان روند انتخابات و ن رب پیشنهاد مناظره  ،آقای
عبدهللا عبدهللا را با چالش موجه ساخته است:
روشن است که آقای عبدهللا در مورد برخورد قانوی بدون استثنا با آنای که قانون را زیر پا کردهاند  ،نه میتواند توافق بکند  ،به هم ری علت تاکیدات او در دور قبیل روی عدم مداخله ی حکومت،
شفاف بودن روند انتخابات و جلوگ ربی از تقلب ،میتوانند برایش به بومرنگ )( boomerang
مبدل شوند.
همچنان امتناع از حاض شدن به مناظره با رارسف غت  ،چه در ذهنیت عامه تکب رتلف شود و چه
ر
هم عدم اطمینان به خود و ترس  ،در هر دو صورت میتواند برای آقای عبدهللا زیانبار تمام شود.
ی
مشبک
«کارخانه یک»
روشن است که یگ از دو نامزد  ،در دور دوم انتخابات برنده خواهد شد.
ً
ً
گ ربیم انتخابات کامال شفاف برگزار شود و نتیجه هم کامال مطابق به واقعیت باشد  ،برنده  -یج
عبدهللا عبدهللا باشد و یج رارسف غت  -برای حل مسایل رسنوشتساز به همکاری سازنده طرف
دیگر نیاز خواهد داشت  .با توجه واقعیت های موجود و حساسیت برهه کنوی این همکاری
بسیار بسیار بی ر
شب از رابطه هنجارمند معمول اپوزسیون سیایس و حکومت -چنان که در کشورهای
دارای نظام دیموکرایس شاهدش استیم -اهمیت دارد  .در ررسایط کنوی  ،افغانستان بدون چن ری
ً
همکاری ولو نتیجه انتخابات مثال یک تناسب  ۶۰در برابر  ۴۰درصد ن رب باشد  ،هم انتقال مسالمت
آم رب و بدون بحران قدرت و هم کار موفقانه حکومت نو با چالش های بسیار بسیار جدی مواجه
شده میتواند.
با توجه به مراتب باال توافق هر دو نامزد با هم و به صورت ر
مشبک با کمیسیون برگزاری انتخابات و
ن رب حکومت  ،روی یک سلسله مسایل بنیادی و کلیدی برای تام ری شفافیت انتخابات و جلوگ ربی از
ر
انتخابای تا اکمال آن امری مهیم است که باید
تقلب در دور دوم انتخابات از آغاز روند مبارزات
ر
انتخابای صورت میگرفت .حتا اگر میان نامزدان در برج موارد اختالق هم
پیش از آغاز مبارزات
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موجود میبود  ،درج آن در پای توافقنامه مذکور میتوانست به ذهنیت عامه کومک نماید تا مواضع
هر دو نامزد را بشناسد  .حتا اکنون نب برای دستیای به چنی تو ر
افف دیر نیست  .این توافق باید
ر
ر
ر
شامل برخورد قانوی با آن کسای باشد که مرتکب قانون شکت شده اند ؛ زیرا در غ رب آن این تقاضا
ر
حکومت در مرکز و والیات و محالت و ن رب فرماندهان پولیس در دور دوم انتخابات
که مقامات
ر
مداخله نه کنند  ،یک گپ هوای باق خواهد ماند.

«کارخانه یک ما »
ما از بسا جهات با دو نامزد بسیار متفاوت از هم مواجهیم -هم از نظر اندیشه ی  ،هم از نظر تجربه
و پیشینه و کارنامه سیایس  ،هم از نظر کر ر
کب و سایر مشخصات مهم  .هر دو نامزد معرف دو
گرایش متفاوت از هم اند.
ر
ساخی معیارهای داوری و ردیف بندی اهمیت آن ها و ارزی رای هر دو نامزد در ترازوی
مشخص
هم ری معیارهای واحد  ،میتواند به یک انتخاب درست کومک نماید  .در انتخاب این معیارها طبعن
فهم  ،اندیشه و ارمان سیایس خود ما ن رب نقش مهیم ایفا میکنند.
ر
ساخی اصالحات
اگر پرسش این باشد که مسایل کلیدی برای حفظ و بقای مثمر نظام سیایس و وارد
و تحوالت در آن در مس رب استقرار دیموکرایس و تام ری بهروزی مردم و کشور کدام ها اند ،در این
صورت ی ر
افی پاسخ چندان مشکل نه خواهد بود.
دور اول انتخابات م ربان بلند پشیبای مردم از نظام  -در واقع استعداد و آماده یك پذیرش دیموکرایس
را به نمایش گذاشت  -و توانای قوای مسلح را ثبیت کرد.
این ن رب روشن است که مردم از فساد  ،زورگوی  ،ناامت  ،افزایش رسسام آور فاصله میان قطب
ر
عدالت به جان آمده اند و خواهان تغ رب وضع موجود اند .آنای از فقداان
ثروت و فقر و ری
حکومت قانون ( با حکومت قانوی اشتباه نه شود) میلیاردها دالر به جیب زده اند و از هیچ های
کوچک به مهره های درشت مبدل شده اند  ،به ساده یك حاض نه خواهند شد تا از این گاو ش ربی
دست بکشند  .اینان همه تنها از یک چ رب ترس دارند و با تمام قوا در تالش اند تا از آن جلوگ ربی
کنند  :تشکیل حکومت توانا و استقرار حاکمیت قانون.
اگر حکومت آینده بتواند «حاکمیت قانون» را با اتکا بر پشتیبای وسیع مردم مستقر بسازد  ،در این
صورت امکان و زمینه برای حل مسایل سیایس  ،اقتصادی  ،اجتماع و فرهنگ ن رب مهیا خواهد شد؛
در غ رب آن هرگونه وعده در این زمینه ها چ ربی جز یک دروغ و فریب بزرگ نه خواهد بود.
است به نظام پارلمای و یا نیمه ری ر
البته که بحث ها در مورد تمرکز زدای و ن رب تغ رب نظام ری ر
است و
نیمه پارلمای  ،بحث های ر
مشوع اند .و اما تحقق همچو طرح ها در فقدان حاکمیت قانون  ،تنها و
تنها منافع ررسکای «کارتل قدرت» را تام ری خواهد کرد و از آن چ ربی نصیب مردم نه خواهد شد.
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دیموکرایس تنها رایدیه و تفکیک قوای ثالثه نیست .دیموکرایس «دیکتاتوری قانون» ن رب است-
دیموکرایس حاکمیت قوان ری دیموکراتیک است .همچنان دیموکراس رت که با عدالت اجتماع تلفیق
ر
مذهت را رفع نه سازد،
سمت و
نه شود و تبعیض و امتیاز بر اساس تعلقات تباری  ،زبای  ،فرهنگ ،
ر
به خصوص در کشوری مانند افغانستان که دارای ترکیب ر
گسبده و بغرنج تنوع است  ،پایدار مانده
نه میتواند.
مهمبین معیار برای تشخیص نامزد ر
ر
بهب هم ری باشد که کدامیک
پس از میان معیارهای متعدد شاید
از نامزدها تام ری حاکمیت قانون را در صدر برنامه کاری خود قرار داده است و قادر است آن را تحقق
ببخشد.
ر
فشده اگر بسازیم در این دور انتخابات دو نکته حایز اهمیت اند :
چه گونه میتوان شفافیت را تام ری کرد و از تقلب جلوگ ربی نمود تا نتایج دور دوم هم برای هر دوطرف قابل قبول باشد ؟
ر
ساخی اصالحات و تحوالت در آن در
مسایل کلیدی برای حفظ و بقای مثمر نظام سیایس و واردر
مس رب استقرار دیموکرایس و تام ری بهروزی مردم کدام ها اند و یك بهب میتواند این مسایل کلیدی را
حل کند؟
با توجه به نکات باال باید از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواست تا یط مناظره های تلویزیوی و
رادیوی به پرسش های مردم پاسخ گفته و با بحث رویاروی برتری های برنامه ها و طرح های خود
ر
کاست های برنامه ها و طرح های رقیب خود را روشن بسازند.
و
همچنان از هر دو نامزد باید خواست «کارخانه یك ر
مشبک» خود را هر چه زودتر انجام بدهند و ن رب
ر
انتخابای
ستادها های خویش را مکلف بسازند و هم از هواداران خویش بخواهند تا در جریان مبارزات
فرهنگ دیموکرایس و منافع و مصالح همه گای را در نظر بگبند و ر
البام عمیل نسبت به قوان ری نافذه
ر
را رعایت کرده  ،از تندگوی و تندخوی امتناع بورزند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------195

 ۵جون ۲۰۱۴

حلقه ی خبیثه را تا دیر نه شده باید شکست
واقعیت این است که در دور اول نامزدان مطرح در سخبایها ،مصاحبهها و مناظرهها از نظر رعایت
اخالق و فرهنگ سیایس نمونه ی خوب و آموزنده ی را برای جامعه ارایه کردند و کوشیدند تا با
ر
احبام متقابل به نقد دیدگاههای همدیگر یببدازند.
ر
خوی برای رشد تفکر  ،اخالق و
انتظار این بود تا مبارزات انتخابای دور دوم باز هم به آموزشگایه ر
فرهنگ سیایس مبدل شود .همچنان با توجه به اظهارات تند  ،تحریک آم رب و غ ربمسووالنه از سوی
برج مهره های سیایس و ن رب فرقه گرایان تندرو ،انتظار این بود تا نامزدها ستادهای خویش را مکلف
ر
انتخابای اخالق و فرهنگ دیموکرایس
بسازند و هم از هواداران خویش بخواهند تا در جریان مبارزات
و منافع و مصالح همه گای را در نظر بگبند  ،ر
البام عمیل نسبت به قوان ری نافذه را رعایت کرده و
ر
از تندگوی و تندخوی امتناع بورزند.
و اما طوری که دیده میشود حرکت در مس رب خالف به جریان افتاده و نگرای های جدی را به وجود
آورده است -به حدی که تجارت و رسمایه گذاری رو به رکود گذاشته و حتا کارهای ساختمای
متوقف گشته است.
ر
انتخابای را به ابتذال کشانیده
اتهامات ری پایه  ،تمسخر  ،اهانت  ،تحق رب و درشتگوی  ،زبان مبارزات
است.
ر
انتخابای میدان تقسیم گل و ش ربیت و تعارفات دوستانه میان نامزدان رقیب
چنان نیست که مبارزات
ر
و ستادها و پشتیبانان و هواداران شان باشد  .در مبارزات انتخابای این حتا الزیم است تا دو طرف
ر
ر
نادرست ها در برنامه ها  ،گفته ها  ،شعارها و عملکرد های همدیگر انتقاد کنند  ،بر
کاست ها و
از
ناهمخوای ها میان ادعاها و حقایق انگشت بگذارند و همدیگر را به چالش بکشند  .و اما عقالنیت
و مسوولیت پذیری سیایس حکم میکند تا جریان رقابت در چهارچوب قواعد شناخته شده صورت
بگ ربد و به مخاصمت مبدل نگردد .این چن ری مبارزه ی را میتوان با زبان و ادبیات مناسب و شیوه
ر
انتخابای عام فهم سخن ر
گفی اگر صفت نه باشد عیب هم نیست -و
متمدن انجام داد .در کارزار
ر
ر
اما این ن رب روشن است که عام فهم سخن گفی با عامیانه سخن گفی تفاوت دارد .همچنان عامیانه
ر
سخن ر
ساخی سخن با کلمات و اصطالحات آنچنای تفاوت دارد .همچنان
گفی با زشتگوی و آلوده
قاطعیت با درشتگوی و تهدید یگ نیست .
ر
انتخابای را پیش می ربند،
زبان و فرهنگ سیاس رت که نامزدان و تیم ها و ستادهای شان با آن کارزارهای
بر زبان و فرهنگ سیایس تمام جامعه میتواند اثرگذار باشد .به هم ری جهت هر کیس که از فرهنگ
سیایس سالم عدول کند  ،قابل انتقاد است.
ر
انتخابای به گونه ی آشکار در تقابل با
استفاده از ابزارها و شیوه های جنگ روای در کارزارهای
ر
عقل سلیم و منافع همه گای قرار دارد؛ زیرا این جریان میتواند به وضعیت غ ربقابل کنبول منتج
گردد -وضعی رت که برای همه مردم افغانستان به صورت یک سان فاجعه آور باشد .این ابزارها و
شیوه ها از بسا جهات تخیط های قابل پیگرد قانوی ن رب به شمار م ربوند.
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با آن چه گفته آمد الزم است از آقایان عبدهللا عبدهللا و رارسف غت با تاکید خواست -و با اضار و
ابرام آنان را واداشت -که با هم به مذاکره بنشینند و تا دیر نه شده در مورد مسایل پیش آمده در
ر
انتخابای و ن رب همه مسایل اصول دیگر برای پیشگ ربی از بروز بحران های احتمال و
کارزارهای
تام ری انتقال مسالمت آم رب قدرت در مطابقت با قانون ،با هم به تفاهم و توافق برسند .آنان همچنان
ً
هر چه زودتر باید رسما و علی ستادها های خویش را مکلف بسازند و هم از هواداران خویش
ر
انتخابای فرهنگ دیموکرایس و منافع و مصالح همه گای را در نظر
بخواهند تا در جریان مبارزات
بگبند و ر
البام عمیل نسبت به قوان ری نافذه را رعایت کرده  ،از تندگوی و تندخوی امتناع بورزند.
ر
حلقه ی خبیثه کنش و واکنش منف و مخرب  -مشت در برابر انگشت و لگد در برابر مشت و - ...
را هم ری اکنون و پیش از آن که دیر شود باید خنثا نمود.
ر
فشده اگر بسازیم در برهه کنوی چهار نکته حایز اهمیت تع ری کننده اند :
ی
انتخابای؛
برگشت به فرهنگ سالم مبارزاتٔ
نتیجه تفاهم و ر
تام یتشیک مسایع
ی شفافیت و جلوگبی از تقلب در انتخابات از جمله در
ی ٔ
گسبده هر دو نامزد و ستادهای آنان به سطخ که با روشن شدن نتایج رایگری بازنده بدون
درنگ ی
حاض به قبول پبوزی طرف مقابل و شکست خود شود؛
یی
ساخی اصالحات و
شناخت مسایل کلیدی برای حفظ و بقای مثمر نظام سیایس و واردمبم و اسایس  ،استقرار دیموکرایس و تام ی
ی بهروزی
تحوالت یضوری در آن در مسب حل مسایل ر
جامعه و کشور؛
شناخت این که کدام یک از دو نامزد یبهب میتواند این مسایل کلیدی را حل کند.
برای این که مردم با برنامه ها و توانای های نامزدان آشنا شوند هیچ رایه ر
بهب از مناظره های
تلویزیوی و رادیوی میان آنان وجود نه دارد -مناظره های که هر دو نامزد در جریان آن ها به پرسش
ر
کاست های برنامه
های مردم پاسخ گفته و با بحث رویاروی برتری های برنامه ها و طرح های خود و
ها و طرح های رقیب خود را روشن بسازند.
به هر رو  ،انتخابات وسیله است .نامزدان و ستادهای شان با ادعای تعهد خدمت به مردم و وطن
ً
واقعا چنی است پس اینان باید بی ر
شب از
و تام ری بهروزی آنان به میدان انتخابات پا نهاده اند؛ اگر
ر
دیگران در مورد اوضاع کنوی و بعد از انتخابات برخورد عقالی و مسووالنه بنمایند  .چه گونه یك
ر
روشنبین معیار برای چه گونه یك رابطه ادعا و عمل
برخورد نامزدان نسبت به این مسوولیت ،
شان در قبال رسنوشت جامعه و کشور به شمار م ربود.
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به آینده ی
بهب رای بدهیم
به مناسبت دور دوم انتخابات

امروز مردم به دست خود رسنوشت خویش را رقم م ربنند.
ً
ً
طبعا هر رایدهنده حق دارد تا به نامزد مورد نظر خود رای بدهد .طبعا مردم این حق را دارند تا رای
دستبد شمرده شود .مردم این امکان را هم دارند تا خود ن رب در پاسداری از
شان امانت میل غ ربقابل
ر
این امانت فعاالنه سهم بگ ربند :اگر نامزدان و تیم ها و پشتیبانان آنان دست به تقلب نزنند  ،اگر
ناظران ،مشاهدان و رسانه های جمیع ن رب نقش خود را چنان که باید ایفا نمایند و اگر ذهنیت عامه
در این مورد چنان که شاید و باید حساس باشد  ،آنگاه دست زدن به تقلب منتف خواهد شد-
ر
مشوط بر این که هرگونه تقلب ضفنظر از این که به نفع و یا ضر این یا آن نامزد باشد  ،مردود
شناخته شود.
البته ر
بهب میبود اگر هر دو نامزد پیشاپیش در مورد ر
تشیک مساع برای جلوگ ربی از تقلب و مسایل
اصول دیگر در رابطه به تام ری انتقال مسالمت آم رب قدرت در مطابقت با قانون و پیشگ ربی از بروز
ر ً
مشبکا به اطالع مردم
بحران های احتمال با هم به تفاهم و توافق م ربسیدند و این توافق را
م ربسانیدند.
به هر رو  ،دیروز گذشته است  .امروز باید در این مورد اندیشید که بر اساس کدام معیارها و موازین
هر دو نامزد را ارزی رای نماییم تا نامزد دلخواه مان را مشخص ساخته و فردا به او رای بدهیم.
و اما  ،مسوولیت میل ما در قبال انتخابات فردا پایان نه خواهد یافتد ،بل تا انتقال قدرت به رییس
جمهور منتخب ادامه مییابد.
با توجه به پیچیده یك و حساسیت اوضاع و احوال در افغانستان و پ ربامون آن باید با دقت متوجه
بود و اجازه نه داد تا دشمنان افغانستان  ،روند انتخابات را که پل عبور به فردا ر
بهب است ماین
سبی نمودن موفقانه این آزمون میل -تاریج مستلزم هوشیاری  ،خرد  ،احساس
گذاری کنند .ی
مسوولیت و تدب رب تمام جامعه و به خصوص نخبه گان سیایس و به درجه ی اول دو نامزد ریاست
جمهوری است.
به امید این که برنده ی انتخابات ،رییس جمهور خوب برای تمام افغان ها و افغانستان شود!
به آرزوی این که بازنده ی انتخابات با قبول باخت و ابراز آرزوی موفقیت برای رییس جمهور آینده،
خود را ررسیک پ ربوز در این روند رسنوشتساز میل بشمارد!
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و ر
اولب از همه به آرزوی این که انتخابات فردا از نظر م ربان مشارکت حماسه  ۱۶حمل را تحکیم
ببخشد!
همچنان به امید این که نهادهای ذیربط از اشتباهات دور گذشته درس های الزم را گرفته باشند!
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ٔ
چند نکته در مورد برهه پس از انتخابات
انتخابات دیروز در ررساییط برگزار گردید که این روز حتا در کابل با صدای انفجارات آغاز شده بود.
مردم در بسیاری از مناطق میدانستند که انگشت رنگ ری حتا پس از رایدیه ن رب ممکن است برای
شان خطر آفرین باشد .و اما با آن هم حدود هفت میلیون تن به پای صندوق های رای رفتند  .در
دور گذشته  ۳۶درصد رای دهنده گان زنان بودند و این بار  ۳۸درصد شان.
میتوان گفت که مردم سهم شان را در انتخابات به گونه ی شایسته ی ادا کردند .حال نوبت
ً
ر
انتخابای است تا با دقت و امانتداری و در یک روند کامال شفاف
کمیسیون های انتخابات و شکایات
آرای ریخته شده به صندوق ها را حساب کرده و نتایج آن را اعالم کنند.
ً
ر
انتخابای شدند .آنان و ستادها و پشتیبانان
نامزدها طبعا با امیدواری برد وارد میدان رقابت و مبارزه
و هواداران شان حتا خطوط رسخ را هم به امید جلب آرای مردم عبور کردند -کیس بی ر
شب و کیس
هم ر
کمب  .و هر یک از رایدهنده گان ن رب دیروز انتخاب خود را کردند.
روشن است که یگ از نامزدها بر اساس شمارش آرا برنده و دویم بازنده خواهد بود .و اما بازنده ی
انتخابات با قبول باخت و ابراز آرزوی موفقیت برای رییس جمهور آینده  ،در واقع ررسیک پ ربوزی
این روند رسنوشتساز میل به شمار خواهد رفت.
ر
انتخابای در هر کشوری تا این یا آن حد سبب ایجاد فضای استقطاب میگردد .و اما در
مبارزات
کشورهای دارای فرهنگ جا افتاده ی دیموکرایس  ،پس از انتخابات هم برنده و هم بازنده ی
انتخابات سیع میورزند تا فضا را به حالت عادی برگردانند  .مردم خود ن رب اهمیت این امر را میدانند.
آگایه و تعهد به این اصل در افغانستان به حیث کشور پسا بحران و در حال بحران از اهمیت حی رای
برخوردار است .و آقایان عبدهللا عبدهللا و رارسف غت در برهه حساس کنوی در امر تحقق نخست
انتقال مسالمت آم رب قدرت از طریق انتخابات مسوولیت سنگ ری تاریج را برعهده دارند .دو رقیب
دیروزی حال برای کامی رای این روند رسنوشتساز باید همکار شوند .
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انتخابات را به باخت مردم افغانستان و افغانستان مبدل نه سازیم
آقای سخیداد هاتف در صفحه ی فیسبوک خود نوشته اند:
«تیم اصالحات و همگرای بسیار بد عمل یم کند .اگر این تیم چ رب خاض یم داند باید آن را با مردم
افغانستان در میان بگذارد ،تا همه بفهمند که نه باید منتظر روند شمارش رای ها و رسیده یك به
ر
انتخابای نشست .اگر چن ری چ ربی نیست ،برای من اصال قابل فهم نیست که چرا
شکایت های
"حاال" باید تظاهرات کرد.
من از تیم اصالحات و همگرای حمایت یم کنم .اما این تیم به من ( و هزاران همچو من) نیم گوید
که چه کار شده و چرا ر
داکب عبدهللا رابطه خود را با کمیسیون انتخابات قطع کرد .حاال آقایان نشسته
اند و با خاطر جمع تر مهندیس یم کنند .آیا ر
داکب عبدهللا و همراهان اش چ ربهای را یم دانند و فکر
یم کنند که علت کردن شان به مصلحت نیست؟ کدام مصلحت؟ اگر از شورش مردم یم ترسید ،به
مردیم که به شما رای داده اند با ضاحت تمام بگویید که خشونت و توسل به تفنگ را به هیچ رو
مجاز نیم دانید».
حال میتوان با نظر آقای سخیدادهاتف موافق بود و یا نه بود .و اما هاتف با این موضعگ رب یک
ر
داشی تفکر مستقل و انتقادی -را متبارز میسازد .اگر
مشخصه بارز «روشنفکر» بودن -
«روشنفکران» به جای سکوت و یا بدتر از آن پشتیبای بدون قید و ررسط از مواضع تیم های رقیب،
از دیدگاه مستقل و انتقادی به مسایل و قضایا بنگرند و با سیاستمداران و تیم های مدع قدرت از
چن ری موضیع برخورد کنند و به روشن سازی ذهنیت عامه یببدازند ،به یق ری که برآیند از وضعیت
کنوی به سمت استقرار دیموکرایس خواهد بود و نه برگشت به تجربه های تراژیک گذشته .
سووتفاهم نه شود ،این تنها وظیفه ی «روشنفکران» هواداران تیم آقای عبدهللا عبدهللا نیست ،
وظیفه ی «روشنفکران» هوادار تیم آقای رارسف غت ن رب است  ،تا از دیدگاه مستقل و انتقادی به
مسایل و قضایا بنگرند.
هنوز سنجه های در دست نیستند که بتوان گفت تنها یک طرف تقلب کرده است و یا گفت کدام
کمب و کدام طرف بی ر
طرف ر
شب تقلب کرده است .نامزدان با تعهد بر رعایت عمیل قوان ری نافذه و با
ر
شناخی نهادهای ذیصالح و قواعد بازی وارد میدان انتخابات شده اند  .برای شناسای
به رسمیت
و تثبیت تخلف ها و تقلب ها و خنثا سازی تاث رب آن ها بر نتایج انتخابات در قانون  ،طرزالعمل ها و
میکان ربم های مشخص موجود اند.
ر
بخیس از روند دیموکرایس است .این روند در افغانستان دارای
در این شگ نیست که انتخابات
ر
کاست های مادرزادی است و ن رب در آن دست اندازی و خرابکاری های آشکار و نهان جریان دارند.
ر
کاست ها و برچیدن زمینه های موجودیت دست اندازی ها و خرابکاری ها  ،یک شبه امکان
رفع این
پذیر نیست.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201

و اما در این شگ نیست که انتخابات در ذات خود یک روند دموکراتیک است؛ رسیدن به آینده ر
بهب
ر
ساخی دیموکرایس ممکن است .سد شدن در
تنها و تنها با تقویت و تعمیق این روند و نهادینه
ر
برابر این روند به معنای تالش برای مصادره امیدواری مردم به فردای بهب و راندن افغانستان به
سوی پرتگاه فاجعه است.
ً
از این نظر سخیداد هاتف کامال حق به جانب است که مطالبه یم کند یا دالیل تان را روشن به مردم
بگویید و یا این کار ها را نه کنید؛ و ن رب با ضاحت و تاکید اعالم کنید خشونت و توسل به تفنگ را
به هیچ رو مجاز نه میدانید.
گفی کاق نیست  .باید تا دیر نه شده است زمینه ی بروز فعل و انفعاالت انفجاری و غبقابل ر
ر
کنبول
ر
را برچید .همه کسای که به حفظ نظام و اصالح و تحول آن در مس رب دیموکرایس متعهد اند باید
ر
فرصت نشسته اند و نه باید به دشمن
بدانند که دشمنان نظام و موجودیت افغانستان درکم ری چن ری
ر
ر
فرصت فراهم ساخته شود  -در غ رب آن نتنها هردو تیم رقیب انتخابای و مجموع نظام  ،بل
چن ری
مردم افغانستان و افغانستان هم بازنده خواهند شد.
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تجارب تلخ گذشته را تکرار نه کنید
واکنش های شماری از هواداران و حامیان عبدهللا عبدهللا در برابر اعالم نتایج ابتدای انتخابات
نگرای های را به وجود آورده است.
گفتارها و کردارهای ماجراجویانه و به خصوص تهدید توسل به اقدامات ضدقانوی و خشونت به
هیچ وجه قابل توجیه نیست .از تجارب تلخ گذشته باید درس گرفت  .نخست ری درس همانا اجتناب
ً
از هرگونه تکرار خطاهای گذشته است -اگر آن چه را که مثال بر کابل و کابلیان در دوره تنظیم
ً
ساالری گذشت اصال بتوان «خطا» نامید.
سووتفاهم نه شود ،ما دیروز ابراز امیدواری نمودیم که بر اساس توافق میان دو نامزد برریس و
تفتیش مجدد آرای هفت هزار محل رایدیه به صورت دقیق عمیل شود  ،تا نتایج نهای چنان باشد
که مورد توافق هر دو طرف قرار گرفته و حرمت اراده و شکوه مشارکت فداکارانه ی مردم در
انتخابات حفظ شده و حکومت منتخب آینده از ر
مشوعیت و مقبولیت وسیع برخوردار گردد .هر
دو نامزد  -رارسف غت و عبدهللا عبدهللا  -باید بار دیگر و اگر الزم باشد بار بار با هم بنشینند  ،تا نقش
و مسوولیت خود را در تام ری این مامول حی رای برای رسنوشت میل به طور کامل ایفا کنند .عبدهللا
عبت انگ رب گذشته را میداند و گروگان خواسته های هواداران
عبدهللا باید نشان بدهد که درس های ر
ر
و حامیان افرایط خود نه خواهد شد  .ارسف غت هم باید نشان بدهد که میتواند قاطعیت اصول
را با انعطاف متناسب به ایجابات اوضاع و ررسایط توام سازد.
باید هرگونه زمینه ی بروز فعل و انفعاالت غبقابل ر
کنبول را برچید .همه کسای که به حفظ نظام
ر
و اصالح و تحول آن در مس رب دیموکرایس متعهد اند باید بدانند که دشمنان نظام و موجودیت
ر
فرصت فراهم ساخته شود  -در غ رب آن
افغانستان در کم ری نشسته اند و نه باید به دشمن چن ری
ر
انتخابای و مجموع نظام  ،بل مردم افغانستان و افغانستان هم به شکل فاجعه
نتنها هردو تیم رقیب
آم رب بازنده خواهند شد
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آیا کری و ملل متحد موفق خواهند شد ؟!
ر
رسمنیس م م طرح ملل متحد را برای حل معضله انتخابات
دیروز شام آقای یان کوبیش نمآینده خاص
در جلسه ی با حضور رییس جمهور کرزی و اراک ری دولت ارایه کرد که گویا مورد قبول قرار گرفت.
در نیمه شب جان ک ربی وزیر خارجه ی امریکا وارد کابل شد تا در شکلدیه یک توافق کومک کند .وی
امروز با رییس جمهور و نامزدان ریاست جمهوری مالقات کرد.
آیا طرح ملل متحد و ماموریت جان کری افغانستان را از ورود به بحران دارای نتایج و عواقب غ ربقابل
پیشبیت نجات خواهد داد و یا این که «لجاجت» و «غ ربت» و  ...این کوشش ها را هم با شکست
مواجه خواهد ساخت؟
نه خ رب! حتا نخبه گان سیایس ما هم میدانند که تحریک احساسات و هیجانات و عواطف ابزار اند و
نه هدف .سیاست بیش از همه امر معطوف به تام ری منافع است .
اگر این منافع تام ری شد  ،دعوا کم از کم برای مدت معیت خواهد خوابید.
اگر گپ روی تام ری منافع و مصالح همه گای باشد ،دستی رای به آن چندان دشوار نیست .تام ری منافع
گروه های گوناگون با قبول ارجحیت منافع و مصالح همه گای و در چهارچوب آن ن رب با اتکا به خرد و
انعطاف از سوی جوانب گوناگون ناممکن نیست.
معضله منافع ر
وقت به یک مانع مبدل میشود که یا این منافع با منافع همه گای سازگار نه باشد و یا منافع
گرویه باالتر از منافع و مصالح همه گای قرار داده شود.
این که در پس پرده چ ربهای دیگری ن رب موجود باشند  ،منتف نیست.
ر
حقوق است و نه تخنیگ .برای همچو موانیع اگر موجود باشند
حقیقت این است که منبع مشکل نه
ی ر
افی راه حل ناممکن نیست.
پس ریشه مشکل در کجاست؟!
ر
مولت میلیونر را فهرست کنید و دارای های شان را مد نظر بگ ربید  -شگ نیست
یک بار نوکیسه های
که اکبیت مطلق شان در مورد این دارای ها جواب قانع کننده ندارند .اینان ترس دارند که اگر ابزار
ر
کنبول رت را که در کارتل قدرت دارند از دست بدهند ممکن است مورد بازخواست قرار بگ ربند  -این یگ
از ریشه های اصیل معضله است.
پس پرسش اسایس این است که آیا رارسف غت و عبدهللا عبدهللا قادر اند هر دو باهم به یک درک و
مشبک از منافع و مصالح همه گای برسند ،و ارجحیت این درک ر
تعریف ر
مشبک را نسبت به هر گونه
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منفعت و مصلحت گرویه بپذیرند و بر این بنیاد راه برونرفت از وضعیت کنوی را بیابند و عناض و گروه
های را که در این راه مانع باشند به حاشیه برانند و یا نه.
ً
اگر پاسخ به پرسش باال مثبت باشد  ،و امریکا هم واقعا اراده ی نیک داشته باشد ،در این صورت ملل
متحد و جان کری میتوانند به حل مساله کومک کنند.
*
اشباک ر
ر
گسبده مردم در انتخابات  ،هم استعداد دیموکرایس پذیری مردم و هم آرزومندی آنان برای
فردای ر
بهب را به نمایش گذاشت و هم مسوولیت بزریك را برعهده نخبه گان سیایس قرار داد« .حماسه»
مشارکت مردم در انتخابات میتوانست به افغانستان نه تنها در کسب جایگاه شایسته در ذهنیت عامه
ر
ساخی بنیادگرای هم یاری رساند .و اما جنجال ها سبب
ی جهای کومک کند ،بل میتوانست به مبوی
شدند تا نه تنها این چانس از دست برود ،بل ناتوای نخبه گان سیایس یک بار دیگر رسافگنده یك نیاز به
ر
خارج در امور داخیل را به میان آورد.
وساطت
وساطت و میانجیگری ر
وقت میتواند موثر باشد که طرف های ذیدخل و به درجه ی اول دو نامزد ریاست
جمهوری اراده ی نیک حل معقول معضله را داشته باشند  .در غ رب آن با توجه به «معادله ی واقیع
قدرت» در افغانستان این به معنای باز شدن مجرای فعل و انفعاالت غب قابل ر
کنبول خواهد بود.
ر
سکوت روشنفکر در چن ری وضعی رت نه میتواند قابل توجیه باشد.
گفتار و کردار ناسنجیده و یک جانبه ن رب بدتر از سکوت است.
ر
ساخی و بسیج ذهنیت عامه برای اعمال
به باور ما روشنفکر باید با تمام توان نقش خود را در روشن
فشار بر همه جوانب برای دستی رای به یک توافق تام ری کننده ی منافع و مصالح همه گای در چهارچوب
قانون و حرمت به رای مردم ،ایفا کند.
پرسش بقا تنها یک پاسخ دارد.
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تاثب آرامش بخش و درس ر
«رسم» دیشب
مردیم که مصایب فاجعه های خون ری دهه های گذشته را با تمام وجود خود لمس کرده اند ،دیشب از
این که باالخره روی حل معقول و مسالمت آم رب مسایل مورد اختالف میان نامزدان به وساطت وزیر
خارجه ی امریکا توافق به عمل آمد نفس راحت کشیدند.
این پرسش که چرا دو نامزد از همان اول به جای آن چه کردند ،هم ری را نکردند که دیشب در کنفرانس
ر
ر
مطبوعای با جان کری نتایج آن اعالم شد ،پرسش مهیم است .و اما در لحظه ی حساس کنوی
مشبک
که هنوز احساسات و هیجانات ر
نایس از رویاروی های قبیل فروننشسته اند و پیشداوری ها کم از کم بر
یک بخش قابل مالحظه ی از ذهنیت عامه حاکم اند  ،بحث خردورزانه روی این مساله اگر هم ممکن
باشد  ،میتواند تبعات منف داشته باشد.
به هر رو  ،سیاستمداران باالخره به توافق رسیدند و درکنار هم ایستادند ،دست هم را ر
فشدند و همدیگر
را در آغوش گرفتند و دست همدیگر را بلند کردند .این باید دریس شود برا ی کسای که با عشق کور یه
یک سو و نفرت تمام به طرف دیگر سخن میگفتند و فضا را زهرآگ ری میساختند.
ر
فرصت بود برای روشن شدن درون آدم ها و ظرفیت های شان...
روز های گذشته
اگر هم ری گفته ها و کرده های چند روز پیش را مرورکنیم و عناض تع ری کننده در معادله ی واقیع قدرت
را مدنظر گبیم میتوان گفت که خطر بروز فعل و انفعاالت غب قابل ر
کنبول و دارای عواقب و پیامدها
ر
ر
.
ی نابودی آور  ،خطر وایه نبود این خطر هنوز هم کامال مرفوع نه گشته است  ،اما احتمال بروز آن
کاهش یافته است.
ر
خارج
شاید بسیاری از ما از این ناراحت باشیم که چرا «نخبه گان سیایس» ما ری نیاز از وساطت
توافف برسند که دیشب رسیدند و اعالم کردند  .انگشت ر
ر
گرفی به سوی دیگران کار
نه توانستند  ،به
ساده است .بیایید هر کدام ما از خود یببسیم که آیا ما در حد توان و امکان خود آنچه را که باید میکردیم
انجام دادیم تا نامزدان ریاست جمهوری و سایر بازیگران اصیل صحنه سیایس افغانستان چنان که خرد
سیایس حکم میکرد ،عمل نماید؟!
مگر نه این است که اگر ذهنیت عامه چنان میبود که بازیگران صحنه ی انتخابات را وامیداشت تا به
ر
خارج به میان نیم آمد؟!
قانونیت و خرد سیایس تمک ری نمایند  ،شاید نیاز به تقبل ررسم وساطت
اگر میخواهیم به منشا و ریشه برویم  ،باید پرسش های دیگری را مطرح کنیم:
طالت ما حکومت قانوی داریم و اما حاکمیت قانون را نداریم؟!
مگر نه این است که در دوره پسا رمگر نه اینست که «کارتل قدرت» انباشته از عناض هنجارناپذیری است که از برکت فقدان حاکمیتقانون به ثروت های غ ربقابل تصور دست یافته اند اینان به هر وسیله ی میخواهند منافع خود را که با
منافع همه گای در تقابل قرار دارند حفظ کنند؟!
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مگر نه این است که دیموکرایس بدون وجود ن ربوهای سیایس توانا ،باورمند و متعهد به دیموکرایسنه میتواند وجود واقیع داشته باشد؟!
مگر نه این است که اگر کشوری توان تمویل بودیجه ی عادی خود را نداشته باشد و حتا نه تواندمصارف قوای مسلح خود را از منابع داخیل تمویل نماید  ،دم زدن آن از استقالل میل و  ...چبی بی ر
شب
ر
از گپ های هوای نه میتواند باشد؟!
پس اگر در فکر فردای ر
بهب استیم  ،باید در کنار تقبل و بلعیدن ر
«رسم» دیشب و ایجاد فضای که هیچ
طرق به هیچ بهانه ی نه تواند به توافقات اعالم شده پشت کند  ،با خودمان در مورد پرسش های باال
و پرسش های بنیادی دیگر فکر کنیم و بکوشیم برای آن ها پاسخ های شایسته ی بیابیم.
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غور در غمت ررسیکیم
کشتار غ ربنظامیان در غور و اورگون هر دو جنایات نابخشودی اند .و اما کشتار غورکه در آن جنایتکاران
افراد متعلق به یک قوم و یک مذهب را از دیگران جدا ساخته و سپس به صورت فجیع آنان را کشتند،
جنایت مضاعف است -چون گرچه قربانیان این فاجعه ،همانند قربانیان فاجعه ی ارگون افراد بیگناه
ر
افروخی دشمت
ملیك به شمول زنان و کودکان و پ ربمردان اند  ،اما هدف آن به عالوه ی ایجاد دهشت بر
و جنگ فرقه ی ن رب است.
ما در حال که در ماتم قربانیان این جنایت خود را ررسیک میدانیم  ،از هموطنان میخواهیم تا با این
جنایت و موارد مشابه به آن با هوشیاری تمام برخورد نموده و به دشمنان افغانستان اجازه نه دهند تا
ر
افروخی منازعات خون ری فرقه ی است نایل آیند.
به اهداف شوم خود که همانا کشت دشمت و
ما از حکومت مرصانه میخواهیم تا برای دستگ ربی مسووالن و مجریان این جنایت سنگ ری ضد ر
بشی و
سبدن آنان به پنجه ی قانون اقدامات جدی و موثر را اتخاذ و آن را به اجرا بگذارد.
ضد افغای و ی
ر
وطنبستان افغان است تا در اندیشه  ،احساس  ،گفتار و کردار چنان
حاالی بر همه
به باور ما در چن ری
ی
کنیم که خواهران و برادران هزاره ی هموطن و همشنوشت ما به روشت تام همبسته یك صادقانه ی
تمام مردم افغانستان را از شمال تا جنوب و از ررسق تا غرب احساس کنند -بیایید در این مورد مشخص
بگوییم« :ما همه هزاره ایم»
بیایید با هم توطیه دشمنان را خنت بسازیم و با مشت همبسته یك و اتحاد بر دهان طالبان جنایتکار و
ر
خارج شان بکوبیم.
مزدور و اربابان
تا جدا هستیم انگشتان افگاریم ما
مشت اگر گردیم از آن دندان ها خواهد شکست!
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نومب ۲۰۱۴
 ۲۴ر

محکوم کردن تروریزم کفایت نه میکند
حمله ی تروری ر
ست به تماشگران یک مسابقه ی والیبال در پکتیکا ده ها قربای گرفت.
ر
حمالت پیهم تروری ر
کاست های
ست نشان میدهند که در ساختار و تشکیالت و کار ن ربوهای امنی رت  ،باید
جدی موجود باشند  .حکومت باید این مساله را به صورت فوری  ،جدی و همه جانبه برریس کند.
وظیفه ی اصیل حکومت در این ارتباط آن است تا به صورت عاجل جهت توانا سازی ن ربوهای امنی رت
برای کشف و جلوگ ربی از حمالت تروری ر
ست و ایفای وظایف اسایس دیگر این ن ربوها  ،اقدامات همه
جانبه و موثر را اتخاذ نموده و به اجرا بگذارد؛ نه این که هر روز پس از همچو حوادث تنها به صدور
ست و تروریستان  ،ابراز تسلیت به خانواده های شهدا  ،ر
بیانیه در تقبیح اعمال تروری ر
اشباک مقامات در
مراسم تدف ری شهدا و بازدید از مصدوم ری و تام ری نیازمندی های عاجل درمای آنان بسنده کند.
همچنان به حکومت و نظامیان پاکستان باید گفت  :شما آن قدر دروغ گفته اید که اگر روزی هم
بالفرض راست بگویید و بالفرض قصد پایان بخشیدن به جنگ اعالم ناشده علیه ی افغانستان را داشته
باشید  ،تا این گفته و نیت تان عمیل نه شود ،باورکردنش مشکل خواهد بود .در حال حاض هیچ نشانه
مشهود عمیل به چشم نمیخورد که شما نیت پایان دادن به جنگ علیه افغانستان را داشته باشید .به
هم ری جهت اعالمیه ی سفارت پاکستان در کابل مبت بر این که صدراعظم و رییس جمهور پاکستان
ست را تقبیح کرده اند ،در چشم افغان ها چبی بی ر
حمله ی اخ رب تروری ر
شب از یک دروغ قبیح به نظر
ر
مبسد -دروع به ادامه ی هزاران دروغ دیگر در طول دهه های گذشته.
نه ر
از «متحدان» افغانستان (کشورهای که با افغانستان پیمان های ر
سبات ر ربیک و ن رب پیمان های امنی رت
امضا کرده اند) و از «جامعه ی جهای» هم باید پرسید که مگر هم ری قدر اسناد  ،مدارک و شواهدی که
در مورد نقش غ رب قابل انکار پاکستان در این جنگ آشکار شده اند کاق نیست تا در برابر حامیان و
صادرکننده گان تروریزم اقدامات مشخص اتخاذ شود .به یق ری که آن چه آشکار شده است تنها گوشه ی
از انبار اسناد  ،موارک و شواهدی است که در دستگاه های استخبار رای این کشور ها وجود دارند .و اما،
ً
اینان گوی حتا صدای آنای را هم نشنیده اند که علنا فتوای «جهاد» در افغانستان را صادر میکنند.
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آن چه عنوای کشورهای دیگر در باال آمد به معنای رد دیپلومایس نیست .دیپلومایس اگر بار بار ناکام
هم شود  ،باز وظیفه دارد تا از نو بکوشد .به معنای ترک متحدان ب ری الملیل و رسدسازی مناسبات با
ر
شسی و خود دست
آنان هم نیست .گپ روی این است که چشم به راه ترحم دشمن و امداد دوست ن
روی دست نهادن خطاست .ما پیش از همه باید تمام آن چه را که در توان خود ما است به کار گ ربیم
و این توان را پیوسته ن ربومندتر و موثرتر بسازیم.
افغانستان ! افغان ها! باید از از خواب بیدار شد -با تمام خرد و وجدان و با آخرین قطره های ر
همت که
در ما ر
باق است باید بیدار شد  ،بر پای خود ایستاد و به رغم همه اختالفات اندیشه ی و سیایس و ...
متحدانه در یک صف ایستاد و به این تراژیدی پایان داد.
تا جدا هستیم انگشتان افگاریم ما
مشت اگر گردیم از آن دندان ها خواهد شکست!
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دسمب ۲۰۱۴
۱۷
ر

چند نکته در مورد جنایت تروریستان در پیشاور
ترور در هر صورت و باز ترور هدفمند افراد غ رب نظایم و به خصوص کودکان و نوجوانان مرصوف درسدر مکتب  ،عمل جنایتکارانه است.
آنای که در پیشاور مرتکب جنایت شدند ،فرزندان آی اس آی و مولود سیاست نظامیان پاکستانبودند.
پاکستان در تمام مراحل جنگ اعالم ناشده خود علیه افغانستان از تروریزم به حیث یک ابزار مهم برضد افغانستان استفاده کرده و یط یک دهه ی اخ رب تروریزم را به یگ از ابزار های اصیل جنگ ضد
افغای خود مبدل ساخته است.
پاکستان یک دولت دروغگو است ؛ این حقیقت بارها برای جهانیان ثابت شده است .این که «جهان»چرا با این دولت دروغگو  ،مولد  ،صادرکننده و پشتیبان تروریزم ،چنان که باید برخورد نه میکند ،از
لحاظ عقل سلیم و وجدان انسای قابل پذیرش نیست؛ و اما با توجه به بازی های قدرت های بزرگ
جهای و منطقه ی و تضاد اهداف و منافع میان آنان و مهارت نظامیان پاکستان برای مانور در میان این
قدرت ها و منافع آنان ،درک علل این وضعیت چندان دشوار نیست ؛ به خصوص که هدف سیاست
ر
تام ری منافع تعریف شده و این منافع هم در بسا موارد با ارزش های عموم ر
اخالق و حتا قوان ری
بشی
نافذه ی ب ری الملیل  ،نه تنها همنوای ندارند  ،بل حتا در تضاد با آن ها بوده میتوانند.
سفر راحیل ررسیف لوی درست رب پاکستان به افغانستان در ی ترور دیروز در پیشاور ،رتالیس است برای
ی
فرار از مسوولیت نظامیان پاکستان در این جنای رت که نتیجه و پیامد سیاست ها و پالن های جنایتکارانه
ی خود شان است.
افغانستان به حیث قربای خون ری جنگ اعالم ناشده پاکستان  ،نه باید به نظامیان پاکستای فرصتبدهد تا جنایات خود را در پس پرده ی طرح اتهامات علیه افغانستان (کشوری که وجب به وجب خاک
آن بار بار خون ری و ماتمزده شده است) ،پنهان نمایند.
نظامیان پاکستای آن قدر دروغ گفته اند که مردم افغانستان دیگر به هیچ گونه وعده ی شان نهمیتوانند اعتماد بکنند .پس نظامیان پاکستان اگر بالفرض روزی واقعا تصمیم بگ ربند تا به جنگ اعالم
ناشده خود شان علیه افغانستان پایان بدهند ،این را باید بدانند که این اراده ی خود را باید نخست در
عمل به گونه ی روشن ثابت بسازند تا بتوانند اعتماد جانب افغای را کسب نمایند.
ر
خارج میخواهند به ما «درس» بدهند باید گفت :ما فراموش نکرده ایم
و به آنای که از رسانه هایر
که در فاجعه ی افغانستان  ،رسانه ها یج نقیس ایفا کرده اند...
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نامزد وزیران  -واقعیت ها  ،ناگزیری ها ،واکنش ها و فی یلبها
در مورد فهرست نامزد وزرا واکنش های متفاوت ابراز شده اند که آن ها را در مجموع میتوان در سه
کتگوری تقسیم کرد:
 -۱ر
کمب کیس را در این فهرست میتوان یافت که به فساد و تندروی شهرت داشته باشد؛ به جز یک
استثنا دیگر نامزدان عضو کابینه های قبیل نبوده اند؛ نامزدان همه دارای تحصیالت عال و شماری از
آنان دارای عالی ربین سطح تحصیل و تخصص اند؛ سن اوسط کابینه حدود پنجاه سال است؛ فهرست
نست تنوع موجود تباری و تنوع سیایس درون نظام را تمثیل نموده و این مشخصه به حفظ
یک تناسب ر
نست کومک میکند؛ گرچه شمار زنان در حدی نیست که وعده داده شده بود با آن هم حضور
ثبات ر
ر
نست است...
سه زن در کابینه یک پیشفت ر
 - ۲معیار تخصص و معیارهای دیگر شایسته یك چنان که باید در نظر گرفته نه شده است ؛ بی ر
شب
نامزدان در سطح حداقل تحصییل پیشبیت شده در قانون اسایس قرار داشته و حتا کسای که دارای
سطح نسبت ًا بلند تخصص اند ،در رشته ی خود شان توظیف نه شده اند؛ بی ر
شب این چهره ها در گذشته
ن رب در سطوح پایی رنب از وزیر در دستگاه دولت شامل کار بوده و کدام برزنده یك خاض از خود تبارز نه
معتب بودن اسناد
داده اند؛ معیار وابسته یك سیایس برجسته تر از معیارهای دیگر بوده است؛ در مورد ر
تحصییل برج نامزدها شک و تردیدهای وجود دارند؛ از لحاظ تباری و جغرافیای تناسب الزم در نظر
گرفته نه شده است ؛ حکومت دارای چن ری ترکی رت نه خواهد توانست کشور را از گرداب بحران نجات
بدهد...
 - ۳ترکیب انتخاب شده محصول ناگزیری های موافقتنامه سیایس « حکومت وحدت میل» و نتیجه
رهبان «حکومت وحدت میل» از بنبست های که سبب
مصالحه ی چندین جانبه است ؛ هم ری که ر
تاخ رب در معرق کابینه شده بودند ،عبور کرده و در مورد نامزدان به توافق رسیدند  ،غنیمت است ،در
غ رب آن خطر ناکایم موافقتنامه و بروز رویاروی دارای نتایج و پیامدهای غ ربقابل پیشبت کامال محتمل
بود؛ در ررسایط پیچیده افغانستان این خواست که همه چب به ر
بهبین صورت و با رسعت حد اعظیم
ر
انجام شود ،واقعبینانه نیست  .باید به حکومت نو و وزرای آن فرصت کار عمیل را داد و سپس در مورد
شان داوری نمود.
تنوع دیدگاه ها و داوری ها در جامعه از جمله در مورد حکومت و امور سیایس  ،امر عادی است  -عجیب
میبود اگر همه مردم در مورد نظر واحد میداشتند.
به هر رو  ،نامزد وزیران معرق شده اند و برای اخذ رای اعتماد به ولیس جرگه خواهند رفت.
این روشن است که گروه های معیت از موافقان و مخالفان ا ررسف غت و هم عبدهللا عبدهللا  ،از ترکیب
کنوی کابینه راض نیستند -بی ر
شب شان نه به خاطر اهلیت و شایسته یك این یا آن نامزد وزیر و یا جمیع
از نامزد وزرا  ،بل به سبب این که از «کیک قدرت»  ،سهیم به دست نیاورده اند و یا هم اگر سهیم به
دست آورده اند  ،از آن راض نیستند  .و این گروه ها در پارلمان نفوذ قابل توجیه دارند  .با توجه به
این عامل و ن رب با توجه به ترکیب پارلمان و سوابق آنچنای شمار نه چندان اندک وکال ،غ رب قابل تصور
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نیست که حتا ر
بهبین های فهرست نامزدان احراز پست ها ن رب در کسب رای با دشواری های مواجه
گردند .به هم ری جهت بسیار مهم است تا جریان ارزی رای اسناد و پیشینه ی نامزد وزرا و جریان پرسش
و پاسخ و رایدیه به صورت کامال شفاف صورت بگ ربد  -شفافیت برای این که مساله تایید و یا رد وزرا
در مطابقت به احکام و روحیه ی قانون باشد و نه نتیجه اغراض و داد و ستدهای آلوده و غ ربقانوی
پشت پرده .جامعه ی مدی و رسانه ها در تام ری این شفافیت نقش بارزی میتوانند ایفا نمایند .این
شفافیت زمینه ی آن را به وجود خواهد آورد تا اعضای پارلمان فشار ذهنیت عامه را احساس کنند .
هر قدر این فشار بر وکال ن ربومند تر و محسوس تر باشد  ،همانقدر آنان خود را ناگزیر خواهند یافت تا
مطابق به هنجارهای قانوی و پسندیده عمل کنند.
همچنان الزم است تا جریان کمپاین نامزدان برای کسب رای ن رب کامال شفاف باشد  .نامزد وزیرای که
بخواهند با کاربرد ابزارها و شیوه های آلوده و غ ربقانوی زمینه ی کسب رای را فراهم سازند  ،باید افشا
ساخته شوند ؛ زیرا کسای که بر کریس قدرت نا نشسته دست به فساد بزنند ،معلوم است که از مسند
کریس قدرت چه خواهند کرد .به هم ری جهت نامزد وزیران باید همانقدر فشار ذهنیت عامه را احساس
کنند که وکال  .تنها از این طریق است که میتوان مطمی شد ر
فلب پارلمان اگر برای بهسازی ترکیب کابینه
ر
کاری نه کند  ،کم از کم آن را از سطج که در فهرست است پایی رنب نه خواهد آورد.
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رد دربست وزرای دو تابعیته  -برخورد زیانبار
این که بخش قابل مالحظه ی از افغان ها در مهاجرت زنده یك میکنند  ،بر همه گان آشکار است  .در
میان مهاجران گروه قابل مالحظه ی از کادرهای مسلیك و نخبه گان فکری و فرهنگ و ن رب دارنده گان
ثروت و رسمایه هم حضور دارند .در این میان به خصوص در کشورهای پی رشفته ی جهان همه ساله
ر
سبی میکنند .این یک
شمارهرچه بیشبی از جوانان افغان تبار مدارج تحصیالت عال را موفقانه ی
رسمایه ی بالقوه بزرگ و رو به افزایش برای افغانستان است.
لوی افغانستان در کشورهای
افغان های مقیم در خارج و به خصوص مقیم در غرب  ،میتوانند به حیث ر
مقیم و پل مستحکم و پرتوان توسعه  ،تحکیم و تعمیق روابط افغانستان با جهان  ،نقش سازنده ی را
ایفا بکنند.
از تجربه کشور کوچک ارساییل تا تجربه کشور میلیاردی چ ری  ،تجارب متنوع و بسیار آموزنده ی در
جهان موجود اند که افغانستان برای تنظیم روابط و استفاده ی سودمند از توانای های افغان های مقیم
خارج میتواند آن ها را مورد مطالعه قرار داده و ر
سبات ر ربی خود را در این زمینه طرحریزی نماید.
*
هم ری اکنون در بخش های گوناگون دستگاه دولت  ،در سطوح مختلف کسای حضور دارند ،که از خارج
به وطن برگشته اند .یک بخش آنان عضو کابینه بوده و یا در سطوح عال دیگر وظایف را ایفا کرده اند.
در مورد اهلیت و کفایت و م ربان موثریت کار همه اینان نه میتوان حکم واحدی صادر کرد.
صدور حکم واحد ،در مورد نامزد وزیران پیشنهادی کنوی که دارای تابعیت دوگانه اند ،خال از هرگونه
کت است خالف منافع و مصالح امروز و فردای افغانستان و مغایر با ر
منطق و معقولیت و حر ر
می و
روحیه ی قانون  .اگر یک افغان دارای تابعیت دوگانه  ،دارای چنان سطج از تخصص باشد که بتواند
مصدر خدمات برازنده برای زادگاهش شود و در عی زمان پیشینه و کر ر
کب شایسته داشته و حضورش در
ر
حکومت الزیم باشد  ،چرا باید کشور از استفاده از همچو رسمایه ی محروم ساخته شود ؟!
رد نامزدی که تابعیت دوم خود را پنهان کرده باشند ،ولو این نامزد وزیر از سطح تخصص بسیار باال ن رب
ر
درست است -زیرا حتا اگر این کار در چنان شکل «ظریفانه» انجام شده باشد که
برخوردار باشد  ،کار
دروغگوی تعریف شده نه تواند  ،کم از کم نشانه عدم صداقت و ضاحت شمرده شده میتواند  .و اما،
ر
داشی سطح تخصص باال و سایر برازنده یك ها  ،اصل درستکاری و
رد نامزد وزیری که به عالوه ی
ر
صداقت را ن رب رعایت کرده باشد  ،تنها و تنها به خاطر داشی تابعیت دویم  ،چ ربی جز تعصب کور و
زیانبار تعریف شده نه میتواند.
ر
ر
منطف فشار ذهنیت عامه بر ولیس جرگه را
ساخی جوانب گوناگون مساله و استدالل
باید با روشن
افزایش داد تا از برخورد زیانبار در مورد وزرای دارای تابعیت دوگانه انرصاف ورزیده و به جای آن مطابق
به معیارهای روشن و شفاف مندرج در قانون اسایس( )1و نیازمندی های واقیع افغانستان  ،عمل
نماید.
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هم ری اکنون در پارلمان و سطوح عال ر
دولت کسای حضور دارند که اتهامات بسیار سنگ ری  -از اتهامات
ر
ارتکاب جنایات جنگ تا وابسته یك های استخبارای و جنایات و جرایم سنگ ری اقتصادی -در مورد شان
موجود است و هم ری پارلمان مصوبه ی مصوونیت و بخشوده یك شان را صادر کرده است .اعضای
ولیس جرگه اگر میخواهند نزد مردم اعتبار کسب کنند  ،ر
بهب است به جای عوالمفری رت  ،به اصل
صداقت و راستکاری در جهت خدمت به مردم رو کنند و اجازه نه دهند تا عناضی که به بدترین اشکال
بر زنده یك  ،حیثیت و ناموس تجاوز کرده  ،دارای های عامه را چپاول نموده و با سوواستفاده های
ظالمانه ثروت های افسانوی اندوخته اند  ،با تفاخر خود و اعمال جنایتکارانه ی خود شان را در هاله
تکب روی سینه ی مردم راه بروند و راه به سوی آینده
های تقدس های دروغ ری پیچیده و شخ شخ و با ر
ر
بهب را ببندند.
**
)(1مادۀ هفتاد و دوم قانوی اسایس حکم میکند شخیص که به حیث وزیر تع ریی یم شود واجد ررسایط
ذیل یم باشد :
- ۱تنها حامل تابعیت افغانستان باشد .
هرگاه کاندید وزرات تابعیت کشور دیگری را ن رب داشته باشد ،ولیس جرگه صالحیت تأیید و یا رد آنرا
دارد .
- ۲دارای تحصیالت عال ،تجربه کاری و شهرت نیک باشد .
- ۳سن وی از یس و پنج سال ر
کمب نه باشد .
- ۴از ط رف محکمه به ارتکاب جرایم ض د ر
بشی ،جنایت و یا حرمان از حقوق مدی محکوم نه شده
باشد .
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مذاکرات صلح  -بیل و اما...
ر
دولت حایک از آن است که
نه تنها گزارش های رسانه ی  ،بل همچنان اظهارات عالی ربین مقامات
ر
ساخی)
«مذاکرات صلح» در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد .شگ نیست که حاض شدن (حاض
طالبان برای مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان یک تحول مهم است -تحول که همزمان با امیدواری
ها ،نگرای های را ن رب برانگیخته است.
مردم افغانستان بهای جنگ را میدانند و نتایج و پیامدهای آن را سال ها است که با پوست و گوشت و
مغز استخوان خود لمس کرده اند .در این شگ نیست که مردم صلح و امنیت میخواهند -اما صلح و
امنی رت که در آن شهروندان از حقوق و آزادی های قانوی مطابق به ایجابات زمان معاض برخوردار
باشند و عمال از این حقوق و آزادی ها استفاده کرده بتوانند .در یک کالم مردم میخواهند صلح و امنیت
ر
کاست ها و مخاطرات و تام ری افق وسیع
زمینه ساز حفظ و تدوام دستاوردهای س ربده سال اخ رب  ،رفع
و مطم ری برای بهروزی جامعه و کشور باشد  -نه برگشت به دوره های فاجعه های سیاه و خون ری
مراحل گذشته ی بحران.
نکته دیگر این که پاکستان وعده داده است تا طالبان را بر رس م رب مذاکره حاض کند -همان پاکستای
که به ر
اعباف پرویز ر
مشف  ،پس از سقوط طالبان دوباره کمر آنان را بست و تا جنگ نی ر
ابت را به
خاطر تام ری منافع پاکستان به راه بیندازند .مراحل پیش ری جنگ اعالم ناشده که هر کدام را زمامداران
پاکستان در موقعش انکار میکردند و سپس بر آن ها افتخار میورزیدند ،همه به یاد داریم و نیاز به
یادآوری از آن ها وجود نه دارد .به هم ری علت شمار کث ربی از افغان ها بر صداقت وعده وعید های
امروزی مقامات پاکستای باور ندارند و فکر میکنند که ممکن است گفته ها و اقدامات کنوی آن ها باز
هم بازی فریبکارانه و خطرناک دیگری باشد .شمار دیگری ن رب این گمانه را مطرح میسازند که مبادا در
پس پرده معامله ی صورت گرفته باشد -معامله ی دادن امتیازات مورد نظر نظامیان پاکستان از سوی
افغانستان  .در این میان رسبلند کردن خطر داعش ن رب نگرای های نوی را برانگیخته است که در مورد
آن ارزی رای های گوناگون ابراز شده اند.
با توجه به نگرای های یاد شده  ،این بسیار مهم است تا در مساله مذاکرات با پاکستان و ن رب طالبان
شفافیت کامل رعایت گردد .این شفافیت به معنای آن نیست که این مذاکرات روی «ست ر رب علت» برگزار
شود .در هیچ کجای دنیا چن ری مذاکرات و روندهای روی «ست ر رب علت» صورت نمیگ ربند .و اما در این
میان رعایت چند نکته بسیار مهم است:
مردم باید مطم ری شوند که به هیچ قی رمت هیچ امتیازی که در مغایرت با منافع و مصالح افغانستان
باشد و استقالل  ،حاکمیت میل و تمامیت ارض را مخدوش سازد  ،به پاکستان داده نه خواهد شد.
افغانستان و پاکستان باید به حیث دو همتای کامال برابر وارد مذاکره برای حل مسایل موجود و دستی رای
به صلح  ،تفاهم و همکاری متقابال مفید ،شوند.
چهارچوب کیل مذاکرات با طالبان و خطوط رسخ آن باید روشن ساخته شوند .و این چهارچوب وخطوط رسخ آن طوری باشند که برای مردم افغانستان قابل پذیرش باشند و وفاق هرچه وسی ر
عب را در
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درون نظام ایجاد کرده بتواند .حکومت باید تضم ری کند که در مذاکرات به هیچ نوع و عنوای از این
خطوط رسخ عدول نه خواهد کرد.
با توجه به موضع و سابقه ی برخورد طالبان با زنان  ،این مهم است تا حکومت تضم ری نماید کهحقوق قانوی و دستاوردهای زنان در سه دهه اخ رب  ،از شمار خطوط رسخ خواهند بود.
ترکیب هیات مذاکره کننده باید طوری تع ری گردد که از بلند ترین سطح اعتبار و اعتماد میل برخوردارباشد.
هر قدر که حکومت وحدت میل از استحکام دروی و اعتماد و پشتیبای ر
گسبده و فعال مردم برخوردار
باشد ،به همان قدر از موضع مناسبت تری در روند مذاکرات برخوردار خواهد بود.
ارتقای توانای و سطح آماده یك رزیم قوای مسلح  ،موفقیت های قوای مسلح در ایفای وظایف ،و
بهبود متدوام وضعیت امنی رت  ،یگ از مسایل کلیدی برای تقویت موضع دولت افغانستان در مذاکرات
است.
ر
کوچکبین چانس ها را باید برای صلح و حل مسایل از طریق مسالمت آم رب آزمود .و اما  ،درس
حتا
های گذشته را ن رب حتا یک لحظه نه باید فراموش کرد  -همزمان با مذاکرات ،باید برای هر حالت احتمال
دیگری ن رب آماده یك کامل داشت.
در مساییل مانند روابط با پاکستان و سایر کشورهای منطقه و جهان  ،ما باید یاد بگ ربیم که در کدام
موارد و مساییل همه با یک زبان سخن بگوییم و یکدست عمل کنیم و در چه مواردی و مساییل و با یك
ها  ،برای تام ری منافع و مصالح همه گای خویش  ،هر یک  -حکومت  ،اپوزسیون سیایس و جامعه ی
مدی  -نقش های متفاوت را برای تام ری ع ری اهداف ایفا نماییم .مساله مذاکرات صلح و مناسبات با
پاکستان  ،از مساییل اند که دولت و مجموع نظام و جامعه باید در مورد آن با حد اکب هماهنگ عمل
کنند.
ر
منطف نیست تا ما اجازه بدهیم افغانستان میدان بز ر
کیس منافع بیگانه گان و جنگ
این به هیچ عنوای
ابت آنان ر
های نی ر
باق بماند .ما باید از هر چانیس برای پایان دادن به این وضع استفاده کنیم  -اما آنچنان
که با رهای از یک دام  ،پا در دام دیگری نگذاریم.
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صلح بیل و اما نه به بهای گران تر از قیمت جنگ
تا افغانستان صاحب حکومت توانا نه شود  ،تا قوای مسلح بیت دشمن را به خاک نمالد و در عمل ثابت
نه شود که سیاست مداخله محکوم به شکست است  ،دیگران از روی ترحم و  ...از اهداف سلطه
جویانه خود دست برنخواهند داشت.
و اما  ،آنای که در راس دولت نشسته اند ،ولو بخواهند در وضعیت کنوی به تنهای نه میتوانند ،
حکومت توانا را ایجاد کنند  .جامعه ن رب در این زمینه باید نقش خود را ایفا کند .این کار زمای میش
شده میتواند که ما اهمیت بنیادی اصل ارجحیت منافع و مصالح همه گای بر هر گونه منفعت و
مصلحت گرویه دیگر را درک و رعایت کنیم .
همچنان قوای مسلح به تنهای نه میتواند از افغانستان دفاع کند .ما همه باید در دفاع از افغانستان در
برابر مداخله و تجاوز و توطیه های ب ربوی یک مشت شویم و زمینه ها و چشمه های داخیل سوواستفاده
بیگانه گان را از وضعیت در افغانستان را خشک بسازیم.
این نکته حایز اهمیت است که نه تنها دشمنان مسلح دولت  ،بل عناض و گروه های متعدد از بحران
تغذیه میکنند و بحران را تغذیه میکنند .نه باید اجازه داد تا این عناض از وضعیت موجود سوواستفاده
کنند و افغانستان را به گذشتهناکام و مصیبت بار برگردانند.
هم دولت و هم جامعه باید بدانند که جنگ روای یگ از ابعاد جنگ های امروزی است و با هوشیار
ی در برابر آن مقابله نمایند .به دشمنان نه باید فرصت داد تا با استفاده از ابزار جنگ روای میان ما
نفاق خلق کند ،ما را با هم درگ رب بسازند  ،ما به دست خود مان بکشد و یا تضعیف نماید ،روحیه ما را
در هم شکند و امید به آینده ر
بهب را در ما بکشد.
ً
ر
خارج  -چه «دوست» و چه «دشمن» -آن
تا حکومت افغانستان واقعا حکومت نه شود  ،همتاهای
را جدی نه خواهند گرفت.
ً
دولت افغانستان باید نشان بدهد که واقعا دولت است  -هم در امر استقرار حاکمیت قانون و خدمت
به مردم  ،هم در دفاع از افغانستان و حفظ ثبات و امنیت و هم در رسکوب تروریزم و بغاوت مسلحانه.
دولت ی «دندان» به حد کاق قوی برای اعمال قهر ر
مشوع  ،دولت نیست  .و اما این معنای آن را
ر
نه دارد که دولت هر گریه را با دندان بازکند  -گریه را که با کلک باز شده میتواند نه باید با دندان بازکرد.
دولت است که قادر به اعمال کامل و موثر قهر ر
دولت قوی ،ر
مشوع باشد و اما نیاز استفاده از آن برایش
پیش نیاید.
پیشنهاد حل و فصل مسالمت آم رب و دادن چانس به دشمنان نظام برای مشارکت در زنده یك سیایس
ر
ر
برداشی از جنگ و پذیرش قانون اسایس  ،پیشنهاد و طرح معقول و مطابق به منافع
مشوط به دست
رهبان طالبان حاض به حل مسالمت
و مصالح علیای افغانستان است .حتا اگر اطمینان قطیع یافت که ر
آم رب مسایل نیستند ،نه باید این انتباه را در میان سطوح مختلف طالبان و دیگر دشمنان نظام ایجاد کرد
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ر
ساخی دشمن
که هیچ رایه جز پ ربوزی و یا مرگ برای بقای آنان وجود نه دارد؛ زیرا این روش به قوی
خواهد انجامید.
و اما دشمنان نظام تا زمای که تصور بکنند میتوانند از طریق جنگ و کشتار و ترور به اهداف خود دست
بیابند و دوباره امارت خود را مستقر بسازند و یا با تضعیف نظام امتیازات بی ر
شبی کسب کنند  ،چرا باید
به یک مصالحه معقول حاض شوند؟!
نظامیان پاکستای که از تشنج و جنگ تغذیه میکنند  ،در توطیه دست شیطان را از پشت بسته اند.
پس از این همه دروغگوی ها ،هیچ وعده لفیط پاکستان  ،برای مردم افغانستان بدون ثبوت این وعده
ر
ساخی افغانستان به «صوبه پنجم» پاکستان نا
ها در عمل ،قابل باور بوده نه میتواند .تا اینان از مبدل
امید نشوند چرا باید از این سیاست دست بردارند؟!
درب دیپلومایس و راه برای حل مسالمت آم رب مسایل همیشه باید باز باشد  .و اما ما باید هب تعامل با
جهان را بیاموزیم و اجازه ندهیم تا متجاوزان و مداخله گران در برابر جهان در نقش قربای ظاهر شوند
و افغانستان را منبع خطر برای جهان معرق کنند .بنیادگرای و تندروی اسالیم محصول جامعهافغای
نیست؛ بل به حیث یک پروژه در دوران جنگ رسد در ب ربون از افغانستان تولید و بر افغانستان تحمیل
شده است.
دولتمداران افغانستان باید به دولتمداران پاکستان تفهیم کنند که افغانستان حاض است تا گذشته را
به گذشته بسپارد -ر
مشوط به آن که پاکستان ازسیاست های سلطه جویانه در قبال افغانستان دست
بر دارد ؛ در ختم مصی ر
بت که برای افغانستان آفریده همکاری نماید و در مناسبات با افغانستان اصول
ً
و موازین حقوق ب ری الدول را دقیقا رعایت کند.
مردم افغانستان صلح میخواهند و به صلح و امنیت نیاز دارند -و اما نه «صلح»ی که بهای آن گران
تر از قیمت جنگ باشد  .صلح معنای بسیار وسی ر
عب از نبود جنگ دارد.
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ی
دیپوهای تسلی ی
قانوی  -منبع خب و یا خطر؟!
حای غب

عملیات نبوهای امریکای که یط آن دیپوی تسلی ر
حای قومندان جهادی جان احمد بایای در پروان از
ر
میان برده شد ،از چهار روز به این سو بحث های گوناگوی را برانگیخته است.
هواداران قومندان جان احمد این عمل قوای امریکای را غ رب قانوی  ،اهانت و حتا توطیه علیه مجاهدین
قلمداد میکنند.
رهبان جمعیت
عبدهللا عبدهللا ،رییس اجرای به فردای حادثه همراه با عطا محمد نور و شمار دیگری از ر
اسالیم به مبل جان احمد بایای رفته و با وی ابراز همبسته یك کردند .گزارش شده که آنان در ادامهء
هم ری مالقات جلسه رسی ن رب داشتند که در مورد اجندا و نتایج و تصامیم آن به رسانه ها هیچ گونه
ر
معلومای ارایه نه گردید .به دنبال این بلند پایه گان  ،شمار دیگری از هم تنظییم های قومندان جان
احمد ن رب برای ابراز همدردی و همبسته یك و دندان خای به مالقات وی رفتند  .و سلسله این دید و باز
دید ها تا امروز هم در مبل مجلل جان احمد بایای در محله رارساف نش ری ش ربپور کابل ،ادامه دارد.
عبدهللا عبدهللا ،رئیس اجرای حکومت ،در جلسه ی که فرماندهان پیش ری جمعیت اسالیم در پروان
در کاخ سپیدار در آن حضور داشتند ،همه مقامات ارشد نظایم  -از جمله مشاور امنیت میل ،وزیر
داخله ،رسپرست وزارت دفاع و رئیس امنیت میل -را فراخواند تا گوی از آگایه از عملیات امریکایها
اعالم برائت کنند(شب پنجشنبه شب  ۱۱رسطان) .عبدهللا عبدهللا در هم ری جلسه خطاب به
فرماندهان پیش ری جمعیت اسالیم گفت" :به شما اطمینان یم دهم که در این حادثه توطیه ی در کار
نبوده و عملیات علیه شخص معیت صورت نگرفته است .اقدام ن ربوهای حمایت قاطع بر اساس گزارش
فرمانده عمویم این ن ربوها به حوادث اخ رب و عملیات باالی میدان هوای بگرام رابطه دارد تا اقدام علیه
مجاهدین".
آقای عبدهللا گفت" :در تالش است این حادثه در آینده تکرار نشود".
*
رهبی امریکا در افغانستان از زمان آغاز عملیات برای رسنگوی رژیم
گرچه قوای ایتالف ب ری الملیل به ر
ر
سبدن مسوولیت کامل امور امنیت به قوای افغای ،همه روزه مرصوف اجرای عملیات نظایم
طالبان تا ی
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بوده اند و پس از تکمیل مرحلهء انتقال ن رب این عملیات به گونهء بسیار محدود و موارد خاص ادامه
یافته است ،و اما در تمام این سال ها این اول ری بار است که قوای امریکای دست به از ب ری بردن دیپوی
تسلی ر
حای یک قومندان منسوب به گروه جمعیت اسالیم افغانستان یم زند .شاید به هم ری علت است
که این اقدام سبب دست پاچه یك قومندانان و رسان سیایس جمعیت اسالم شده است.
پرسش در این است که چرا در سبه سال گذشته قوای امریکای به اقدایم علیه این دیپوی تسلی ر
حای که
ر
در بیخ گوش پایگاه بگرام قرار دارد  ،دست نه زده بودند .آیا امریکای ها تازه از وجود این دیپو آگاه شده
اند و یا این که بنابر علیل اکنون این دیپو را به حیث منبع خطر ،ردیف بندی کرده و دست به نابودی آن
زده اند؟
ر
پرسیس است که تنها مراجع ذیصالح امریکای میتوانند به آن پاسخ بدهند.
این
عبدهللا عبدهللا در جلسه اخ رب در کاخ سپیدار گفت « :اقدام ن ربوهای حمایت قاطع بر اساس گزارش
فرمانده عمویم این ن ربوها به حوادث اخ رب و عملیات باالی میدان هوای بگرام رابطه دارد تا اقدام علیه
مجاهدین » .گرچه رییس اجراییه در این مورد توضیحات بی ر
شبی نه داده است و اما پیام تلویج این
بیان چ ربهای را یم رساند :این عملیات اشتبایه و تصادق نه بوده ،بل اقدایم بوده در واکنش به حوادث
اخ رب و عملیات باالی میدان هوای بگرام و رفع خطر رای که پایگاه بگرام را تهدید میکرده است...
اگر قضیه چن ری بوده باشد  ،در این صورت میتوان گفت که گفتار ،کردار و موضعگ ربی آقای رییس
اجراییه با منطق نهفته در همی گفتهخود ایشان در ر
نرمبین بیان به کیل ناهمخوان است.
ر
**
ً
ظاهرا جمعیت اسالیم و سایر گروه های منسوب به «اتحاد شمال» سال ها پیش اعالم کرده بودند که
تمام تسلیحات دست داشته شان را تحت برنامهء دی دی آر و دایاگ تسلیم داده اند .و البته در برابر
ر
ر
خارج برنامه های مذکور به دست آورده اند.
هنگفت را ن رب از سوی تمویل کننده گان
آن پول های
ً
و اما کسای چون فرانسیس وندرل نماینده پیش ری اتحادیه اروپا  ،روند خلع سالح این گروه ها را اساسا
یک شوج میدانند -یعت چ ربی که در واقع هرگز انجام نه شد .فرانسیس وندرل ادامه پشتیبای از جنگ
ساالران را خطای ر
غری آن ارزی رای میکند که در نتیجه آن انحصار دولت بر
سبات ر ربیک امریکا و متحدان
ر
وسایل قهریه ایجاد نشد و مقادیر زیاد تسلیحات و افراد مسلح در اختیار فرماندهان پیشی جهادی ر
باق
ر
ماندند .و این یگ از علل اصیل ضعف دولت و مانع عمده در برابر استقرار حاکمیت قانون در افغانستان
است.
***
ر
حقوق عملیات ن ربوهای امریکای( همخوای یا ناهمخوای با پیمان
ضفنظر از این که در مورد جنبه
ر
امنی رت) چه گونه قضاوت شود ،این واقعیت است که این دیپوی تسلیحای و دیپوی های مشابه آن از
ُ
نظر قوان ری نافذه افغانستان غ رب قانوی اند .قومندان احمد جان بایای و امثال او اصوال باید دستگ رب و
سبده شوند .و اما جنبه دیگر واقعیت این است که دولت افغانستان توانای این کار را نه
به پنجه قانون ی
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دولت در مرکز و برج والیات در این عزاداری تسلی ر
دارد -برخالف طوری که دیدیم مقامات بلندپایه ر
حای
ً
علنا ر
اشباک کردند.
به این ترتیب دولت از یک سو با طالبان و داعش که میخواهند نظام سیایس موجود را رسنگون بسازند،
مرصوف جنگ است و از سوی دیگر با عناضی چون قومندان احمد جان و امثال وی مواجه است
که در سایه هم ری نظام به ثروت های هنگفت دست یافته اند و در دولت هم کم از کم سهم بارز دارند،
و اما حاض نیستند به حاکمیت قانون تمک ری کنند .اگر دولت میان این دو سنگ قرار نیم داشت  ،به
یقی که در همه عرصه ها میتوانست ر
بهب از این عمل کند و به خصوص غلبه بر چندهزار دشمن نظام-
ر
ً
چه طالب و چه داعش – کامال ممکن و میش میشد.

****
کلت جان و یا مقصود جان  ،از پروان یا قندهار  ،هلمند  ،فراه  ،ننگرهار ،
احمد جان  ،محمود جان  ،ر
ر
حزی،
هرات  ،جوزجان و یا بدخشان  ،ضف نظر از تعلق تباری  ،زبای ،
ر
مذهت  ،عقیدی  ،سیایس و ر
ر
ضف نظر از این که در چه مقایم در دولت اند و یا نیستند ،ضف نظر از این که در گذشته چه خدمت
کرده اند و یا نه کرده اند ،حق ندارند سالح غ رب قانوی داشته باشند – چه رسد به این که دیپوی شخیص
ر
تسلیحات جنگ داشته باشند.
داشی دیپوی تسلیحات جنگ شخیص  ،خالف قانون است و مستلزم
پیگرد و مجازات قانوی.
ً
مثال این احمد جان «حق» دارد در پروان دیپوی شخیص تسلی ر
حای داشته باشد ،پس
در غ رب آن اگر
کلت جان و مقصود جان و  ...هزار و یک جان و بادمجان دیگر چرا در سایر نقاط کشور
محمود جان و ر
این «حق» را نه داشته باشند؟!
و اگر از «الف» تا به «ی» همه «حق» داشته باشند در هر بخش هر والیت و هر شهری دیپوی شخیص
تسلیحات داشته باشند ،در این صورت افغانستان همان جنگیل خواهد ماند که در دوره تنظیم ساالری
بود.
فاجعه وحشت آن دوره های سیاه را مردم دیده اند و با پوست و گوشت و مغز استخوان مصایبش را
لمس کرده اند .در آن زمان تنظیم ها هر کدام تا دندن مسلح بودند و اما چ رب به نام دولت وجود واقیع
نه داشت  .آنان منطقه به منطقه و کوچه به کوچه کابل را در جنگ علیه همدیگر  ،ویران کردند .هزاران
کابیل در این جنگ ها جان ،عزت  ،ناموس و دارای شان را از دست دادند .وضعیت مزار و شهر های
دیگر ن رب کم و بیش چن ری بود .
شکست تنظیم های جهادی تا دندان مسلح در برابر طالبان ر
نایس از کدام خرد و شجاعت خاص خود
طالبان نه بود  -بی ر
شب ر
نایس از ناتوای و کرده های خود این تنظیم ها بود .لذا دفاع از وجود دیپوهای
ر
خوشخدمت به عناض
شخیص تسلیحات جنگ به نام خطر طالب و داعش چ ربی جز فریبکاری نیست و
هنجارناپذیر ارزی رای شده نیم تواند .متاسفانه یک عده خوب یاد گرفته اند که چه گونه برای بدترین
اعمال ن رب دالیل ظاهر فریب ربباشند.
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ً
اگر کیس واقعا ضد طالب داعش است صفوف قوای مسلح به رویش نه تنها بسته نیست که باز باز
است.
ً
اگر کیس واقعا ضد طالب و داعش است کمر دولت را در مبارزه علیه داعش و طالب باید ببندد و نه
این که خنجر در آست ری منتظر فرصت باشد تا دولت را از عقب خنجر بزند و یا با اتکا بر گروه مسلح
غ رب قانوی در اشکال گوناگون از آن برای منافع شخیص خود شان ظالمانه باجگ ربی کنند.
در موضعگ ربی روی همچو مسایل است که فعاالن مدی را میتوان از فعاالن «زدی» و «معدی» تفکیک
نمود.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------223

نهم اگست 2015

با همبسته یک و اتحاد میل
ی
پاکستای پاسخ داد
باید به تروریزم
پاکستان مسوول اصیل جنایات خون ری اخ رب در افغانستان است -همانند هزاران کشتار خون ری تروری ر
ست
و ویرای وحشیانه دیگر در افغانستان.
پاکستان چند دهه پیش جنگ اعالم ناشده در برابر افغانستان را آغاز کرد .این جنگ که مراحل گوناگوی
سبی کرده امروز ن رب ادامه دارد .طالبان هم مجریان هم ری جنگ اعالم ناشده پاکستای اند .برای اثبات
را ی
ر
بوج ر
این ادعا ر
بوج سند و مدرک وجود دارد -از جمله اظهارات روشن  ،ری پرده و بدون ابهام عالیبین
مقامات  ،سیایس و نظایم اسبق پاکستان.
*
جنگ امریکا در افغانستان که به نام مبارزه با تروریزم  ۱۳سال ادامه داشت حد اکب چ ربی بیش از شاخه
ً
ُبری نبود  .این شاخه بری عمال منجر به تبارز دوباره طالبان و مواجه شدن افغانستان با مرحله تازه
بحران گردید ،زیرا امریکا در برابر منبع اصیل تولید و صدور تروریزم  -پاکستان -اقدامات موثر را انجام
نه داد.
تجربه نشان میدهد و ثابت میسازد که ما افغان ها برای ختم مصیبت جاری نه باید چشم به راه اقدامات
خبخواهانه بیگانه گان باشیم؛ نه باید چشم به راه ر
اسبحام پاکستان و دیگر دشمنان افغانستان باشیم ؛
ر
نه باید چشم به راه رس عقل آمدن تروریستان باشیم...
تنها با تفاهم  ،همبسته یك و اتحاد میل و تبارز اراده قاطع و توانای میل است که میتوان توطیه های
کثیف دشمنان افغانستان را ناکام ساخت.
بیایید تا دیر نه شده است برای نجات افغانستان و جامعهافغای در یک صف ر
گسبده قرار بگ ربیم  -هر
ن ربو  ،حزب  ،گروه و حلقهافغای و همه افغان های که خواهان رستگاری میل اند  ،باید در این صف
واحد افغای جای خود را داشته باشند.
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ٔ
روز استقالل  ،امیدهای سده از دست رفته
و مسایل حی یای امروز و راه فردا
 ۲۸اسد سال  (۱۳۹۴برابر با  ۱۹اگست  )۲۰۱۵مصادف است با نود و ششمی سالروز ر
اسبداد استقالل
ر
افغانستان .شاه امان هللا كه انسان آزادیخواه  ،وطندوست  ،ترقیخواه و جسور بود  ،پس از اعالم
رهب یك كشور مستقل كوشش ها برای رفع عقبمای قرون و رسیدن به
استقالل افغانستان  ،به حیث ر
ر
كاروان مدنیت معاض را آغاز نمود  .با كمال تأسف این كوشش ها پس از اندك مدی با موانع و
دشواری های بسیار مواجه شد  .افغانستان پس از سقوط دولت امای با فاجعه بزریك مواجه گردید.
بسیاری افغانها  ،تحریك و توطیه استعمار را عامل اصیل ایجاد دشواری های میدانند كه در نهایت منجر
به سقوط نهضت امای گردید  .و اما واقعیت بغ ر
رنجب از آن است كه تنها با این عامل توضیح شده
بتواند.
هیچ سند و مدریك در دست نیست كه بتوانند نیات نیك ر
مشوطه خواهان و شخص شاه امان هللا را
زیر پرسش رببند .و اما در این ن رب جای شك و تردید نیست كه عمق اندیشه ها و تدب رب سیایس جنبش
ر
مشوطیت با نیات و اراده نیك شان برابر نبود. .در این ن رب شک و تردیدی وجود نه دارد که استعمار
نمیخواست افغانستان مستقل و موفق به رسمشق مردمان دیگر تحت استعمار مبدل شود و به هم ری
ر
ساخی نهضت امای دری غ نورزید.
جهت از هیچ کار ممکت برای ناکام
*
هواخواهان عرصی سازی میپنداشتند كه با ر
دولت و اتخاذ تصامیم از كریس قدرت ر
گرفی قدرت ر
دولت و
تحمیل و تعمیل آن بر جامعه میتوانند راه آینده را بگشایند.
ر
حكومت نیست  .عنرصی كه
افغانستان تنها كابل و چند شهر دیگر نیست  .كابل ن رب تنها ارگ و دفاتر
ر
كمب مورد توجه بوده  ،نقش تع ری كننده مشاركت آگاهانه  ،آزادانه و دواطلبانه مردم در روند تحوالت
ً
اجتماع است  .حتا كسای كه در حرف ظاهرا از این عامل سخن میگفتند  ،هنگام رسیدن به قدرت ،
یا به آن اهمیت نه دادند و یا هم حد اكب روان و اذهان و قلوب مردم را كاغذ سفید برای طرحهای خیال
خود پنداشتند.
صنعت و اقتصادی كه برتری ر
ر
سبات ر ربیك استعمار را تأم ری میكرد  ،شگفت انگ رب
ن ربوی علیم  ،تخنیگ ،
و اما اخالق  ،اندیشه  ،سیاست  ،كردار و اهداف استعمار فساد آور و نفرت انگ رب بود  .هم ری تضاد ،اثر
ژرف و دیرپای بر روان  ،عقول و قلوب افغانها در چگونه یك برخوردشان با مجموع فرهنگ و مدنیت
غری برجا نهاد  .در یط سده اخ رب بار بار بر این زخم كهن نمك و ت رباب پاشیده شده است.
ر
نفرت از استعمار و رنگ ها و ن ربنگ واقیع و یا هم تخییل غرب  ،نباید باعث آن شود تا ما از شناخت
آنچه كه قوت غرب را به وجود آورده  ،ب ربار و متنفر شویم  .راه درست همانا شناخت زمینه ها  ،عوامل
ر
پرسیس
و انگ ربه های پی رشفت و قدرت غرب است  .تنها در این صورت است كه خواهیم توانست به
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ر
كوشیس برای پاسخ
پاسخ بگویم كه از زمان تصادم با استعمار تا كنون در برابر جامعه ما قرار دارد و هر
ر
گفی به آن تا كنون به ناكایم مواجه شده است.
زمای كه نخبه گان جامعه افغای ضورت تغ ریب را دریافتند  ،همانند سایر همتاهای شان در كشورهای
دیگر اسالیم  ،بی ر
شب به ظواهر و محصوالت مدنیت غرب توجه نمودند  ،تا زمینه ها  ،انگ ربه ها و
عوامیل كه این مدنیت را به وجود آورده بود.
امروز نب حتا محافظه كارترین نبوهای سیایس جامعه افغای  ،تیلیفون همراه  ،ر
انبنت  ،موتر و طیاره و
ر
ر
ر
تخنیك و ن رب مخرببین سالحها را بدون مشکل خاص میپذیرند .تجربه س ربده سال اخ رب گواه آن است
که بخش بزریك از اسالمگرایان ن رب گویا دیگر با مظاهر دیموکرایس چون آزادی مطبوعات ،آزادی بیان ،
تکب سیایس  ،تفکیک قوای ثالثه دولت ،انتخابات و امثالهم مشکل ر
کمبی دارند .و اما مشکل اصیل این
است که این «ظروف» مدرن هنوز هم تیه از «مظروف» مدرن اند و مشکل محافظه کاران با آزادی
عقیده و اندیشه و تفکر مستقل و انتقادی و بردباری در برابر دگراندی ریس و در مجموع مشکل شان با
تفکر و فرهنگ مدرن هنوز هم پابرجاست.
**
ر
مبم و حی رای این است تا دریابیم که
به خصوص امسال در روز اسبداد استقالل افغانستان یک مساله ر
اگر افغانستان در جنگ اول و دوم افغان-انگلیس توانست با وجود نابرابری فاحش تسلی ر
حای ،ن ربو های
امباتوری بریتانیا را با شکست های مفتضحانه مواجه بسازد و باالخره ن رب در سال  ۱۹۱۹وادار
اشغالگر ی
بسازد تا استقالل آن را به رسمیت بشناسد ،امروز چرا در برابر جنگ اعالم ناشده پاکستان عاجر مانده
است؟!
واقعیت های تاریج به ما میگویند که مردم افغانستان در هر سه رویاروی تاریج با استعمار بریتانوی ،
با اطمینان به نفس و متحدانه عمل کردند .و متاسفانه امروز نه آن اطمینان به نفس وجود دارد و نه
هم روحیه همبسته یك و اتحاد.
اطمینان به نفس و روحیه همبسته یك و اتحاد چ ربی نیست که آن را بتوان از خارج وارد کرد و یا متوقع
بود که دیگران آن را به ما بدهند.
اگر یک بار هر کدام ما رس در گریبان کنیم و از خود یببسیم که اجداد و نیاکان ما به ما چه به م رباث
نهادند که همه ساله در  ۲۸اسد در برابر آنان رس ر
احبام فرود یم آوریم و ما اکنون چه میکنیم و فردا
نسل های آینده در مورد ما چه داوری خواهند کرد  ،شاید بتوانیم به آن چه که نیاز داریم در درون خود
دست یابیم...
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ر

ً
طالبان امروز شهر کندز و قسما فیسبوک را گرفتند و اما...
بیل این یک پ ربوزی برای طالبان و یک شکست برای دولت است  .در این ارتباط پرسش های جدی
وجود دارند که باید به آن ها پرداخت ؛ و اما نه چنان که رساسیمه یك ایجاد کرد ؛ نه چنان که روحیه
قوای مسلح را ر
مبلزل ساخت؛ نه چنان که دشمنان را دلشاد ساخت.
دولت باید هرچه زودتر از این ناکایم درس های الزم را بگ ربد -طوری که پالن های دشمن به موقع کشف
شوند و قوای مسلح بتواند با آماده یك الزم به صورت بدون تاخ رب به دشمن پاسخ دندان شکن بدهد .
***
تبرصه های نابخردانه شماری از کاربران شبکه های اجتماع در قبال این حادثه که حاوی زهر کشنده
فرقه گرای و فراخوان از عناض هنجارگریز بود ،در نرم ترین بیان چبی نیست جز ری ر
خی آب به آسیاب
ر
دشمنان افغانستان...
و اما درود بر بانو شیددخت یوسف زاده و همه آنای که در این لحظه حساس هوشیاری را از دست
نه دادند.
بانو شیددخت یوسف زاده نوشته اند:
ر
« تقریبا بیست سال پیش ر
حالت
وقت ما مهاجر بودیم و من كودیك كم سن و سال ،صبح زود برادرم با
پریشان به مادرم گفت :كابل سقوط كرد و طالبان قدرت را گرفتند.
من ر
وقت این جمله را شنیدم آرام آرام بدون آن كه كیس بفهمد گریستم .با این كه من واقعا نیم دانستم
طالبان چه كسای هستند ول شاید ترس از برقع و زندای شدن ر
دخبان در خانه ،مرا به گریه واداشت.
امروز بعد بیست سال خب سقوط كندز مرا به آن سالهای دردناك برد .متاثر شدم .نگران ر
دخبان و پشان
ر
.
جوان و اطفال كندز شدم تمام وجودم را ترس فرا گرفت ول نگریستم چون من یم دانم هیچ سقویط
داییم نیست .من به توانمندی ن ربوهای امنی رت و دفاع رسزمینم باور دارم و یم دانم فردا صبح ،آفتاب
پ ربوزی كندز و مردمانش را در آغوش خواهد گرفت».
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اکتب 2015
اول ر

سپاس از قهرمانان اردوی میل
و

درس های که ما باید بیاموزیم...

عملیات پاکسازی کندز دیشب آغاز شد و گزارش
ها حایک از آن است که قوای خاص کماندو به
همکاری سایر قطعات توانست شهر را از وجود
طالبان تصفیه کند .طالبان ن رب پذیرفته اند که گویا
برای نجات از محاضه از شهر خارج شده اند.
این پ ربوزی را باید اردوی میل و به خصوص کماندوهای اردو رتبیک گفت .این پ ربوزی را باید زیر درفش
سب تجلیل کرد.
سیاه  ،رسخ  ،ر
فرماندیه این عملیات را دگر جبال مراد عیل مراد معاون لوی درست رب بر عهده داشت.
آن فرماندهان و مسووالی که با تپ تپ پای چند
طالب فرار کردند و برج از آنان امروز سمبول
های دوره مصیبت را علم میسازند ،در این افتخار
نه تنها سهیم ندارند ،بل باید به پنجه قانون
سبده شده و محاکمه گردند .
ی
ریاست جمهوری اعالم کرده است که هی رای را
برای برریس دالیل سقوط شهر قندوز به دست
گروه طالبان ،به این شهر خواهد فرستاد و "در
روشنای برریس هیات ،آنای که در انجام وظایف
شان غفلت نمودند ،مجازات خواهند شد و آن
عده از افشان و ن ربوهای دفاع و امنی رت که در
پس گ ربی دوباره شهر قندوز از خود شجاعت
نشان دادهاند ،تقدیر خواهند شد".
دولت باید در مورد شناسای دقیق علل سقوط کندز و مقرصان این حادثه  ،جدی و قاطع عمل کند .در
غ رب آن این خطر وجود دارد که همچو حوادث بار دیگر تکرار شوند و کار به «۹ثور» برسد .
*
و اما  ،درس های که ما باید بیاموزیم...
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این روشن است که قوای مسلح به تنهای نه میتواند از افغانستان دفاع کند .ما همه باید در دفاع از
افغانستان یک مشت شویم و زمینه ها و چشمه های داخیل سوواستفاده بیگانه گان را از وضعیت در
افغانستان را خشک بسازیم.
ر
خارج شان ،بل عناض و گروه
این نکته حایز اهمیت است که نه تنها دشمنان مسلح دولت و حامیان
های متعدد دیگر ن رب از بحران تغذیه میکنند و بحران را تغذیه میکنند .نه باید اجازه داد تا این عناض از
وضعیت موجود سوواستفاده کنند و افغانستان را به گذشتهناکام و مصیبت بار برگردانند.
هم دولت و هم جامعه باید بدانند که جنگ روای یگ از ابعاد جنگ های امروزی است و با هوشیاری
در برابر آن مقابله نمایند .به دشمنان نه باید فرصت داد تا با استفاده از ابزار جنگ روای میان ما نفاق
خلق کند ،ما را با هم درگ رب بسازند  ،ما به دست خود مان بکشد و یا تضعیف نماید ،روحیه ما را در
هم شکند و امید به آینده ر
بهب را در ما بکشد.
ً
طالبان از کندز رانده شدند .و اما پ ربوزی در یک مصاف با دشمن الزما به معنای پ ربوزی در یک جنگ
نیست .همان سان که پ ربوزی طالبان در ترصف کندز به معنای پ ربوزی بر دولت افغانستان نبود .باز ولو
ً
این که قوای مسلح در هرگونه ررسایط و در هر مصاق پ ربوز شود ،این الزما به معنای پ ربوزی بر بحران و
مصیبت نیست.
ً
دولت افغانستان باید توانا شود و نشان بدهد که واقعا دولت است  -هم در دفع و طرد جنگ اعالم
ناشده پاکستان و رسکوب شورش و بغاوت مسلحانه و حفظ ثبات و امنیت ،هم در امر استقرار حاکمیت
ر
گذاشی برنامه های موثر در عرصه های سیایس ،
قانون و خدمت به مردم و هم در امر طرح و به اجرا
اقتصادی ،اجتماع و فرهنگ .تنها در این صورت است که افغانستان توانای برونرفت از بحران و
مصیبت را کسب خواهد کرد.
و اما  ،آنای که در راس دولت نشسته اند ،در وضعیت کنوی ولو بخواهند به تنهای نه میتوانند دولت
توانا را ایجاد کنند  .جامعه ن رب در این زمینه باید نقش خود را ایفا کند.
ر
منتشه در شبکه های اجتماع  ،رسانه های جمیع افغای و حتا برج
متاسفانه چنان که مرور مطالب
ر
خارج نشان میدهد ،صداهای غ ربعقالی ،در روزهای اخ رب به مراتب بلندتر از صدای
از رسانه های
شب «روشنفکران» در الک سکوت فرورفته بودند و کمبر
عقالنیت و دوراندی ریس و تدبب بود .بخش بی ر
ر
کیس حاض شد با موج هزیان گوی های گمراه کننده و نفرت پراگت عناض فرقه گرا و الف و گزاف
های عناض هنجاز گریز واکنش نشان بدهد .بسیاری ها گپ های بر زبان راندند و کارهای از آنان رسزد
که چبی نه بود جز زیرپا کردن علت قانون ،ی اعتنای به منافع همه گای مردم افغانستان و ری ر
خی آب
ر
ر
به آسیاب دشمنان افغانستان.
با توجه جو زهرآگیت تبلیغات منف رت که در کشور حاکم بود ،قهرمای قطعات اردوی میل و به خصوص
قطعات کماندو صد چندان قابل تقدیر و تمجید است که روحیه نباخت و با جانبازی توانست وظایف
خود را موفقانه انجام دهد.
ما باید از حوادث کندز درس بگ ربیم .دولت باید از حو.ادث کندز درس بگ ربد .جامعه باید از حوادث
کندز درس بگ ربد.
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ما اگر بخواهیم میتوانیم این درس ها را بگ ربیم و سهم خود را در پ ربوزی بر طالبان و برنرفت از بحران و
مصیبت و گشایش افق های امید بخش فردای ر
بهب ایفا کنیم  .این کار زمای میش شده میتواند که ما
اهمیت بنیادی اصل ارجحیت منافع و مصالح همه گای بر هر گونه منفعت و مصلحت گرویه دیگر را
ر
درست
درک و رعایت نماییم و وظایف و مسوولیت های خود را به حیث شهروندان افغانستان به
بشناسیم و ادا کنیم و حتا در بحرای ترین لحظات هم هوشیاری را حفظ کنیم.
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اکتب 2015
چهارم ر

رسنوشت ما  -سقوط و یا رستگاری

افغانستان با یک «جنگ» مواجه است – «جنگ» رسنوشتساز که برایند آن از پیش مع ریی و تضم ری
شده نیست.
طالت و یا تنظیم ساالری با عواقب و نتایج به
برایندهای احتمال  :سقوط به گذشته های فاجعه بار ر
ر
مراتب فاجعه بار تر از گذشته ؛ سقوط در دوزخ نابودی آور داعیس؛ یا دفع و رفع مخاطرات  ،غلبه بر
بحران و گشایش راه به سوی آینده مطلوب ممکن...
عقل بسیار به کار نیست تا دانست که دفع و رفع مخاطرات موجود ،غلبه بر بحران و گشایش راه به
سوی آینده ر
بهب  ،یگانه راه معقول و مطلوب است – یگانه رایه که به نفع تمام مردم افغانستان است.
البدازانه نیست .این یک مطلوب ممکن است؛ به ررسط آن که همه عناض ،گروهها و
این یک ارمان خی ی
ر
ن ربوهای که خواهان رفی در این راه اند ضف نظر از هرگونه تفاوت و اختالفات و حتا هرگونه دشمت
های گذشته  ،برای تحقق این ارمان ر
مشبک در کنار هم قرار گ ربند و این صف به روی همه آنای هم که
ر
درست آن یی می ربند ،باز باشد.
امروز و یا فردا به
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اکتب 2015
 ۸ر

نه باید راه سقوط به دوزخ را باز کرد

نه مجاهد هویت تباری بود و نه هم طالب هویت تباری است.تبلیغ نفرت تباری ضف نظر از این که از طرف یك باشد و کدام تبار را هدف قرار دهد ،خدمت بهدشمنان افغانستان است.
هر گونه تالش برای دادن رنگ و رخ تباری به بحران و جنگ جاری خدمت به دشمنان افغانستان وتالش برای سوق جامعه و کشور به سوی فاجعه دوزج است.
*
آن چه که در یط چند دهه اخ رب در افغانستان در جریان بوده بر همه گان روشن است .اگر کیس ضعف
حافظه دارد و یا روی فراموشکاری دیگران حساب میکند ،میتوان برایش رساشیب های فاجعه های
خون ری و ویرانگر چند دهه اخ رب را یک به یک برشمرد...
این هم دشوار نیست تا هویت عناضی را که نفرت تباری را دامن م ربنند افشا کرد...
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این هم دشوار نیست تا هویت کسای را که میخواهند از اوضاع حساس کنوی سوواستفاده کنند افشا
کرد...
عقل سلیم حکم میکند که نه باید به هیچ یک از دوره های ناکام و فاجعه بار گذشته و یا هم در دوزخ
ر
داعیس سقوط کرد.
نابودی آور
نه باید به سوی هم رفت که نهایتش دوزخ باشد...
از اشتباهات و خطاها باید آموخت و آن ها را نه باید تکرار کرد.
ر
مشبک همه مردم افغانستان است .باید افغانستان را از بحران نجات داد  .باید برای
افغانستان خانه
ر ً
آینده ر
بهب افغانستان مشبکا کار کرد.
همه عناض  ،حلقات ،گروه ها و ن ربوهای که میخواهند دستاوردهای س ربده سال اخ رب حفظ شده و
کاست های نظام اصالح گردد و به این ترتیب فردای ر
ر
بهب افغانستان تام ری شود  ،باید در یک صف
ر
مشبک قرار بگ ربند.
ر
ر
گرفی از آن ها زمینه ایجاد و تحکیم اعتماد در میان
اعباف به خطاها و اشتباهات گذشته و درس
هواداران فردای ر
بهب را مساعد میسازد.
ر
ر
بازنگهداشی راه برای
نگرفی از گذشته و
تفاخر بر گذشته های پر از خطاها و اشتباهات به معنای درس
تکرار گذشته است -تکراری که این بار نهایتش دوزخ نابودی خواهد بود.
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اکتب ۲۰۱۵
 ۲۰ر

ر
خودکس برای بهروزی کار کنیم
به جای
ر
منطف و سازنده امروز
در رسانه های جمیع افغای بحث
چنان کمیاب است که در میان هیاهو یافتنش با یک نگاه
ممکن نیست.
حتا آنای که به نام کارشناس و تحلیلگر در رسانه ها ظاهر میشوند بی ر
شب بر بنیاد اغراض و حدس و گمان
های خود سخن میگویند .کسای هم سخنای میگویند که ر
بهب است تخیلگر نامیده شوند تا تحلیلگر.
استقطای حاکم
در رسانه های اجتماع میان کاربرآن افغان فضای برخوردهای مقابله ی سیاه و سفید
ر
است.
در این میان همه ادعا دارند که هدف شان رفع و دفع مخاطرات و نجات افغانستان وگشودن راه بهروزی
است .و اما ضف نظر از نیت مدعیان ،نتیجه نهای اکب نوشته ها و گفته ها چبی نیست جز ری ر
خی
ر
آب به آسیاب دشمنان افغانستان.
پرسش بود و نبود تنها یک پاسخ دارد .نجات ر
کشت رسنوشت جامعه و وطن از توفان ویرانگر و رسانیدن
مشبک افغای ما باشد -هدف ر
بهب باید هدف ر
آن به ساحل امن و گشایش راه برای فردای ر
مشبک همه
کسای که آرزومند بقای افغانستان اند.
تحلیل و ارزی رای اوضاع و سیاست ها و کارکردهای حکومت و برخورد ما نسبت به دولت  ،دولتمداران
و همه عناض موثر شامل در معادله مرکب قدرت نب باید از موضع همی هدف ر
مشبک افغای باشد
ر
ر
– نه این و آن ست ربی و یا این و آن ستای.
و در هر صورت نه باید کاری کرد که وضعیت از این هم بدتر شود و افغانستان در رساشیب سقوط
نهای و نابودی آور قرار گ ربد.
*
ر
پرداخی مسایل امروز  ،نه باید از فکر فردا غافل شد.
و اما ما همزمان با
خوب در این شگ نیست که بحران جاری در افغانستان زاده عوامل متعدد داخیل  ،منطقه ی و جهای
است.
تا جای که به عوامل جهای و منطقه ی ارتباط یم گ ربد ،خوایه نخوایه افغانستان ناگزیر است تا
واقعیت های منطقه و جهان و تناسب قوا را چنان که است مورد توجه قرار دهد .پس آن چه را ما
میتوانیم انجام بدهیم و باید انجام بدهیم این است تا در گام نخست از ماهیت بحران تعریف دقیق و
درست ارایه کنیم و ن رب دریابیم که چه گونه نقش عامل افغای در رفع بحران افغانستان را میتوانیم تقویت
ً
کنیم و اساسا عمده بسازیم.
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به بیان دیگر  ،آن یج به ما افغان ها و به نقش ما افغان ها در چهارچوب امکانات و ظرفیت های میل
ما مربوط یم شود 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 اصول پاسخ
ً
اصال مورد توجه قرار نگرفته است و یا ر
کمب مورد توجه قرار
بدهیم .در این جا تنها بر آن چه که تا کنون
گرفته است  ،کوتاه اشاره یم نماییم:
آیا میشود دیموکرایس را توسط عناض و گروه های ضد دیموکرایس پ ربیزی کرد؟آیا میشود تجدد و تحول را توسط عناض و گروه های محافظه کار تحقق بخشید؟آیا میتوان هنجار و قانونیت را به دست عناض و گروه ها ی که هنجار ناپذیری شان را بار بار ثابتساخته اند  ،به وجود آورد؟
آیا میتوان ملت -دولت را توسط عناض و گروه های قومگرا  ،ساخت؟اگر پاسخ به پرسش های باال منف باشد ،در این صورت میتوان گفت که فقدان ن ربوی های سیایس
تجددگرا ،ملت گرا ،عدالتخواه  ،هوادار دیموکرایس و دارای اهداف  ،نفوذ و توان رسارسی افغای یگ
مظاهر بارز «حفره سیاه» صحنه سیایس افغانستان به شمار یم رود که باعث هدر رف ری چانس ها و
فرصت های مناسب شده است .و این نشان میدهد که چاره بنیادی بیماری کدام است .همچنان
شناخت ماهیت سیاست ها و کارکردهای گروه ها و عناض موثر حاض در صحنه کنوی ن رب از روی
شناخت چه گونه یك برخورد آنان نسبت به مسایل مطروحه در پرسش های باال به روشت میش شده
میتواند.
نه باید میان وظایف امروز و فردا دیوار یا خندق غ رب قابل عبور کشید .دفاع از دستاوردهای چهارده
ر
کاست ها  ،خطاها و اشتباهات  ،ممکن نیست .در ع ری زمان دفاع  ،تعمیق و
سال اخ رب  ،بدون رفع
ر
گسبش این دستآوردها میتواند و باید زمینه ها و توانای ها برای کار فردا را افزایش دهد و رسیدن به
بهب را تسهیل نماید .ارایه یک ویزیون برای فردای ر
فردای ر
بهب از جانب خود میتواند مس رب حل مسایل
امروز را روشن بسازد و برای آن امکانات غ ربمتعارف را فراهم کند.
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اکتب ۲۰۱۵
 ۲۵ر

چند نکته در مورد خطای ی
لفظ رییس جمهور

ر
گرفی خطای لفیط رییس جمهور به ر
روشن نیست کسای که با محکم ر
نوشی گپ های آنچنای
گفی و
پرداختند خود را مسخره کردند و یا رییس جمهور را و یا هم توان تشخیص شعور دیگران را ؟!
منظور کسای اند که کوشیدند و میکوشند دیگران را قناعت دهند که این خطای لفیط نبوده ،بل از
روی نادای  ،دشواری روای و یا حتا یک توطیه عمدی بوده است.
ر
کاست ها و توانای های است .
رارسف غت مانند هر انسان دیگر دارای
ریاست دولت در افغانستان کریس و مقام مقدس نیست و رییس دولت ن رب نه موجود آسمای است و
نه هم واسطه ارتباط میان زم ری و آسمان...
قرار دادن گفته ها و کرده های رییس جمهور غت زیر ذره ب ری نقد کار ضوری است.
ر
نوشی طب و شوج با وی ن رب امر مجاز است .
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پس منظور این نیست و نه میتواند باشد که درب انتقاد و طب و شوج در باره سیاستمداران را ببندیم.
باید و نه باید های این کار در فرهنگ دیموکرایس روشن است .خوب برج از این باید و نه باید ها حتا
میان کشورهای دارای قوام یافته ترین دیموکرایس های جهان ن رب از هم تفاوت دارند .و اما مساله در این
است که ما گوی پابند هیچ معیاری نیستیم...
برای رشد و قوام دیموکرایس الزم است ما ن رب سیع کنیم تا در فرهنگ خود روزی به جای برسیم که
بتوانیم معیارهای نانوشته معقول را رعایت کنیم نه این که با افراط و تفریط های خود بدآموزی را
تروی ج دهیم.
خوی توانستند این
البته که خطای لفیط را میتوان به موضوع طب و شوج مبدل کرد -کسای هم به ر
کار را بکنند.
از میان روشنفکران مخالف آقای غت ن رب کسای سوو استفاده از خطای لفیط وی را محکوم کردند.
برخورد منصفانه با مخالفان اندیشه ی و سیایس صفت در خور ستودن است که باید آن را تروی ج
نمود.
معذرت خوایه رییس جمهور از مردم به خاطر خطای لفظ رت که در سخبای اش در محفل عاشورا از
وی رس زده بود ن رب ستودی است.
ضف نظر از این که در مورد رییس جمهور سابق حامد کرزی و م رباث دوره زمامداری اش چه داوری
داشته باشیم  ،حقیقت این است که او در قبال انتقادها و حتا انتقادهای بسیار تند و ت رب  ،طب و تمسخر
و حتا اهانت در تمام دوره زمامدارای اش بردباری کامل از خود متبارز ساخت و هیچگایه در این مورد
واکنش منف متبارز نساخت .
سبی کند.
اینک نوبت رییس جمهور رارسف غت است تا این امتحان را ی
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نومب ۲۰۱۵
 ۶ر

چند نکته در مورد رسانه های جمیع  ،ذهنیت عامه و...

در افغانستان گفتمان در مورد رسانه های جمیع بسیار شاعرانه و عاشقانه است:
رسانه های جمیع  ،وسایل مفاهمه جمیع اند؛ و اما از نظر انداخته شده که رسانه های جمیع میتوانندوسایل سووتفاهم جمیع ن رب شوند...
رسانه های جمیع وسیله تنویر ذهنیت عامه اند ؛ و اما از نظر انداخته شده است که رسانه میتوانندوسیله «مدیریت هدفمند»(انحراف ،تخدیر  ،گمرایه و سمت دیه مخرب و  )...ذهنیت عامه ن رب
شوند...
رسانه های جمیع رکن چهارم دیموکرایس اند ؛ و اما از نظر انداخته شده است که رسانه ها جمیع (بهحیث رکن قدرت) میتوانند رکت از تعمیل و تحمیل اولی ر
گاریس ،استبداد ،وابسته یك و اسارت ن رب شوند...
*
واقعیت این است که در چهارده سال اخ رب تبارز رسانه های جمیع در افغانستان بسیار چشمگ رب است.
و اما جنبه دیگری هم ری واقعیت آن است که در مورد رسانه های جمیع در افغانستان پرسش های
بدون پاسخ بسیار اند.
در افغانستان  ،نه مرکزی برای پژوهش رسانه ها را داریم و نه هم منتقدان مسلیك در امور رسانه ها را...
پساطالت رسمایه گذاری های
کم و بیش این روشن است که در ایجاد رسانه های جمیع در افغانستان
ر
بزریك شده است .اما در این مورد شفافیت چندای وجود نه دارد که یك ها و به کدام اهداف این رسمایه
گذاری ها را انجام داده اند .کم از کم ذهنیت عامه افغای در این مورد آگایه چندای نه دارد.
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روشن است که کیس ری هدف پول نیم دهد -آن کس که نان میدهد فرمان هم میدهد...
کیس ری هدف رسمایه گذاری هم نیم کند.
تا شفافیت در مورد منابع تمویل رسانه ها تامی نه شود  ،کوشش برای ی ر
افی پاسخ به بسیاری پرسش
ر
های دیگر چ ربی شبیه مشت زدن در تاریگ خواهد بود.
البته چه گونه یك ماهیت رابطه تمویل کننده گان با صاحبان و مدیران رسانه های جمیع و چه گونه یك
مدیریت داخیل و میکان ربم کار رسانه ها و اهداف وجودی هر رسانه ن رب مسایل بسیار مهیم اند که بدون
آن ها شناسای الزم از یک رسانه ممکن نیست.
**
فراموش نه کنیم که ذهنیت عامه ی افغای بار بار فریب داده شده است.
به یاد بیاوریم که یج گونه ع ری افراد و گروه ها در یک صحنه ی تراژیدی افغانستان به حیث ناجیان و
قهرمانان معرق شدند و در صحنه ی بعدی این افتخارات از آنان سلب شد و در صحنه ی بعدی تر
هم ری ها به حیث مجرمان و جنایتکاران جنگ معرق شدند و باالخره شماری دوباره با آب تبلیغات
تطه رب گردیدند و...
ً
مثال دیدیم همی آقای حامد کرزی که پیش از  11سپتمب شخصیت ر
کمب شناخته شده بود ،یج گونه
و
ر
ر
ر
ر
به حیث مظهر نیکوی  ،امید و آینده بهب معرق شد  ...و رسانجام کارش به جای رسیده که واشنگی
پست شعار تحریم او را رسداده و نیویارک تایمز عکس او در کنار تصویر صحنه ی اعدام رییس جمهور
ر
منتش کرد...
اسبق نجیب هللا توسط طالبان،
امروز ن رب ذهنیت عامه در افغانستان دچار تشتت و رسگردای شدید و خطرناک است.
***
در مورد م ربان رو به افزایش تاث رب رسانه ها بر ذهنیت عامه  ،تفکر  ،فرهنگ و کردار انسان ها در دنیای
امروز جای برای شک و تردید وجود نه دارد.
در مورد م ربان رو به افزایش تاث رب ذهنیت عامه بر عرصه سیاست و سایر عرصه های زنده یك اجتماع
و ن رب مناسبات ب ری الملیل ن رب شک و تردیدی وجود نه دارد.
این روشن است که در افغانستان اکبیت مردم بیسواد اند ؛ پس در وضعیت کنوی با توجه به ضعف
ر
منطف در جامعه  ،درک این که رسانه های جمیع دیداری و شنیداری چه تاث ربی در
توان تفکر مستقل
شکلگ ربی ذهنیت عامه و بالنتیجه بر انکشاف اوضاع میتوانند داشته باشند  ،چندان دشوار نیست.
ً
ر
تجاری سودمال معیار اصیل است؛
رسانه های خصوض طبعا اهداف خود را دارند :برای یک رسانه
حزی هدف سیایس حزب و گروه سیایس...
برای رسانه ر
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در این میان منافع و مصالح همه گای مردم افغانستان در میدان رسانه ی به معنای واقیع آن یتیم مانده
است.
دولت که از نظر جایگاه و شیوهکار ماهی ًتا در قفس تنگ گذشته ر
رسانه های ر
باق مانده اند در فضای باز
کنوی رسانه ی در افغانستان  ،سهم حد اقل موثر هم ایفا کرده نیم توانند.
آزادی بیان و آزادی رسانه ها ارزش های ارجمندی اند ؛ بدون این آزادی ها دیموکرایس نه میتواند وجود
داشته باشد -و اما این آزادی ها باید به هنجار و دیموکراتیک باشند.
ی
برچ چاره ها:
ایجاد رسانه های جمیع عامه دارای توانای رقابت با رسانه های خصوض ؛ رسانه های جمیع عامهباید از منابع عامه تمویل شوند ،متعهد به منافع همه گای مردم افغانستان باشند و در برابر مردم
افغانستان پاسخگو باشند.
ایجاد مراکز پژوهش امور رسانه های جمیع و رسانه ها و شبکه های اجتماع.توجه به نقد رسانه ها و رگسبش آن به حیث یک رشته مستقل.
توجه جدی ژورنالیستان و روشنفکران مستقل و متعهد به منافع همه گای مردم افغانستان به مسایلمطروحه.
ر
منطف و
چاره ریشه ی البته این است که پرورش ذهن پرسشگر و جستجو گر و توان تفکر مستقلر
آموزیس و فرهنگ در افغانستان مبدل گردد.
انتقادی به یگ از اهداف محوری نظام
****
در این نوشته کوتاه ممکن نبود و نیست تا به تاریخچه جنگ روای  ،نقش رسانه ها در دوران جنگ
ر
خارج بر ذهنیت عامه افغای و رسانه های «داخیل» ،مبحث ذهنیت
رسد ،نقش رسانه های جمیع
گرای و عینیت گرای  ،مسایل مربوطه به پیوندهای رسانه ها با مراکز ن ربومند اقتصادی و سیایس و
مسایل مهم دیگر دیروزی و امروزی مرتبطه به رسانه ها و نب نقش روز افزون رسانه های ر
انب رنت و
ر
ر
شبکه های اجتماع پرداخت -گرچه این ها ن رب مساییل اند که در افغانستان در مورد شان کمب بحث
شده است.
هدف این نوشته مطرح کردن برج پرسش های بنیادی برای یک بحث سازنده در مورد رسانه ها است-
بحت که باید به آن پرداخت.
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نومب ۲۰۱۵
 ۱۱ر

ٔ
نکته بنیادی در مورد حرکت ی
اعب ی
اض امروز در کابل
چند

گسبده ر
رسبریدن هفت هموطن ما و از جمله زنان و کودکان موج ر
اعباض بر حق مردم را بر انگیخت.
واقعیت این است گروه های تندرو بار بار مرتکب جنایت سنگ ری و نابخشودی علیه مردم افغانستان
شده اند -از ررسق تا غرب و از شمال تا جنوب افغانستان .و اما گردن زدن هفت قربای اخ رب جنایت،
صب مردم ریخته شد.
گوی قطره آخری بود که بر کاسه ر
مردم حق دارند از حکومت بخواهند تا برای مهار کردن ناامت ها و از جمله ناامت راهها و شاهراهها
اقدام کند.
حفاظت از جان و مال و حقوق شهروندان در برابر خطر  ،از وظایف بنیادی دولت است .اگر مردم
ً
ببینند و عمال احساس کنند که دولت با تمام توان در حال انجام این وظیفه است ،و اما با آن هم قادر
نیست در همه موارد جلو مخاطرات را بگ ربد ،در آن صورت به یق ری حاض خواهند بود که کمر دولت را
ببندند تا توانای های آن افزایش یابد  ،نه این که به حق و ناحق به ر
اعباض متوسل شوند.
اعباض ر
ر
گسبده امروز نشان میدهد که یا دولت هر آن چه را که در توانش است انجام نه داده است و
ر
درست برای مردم روشن بسازد.
یا این که قادر نبوده وضعیت را به
این روشن است که افغانستان قربای یک جنگ تمام عیار اعالم ناشده است .فهمیدن این هم دشوار
نیست که دشمنان میخواهند با پخش جهل و تعصب و با توطیه مردم افغانستان را دچار تفرقه کنند و
با ترور و دهشت اراده و امید به زنده یك ر
بهب را در آنان نابود سازند و جامعه و کشور ما را به عمق پرتگاه
تبایه میل سوق دهند.
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ر
کاست های فراوان دروی است.
و اما این هم روشن است که حکومت دچار
اگر رسان «حکومت وحدت میل» نه توانند به ر
ر
حکومت فایق
کمبین زمان ممکنه بر مشکالت درون
آیند ،اگر حکومت نه تواند تمام توانای خود را برای مهار کردن بحران و دفع و طرد جنگ اعالم ناشده
و خنثا سازی توطیه های دشمنان رنگارنگ افغانستان بسیج کند و اگر حکومت نه تواند برای احیای
اعتماد و امید مردم اقدامات بنیادی و همه جانبه را طرح و به اجرا بگذارد ،در این صورت دیر یا زود
کشور با وضعیت انفجاری غ رب قابل مهار مواجه خواهد شد.
*
ر
اعباض یک حق قانوی است است  -از این حق باید به صورت قانوی و متمدن استفاده کرد.
دادخوایه برای هموطنای که جنایتکاران وحشیانه آن ها را رس بریدند اند  ،یک امر عادالنه است.
و اما در ع ری زمان نه باید از شناخت توطیه های دشمن غافل ماند:
ر
مذهت است؛
افروخی تفرقه قویم و
هدف دشمنان از این کشتار وحشیانه  ،برر
هدف دشمنان تخریب توانای های میل و ایجاد هرج و مرج و راناریس است؛
هدف دشمن براندازی نظام و دستی رای به اهداف شوم ضد افغای است.پس باید هوشیار بود...
باید خواست ما تام ری حاکمیت قانون قانون و اجرای عدالت از مجرای قانون باشد.
هدف باید اصالح و توانمند سازی دولت و ارتقای توانای میل برای دفع و طرد توطیه دشمنان افغانستان
باشد.
بهب و دفاع از امکانات و زمینه ها برای رسیدن به فردای ر
هدف ما باید فردای ر
بهب باشد .باید ن ربوی خود
را در هم ری مس رب متمرکز بسازیم.
در حرکت امروزی کابل که در آن هزاران تن از شهروندان ر
اشباک داشتند ،ن ربوی بزریك نهفته است .در
این حرکت ده ها گروه دارای گرایش ها و اهداف متفاوت ر
اشباک داشتند.
باید از خواست های عادالنه و واقعبینانه و حرکات معقول پشتیبای کرد ؛ و اما نه باید به افراط گرای و
رهبی
هرج و مرج و خشونت گرای اجازه داد .نه باید اجازه داد تا عناض و گروه های افرایط رشته ر
ر
اعباض مردم را به دست بگ ربند و در کوره مصیبت مردم آش اغراض سوو خود را یببند و جامعه را به
جبان سوق دهند.
سوی فاجعه غ رب قابل ر
چنان که آقای سخیداد هاتف نوشته اند « بعیص سیع یمکنند با پخش دروغ و اطالعات مخدوش و
اغراقآم رب هم که شده تظاهرات دادخواهانهی مردم را به خشونت بکشانند...
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ما یمخواهیم دولت را «پاسخگو» بسازیم ،نه این که آن را در رساشی رت یک «بحران غ ر ِب قابل برگشت»
بیندازیم .آنای که یمگویند دشمنای چون دولت پاکستان بحرای از این دست را از خدا یمخواهند ،راست
یمگویند .این یک واقعیت است و نه یک توهم که ما چنان دشمن درکم ری نشستهی داریم .توجه داشته
باشیم که اگر آدم ربای و گروگانگ ربی راه موثری برای براندازی حکومت در افغانستان باشد ،سازمان
شب ر
رویس نتیجهبخش بی ر
اطالعات پاکستان این روش را به عنوان ر
گسبش خواهد داد»...
بیل  ،به هیچ وجه حرق نه گوییم و کاری نه کنیم که فردا از آن پشیمان شویم.
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فاجعه  -از کابل تا پاریس
گت هم با یک عاشق پیش ی
ی فرانسوی
گت با یک هموطن .و ی
( ی
جهاد)...
هموطت به نام ملنگ جان از این که من عکس پروفیل خود را به
عنوان همبسته یك و ر
غمشیگ با مردم فرانسه با ب ربق فرانسه رنگ
کرده ام انتقاد کرده است و خواسته تا عکس پروفیل خود را با
ب ربق افغانستان تز ریی کنم...
در پاسخ این هموطن جوان نوشتم:
«ملنگ جان برادر  -ب ربق سه رنگ وطنم همیشه در جان و دل و روانم است  .خاطر تان جمع باشد...
من انسانیت را به دین و عقیده تقسیم نه میکنم ...ابرز همدردی با انسان های دیگر یک نشانه انسانیت
است»
*
این حکم خرد و وجدانم است تا با قربانیان و مصدوم ری این تروریزم وحشیانه و با مردم فرانسه ابراز
ر
غمشیگ بکنم .به خصوص که ما خود هم سال های سال است که قربای تروریزم
همبسته یك و
هستیم...
**
میدانیم که در افغانستان هزاران انسان بیگناه به شمول زنان و کودکان در اثر اعمال وحشیانه هم ری
گروه ها ب ربحمانه کشته شده اند...
میدانیم که هر حرکت برای پی رشفت و ر
ترق در افغانستان از سوی هم ری گونه عناض و گروه ها تکف رب
شده و به سوی ناکایم سوق داده شده است.
کدام دین و آ ریی  ،کدام خدای عادل و انسان عاقل و با وجدای میتواند چن ری کشتاری را توجیه کند!؟...
کدام دین و آ ریی  ،کدام خدای عادل و انسان عاقل و با وجدای میتواند راه بهروزی انسان ها را تکف رب
کند و ببندد.
در واقع درست هم ری عناض و گروه ها دین و رسنوشت مسلمانان را به گروگان گرفته اند .مسلمانان به
صلح  ،سازنده یك  ،رفاه و بهروزی نه خواهند رسید تا عقیده و رسنوشت خود را از دست این عناض و
گروه ها نجات ندهند.
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***
و اما جهات دیگر واقعیت های تاریج و موجود را ن رب به هیچ وجه نه باید نادیده بگذاریم و یا به آن ها
ر
کمب اهمیت دهیم.
تاری خ استعمار اروپای را در کشورهای اسالیم را میدانیم .سوواستفاده از دین را از سوی قدرت های
ً
مثال میدانیم که فتنه تکف رب علیه شاه امان هللا و یاران ر
مشوطه خواهش چه گونه
استعماری میدانیم .و
برانگیخته شد.
میدانیم که افغانستان چه گونه خون ری ترین قربای دهه پایای جنگ رسد شد .میدانیم که در حال که
جنگ رسد میان ررسق و غرب رو به پایان بود ،باز هم چه گونه افغانستان قربای شد و چرا در حال که
امکان و چانس پایان مسالمت آم رب و معقول جنگ از طریق تفاهم و مصالحه ب ری االفغای موجود بود ،
از آن جلوگ ربی به عمل آمد...
همچنان امروز دیگر این پنهان نیست که گروه «طالبان» چه گونه به صحنه آورده شد...
سبد .و اما
جهان به یاد دارد که پس از ۱۱
سپتامب ایاالت متحده امریکا به افغانستان چه وعده های ی
ر
امروز افغانستان در عمل باید به تنهای در برابر جنگ اعالم ناشده پاکستان از خود دفاع کند -با نظام
ی نظم  ،با اردوی فاقد قوای هوای  ،فاقد تسلیحات و تجهبات کاق و فاقد ذخایر ر
سبات ر ربیک مهمات...
ر
ر
و امروز هم در حال که همه قدرت های جهای از مبارزه با تروریزم سخن میگویند ،عجیب است که
امریکا و متحدانش همراه با روسیه و چ ری گویا نه میتوانند با زبان واحد به پاکستان بگویند تا به جنگ
اعالم ناشده اش علیه افغانستان پایان دهد!؟...
*****
ٔ
یک یادواره شخص
نوامب  ، ۱۹۸۷ناگهای به من گفته شد تا در یک نشست رسانه ی
یک روز پیش از برگزاری لویه جرگه
ر
ر
ر
خارج معلومات داده و به پرسش های شان پاسخ
خبنگاران
اشباک کرده و در مورد لویه جرگه به ر
بگویم .این که چرا چن ری وظیفه ی برعهده من گذاشته شد ،گپ دیگری است که به موضوع مطروحه
ارتباط نه دارد.
آقای مولوی عبدالول حجت وزیر شوون اسالیم و آقای وکییل پوپلزای ن رب به این کار توظیف شده بودند
ر
خارج معلومات ارایه کنند .خوب پاسخ
خبنگاران
تا به حیث روحای و تاریخنگار در مورد لویه جرگه به ر
دادن به برج پرسش ها برای آنان دشوار بود .من ناگزیر شدم پاسخ دیه به پرسش های دندان دار
غری را بر عهده بگ ربم.
ژورنالیستان ر
خبنگار الس انجلس تایمز بود) و یک
در پایان نشست یک ژورنالیست امریکای ( اگر اشتباه نه کنم او ر
خبنگار فرانس پرس) از من تقاضا کردند تا با آنان مالقات جداگانه داشته باشم.
ژورنالیست فرانسوی ( ر
ر
این خواهش را پذیرفتم .با هم رفتیم به یگ از سالون های کوچک هوتل انبکانتیننتال  .شاید حدود
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ساعت هشت شب بود و چون دیدم مالقات طول خواهد کشید ،به رسم مهماننوازی افغای آنان را
دعوت به غذای شب کردم.
خبنگار امریکای که دید من بدون تابو سخن میگویم  ،میخواست از زبان من در مورد سیاست مصالحه
ر
ر
رهبی
میل و تحوالت نایس از آن در درون حزب و دولت و ابعاد و عمق این سیاست و جدیت و اراده ر
وقت برای تحقق آن بشنود.
خبنگار فرانس پرس پر از پیشداوری بود.
خبنگار امریکای را آدم با دید و ذهن باز یافتم .و اما ،ر
ر
خبنگار الس انجلس
خبنگار فرانس پرس و آن هم یک خانم فرانسوی چن ری و ر
این خالف انتظارم بود که ر
تایمز چنان باشد.
گمان نه کنم آن دو قرار گذاشته بوده باشند تا به دو گونه متفاوت با من سخن بگویند.
نومب سال ۱۹۸۷
نه میدانم که آن خانم زنده است و یا خ رب؛ و اگر زنده باشد نه میدانم آن بحت را که در ر
با هم داشتیم به یاد دارد و یا خ رب !؟...
من از جمله در مورد خطرات بنیادگرای و اسالمیست های تندرو سخن گفتم – نتنها برای افغانستان ،
بل همچنان برای آینده جهان.
خبنگار فرانس پرس گایه حتا «عاشقانه» از مجاهدین دفاع میکرد .باالخره من به او گفتم  :خانم فکر
ر
ر
میکنید فردا وقت مجاهدین قدرت را بگ ربند ،شما با هم ری لباس خواهید توانست به کابل بیایید و یا یگ
از آن ها بنشینید و چن ری بحث کنید ؟
جوابش چن ری بود  :ما به مسایل افغانستان از دیدگاه حضور قوای شوروی در افغانستان مینگریم...
گفتم  :قوای شوروی خواهند رفت و حال باید در فکر رسنوشت افغانستان پس از خروج شوروی بود...
جواب او در این مورد سکوت بود...
******
غری و همچنان روسیه و
من فکر نه میکنم هنوز که هنوز است ر
رهبان و بخش بزریك از سیاستمداران ر
قدرت های دیگر  ،آن درس های را که باید از حوادث و خطرات فزاینده ی که جهان را تهدید میکنند،
گرفته باشند.
سپتامب  ،از جنگ علیه
این که رییس جمهور فرانسه فرانسوا اوالند  ،مانند بوش کوچک پس از یازدهم
ر
تروریزم سخن گفت ،برای من تا حدی قابل تعجب بود.
مهار کردن و ریشه کت تروریزم و تندروی  ،مستلزم تداب رب و اقدامات کث ربالجوانب است.
تندروی و تروریزم را نیم توان تنها با بم و با جنگ و تداب رب امنی رت ،ریشه کن کرد.
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باید عینک ها را کنار نهاد ،چشم ها را شست  ،گوش ها را باز کرد ،پیشداوری ها و غرور و منافع
خودخواهانه را کنار نهاد و یک بار جهان را چنان که است دید و تشخیص داد که زمینه ها و عوامیل که
باعث پیدایش  ،ر
گسبش و تقویت تروریزم شده اند کدام ها اند و چه گونه میتوان آن ها را ریشه کن
کرد...
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دسمب ۲۰۱۵
۱۱
ر

نگایه بر سفر ی
غت به پاکستان
یی « زور کم  ،قهر بسیار» و یی «فهم کم  ،چال کالن»

سفر رییس جمهور غت به پاکستان  ،واکنش علت رییس امنیت میل و رییس جمهور پیش ری آقای حامد
کرزی و استعفای رییس امنیت میل ،بازار داغ شایعات را گرم ساخته است.
سفر رییس جمهور غت به پاکستان  ،واکنش علت رییس امنیت میل ،اعالمیه رییس جمهور پیش ری آقای
حامد کرزی و استعفای رییس امنیت میل ،بازار شایعات گوناگون را گرم ساخته است.
ر
منتشه را اگر کنار هم بگذاریم  ،دیدن این که افغانستان و پاکستان هردو از سوی قدرت های
اطالعات
موثر تحت فشار قرار داشته اند تا از ادامه تشنج در مناسبات متقابل دست برداشته و بر رس م رب مذاکرات
برگردند ،چندان دشوار نیست .نشست سه جانبه افغانستان -پاکستان – امریکا و نشست چهار جانبه
افغانستان – امریکا -چ ری – پاکستان ،در حاشیه «همایش قلب آسیا» ن رب وجود همچو فشارها را تایید
میکنند.
در این که پاکستان نسبت به افغانستان در برابر فشارهای ببوی توان مانور به مراتب بی ر
شب را دارد
ر
ر
نه میتوان شک کرد .در مورد هماهنگ میان مراکز قدرت در پاکستان ن رب کمب میتوان شک داشت.
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در این شگ نیست که توان مانور افغانستان در برابر فشار همزمان قدرت های جهای هم بنابر نیازمندی
های شدید مال و هم به علت وضعیت حاکم در کشور ،نزدیک به صفراست .در چن ری ررساییط
غ ربمسووالنه میبود اگر باز هم افغانستان به شیوه «زور کم  ،قهر بسیار» ادامه میداد.
اعالم سفر رییس جمهور به پاکستان  ،توسط عبدهللا عبدهللا رییس اجراییه حکومت وحدت میل در
ً
رهبان «حکومت وحدت میل» در مورد این سفر و مسایل
اجالس شورای وزیران ،نشان میدهد که قبال ر
مرتبط به آن مذاکراه نموده و به توافق رسیده بودند.
از سوی دیگر اشارت موجود در بیانیهرییس جمهور غت (اگر آن اشارات عمدی و سنجیده شده باشند)
و مخالفت با آن اشارات در اعالمیه صادره از سوی آقای کرزی ،نشانه های از تغ ریبات احتمال در
سیاست حکومت افغانستان نسبت به یک مساله پیچیده تاریج ر
تلف شده میتوانند -تغ ریب رای که آقای
ر
گذاشی مسایل یاد شده و پیچیدن در خوب و بد
حامد کرزی با آن مخالف است .از این جهت نادیده
استعفای رییس امنیت میل ،یک بحث انحراق است .در این که رییس امنیت میل با آن اظهارتش بسیار
غ ربمسووالنه و غ رب حرفه ی عمل کرد ،شگ وجود نه دارد.
*
هنوز هیچ ر
ثبوی وجود نه دارد که پاکستان «سیاست عمق ر
سبت ر ربیک» در قبال افغانستان را ترک کرده
باشد .برخالف  ،حوادث ماه های اخ رب به روشت نشان میدهند که جنگ اعالم ناشدهپاکستان علیه
افغانستان توسعه و تشدید یافته است .در چن ری ررساییط این پرسش مطرح میشود که به پاکستان تا چه
ً
حد و در چه مقاطع و با چه تضم ری های میتوان برج امتیازات را داد تا پاکستان حاض شود عمال به
جنگ اعالم ناشده و صدور تروریزم ضد افغای پایان داده  ،به استقالل  ،حاکمیت میل و تمامیت ارض
ً
افغانستان ر
احبام گذاشته و به حیث ررسیک برابر در عرصهمناسبات متقال مفید با افغانستان وارد تعامل
سازنده شود.
خوب این که درب دیپلومایس و راه برای حل مسالمت آم رب مسایل همیشه باید باز باشد ،گپ معقول
است  .و اما به ررسیط که هب تعامل با جهان را آموخته باشیم و اجازه ندهیم تا متجاوزان و مداخله گران
در برابر جهان در نقش قربای ظاهر شوند و افغانستان را منبع خطر برای جهان معرق کنند .بنیادگرای
و تندروی اسالیم محصول جامعهافغای نیست؛ بل به حیث یک پروژه در دوران جنگ رسد در ب ربون از
افغانستان تولید و بر افغانستان تحمیل شده است.
دولتمداران افغانستان باید به دولتمداران پاکستان تفهیم کنند که افغانستان حاض است تا گذشته را به
گذشته بسپارد -ر
مشوط به آن که پاکستان از سیاست های سلطه جویانه در قبال افغانستان دست بر
دارد ؛ در ختم مصی ر
بت که برای افغانستان آفریده همکاری نماید و در مناسبات با افغانستان اصول و
ً
موازین حقوق ب ری الدول را دقیقا رعایت کند .در ع ری زمان این یک تصور باطل است تا انتظار داشت
پاکستان ضف به خاطر رضای خدا  ،سیاستش را تغ ریب دهد.
حکومت افغانستان باید به پاکستان و جامعه ی ب ری الملیل یک نقشه ی راه را -که خوب سنجیده شده
باشد -پیشنهاد کند .نقطه ی آغاز این نقشه ی راه باید قطع هرگونه کومک -به شمول آموزش  ،تسلیح،
تجه رب و دادن پناهگاه -به شورشیان و قطع صدور شورشگری به افغانستان و پایان جنگ اعالم ناشده
ً
پاکستان علیه افغانستان و یا در واقع انجام عمیل تعهدات رسما اعالم شده پاکستان در برابر جامعه ی
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جهای باشد .مرحله ی نهای این نقشه راه میتواند مذاکرات افغانستان  -پاکستان برای حل مسایل
پیچیده به مباث مانده از دوره استعمار باشد و نه برعکس آن  .ر
رفی در راه معکوس و همچنان سیاست
ر
جبان داشته باشد .سیاست چهارده سال اخ رب
«زور کم ،قهر بسیار» میتواند نتایج و پیامدهای غ ربقابل ر
افغانستان در قبال پاکستان چ ربی مثل « زور کم قهر بسیار» بود  .ترک این اشتباه نه باید به معنای
سیاست «عقل کم  ،چال کالن» باشد.
به هر رو ،حکومت در ارتباط به سیاست افغانستان با پاکستان باید با مردم به روشت سخن بگوید و
یک اجماع هرچه ر
گسبدهمیل را شکل دهد -در غ رب آن بازار شایعات گرم خواهد ماند و این هم برای
حکومت  ،هم برای جامعه و کشور بسیار زیانبار است.
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دسمب ۲۰۱۵
۱۸
ر

پوت ی
ی  ،روسیه  ،سوریه و افغانستان
ً
یادداشت :این مطلب اصال در پاسخ به آنای نوشته شده که پس از مداخله نظایم روسیه در سوریه با
شور و شعف «انقالی» استقبال نمودند و حتا از شایعهپرواز هلی ر
کوپبهای رویس بر فراز بدخشان به
ر
ر
شادی پرداختند.
منتش میشود ،اما مسایل
مبم دیگر با تاخ رب
ل
ی
مسا
آمدن
ش
ی
پ
بنابر
مطلب
گرچه
ر
مبمیت خود را از دست نه داده اند .
مطروحه در آن هنوز ن رب ر
در مورد پوت ی
ی و روسیه
ر
فروپایس شوروی و دوره لگام گسیخته یك بوریس ایلتس ری،
والدیم رب پوت ری سیاستمداری است که پس از
دولتمداری را در روسیه احیا کرد .میتوان گفت که نام پوت ری به حیث اعاده کننده نظام ر
دولت در روسیه
پسا شوروی  ،از هم ری حاال در تاری خ روسیه ثبت شده است .همچنان وی در راه احیای جایگاه روسیه
به حیث یک قدرت بزرگ تالش ورزیده است .در این راستا برج اقدامات وی بر احساس جریحه دار
شده غرور میل روس ها  ،مرهم نهاده است .به هم ری جهت هیچ عجیب نیست که وی میان مردم
روسیه از درجه بلند محبوبیت برخوردار باشد.
و اما ،به دشواری میتوان تصور کرد که نام پوت ری در این تاری خ به حیث پدر دموکرایس روسیه ثبت
گردد .همچنان این که نتایج و پیامدهای سیاست ر
خارج کنوی کرمل ری چنان باشند که بتوانند محبوبیت
وی در ذهنیت عامه روسیه را در سطح باالی کنوی نگهدارد ،جای شک و شبه بسیار دارد .سال گذشته
م ربان رشد اقتصاد روسیه به صفر تقرب کرد و در سال جاری عاید ناخالص میل روسیه نزدیک به پنج
درصد کاهش یافته است .پیشبیت میشود که در سال آینده رکود اقتصادی تشدید یابد .ادامه چن ری
گرای ریس دیر یا زود هم در بودجه ر
دولت و هم بر سفره اکبیت مردم روسیه مشهود خواهد شد و دشوار
نیست تخم ری کرد که نتیجه آن برای محبوبیت پوت ری چه خواهد بود .بهبود اوضاع اقتصادی روسیه
با ادامه تحریم های غرب علیه روسیه ممکن نیست .پوت ری با غصب شبیه جزیره کریمیا و اعالم آن به
ر
حی ث ر
خودکیس
بخیس از قلمرو روسیه  ،راه تجدید نظر روی این تصمیم را که میتواند برای وی در حکم
سیایس باشد ،به روی خود بسته است .به هم ری جهت میتوان گفت که پوت ری به رغم نمایش قدرت و
شاید در زیر پردهآن حاض شود تا در مسایل ب ری الملیل دیگر مورد اختالف به غرب امتیاز بدهد -به
ررسیط که غرب روی تحریمات اقتصادی تجدید نظر نماید.
به هر رو م ربان محبوبیت پوت ری در روسیه  ،گپ بیج دیگری است و واکنش های برج افراد و حلقات
افغای به ارتباط مداخله مسقیم نظایم روسیه در جنگ سوریه و تشنج در سیاست روسیه و غرب،
گپ بیج دیگری.
روسیه  ،شوروی سابق نیست
روسیه از لحاظ توانای ها و امکانات شوری سابق نیست .تصور این که روسیه بتواند جایگاه شوروی
سابق را در صحنه ب ری الملیل احراز کند ،ن رب به دالیل بسیار واقعبینانه نیست .روسیه از نظر اقتصادی
یک قدرت جهای قابل توجه به شمار نیم رود .مجموع عاید سالیانه ناخالص میل روسیه (یک هزار و
کمب هند (بیش از دوهزار میلیارد دالر) و کیم بی ر
هشتصد و شصت میلیارد دالر) بسیار ر
شب از کانادا (یک
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هزار و هفتصد و هشتاد و پنج میلیارد دالر) است .از لحاظ م ربان عاید سالالنه ناخالص رسانه روسیه
در جهان مقام هفتاد دوم را دارد .منبع اصیل درآمد روسیه صدور انرژی است .در ع ری زمان روسیه با
ر
داشی  ۲۲،۹درصد بازار جهای صدور تسلیحات ،دوم ری کشور صادرکننده تسلیحات در
در دست
ر
جهان به شمار م ربود .روسیه دیگر نه یک کشور سوسیالیست است و نه هم در صدد ارایه بدیل در
ً
دولت را گرفته است .نظام ر
عمال رسمایه داری جای سوسیال ربم ر
دولت
برابر نظام رسمایه داری  .در روسیه
کنوی روسیه در هیچ ُبعدی نمونه جذاب به شمار نم ربود .کرمل ری دیگر نه خود را حایم «جنبش های
کارگری و کمونی ر
ست» میداند و نه هم پشتیبان جنبش های رهایبخش میل در برابر استعمار -خالصه
این که کرمل ری دیگر آن ابرازهای اندیشه ی و سیایس برای تبلیغات جهت تسخ رب عقول و قلوب جهانیان
ً
ر
خارج اش را نه دارد .پس میتوان گفت که روسیه عمدتا از نظر نظایم
در راستای اهداف سیاست
قدرت بزرگ جهای به شمار م ربود.
ر
مشبک المنافع -متشکل از شماری از جمهوری های سابق
روسیه در چهارچوب کشورهای مستقل
شوروی و همچنان گروه شانگهای و گروه بریکس  ،کوشش میکند متحدای برای خودش داشته باشد.
همچنان روسیه میکوشد تا از رسخورده یك و نارضای رت ها از سیاست غرب و به خصوص امریکا ،استفاده
کرده و در ذهنیت عامهجهای و به خصوص ذهنیت عامه کشورهای نادار و کشورهای اسالیم برای
مناست ایجاد نماید.
خودش موقعیت
ر
همچنان روسیه گرچه میخواهد با پیش کشیدن ضورت رعایت قوان ری و مقررات ب ری الملیل ماهرانه در
ذهنیت عامهجهای برای خودش جاذبه ایجاد کند ،ول در واقع چنان نیست که کرمل ری به ر ر
است دعوای
حقوق ملل و کشورهای دیگر را با امریکا و غرب داشته باشد .کرمل ری دعوای منافع روسیه را دارد .
گرجستان و اوکرا ریی نشان داد که کرمل ری در این دعوا پروای نقض تعهدات ب ری الملیل و حقوق ب ری
الدول را ن رب نه دارد . .آن جا که غرب  ،حاض باشد سهم منافع روسیه در نظر بگ ربد ،روسیه از همکاری
با غرب امتناع نیم ورزد .
چنان به نظر نیم رسد که در بازی های کنوی  ،کرمل ری محدودیت های روسیه را نداند .و اما کرمل ری از
خب نیست.
محدودیت های غرب ن رب بی ر
روسیه و بازیگران دیگر در میدان تراژیدی سوریه
این روشن است که روسیه ن رب مانند کشورهای دیگر بر اساس منافع خود عمل میکند و به حیث یک
«قدرت جهای» خود را در جهان صاحب منافیع میداند .مقامات رویس ن رب به تکرار این نکته را بیان
کرده اند .این ن رب روشن است که قدرت نمای کرمل ری در سطح جهای  ،همچنان اهداف سیایس داخیل
را دنبال میکند.
تا جای که به سوریه بر میگردد ،روشن است که عمده ترین هدف روسیه همانا حفظ پایگاه بحری
روسیه در «طرطوس» است .طرطوس یگانه پایگاه ن ربوهای بحری روسیه در بحریه مدی ربانه است که
ر
داشی این پایگاه را برای خود دارای
تا سال ( ۲۰۴۲میالدی) به روسیه اجاره داده شده است .روسیه
سبات ربیک میداند  -چون در فقدان آن بحبه مدی ربانه در ر
اهمیت ر
کنبول انحصاری پیمان ناتو قرار خواهد
ر
ر
گرفت .پس از آغاز عملیات نظایم به عالوه طرطوس  ،روسیه قوای هوای خود را در چندین پایگاه
ً
هوای سوریه ن رب مستقر ساخته است .مقامات رویس تایید کرده اند که عمال میتوانند از تمام شبکه های
موجود در سوریه استفاده نمایند .بدون هیچ شک و تردید میتوان گفت که حفظ پایگاه ها و ن رب آخرین
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جای پا در منطقه ررسق میانه برای روسیه در سوریه مساله اصیل است .البته که مساله ر
کنبول بر
مس ربهای انتقال انرژی ن رب برای روسیه ری اهمیت نیست.
ً
و اما ،این تصور که روسیه به هر قیمت به پشتیبای بشار اسد و رژیم وی ادامه بدهد ،اصال واقعبینانه
نیست .روسیه توانای اقتصادی یک جنگ پر مرصف و دراز مدت را نه دارد .پس میتوان گفت که در
ر
مهمب روسیه  ،بسیار محتمل است تا کرمل ری سیاست خود در مورد بشار اسد و
صورت ایجاب منافع
رژیم وی را مورد بازبیت قرار دهد .همچنان استفاده از سوریه در بده و بستان های دیگر میان روسیه
و غرب ن رب غ رب محتمل نیست .
گرچه روسیه و ایران هر دو متحد رژیم اسد اند ،و اما منافع هر دو کشور در همه مسایل ررسق میانه
همیشه همسان نیست.
هیچ کس در این مورد شگ نه دارد که بدون پشتیبای روسیه و ایران  ،مدت ها قبل رژیم اسد در سوریه
سقوط میکرد .آقای والی رت در سخنان اخب خود ( ۵نوامب) در برنامه ر
"می و حاشیه" تلویزیون ر
دولت
ر
ر
ایران به روشت گفت که "اگر کومک جمهوری اسالیم ایران به دولت سوریه نبود این دولت ساقط شده
بود".
پشتیبای رژیم ایران از رژیم اسد در سوریه نه منافع مردم سوریه را در نظر دارد و نه هم حتا منافع علویان
سوریه را که  ۱۲درصد نفوس کشور را تشکیل میدهند  .برخورد تبعیض آم رب رژیم والیت فقیه در ایران
مذهت نشان میدهد که اگر علویان در قلمرو ایران میبودند ،در چه
مذهت و فرقه های
با اقلیت های
ر
ر
وضعی رت قرار میداشتند.
تهران به سوریه به حیث معب ر
سبات ر ربیک خود در جهان عرب مینگرد .در دوره جنگ ایران و عراق ،رژیم
ر
عری بود که از ایران پشتیبای میکرد .سوریه همچنان از حامیان حزب هللا لبنان و
اسد یگانه حکومت ر
معب کومک ایران به حزب هللا لبنان است  .در صورت از دست دادن سوریه ،بر برنامه های
ن رب یگانه ر
ر
سبات ر ربیک ایران برای تبارز و تثبیت موقعیتش به حیث «ابرقدرت منطقه ی»  ،صدمه بسیار سنگ ری
جبان ناپذیر وارد خواهد شد .در برهه کنوی در حال که مرص دچار بحران داخیل است ،عربستان
و حتا ر
سعودی و ترکیه رقبای عمده منطقه ی ایران در سوریه به شمار م ربوند.
عری را از رخ رژیم اسد در سوریه برانداخته است .رژیم
حوادث چند سال اخ رب دیگر نقاب میل گرای ر
بشار اسد امروز دیگر به صورت علت قیافه تمام عیار یک رژیم فرقه گرا را دارد -رژییم که برای بقای
خودش از ارتکاب هیچ جنای رت علیه مردم سوریه امتناع نورزیده است .رژیم سوریه در جهان عرب
هیچگاه به اندازه امروز مبوی نبوده است.
داعش به حیث محصول خطاهای متقابل
اگر رژیم اسد در سال  ۲۰۱۱به دست زدن به اختناق خون ری و کشتار وسیع جمیع ،خواست های
عادالنه مردم را که در تظاهرات مسالمت آم رب بیان شدند  ،میپذیرفت ،سوریه از بسا جهات این ظرفیت
عری مبدل گردد ،نه این که به ویرانه خون ری و سوخته مبدل شود.
را داشت تا به موفق ترین نمونه بهار ر
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البته بازیگران دیگر صحنه ن رب منافع خود را در سوریه دنبال میکنند -از امریکا و ترکیه و اعضای اروپای
عری دیگر .چ ربی که در این میان یتیم و ری پناه مانده است
ناتو گرفته تا عربستان سعودی و کشورهای ر
منافع مردم سوریه است.
امروز همه قدرت های منطقه ی و جهای از مبارزه و جنگ با داعش صحبت میکنند  .اینان هر کدام
انگشت انتقاد را به سوی رقبای خود دراز میکنند .و اما ،در واقع داعش محصول ر
مشبک سیاست های
غلط همه طرف های درگ رب در بحران است .نقاط عطف در این مس رب غلطه را میتوان چن ری برشمرد:
براندازی رژیم صدام حس ری توسط امریکا ،لغو همه ساختارهای قوای مسلح عراق ،استقرار رژیم فرقه
ر
ساخی بخش قابل مالحظه مردم عراق از مشارکت در قدرت و باالخره هم بحران
گرا در بغداد ،محروم
ر
خارج که همه دست در دست هم زمینه تبارز
خون ری سوریه و مبدل شدن آن به میدان رقابت های
داعش را فراهم ساخت .
البته که از میان بردن داعش با مساع ر
مشبک همه طرف ها ممکن است .و اما رفع پایدار بحران سوریه
بدون تامی منافع ر
مشبک مردم سوریه ،ممکن نیست .به هم ری سان رفع پایدار بحران عراق بدون تام ری
ر
ر
منافع مشبک مردم عراق ممکن نیست .
تداوم رقابت های منف طرف های درگ رب ر
خارج در پشتیبای از تندروی و همچنان فرقه گرای در منطقه،
ر
محصول نه خواهد داشت جز پخش بحران در جغرافیای وسیعب  .و در این صورت آتش بحران به
داخل ترکیه و ایران و فراتر از آن ن رب رسایت خواهد کرد.
روسیه و افغانستان
البته که میتوان و باید در مورد سیاست روسیه در قبال افغانستان بحث کرد و دید این سیاست تا چه
حد و در کدام موارد با منافع افغانستان مطابقت و یا مغایرت دارد .البته که میتوان و باید در این مورد
بحث کرد که سیاست روسیه در سوریه چه تبعات احتمال برای منطقه و کشور ما داشته بوده میتواند.
البته که میتوان در این مورد بحث کرد که چه گونه روابیط با روسیه به نفع افغانستان است .و اما در
بحث روی همچو مسایل جای برای احساسات وجود نه دارد -نه احساسات روس ستایانه و نه هم
روس ست ربانه .اگر جای برای احساسات در همچو بحت موجود باشد  ،آن احساسات عقالی افغای
باید باشد و نه طور دیگر.
ر
فروپایس شوروی دیگر کشور همشحد با افغانستان نیست .و اما روسیه امروز ن رب یک
روسیه پس از
ً
قدرت بزرگ جهای – عمدتا قدرت بزرگ نظایم -است .روسیه رکن مقتدر گروه شانگهای ،قدرت مرکزی
ر
ر
قدری است که در آسیای میانه و به خصوص تاجیکستان
مشبک المنافع و
در سازمان کشورهای
حضور مستقیم و فعال نظایم دارد .روسیه کشوری است که با جمهوری اسالیم ایران روابط عمیق
ر
سبات ر ربیک دارد -همسوی روسیه و ایران در سوریه درجه و ابعاد این همسوی را به روشت متبارز میسازد.
روسیه در کنار روابط ر
گسبده عنعنه ی با هندوستان ،در سال های اخ رب در تالش بوده تا روابط خود با
پاکستان را نب ر
گسبش دهد .سابقه روابط شوری و روسیه با افغانستان در دوره های مختلف و مسایل
ر
مربوط به آن را ن رب نه باید از یاد برد.
با توجه به مراتب باال میتوان گفت که روسیه از امکانات متعدد برای اثر گذاری بر اوضاع در افغانستان
و پ ربامون آن برخوردار است.
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رهبی امریکا  ،به توافق روسیه صورت گرفت  .روسیه در
براندازی نظام طالبان توسط قوای ایتالف به ر
مذاکرات بن که منجر به شکل گ ربی نظام کنوی شد حضور داشت .روسیه تا سالیان زیاد با ایتالف به
رهبی امریکا،
رهبی امریکا در افغانستان در اشکال گوناگون همکاری داشت .این همکاری برای ایتالف به ر
ر
ر
برای روسیه و ن رب برای افغانستان سودمند بود .در این راستا میتوان از خریداری هلیکوپبهای رویس
توسط امریکا برای قوای مسلح افغانستان یادآوری نمود.
و اما در سالیان اخ رب که روابط امریکا و در مجموع کشورهای عضو ناتو و روسیه متشنج شده است ،
بارها مقامت رویس در مورد حضور امریکا و ناتو در افغانستان و نیات آنان از این حضور ابراز شک و
تردید کرده اند.
واقعیت این است که امریکا و غرب در ایفای وعده های شان به افغانستان موفقیت های چشمگ رب
میداشتند و افغانستان به یک مودل نمونه برای کشورهای آسیای میانه مبدل میشد  ،گمان نم ربود که
کرمل ری از آن دلشاد میشد .به هم ری سان گمان نم ربود کرمل ری در شکست پروژه افغانستان و برگشت
طالبان به قدرت و یا هم بدتر از آن مسلط شدن داعش در افغانستان ذینفع باشد.
سپتامب  2014افغانستان پیمان امنی رت با امریکا و ناتو را امضا کرد ،مقامات رویس
پس از آن که در 30
ر
گرچه این حق افغانستان را منحیث اصول مورد پرسش قرار نه دادند ،ول با ضاحت و به تکرار خواهان
آن شدند تا حضور ناتو در افغانستان پس از ختم ماموریت «آیساف» به تصویب شورای امنیت برسد.
امب  ۲۰۱۴به اتفاق آرا قطعنامهی را تصویب کرد که
شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاری خ  ۱۲دس ر
در آن از ماموریت تازه ناتو در افغانستان پس از جنوری ۲۰۱۵پشتیبای شد .در مورد تمدید ماموریت
«پشتیبای قاطع» موضع روسیه چندان روشن نیست .آخرین اظهارات مقامات رویس مبت بر این که
تمویل و تجه رب قوای مسلح افغانستان مسوولیت ناتو به شمار م ربود ،موافقت ضمت روسیه در این
مورد ر
تلف شده میتواند.
و اما پاسخ مقامات رویس به تقاضاهای مکرر مقامات افغای برای دریافت تسلیحات رویس  ،در واقع
یک جواب رد مودبانه و دیپلوماتیک است .روسیه در پاسخ به این تقاضاها ابراز آماده یك کرده تا ده
هزار میل ماشیندار خفیف کالشنیکوف با مهمات آن را بر اساس بالعوض به وزارت داخله افغانستان
بدهد  .همچنان روسیه ابراز آماده یك کرده است تا سه بال هلی ر
کوپب ض ربت یم 35-را (که مدل صادر رای
آن یم 24 -نام دارد) به افغانستان در برابر پرداخت پول تحویل دهد.
ضم رب کابولوف (قبولوف) نماینده پوت ری در امور افغانستان در سال  ۲۰۱۱گفته بود  " :سیاست افغای"
روسیه با درنظر داشت منافع میل آن و موجودیت منابع الزم تع ری میشود .جواب مدویدوف در برابر
ر
مالقای که در حاشیه همایش گروه شانگهای صورت پذیرفت
تقاضای عبدهللا عبدهللا در
( )15.12.2015ن رب کم و بیش هم ری بود :مسکو حاض است افغانستان را در مبارزه با تروریسم و
افراط گرای و همچن ری تقویت ن ربوهای نظایم به نحوی که در توان روسیه باشد ،همکاری کند.
کوتاه این که روسیه به تکرار با زبان دیپلوماتیک این را افاده کرده است که توان آن را نه دارد تا توقعات
افغانستان را برآورده سازد .پس این مشوره ها که اگر غرب حاض نیست تسلیحات سنگ ری را در اختیار
افغانستان قرار دهد ،در زمینه باید از روسیه تقاضای کومک کرد ،مشوره های بدون سنجش اند.
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ً
به هر رو ،همکاری متقابال مفید میان افغانستان و فدراسیون روسیه در چهارچوب اصول و موازین
شناخته شده حقوق ب ری الدول  ،در سطح و م ربای که هر دو طرف قادر به آن باشند ،به نفع افغانستان
است .دشمت با روسیه به هیچ وجه به نفع افغانستان نیست.
به هم ری سان برهم خوردن تفاهم میان ناتو و روسیه در مورد افغانستان ن رب به نفع افغانستان نیست.
ر
افغانستان اگر نقش موثری در تعمیق و ر
صوری ن رب
گسبش این تفاهم ایفا کرده نیم تواند ،به هیچ
نه باید در صدد اخالل در آن شود.
حتا در بدترین برهه های دوران جنگ رسد ن رب کرمل ری درب همکاری با غرب را روی آن مساییل که همکاری
روی شان را به نفع خود میدانست نه بسته بود .حاال ن رب چن ری است .و چن ری چ ربی میتواند در مورد
افغانستان ن رب عمیل باشد.
طوری که میتوان دید روسیه ولو تشدید کنوی اوضاع در افغانستان را به نفع خود نداند  ،از آن به نفع
تحکیم مواضع خود میان کشورهای آسیای میانه استفاده میکند .پس انتقادات روسیه از سیاست غرب
ً
ً
در افغانستان که گایه تا رسحد وارد کردن اتهامات ن رب م ربسد ،الزما به معنای آن نیست که روسیه واقعا
به این نتیجه رسیده باشد که غرب در صدد صدور گروه های تندرو از طریق افغانستان به آسیای میانه
و از آن طریق به مناطق مسلمان نش ری روسیه باشد .بعید از احتمال نیست که روسیه وجود چن ری
خطری را به حیث خطر احتمال بالقوه مورد ارزی رای قرار داده باشد .و اما اگر روسیه به این نتیجه برسد
ً
ر
امکانای که در
که چن ری خطری واقعا به صورت بالفعل وجود دارد ،در این صورت با استفاده از
افغانستان و منطقه دارد ،برای مقابله و دفع و طرد آن اقدام خواهد کرد  .این به معنای آن نیست که
ً
ً
روسیه الزما به عملیات متعارف نظایم در داخل افغانستان متوسل خواهد شد .طبعا این برای
افغانستان نتایج و پیامدهای خطرنایک خواهد داشت .اگر بالفرض روسیه به این نتیجه برسد که حکومت
افغانستان ن رب از چن ری سیاست نابخردانه ی پشتیبای میکند ،در این صورت نوع و م ربان این خطر برای
افغانستان افزایش خواهد یافت.
ر
منطف نیم پذیرد تا کیس به حیث افغان از شاخ به شاخ شدن روسیه و ناتو و یا هم
کوتاه این که هیچ
شایعات مداخله نظایم روسیه در افغانستان ،ابراز شادمای کند .چن ری سناریوهای نه تنها به نفع
افغانستان نیست  ،بل بسیار خطرناک ن رب است.
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دسمب ۲۰۱۵
۱۹
ر

ی
تنها انتقاد کاق نیست -افغانستان به بدیل واقیع نیاز دارد

اعالم تشکیل شورای «حراست و ثبات افغانستان»  ،کم از کم از سوی کاربران ر
انبنت با هیچ استقبال
مثبت مواجه نشد -در شبکه ر
ر
انبنت هر چه بود انتقاد و مخالفت با این حرکت بود.
از  ۸ثور  ۱۳۷۱تا حال هرچه حزب و سازمان و شورا داریم مجاهد اندر مجاهد اندر مجاهد است .خوب
طالب هم از جهاد صحبت میکند و اکنون داعش هم از جهاد میگوید و حال «شورای حراست و ثبات
رهبی آقای سیاف ن رب بر محور حراست از «ارزش های جهاد» سخن میگوید .آقای
افغانستان» به ر
سیاف گفت هر آن چه داریم از برکت تفنگ مجاهد است و شورایش هم شعار تایید داد .آقای سیاف
گفت که نام اسالم را مجاهدین بد نکرده اند -گوی جامعه حافظه نه دارد!...
حال انتقاد اندر انتقاد اندر انتقاد داریم و بس .و این چ ربی است که از  ۸ثور سال  ۱۳۷۱تا حال آن را
تکرار اندر تکرار اندر تکرار داشتیم.
آیا در افغانستان که از تشکیل نخست ری هسته های تجددگرای در آن نزدیک به یک سده میگذرد و
چندبار هم مساع برای نوسازی معاض را تجربه کرده است ،هیچ ظرفی رت برای تبارز ن ربوهای هوادار
تجدد و دیموکرایس وجود نه دارد؟!...
آیا در افغانستان چنان شخصیت های هوادار تجدد و دیموکرایس وجود ندارند تا دست در دست با هم
کار برای تشکل ن ربوهای هوادار تجدد و دیموکرایس را آغاز کرده بتوانند؟!
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فراموش نه باید کرد که ظرفیت بالقوه بسیار بزریك برای تبارز ن ربوی هوادار تجدد و دیموکرایس به
خصوص در نسل جوان وجود دارد -نسیل که آینده به آن تعلق دارد ؛ نسیل که دستش در تراژیدی های
گذشته آلوده نیست .همچنان شمار شخصیت های که از نظر اندیشه ی و سجایای شخیص شایسته
یك پیشگام شدن در راه ایجاد محور جذاب برای تشکل ن ربوهای هوادار تجدد و دیموکرایس را دارند ،کم
نیستند .مهم این است تا این شخصیت ها اراده کنند تا با هم به تفاهم برسند .تنها با انتقاد از ن ربوهای
عقبگرا  ،نه میتوان به جای رسید .این انتقاد زمای موثر خواهد بود که توام با آن بدیل واقیع که هدف
آن فردای ر
بهب افغانستان باشد ،در جامعه تبارز کند.
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دسمب ۲۰۱۵
۲۸
ر

وای به روزی که بگندد نمک
چند نکته در مورد گفته های آقای ظاهر قدیر معاول اول ولس جرگه
این که داعشیان انسان ها را رس می ربند ،دیگر کیس را متعجب نیم سازد .آن ها خود نتنها این را انکار
نیم کنند ،بل به هدف ایجاد فضای رعب و وحشت عکس ها و ویدیوهای این رسبریدن ها را خود پخش
میکنند .داعش همه اصول و موازین تمدن معاض ر
بشی را رد میکند. ..
*
خوب نه ناممکن است و نه هم غ رب محتمل که یک جنگجوی عادی مخالف داعش ،ر
وقت ببیند برادر،
خویشاوند و یا همرزمش توسط افراد داعش رسبریده شده است  ،آتش انتقام در دلش شعله ور گردد و
باخب از احکام قانون به عنوان انتقامجوی به عمل بالمثل دست زند.
خب و یا ر
بی ر
و اما ،ر
وقت معاول اول ولیس جرگه -یعت ارگان قانونگذاری دولت -برود و در توجیه رسبریدن سخن
بگوید و آن را امر عادی جلوه دهد  ،این دیگر چبی به مراتب بی ر
شب از یک رسوای بزرگ است...
ر
اگر معاون اول ولیس جرگه احکام کنوانسیون های مرتبط ب ری الملیل و قوان ری میل را در مورد همچو
ر
حقوق را باید بداند.
قضایا در حافظ نداشته باشد ،کم از کم روحیه  ،اصول و ارزشهای عام
ر
حقوق نه دارد ،پس بر اساس چه معیاری معاون
اگر آقای ظاهر قدیر حتا در ابتدای ترین سطح سواد
اول ولیس جرگه شده است؟!
راستش این که یک آدم دارای عقل سالم و حد اقل سواد سیایس ن رب معنای محکمه و قتل خود رسانه
و باز رسبریدن را میداند.
آقای معاون اول ولیس جرگه ! اگر رسبریدن در جنگ امر عادی است ،پس ما چرا داعش و ماعش را
محکوم میکنیم و جنایتکار مینامیم ؟!...
خوب  ،واقعیت این است که ر
وقت معاون اول ولیس جرگه نداند و یا بداند و پروای آن را نداشته باشد
ر
داشی و
که با زیر پا کردن حکم قانون و تیشه زدن بر یگ از مشخصات بنیادی تعریف دولت(انحصار
استعمال قوای قهریه ) ،برود و ملیشه ایجاد کند و ملیشه سازی را تبلیغ کند ،دیگر جای تعجب بسیار
نه دارد که وی هر فکر و اراده و خواست خود را «قانون» بداند....
**
جالب این است که پس از این رسوای ن رب آقای ظاهر قدیر از پشت تریبون ولیس جرگه چون یک فاتح
سخن میگوید و از میان وکال هم کیس نیست تا او را رس جایش بنشاند و برای حفظ حیثیت پارلمان
پیشنهاد برکناری او از سمت معاول اول و اقدامات قانوی علیه وی را مطرح کند.
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آیا اعضای ولیس جرگه نمیدانند که همچو حرکت ها کشور را به کجا میکشاند و یا از ترس و یا به علل
دیگر نمیخواهند در این مورد حرق بگویند؟!
البته که ظاهر قدیر اول ری کیس نیست که دست به ملیشه سازی زده است .در پارلمان کم نیستند کسای
که به نوع وابسته به جنگ ساالران دیگر اند -جنگ ساالرای که هر یک ملیشه های خود را دارند .حال
اگر اینان کرده ها و گفته های ظاهر قدیر را محکوم کنند ،مستقیم و یا غ رب مستقیم حامیان و ولینعمت
های خود شان ن رب مترصر خواهند شد.
در ببون از پارلمان نب خبی از واکنش های الزم وجود نه دارد .سخنای هم اگر گفته شده بی ر
شب با
ر
ر
ر
زبان گنگ بوده است...
نه باید اجازه داد تا با ملیشه سازی و چن ری اعمال پایه های دولت از این هم ضعیف تر شود و کار به
ر
فروپایس دولت برسد...
فاجعه نابودی آور
باید بیدار شد و چنان که باید واکنش نشان داد!
*
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 ۱۱رفبوری ۲۰۱۶

امریکا و قوای هوای افغانستان
چرا امریکا در  ۱۴سال حضور خود در افغانستان ،به تجه رب ن ربوی هوای افغانستان توجه نکرده است؟
«مالحظه کاران» میگویند:
تجهب و تسلیح قوای مسلح و به ویژه ن ربوهای
مخالفت پاکستان مانع از آن شده است تا امریکا بهر
هوای ببدازد .و یا هم به گونه ر
ر
نرمب ع ری گپ را تحت نام مدنظر گرفی مالحظات پاکستان ،مطرح
ی
میکنند.
این مساله ُبعد اقتصادی ن رب دارد :اگر شوروی به تسلیح و تجه رب قوای مسلح افغانستان در سطحبلند برای یک کشورهای متحد خارج از پیمان وارسا مبادرت ورزید ،گویا به خاطر آن بود که تسلیحات
و تجهبات شوروی در مقایسه با امریکا به حد قابل مالحظه ی ارز ر
انب بود.
ر
ر
مالحظای داشته است و به علت
امریکا به علت نفوذ جنگ ساالران در دولت و قوای مسلح در موردنبود اطمینان نه میخواسته با رسعت در مورد اقدام کند...
ً
و اما ،منتقدان تندرو امریکا میگویند که گویا امریکا قصدا نه میخواسته ن ربوهای افغان را در سطج
تجه رب و تسلیح نماید که در سطح خود کفای برسد تا ادامه حضور دراز مدت نظایم آن توجیه شده
بتواند.
دلیل ارزای و گرای با توجه به وضعیت و توانای های اقتصادی شوروی وقت و امریکا اصال نه میتواند
ر
منطف باشد .دلیل اصیل آن بوده میتواند که کرمل ری آن وقت چه گونه یك اوضاع در افغانستان را برای
جنوی شوروی حایز اهمیت میدانست.
امنیت رسحدات
ر
از سوی دیگر کاربرد اصطالح «ن ربوهای میل امنی رت افغانستان» به جای «قوای مسلح افغانستان»
نشان میدهد که ایاالت متحده و ناتو تسلیح قوای افغای را در حد مقابله با شورشگری مسلحانه مدنظر
ر
خارج .
دارند و نه مقابله با تهدیدات احتمال
و اما ،جنگ های سال  ۲۰۱۵نشان داد که ن ربوهای امنی رت افغانستان (به خصوص قوای هوای) هنوز
دارای تسلیحات ،تجه ربات  ،تاسیسات و تامینات کاق برای ایفای موفقانه وظایف مبارزه با
«شورشگری مسلحانه» ن رب نیستند .اگر در سال پیش قوای مسلح افغانستان توانست در میدان های
عمده وظایف خود را انجام بدهد ،همانا از برکت فداکاری های بود که رسبازان و افشان قوای مسلح از
خود متبارز ساختند.
ً
اخ ربا جبال متقاعددیوید رپبیوس که زمای فرمانده ن ربوهای نظایم ب ری الملیل در افغانستان  ،رسفرمانده
سنتکوم و باالخره ن رب رییس سازمان اطالعات مرکزی امریکا (یس آی ای) بود گفت که اگر افغانستان
ن ربوی هوای قوی در اختیار یمداشت ،شاید جنگجویان مسلح در این کشور ر
حت دستاوردهای چون
گرفی ر
ر
تسخب مقطیع شهر قندوز و به دست ر
مناطف در هلمند ن رب نیمداشتند.
کنبل
ر
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پس از اظهارات دیوید رپبیوس  ،کارشناسان نظایم و تحللیگران نظام رت که به مالحظه کاری سخن
ر
داشی ن ربوی هوای که پاسخگوی نیازمندی
میگویند ن رب بر این نکته تاکید میورزند که افغانستان بدون
های برهه کنوی باشد ،نه خواهد توانست با شورشگری موفقانه مبارزه کند.
از چند سال است که افغانستان به عالوه امریکا و ناتو  ،برای تسلیح و تجه رب قوای مسلح و به خصوص
قوای هوای خود به هند  ،روسیه  ،چی و حتا ر
اسبالیا مراجعه کرده است.
ر
ً
ً
عمال سه بال هیل ر
کوپب  MI- ۲۵به افغانستان
اخ ربا هند از میان آن فهرست دور و دراز افغانستان
تحویل داد .این را میتوان یک ی دوستانه به تقاضاهای دور و دراز افغانستان ر
تلف کرد.
روس ها وعده سبدن دههزار کالشینکوف  ،ابراز آماده یك کردند تا هلی ر
کوپبهای مورد نیاز افغانستان را
ی
ر
بر اساس پرداخت بهای تجاری به افغانستان تحویل بدهد -پول که افغانستان توان پرداخت آن را
نه دارد .روس ها روشن ساختند که تسلیح و تجه رب قوای مسلح افغانستان در حوزه مسوولیت امریکا
ناتو است .این را میتوان یک ی دیپلوماتیک ر
تلف کرد.
سیگار مدع شده است که در  ۵سال اخ رب ،امریکا گویا  ۲.۳میلیارد دالر برای ن ربوهای هوای افغانستان
ضف کرده است .این مصارف شامل آموزش پیلوتها و تحویلدیه یک تعداد طیارات و هلی ر
کوپبهای
سبک نب است .پیش از بحران اوکراین ،امریکا یک تعداد هلی ر
کوپبهای نظایم از روسیه برای افغانستان
ر
خریداری نمود .گفته میشود که در حال حاض قوای هوای افغانستان دارای  ۲۰۰بال طیاره و هلیکوپبر
ر
شب این طیارات و هلی ر
است که تنها  ۱۲۰بال آن فعال میباشد .بخش بی ر
انسپوری سبک
کوپبها از نوع تر
اند .امریکا در ماه گذشته چهار بال طیاره سبک نوع  A - ۲۹برازییل را به ن ربوهای هوای افغانستان تحویل
داد .قرار است  ۱۶بال دیگر از این نوع هم در آینده نزدیک به افغانستان تحویل داده شود.اداره بازریس
امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در اوایل سال میالدی اعالم کرد افغانستان در حال حاض دارای
کوپب ،۱۷ Mi-شانزده فروند هیل ر
کوپب ، ۳۵ MI-پنجاه و دو فروند هیل ر
 ۱۱فروند هیل ر
کوپب،۵۳۰ MD-
بیست و شش هواپیمای ۲۰۸ C-و چهار فروند هواپیمای ۱۳۰ C-هستند.
و اما،واقعیت این است که طیارات موجود در قوای هوای افغانستان با توجه به مشخصات جغرافیای
و وسعت ساحه درگ ربی ها ،به هیچ وجه بسنده نیست .قوای هوای افغانستان به خصوص از نظر
طیارات و هلی ر
کوپب های جنگ با کمبود جدی مواجه است.
کارشناسان مستقل افغان بر این باور اند که برنامه تجه رب و تسلیح قوای هوای افغانستان هم از نظر
م ربان تسلیحات  ،تجه ربات و تامینات و هم از نظر نوعیت و کیفیت آنها و هم از نظر چهارچوب زمای
نیازمند بازنگری رسی ع  ،جدی و بنیادی است.
روشن است که ولو تصمیم سیایس برای تام ری نیازمندیهای قوای هوای افغانستان گرفته شود و منابع
مال ن رب برای آن تخصیص یابد  ،باز هم این کمبودها در چند ماه رفع شده نیم تواند .پس امریکا و ناتو
اگر واقعا بخواهند تعهدات خود را در برابر افغانستان انجام بدهند  ،باید تا تواناسازی کامل قوای هوای
و مدافعه هوای افغانستان ،ن ربوهای افغان را در میدان جنگ و عملیات نظایم مستقیما با قوای هوای
خود کومک همه جانبه نمایند.همچنان امریکا و ناتو باید در اکمال نیازمندیهای عاجل قوای مسلح برای
ر
داشی مهمات و تامینات الزم لوژستیگ کومک عاجل و کاق بکند .این مسایل را حکومت باید به طور
معتب استخبار رای ایاالت متحده و اظهارات
جدی با کاخ سفید و بروکسل مطرح نماید .تحلیل های منابع ر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------262

منطف نبومند برای طرح چنی تقاضای را در ر
ر
دسبس حکومت
نظامیان بلند رتبه امریکا و ناتو  ،دالیل
ر
ر
افغانستان قرار داده است .پشتیبای فعال هوای و تام ری نیازمندیهای عاجل قوای مسلح افغانستان،
پیام روشت خواهد بود هم برای دشمنان صلح و امنیت در افغانستان ،هم برای مردم افغانستان که
امریکا و ناتو به تعهدات خود در برابر افغانستان پابند اند  .و این در ارتقای توانای عمیل و رو حیه قوای
مسلح افغانستان ن رب تاث رب بشا خواهد داشت. .در غ رب آن افغانستان حق دارد تا در مورد اعتماد نسبت
ً
به امریکا و ناتو جدا تجدید نظر کند.
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ی
خوای بس است  -از تاری خ درس بگبید
رجز

رهبان احزاب و تنظیم ها همه ساله به
در هفت ثور  ،شش جدی  ،بیست و هشت دلو و هشت ثور  ،ر
جای کوشش برای درس ر
گرفی از گذشته  ،به رجز خوای می یبدازند.
و امسال ن رب گوی با شکوه تر از سالیان پیش به این کار پرداختند...
عبدهللا عبدهللا رییس اجرای حکومت گفت که جهاد افغانستان در یک صف واحد صورت گرفت و
پیام آن وحدت ملت و دفاع از عقیده و آزادی در کشور بود.
به جناب عبدهللا عبدهللا باید گفت  :شما هنوز بسیار جوان تر از آن هستید که به بیماری فر ر
امویس
دچار شده باشید ...اگر به بیماری فر ر
امویس دچار شده اید چند صد مثال به کار دارید و از چه نوع تا
حافظه تان احیا شود ؟!...
صبغتهللا مجددی نخست ری رییس دولت مجاهدین گفت که جهاد را او نخست ری بار از طریق رادیو
ری رییس علیه ن ربوهای شوروی اعالم کرد .او با اشاره به شورش گروه طالبان گفت که این گروه از آسمان
فرود نیامده ،بلکه از مرز کشور همسایه پاکستان وارد افغانستان یمشود و مردم افغانستان را یمکشد.
جناب مجددی گوی به رغم پ ربی و زه ربی هنوز حافظه شان تا حدی پابرجاست  .ایشان بیج درست
میگویند  .بیل  ،طالبان از آسمان فرود نیامده  ،بل از پاکستان ر
تشیف یم آوردند – درست همان طوری
که احزاب و تنظیم های جهادی و حکومت ناحکومت شان ر
تشیف آورند...
عبدالرب الرسول سیاف ،فرمودند که حکومت وحدت میل در زمینه تام ری امنیت کشور ناتوان است و
باز خواستند تا حکومت برای این کار به مجاهدین فرصت و امکان بدهد -گوی تنظیم ها و احزاب
جهادی در نظام کنوی ر
تشیف ندارند و یا هم در دوره تنظیم ساالری شان بسیار تدب رب و توانای برای
حکومتداری و تام ری امنیت از خود متبارز ساختند!؟...
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*
گوی کسای هیچ حاض نیستند تا از تاری خ درس بگ ربند...
تا از گذشته و از امروز درس های الزم را نگبم گمان نمبود که فردای ما ر
بهب از دیروز و امروز شود.
ر
ر
کسای که به جای ر
اعباف به خطاها و اشتباهات گذشته و ر
گرفی درس های الزم از آن ها در کوشش
انکار و یا ماستمال آن ها اند ،یا با کمبود عقل مبتال اند و یا با کمبود وجدان و فقدان مسوولیت پذیری.
*
هیچ برج و برهه ی از این بحران خون ری جنگ های نی ر
ابت در افغانستان  -از هفت ثور  ،شش جدی و
بیست و هشت دلو گرفته تا هشت ثور  -چ ربی برای افتخار نه دارد.
*
ر
اشتباهای را که پس از خروج ن ربوهای شوروی مرتکب شدیم
به هر رو امروز مهم این است تا ما همان
حال باز با خروج امریکا و متحدانش دوباره مرتکب نشویم.
مهم این است تا امریکا و متحدانش ن رب امروز همان اشتبایه را مرتکب نشوند که شوروی مرتکب شد.
همچنان مهم است تا روسیه و متحدان آن امروز همان اشتبایه را مرتکب نشوند که امریکا پس از خروج
شوروی مرتکب آن شد...
و ضف نظر از این که بیگانه گان چه میخواهند و یا نمیخواهند ،مهم تر از همه این است که هیچ گروه
افغای دسته رتب منافع هیچ بیگانه ی در قطع درخت منافع افغانستان نه شود ...
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تمایالت مخرب در سیاست روسیه در قبال افغانستان

اظهارت مقامات رویس در مورد افغانستان و برج گزارش های دیگر  ،نشان میدهند که سیاست روسیه
در قبال افغانستان در حال تغ رب است -تغ ربی که میتواند منافع میل افغانستان را با مخاطرات جدی
مواجه بسازد.
ضم رب کابولوف نماینده رییس جمهور روسیه در امور افغانستان و مدیر شعبه دوم آسیا در وزارت خارجه
روسیه  ،چند روز پیش ( )15.02.2016در مصاحبه با «سپوتنیک» با ناکارا خواندن مذاکرات چهارجانبه
کنوی گفت « :مسکو به تالش های امریکاییان در باره حل اوضاع در افغانستان نه خواهد پیوست ،اما
آماده است خود پروسه مذاکرات را تشکیل دهد»  -مذاکر رای که به گفته او «به صورت عیت و آگاهانه،
با درنظرداشت منافع تمام دول منطقه ،به شمول روسیه» باشد .و اما ،اگر این گفته دیپلومات روسیه
را با گفته های دیگر وی و ن رب دکتورین نظایم نو روسیه کنار هم بگذاریم ،آن گاه میتوان دید که این
موضعگ ربی وی چه معنا میتواند داشته باشد.
ضمب کبولوف در  ۲۳دسامب سال گذشته در مصاحبه با ر
انبفکس گفت  « :طالبان اکنون در کتله
ر
ر
اسایس شان به گونهجنبش رهایبخش میل عمل میکنند .برای آن ها امریکاییان اشغالگرای اند که کشور
شان را به طور غ ربقانوی اشغال و عنعنات فرهنگ و دیت شان را تهدید میکنند »...؛ او در پاسخ به این
به این پرسش که آیا همانند ارتش آزاد سوریه یمتوان از طالبان در مبارزه علیه داعش به عنوان متحد
استفاده کرد و آیا مسکو طالبان را برای انجام چن ری مبارزه ی طالبان را تشویق یمکند ،گفت :در حال
حاض موثریت اقدامات ارتش آزاد سوریه در قیاس با حمالت هوای روسیه بسیار ر
کمب یمباشد .اما
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افغانستان سوریه نیست و هواپیماهای روسیه ن رب قصد اقدام در این کشور را ندارند .طالبان بدون
راهنمایهای روسیه ن رب به دنبال این موضوع هستند چون احساس یمکنند داعش یمخواهد همانند
آنچه در گذشته القاعده دنبال یمکرد ،از آنها در راستای اهداف فرامیل ،ایجاد خالفت و جهاد جهای
استفاده به عمل آورند .کبولوف در ادامه گفت :طالبان این موضوع را احساس کردند و به این دلیل به
داعش ضبات کامال جدی وارد یمکنند .هم طالبان افغانستان و هم طالبان پاکستان اعالم کردند که
«ابوبکر بغدادی» را به عنوان خلیفه به رسمیت نیمشناسد و داعش را قبول ندارند که این بسیار مهم
است.
به گفته نماینده ویژه رییس جمهور روسیه ،منافع کشورش با طالبان بدون تشویق ن رب به صورت عیت
مطابقت دارد .
کبولوف در بخش دیگری از این مصاحبه ،به وجود کانالهای ارتبایط مسکو با طالبان اشاره کرده و
اظهار داشت :کشورش جانبدار حل و فصل سیایس مشکل افغانستان یمباشد  ،بنابراین روسیه یمخواهد
تا دولت افغانستان ر
حت با مخالفان مسلح خود بدون جنگ و خونریزی مذاکره کند و به مصالحه قابل
قبول دست یابد .برای این باید قطعنامه موجود شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظر گرفته شود.
خوب روشن است که روسیه دید  ،دریافت و ارزی رای خود را در مورد مسایل افغانستان دارد .همچنان
در حال که پاکستان ،ایران ،ایاالت متحده  ،چ ری و یک تعداد کشورهای دیگر با طالبان تماس های
داشی تماس با طالبان نه میتوان بی ر
ر
شب از دیگران نکوهش کرد.
داشته اند ،روسیه را ضف به خاطر
و اما ،تعریف طالبان به حیث گرویه که به صورت «جنبش آزادیبخش میل» عمل میکند  ،در واقع نه
تنها زیر پرسش بردن ر
مشوعیت نظام موجود در افغانستان است  ،بل در تناقض روشن با اصول و
موازین پذیرفته شدهب ری الملل رت قرار دارد که جمهوری فدراتیف روسیه خود را به آن ها متعهد میداند.
همچنان این تعریف در تناقض با مواضع و سیاست اعالم شده روسیه در قبال افغانستان است.
چنان که روشن است عملیات امریکا و متحدان آن برای رسنگوی رژیم طالبان و ن رب تشکیل ایساف با
مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد و رای موافق روسیه صورت گرفت .تمام قطعنامه های بعدی
شورای امنیت ن رب با رای موافق روسیه صادر گردیدند .روسیه در روند بن و کنفرانس های ب ری الملیل
به ارتباط بازسازی افغانستان حضور داشت  .روسیه برای امریکا و اعضای ناتو جهت انتقاالت نظایم
از طریق قلمرو خود تسهیالت فراهم ساخت .همچنان روسیه با پول امریکا برای تجه رب قوای هوای
هلی ر
کوپبهای نظایم فروخت .روسیه ابراز آماده یك کرده بود تا در بازسازی  140پروژه ی كه به همکاری
شوروی وقت در افغانستان ساخته و نیاز به بازسازی داشت  ،ر
اشباک نموده و همچنان در برنامه های
ر
ساخی راه آهن در افغانستان ن رب سهم بگ ربد.
استخراج معادن  ،اعمار بندهای آب و
ر
سبدن
وقت برنامه انتقال مسوولیت امنی رت مطرح شد ،روسیه برنامهخروج ن ربوهای امریکای و ناتو و ی
کامل مسوولیت امنی رت به قوای افغای را پیش از موقع دانسته و بر این نظر بود که این برنامه به جای
سه سال حد اقل به پنج سال نیاز دارد.
حال از روسیه میتوان پرسید که چرا همه چ رب از براندازی طالبان به واسطه امریکا و متحدان آن تا روند
بن و تشکیل نظام نو در افغانستان و حضور امریکا و ناتو در افغانستان و امضای پیمان های امنی رت میان
ً
کامال ر
مشوع و در مطابقت با اصول
افغانستان با برج متحدان ب ری الملیل آن تا دیروز از نظر روسیه
و موازین پذیرفته شده ب ری الملیل بود و امروز طور دیگر است! ؟...
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*
روشن است که با آغاز بحران اوکرا ریی و ادغام شبه جزیره کریمیا به قلمرو روسیه  ،واکنش غرب به
این ارتباط و از جمله اعمال تحریم های اقتصادی از سوی غرب علیه روسیه  ،روابط میان روسیه و
غرب متشنج گردید و مساله سوریه و اوضاع پ ربامون آن کشور بر شدت این تشنج افزوده است .
روشن است که در دکتورین نظایم نو روسیه که سال گذشته به امضای رییس جمهور والدیم رب پوت ری
رسید  ،ناتو به حیث خطر برای امنیت میل روسیه تعریف شده است.

نیاز نیست تا به مقامات روسیه در مورد پیشینیه مناسبات دو کشور و فراز و نشیبهای دراماتیک و
تراژیک آن توضیح داد -مقامات روسیه در این مورد به حد کاق میداند.
نیاز نیست تا به امریکا و غرب در این مورد گفت که سیاست پس از خروج ن ربوهای شوری از افغانستان،
غری در این مورد به حد کاق میداند.
چه گونه بود و به کجاها و چه ها انجامید -مقامات ر
و اما ،افغانستان به حیث کشوری که در دههپایای جنگ رسد به خون ری ترین میدان مقابله میان ر
«رسق»
و «غرب» مبدل شد  ،این حق را دارد تا از روسیه وهمچنان غرب بخواهد تا اشتباهات گذشته را در
افغانستان و به ارتباط افغانستان دوباره تکرار نکنند.
**
افغانستان امروز اگر روابط نزدیک با امریکا و غرب دارد ،ر
نایس از نیازمندی های است که دارد-امریکا و
متحدان غری اش بزر ر
گبین تمویل کننده گان پروژه های بازسازی در افغانستان بودند و هنوز ن رب هستند.
ر
غری آن خریداری
متحدان
و
کا
ی
امر
پول
با
افغانستان
مسلح
ی
قوا
نو
ات
ب
تجه
و
حات
ی
تسل
تمام
همچنان
ر
ر
شده اند  .امروز ن رب بدون کومک امریکا و غرب افغانستان قادر نیست تا مصارف روزمره قوای مسلح
خود را تام ری کند.
روسیه اگر امکان آن را نه داشت و یا نه خواست در بازسازی افغانستان سخاوت غرب و یا حتا
هندوستان را داشته باشد  ،کم از کم درایت آن را دارد تا بداند که افغانستان به کومک های غرب در
مرحلهکنوی تا چه حد نیازمند است .افغانستان پیوسته از روسیه ن رب تقاضای کومک کرده است .و اما،
در یگ دو سال اخ رب ن رب همه تقاضاهای افغانستان برای کومک روسیه در تام ری تسلیحات و تجه ربات
ً
عمال با جواب رد دیپلوماتیک مواجه شده است:
قوای مسلح افغانستان و به خصوص قوای هوای ،
روسیه حاض است تا این تسلیحات و تجه ربات را به صورت محتاطانه و در برابر پرداخت قیمت در
اختیار افغانستان بگذارد .در حال که روسیه خوب میداند افغانستان امکان مال برای این کار نه دارد.
همچنان روسیه از زبان هم ری آقای کبولوف بیان کرده بود که تسلیح و تجه رب قوای مسلح افغانستان
در حوزهمسوولیت امریکا و ناتو است.
***
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به هر رو  ،تعریف طالبان به حیث گرویه که به صورت «جنبش رهای بخش میل» عمل میکند از زبان
نماینده خاص رییس جمهور پوت ری برای افغانستان ،گزارش های برج منابع در مورد دادن تسلیحات
و حتا آموزش و اطالعات برای طالبان به خصوص در شمال افغانستان از سوی روسیه را میتواند قابل
باور بسازد .حتا برج منابع در مورد دریافت مداریك سخن گفته اند که نشان دهندهکومک روسیه به
سقوط کندز در دست طالبان در سال گذشته است  .اگر گریم روابط روسیه با پاکستان را ن رب مدنظر
بگ ربیم ،در آن صورت یی بردن به ابعاد دیگر مساله ن رب دشوار نیست .این همه نشان میدهد که روسیه
میخواهد برای امریکا و غرب در افغانستان مزاحمت ایجاد کند -حتا اگر این مزاحمت به قیمت بروز
یک بحران خونی رنب و نابودی آور برای افغانستان ن رب باشد .این همه چ ربی نیست جز سییل بر روی
آنای که به رغم خطاهای کرمل ری در گذشته ها ،در مرحله کنوی به نقش سازنده روسیه در افغانستان
امیدوار بودند .این که روسیه خواهد توانست با دادن امتیازات به طالبان و پاکستای ها به اهداف خود
برسد یا خ رب گپ دیگری است .همچنان در این جای شک و تردید بسیار وجود دارد که روسیه بتواند
سیاست هندوستان و چ ری را در قبال افغانستان در مس رب منافع و برنامه های خود سوق بدهد.
در این شگ نیست که به عالوه طالبان روسیه ابزار های دیگری ن رب برای ایجاد مزاحمت برای امریکا در
ر
ساخی افغانستان به میدان تقابل یک ناگزیری نیست
افغانستان در اختیار دارد .و اما ،برای روسیه مبدل
 ،یک انتخاب است  .روسیه این انتخاب را ن رب دارد تا به جای تقابل با امریکا و غرب مانند گذشته به
انتخای است که مقامات پیش ری و
همکاری جهت تام ری صلح و امنیت در افغانستان یببدازد -این همان
ر
کارشناسان امریکا و روسیه در جوالی سال پار در کنفرانس دارتموت آن را به صالح هر دو طرف و به
نفع افغانستان و صلح و امنیت منطقه دانستند .دور از احتمال نیست که اظهارات کبولوف و برج
اقدامات در هماهنگ با آن در راستای نوع باج خوایه روسیه از امریکا ن رب باشد .و اما ،اگر هم روسیه به
یک سیاست سازنده در مورد افغانستان برگردد ،باور کردن آن با حضور کبولوف در مقام کنوی اش
برای افغان ها قابل باور نه خواهد شد .اگر روسیه بخواهد از تکرار خطاهای گذشته اجتناب ورزد ر
بهب
است به جای یک کارمند اسبق یك رج ری که بیوگراق اش با خطاهای گذشتهکرمل ری در افغانستان گره
خورده است ،یک دیپلومات ورزیده را به حیث نمایندهخاص در امور افغانستان توظیف کند.
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امروز کابل را باز خون ی
ی و ماتم زده ساختند

در حمله انتحاری امروز در کابل  ۲۸کشته شده و  ۱۸۲تن زخم برداشتند.
این که از اعمال دشمنان ددمنش خشمگ ری شویم حق ما است.
این که دشمنان ددمنش و پیشتیبانان و همکاران شان را محکوم کنیم حق ما است.
ر
کاست های نظام و مسووالن نظام در مبارزه با دشمنان افغانستان انتقاد کنیم  ،حق ما است.
این که از
عبت انگ رب چند دهه جنگ را نه باید فراموش کنیم.
و اما  ،تجربه ها و درس های ر
یک جنگ اعالم ناشده علیه افغانستان جریان داردُ .بعدهای سیایس و روای جنگ اعالم ناشده را
فراموش نه باید بکنیم .موضعگ ربی و واکنش ما باید طوری باشد که صفوف مدافعان افغانستان را
ر
گسبده تر  ،محکم تر و موثر تر بسازیم و دشمن را تضعیف کنیم و نه این که ناخواسته از روی احساسات
و سطج نگری به آسیاب جنگ روای دشمنان آب بریزیم.
در افغانستان جنگ جریان دارد – یک جنگ تحمییل و ویرانگر  .برایند این جنگ از پیش مع ریی و
طالت و یا تنظیم
تضم ری شده نیست؛ برایندهای احتمال این ها اند  :سقوط به گذشته های فاجعه بار ر
ر
داعیس؛ یا
ساالری با عواقب و نتایج به مراتب فاجعه بار تر از گذشته ؛ سقوط در دوزخ نابودی آور
دفع و رفع مخاطرات  ،غلبه بر بحران و گشایش راه به سوی آینده مطلوب ممکن...
پرسش بود و نبود تنها یک پاسخ دارد .نجات ر
کشت رسنوشت جامعه و وطن از توفان ویرانگر و رسانیدن
مشبک افغای ما باشد -هدف ر
بهب باید هدف ر
آن به ساحل امن و گشایش راه برای فردای ر
مشبک همه
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کسای که آرزومند بقای افغانستان اند  .تحلیل و ارزی رای ما اوضاع و سیاست ها و کارکردهای حکومت
و برخورد ما نسبت به دولت  ،دولتمداران و همه عناض موثر شامل در معادله مرکب قدرت و تعریف
ما از دوست و دشمن نب باید از موضع همی هدف ر
مشبک افغای باشد.
ر
ر
عبت انگ رب گذشته را بیاد بیاوریم و حرف ها و پیشداوری های ساده لوحانه گذشته را
تجربه های تلخ و ر
به یاد بیاوریم  -به یاد بیاوریم و درس بگ ربیم و هوشیارانه عمل کنیم.
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با سیل خشم و لعنت نه میتوان به مصیبت پایان داد

واکنش های دیروزی به حمله تروری ر
ست
طالبان -شبکه حقای در کابل مسایل جدی
را پیش چشم ما قرار میدهند .واکنش ها به
صورت عموم حایک از خشم  ،رسدرگیم ،
بیچاره یك و نومیدی از حکومت بودند .نکته
ر
مثبت همانا ابراز همبسته یك با قربانیان و مصدومان و آماده یك گسبده مردم برای اهدای خون به زخیم
ها بود .شگ وجود نه دارد که اگر امکانات و زمینه های دیگر ن رب وجود میداشتند ،مردم حاض بودند تا
به عالوه اهدای خون به کارهای سازنده دیگر ن رب یببدازند.
مردم حق دارند تا بر طالبان و گروه های تروری ر
ست دیگر خشمگ ری باشند .مردم حق دارند از ناتوای
حکومت برای جلوگ ربی از اعمال تروری ر
ست دشمن ،خشمگ ری و ناراض باشند .و اما باید روشن ساخت
که اگر تمام دشنام ها و لعنت ها را نثار «ع ری» و «غ ری» و «طالب» و «مالب» و «مجاهد» و «داعش»
و «ماعش» و «پاکستان» و «ناپاکستان» و تمام «دنیا و مافیها» کنیم  ،مشکل ما حل نه خواهد شد.
تجربه نشان میدهد و ثابت میسازد که ما افغان ها برای ختم مصیبت جاری نه باید چشم به راه اقدامات
خبخواهانه بیگانه گان باشیم ؛ نه باید چشم به راه ر
اسبحام پاکستان و دیگر دشمنان افغانستان باشیم؛
ر
نه باید چشم به راه رس عقل آمدن طالبان و تروریستان دیگر باشیم؛ نه باید امیدوار باشیم که مافیای
مواد مخدر ،چپاولگران معادن  ،زمینخواران و عناض و حلقات هنجارگریز دیگری که از بحران و تداوم
آن سود می ربند ،از رس خ ربخوایه دست از جرم و جنایت و سنگ اندازی بر رس راه استقرار حاکمیت
قانون و توانا شدن دولت دست بکشند.
باید روشن و بدون هرگونه ابهام گفت که مصیبت تنها در ناتوای حکومت و دولت ناتوان نیست؛ نبود
بدیل ر
بهب رخ دیگر مصیبت است.
ما زمای دارای حکومت و دولت توانا شده میتوانیم و توانای برونرفت از بحران را کسب کرده میتوانیم
ر
کاست های خود مان را بشناسیم و رفع کنیم – این «ما» مجموع جامعه را احتوا میکند
که ناتوای ها و
به شمول من  ،تو  ،او و...
از ماست که بر ماست!
تا «ما» توانا نشویم روزگار ما چن ری خواهد ماند که است.
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گذشته را با هیچ هیاهوی نیم توان تغب داد
با هیچ هیاهو در مورد گذشته  ،نه میتوان
تاری خ را تغ رب داد .از تاری خ تنها میتوان
آموخت -به ررسیط که آن را تمام حجم و
بدون پیشداوری مطالعه و تجزیه و تحلیل
کنیم.
عبت کلیدی تاری خ چند دهه اخ رب
درس و ر
با توجه به وضعیت کنوی این است که
نه باید به طرف «۹ثور» رفت و به آن اجازه وقوع داد.
کسای که به جای ر
اعباف به خطاها و اشتباهات گذشته و ر
گرفی درس های الزم از آن ها در کوشش
انکار و یا ماستمال آن ها اند ،و بدتر از آن حتا به آن افتخار هم میکنند  -چنان که امروز یک بار دیگر
کردند -یا با کمبود عقل مبتال اند و یا با کمبود وجدان و فقدان مسوولیت پذیری.
دهه های گذشته یاد هیچ کیس نرفته است.
دستاوردهای یک و نیم دهه اخ رب به هیچ وجه تحفه تنظیم ساالران و جنگ ساالرای نیست که کابل را
ویران کردند و در هیچ جای حداقل کفایت ادارهخوب را در دوره تنظیم ساالرای از خود نشان داده
ر
کاست ها و بیماری های کشنده یک و نیم دههاخ رب به یق ری که محصول وجود و
نه توانستند  -و اما،
حضور آنان در نظام است.
هنوز تا فرصت است باید عقل و جسارت عبت ر
گرفی از گذشته را یافت .تا از گذشته و از امروز درس
ر
ر
های الزم را نگ ربم گمان نم ربود که فردای ما بهب از دیروز و امروز شود.
با درس گ ربی از گذشته و امروز باید بذری بکاریم و از آن دلسوزانه پاسداری کنیم که بهار واقیع و دارای
دستاوردهای پربار و پایدار برای بهروزی مردم و وطن ما بیاورد.
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ی و اباس ی
دادخوایه و یک قدم فراتر از دادخوایه برای اباس ی
ی ها

آدم ربایان ربایان اباس ری ځاج نوجوان چهارده ساله را ربوده و سپس او را به قتل رسانده اند.
امنیت میل اعالم کرد که آدم ربایان را دستگب کرده است .ویدیوی از ر
اعبافات آدم ربایان در صفحه
ر
رسیم فیسبوک امنیت میل ر
منتش شده است .آدم ربایان گفته اند که جسد این کودک را در منطقه چنار
کییل ولسوال خاک جبار کابل دفن کرده بودند.
این کودک پنج ماه پیش از منطقه کارته نو شهر کابل ربوده شده بود.
آدم ربایان با بریدن یک انگشت دست اباس ری و فرستادن آن برای خانوادهاش ،برای رهای او درخواست
یکصد هزار دالر کرده بودند.
سبده شد .امروز هم شماری از
دیروز جسد این نوجوان نامرداد از سوی خانوادهسوگوارش به خاک ی
نهادها و فعاالن جامعه مدی در گردهم آی خواهان اشد مجازات برای رباینده گان و قاتالن اباس ری
شدند.
البته که رباینده گان و قاتالن اباس ری باید محاکمه و مجازات شوند.
البته که احتمال غفلت وظیفوی مسووالن ارگان های ذیربط در نجات جان اباس ری باید مورد برریس قرار
بگ ربد.
البته که برای اباس ری باید سوگوار بود و با خانواده اش ر
غمشیگ کرد.
و اما ،دادخوایه برای اباس ری را نه باید تنها به خواست اشد مجازات برای رباینده گان و قاتالن وی
محدود کرد.
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همچنان دادخوایه برای اباس ری را نه باید تنها به خواست برریس در مورد احتمال غفلت وظیفوی از
سوی پولیس محدود کرد.
باید پرسید پولیس  ،ارگان های کشف و مجموع دستگاه حفظ نظم و امن عامه چرا این همه ناتوان
است؟!
باید پرسید چرا این همه جنایت در جامعه اتفاق یم افتد؟!
باید پرسید چه گونه ممکن است تا با وجود این همه مال  ،مولوی  ،مسجد و مدرسه ؛ با وجود این
همه معلم و مکتب و استاد و دانشگاه – پوهنتون ؛با این همه رسانه و ژورنالیست و روشنفکر و فرهنگ؛
با این همه نهاد مدی و فعاالن مدی و مدافعان حقوق ر
بش و  ...با این همه ادعا ها در مورد اسالم و
مسلمای  ،با این همه ادعا در مورد غ ربت و عزت افغای و  ...این همه مجرم و جنایتکار داریم ؟!
و یک ردیف طوالی پرسش ها در مورد وضعیت جامعه و دولت را باید مطرح کرد...
وقت متهمان به ارتکاب جنایات ضد ر
باید فکر کرد که ر
بشی بر روی سینه مردم با افتخار راه بروند و خود
را قهرمان جا بزنند ؛ ر
وقت دزدان بزرگ دارای های عامه و مهره های مافیای نه تنها در صدر جامعه قرار
ر
وقت که دولت در درون خود
داشته باشند  ،بل با عناوین بلند باال مورد ستایش ن رب قرار بگ ربند ؛
وقت که عالی ربین مقامات ر
حاکمیت قانون را تطبیق کرده نه تواند و ر
دولت در برابر عناض رسکش و قانون
شکن در درون دستگاه دولت کاری کرده نه تواند  ،مگر میتوان انتظار داشت که چن ری ر
دولت حاکمیت
قانون در جامعه را تطبیق کند و آیا بدون حاکمیت قانون استقرار نظم و امن عامه و مبارزه با جنایات و
جنایتکاران و شبکه های حمای رت آنان ممکن است؟!
و باید دید چرا چن ری است...
و یک ردیف پرسش های مهم دیگر که برای برچیدن عوامل و زمینه های جرم و جنایت در جامعه باید
در مورد شان فکر کرد...
با شاخه بری نه میتوان جنایات را از میان برد -عوامل و زمینه های بروز جنایات را باید شناخت و برچید.
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 ۱۶یم ۲۰۱۶

اختالف را نه میتوان با تقابل حل کرد

از مسایل دیگر و جزییات که بگذریم و از حق که نگذریم:
از این که تظاهرات امروز به خ ربگذشت باید خوشحال باشیم؛ هم از تظاهرکننده گان و هم از ن ربوهایامنی رت باید سپاسگزار باشیم که همه چ رب به خ رب گذشت
به واکنش معقول رییس جمهور ن رب باید ارج نهادتظاهر کننده گان گپ خود را گفتند و رییس جمهور هم شنید و پاسخ شایسته ارایه کرد.
حال باید برای حل اختالف به میکان ربم های دیموکراتیک رجوع کرد .ر
وقت روی یک مساله اختالف وجود
وقت روی یک تصمیم ر
دارد  ،ر
اعباض وجود دارد ،راه حل آن مذاکره است.
وقت روی یک تصمیم ر
وقت روی یک مساله اختالف وجود دارد  ،ر
ر
اعباض وجود دارد ،راه حل آن مذاکره
است.
روی مس رب خط برق  ۵۰۰کیلووات ترکمنستان به افغانستان  ،اختالف پیش آمده است .گرویه از
هموطنان در مورد انتخاب مسب سالنگ ر
اعباض دارند.
ر
عده ی مدع شدند که گویا رییس جمهور غت در مورد انتخاب مس رب سالنگ به جای مس رب بامیان
تصمیم گرفته است.
بر اساس حکم مورخ یکشنبه ۲۶ ،ثور ریاست جمهوری کمیسیوی که در ترکیب آن نماینده گان
ر
معبضان ن رب وجود دارند برای برریس مساله توظیف گردیده است تا یط ده روز همه اسناد را مطالعه
و یافتههای خود را با ارایه پیشنهادهای مشخص به منظور حل جنجالها ،تا ده روز دیگر به
ریاستجمهوری بفرستد .بر اساس همی حکم «پروسه اجرای و تدار ر
کای مرتبط به پروژه ،تا روشنشدن
ر
نتایج کمیسیون موظف ،به حالت تعلیق قرار » داده شد.
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همچنان دیشب رییس جمهور در دیدار با اعضای شورای میل گفت که این تصمیم سه سال پیش گرفته
شده است نه توسط حکومت کنوی .وی همچنان گفت که این تغ ریب به پیشنهاد اسماعیل خان وزیر
آن وقت وزارت انرژی و آب و منظوری مارشال فهیم معاون اول رییس جمهور آن وقت صورت گرفته
است .در یط سه سال اخ رب رسوی مس رب سالنگ تکمیل و پروژه از نظر فت آماده گردیده تا اجرای آن
آغاز شود .رییس جمهور همچنان اعالم کرد که تمام اسناد مربوط به پروژه را به ولیس جرگه میفرستند.
باید به کمیسیون فرصت داد تا با بریس اسناد و مدارک چند و چون مساله را روشن ساخته و پیشنهادی
برای حل اختالف ارایه کند.
پارلمان بهعنوان مرجیع که از تمام مردم افغانستان نماینده یك یمکند ،باید اسنادی را که حکومت
یمفرستد ،مورد برریس قرار دهد .در پارلمان تمام سیاستمدارای که به نحوی با بحران مس رب توتاپ مرتبط
اند ،نماینده دارند .پارلمان باید اسناد و مدارک را برریس کند و ببینند که به چه دلیل در آن زمان ،مس رب
سالنگ در نظر گرفته شد.
ً
ر
ر
منطف را نپذیرفت ،طبعا ادامه
منطف نه داشت و اگر حکومت خواستهای
اگر تغ ریب مس رب  ،دالیل
ر
اعباض مدی ر
مشوعیت کسب خواهد کرد .و اما ،رد میکان ربم های دیموکراتیک و قانوی حل اختالف،
مشوعیت و هم منطق ادامه ر
هم ر
اعباض را با پرسش های جدی مواجه خواهد ساخت.
وضعیت افغانستان نیاز به توضیح نه دارد .همه آن را میدانیم .همچنان میدانیم که برگزاری حرکت
ر
اعباض در جاده های کابل با چه چالش های امنی رت میتواند مواجه شود.
همچنان نه باید فراموش کرد که به جوش آوردن احساسات فرقه گرایانه موافق و مخالف روی هر
مساله ی که باشد در لحظات و ررسایط حساس چه نتایج و پیامدهای میتواند داشته باشد .از این موج
سواری های بیباکانه شاید آنای که اغراض معیت را دنبال میکنند بهره جوی بکنند ،و اما این کار با منافع
و مصالح همه گای مردم افغانستان از هر ر
جهت مغایرت دارد .تجربه های گذشته های نه چندان دور
نشان داده است که چن ری کاری چه گونه میتواند به فاجعه منتج شود -فاجعه ی که تر و خشک را یکجا
بسوزاند...
*
اختالف را به هیچ وجه نیم توان از طریق تحکم و ضب االجل حل کرد .اختالف را نه میتوان در
ً
راهپیمای های جاده ی و ر
اعباض حل کرد .راه حل الزما تنها این نیست که یک طرح یک جانب یا جانب
دیگر دربست پذیرفته شود .باید امکانات طرح های بدیل را ن رب از نظر نینداخت.
ر
شناخی و پذیرش اصل رشد متوازن کشور یک اصل ارجمند است .رشد متوازن یک اصل
به رسمیت
ر
بنیادی برای تام ری عدالت اجتماع است .وقت دولت میبیند و میگوید که برج مناطق کشور عقبمانده
تر و یا بسیار عقبمانده تر از سطح عمویم رشد کشور اند  ،پس دولت باید به رشد رسی ر
عب این مناطق
ً
توجه بکند -عمال و به صورت موثر و محسوس توجه بکند .این به نفع تمام کشور و جامعه به حیث
کل است.
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مناطق مرکزی افغانستان از نظر اقتصادی از شمار عقبمانده ترین مناطق افغانستان است .یط یک و
نیم دهه اخ رب ن رب توجه الزم به رفع این عقبمای نه شده است .مردم مناطق مرکزی افغانستان ،حق
ر
عدالتها نگران باشند ،آنان حق دارند که خواستار توسعه مناطقشان
دارند که نسبت به تداوم ری
باشند .برق و روشنای حق مسلم مناطق مرکزی است.
برق هم در صورت انتخاب مس رب سالنگ و هم در صورت انتخاب سالنگ به بامیان م ربسد.
ر
صوری هم که بالفرض مس رب سالنگ نهای شود ،میتوان با اختصاص پروژه های انکشاف اقتصادی-
در
اجتماع دیگر به بامیان و مناطق مرکزی افغانستان مساله توجه به رشد این مناطق را حل کرد.
**
نسخه آماده ی برای برونرفت از وضعیت ناگوار موجود گشایش راه به سوی آینده مطلوب وجود
نه دارد .مبارزه برای رفع مباث عقبمای های قرون و مبارزه برای تامی ر
ترق  ،دیموکرایس  ،همبسته یك
ر
ر
و عدالت اجتماع  ،یک شبه میش شده نه میتواند .باید در این راه با خونشدی  ،دلگریم  ،بردباری و
آینده نگری پیگ ربانه مبارزه کرد و دچار هیچ نوع افراط و تفریط و توهم نشد؛ آنای که نسخه های درمان
ً
فوری ارایه میکنند میتوانند ما را فورا به سوی پرتگاه فاجعه های نابودی آور رببند...
میدان مبارزه صادقانه برای عدالت و بهروزی اجتماع  ،میدان دشنامگوی  ،اهانت  ،تبارست ربی و ن رب
میدان هیچگونه افراط گرای و گزافه گوی نیست.
مشوع است – ر
طرح خواست های گرویه و مبارزه قانوی برای تحقق آن ها امر ر
مشوط به آن که این
خواست ها خالف منافع مصالح همه گای نباشند.
ر
منطف  ،مسالمت آم رب
خواست گرویه باید در چهارچوب منافع و مصالح همه گای و در فضای آزاد ،
و سالم مورد ارزی رای قرار بگ ربد و در یک تعامل دیموکراتیک اجتماع در مورد شان تصمیم گرفته شود.
تعصبات  ،پیشداوری ها ،دیدگاه ها و برخورد تحق رب آم رب فرقه گرایانه در جامعه در سطح خطرنایک
وجود دارند .این به ضر تمام کشور و به ضر تمام جامعه است .ما باید بر این وضعیت ناگوار فایق
بیاییم -هر چه زودتر همانقدر ر
بهب.
هر گروه اجتماعت که احساس میکند مورد تبعیض قرار گرفته حق دارد علیه تبعیض ر
اعباض بکند و
ر
خواهان رفع تبعیض شود.
ر
شناخی اصل برابری شهروندان در برابر قانون یک اصل ارجمند است  .و اما ،این برابری
به رسمیت
ر
حقوق ر
وقت معنا مییابد که فرصت های برابر برای شهروندان جهت استفاده از این حقوق ن رب فراهم
شود .در غ رب آن برابری اگر تنها درج قانون شود و شهروندان فرصت های برابر برای استفاده از حقوق
شان نداشته باشند ،این نوع برابری تنها برای تز ریی کاغذ و قانون خواهد بود .این را ن رب میدانیم که فراهم
ر
ساخی فرصت های برابر برای استفاده از حقوق قانوی یک شبه میش شده نیم تواند .مهم این است
عب  ،متوازن تر و ر
که ما این اصل را بپذیریم و در راه تامی آن حرکت بکنیم -هرچه رسی ر
گسبده تر همانقدر
ر
ر
بهب .این به نفع تمام کشور و جامعه به حیث کل است.
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فرقه گرای برای تمام کشور و جامعه گرایش بسیار خطرناک است .فرقه گرای ایدز ذهت و روای است
– بیماری که مانع تجمع ،تشکل و توانا شدن نبوهای هوادار ر
ترق  ،دیموکرایس  ،همبسته یك و عدالت
ر
اجتماع و به درازا کشیدن بحران ،تشدید محرومیتهای و رنج های توده های میلیوی مردم و تقویت
عناض چپاولگر ،فاسد و قانون شکن میشود ،.فرقه گرا چه پشتون باشد ،چه تاجیک  ،چه هزاره و چه
ً
اوزبیک و یا برخاسته از هر تبار دیگری  ،یک خطر است – هم برای تباری که ظاهرا خود را مدافع منافع
ر
صداقت که از عدالتخوایه
آن وانمود میسازد و هم برای تمام جامعه .به هم ری جهت با همان جدیت و
پشتیبای میکنیم ،باید با هر گونه فرقه گرای ن رب مبارزه کنیم -این دو رخ یک سکه واحد اند.
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ٔ
جشن بهره برداری رسیم از پروژه سلما

بهره برداری رسیم از بند سلما که «بند
ر
دوست افغانستان – هندوستان» نامیده
شده ،امروز با فشار دادن دکمه توسط
رییس جمهور غت و صدر اعظم ناریندرا
مودی آغاز شد.
کار ساختمان این بند در زمان رییس
جمهور داوود در سال  ۱۳۵۵آغاز و پیشبیت گردیده بود تا در سال  ۱۳۶۱خورشیدی به بهرهبرداری
سبده شود .آن زمان ،قرار بر این بود تا این پروژه با ضف هفتاد و چهار میلیون دالر ،ساخته شود .قرار
ی
بود  ۵۵میلیون به صورت قرضه از سوی دولت عربستان سعودی پرداخته شود و بقیه از بودجۀ دولت
افغانستان تأم ری گردد.
و اما هیوالی جنگ نه تنها کار این پروژه زیربنای و حی رای را متوقف کرد  ،بل بسیاری از زیربناهای
افغانستان را ن رب با خاک یکسان کرد.
هندوستان که از سالهای  ۱۳۵۱تا  ۱۳۵۵خورشیدی ،نقش مهیم در انجام مطالعات فت دربارۀ بند
سلما داشت ،در سال  ۱۳۸۴خورشیدی بر اساس موافقتنامۀ رسیم ب ری دولتهای دوکشور  ،متعهد
شد تا بند سلما را بر اساس کومک بالعوض بسازد.
کار اعمار بند توسط هندوستان در سال  ۲۰۰۶آغاز گردید -کاری که باید در سه سال به پایان م ربسید و
آن هم با مصارف نزدیک به صد میلیون دالر .و اما ،مساییل بروز کردند که هم سبب تاخ رب در اکمال
پروژه و هم افزایش مصارف آن به  ۳۰۰میلیون دالر گردید.
ر
حمالی بر محافظان این پروژه صورت گرفت و ن رب توطیه های برای تخریب این پروژه کشف
چندین بار
و خنثا شدند .هیچ کیس مسوولیت این حمالت را برعهده نگرفت.
ر
ساخی این پروژه و ایران به دلیل اقتصادی از
پنهان نیست که پاکستان به دلیل نقش هندوستان در
کامی رای این پروژه ناخشنود اند .پاکستان به صورت رسیم و علت در این مورد واکنش نشان نه داده  ،و
ً
ً
اما ایران نگرایاش را رسما و علنا بیان کرده است .
رییس جمهور غت در بیانیه خود با یادآوری از پیشینه تاریج و روابط همه جانبه و ر
گسبده افغانستان
ر
دوست افغانستان و هند آغاز سلسله ی
و هندوستان و با امتنان از کومک های آن کشور گفت « :بند
از بندهای آبگردان است که ساخت آن ها را روی دست داریم تا دیگر والیات ما ن رب هم برق داشته
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باشند و هم آب و هم نان وکار .آب خود را با رعایت قواعد ب ری الملیل مهار یم کنیم تا خانه و زم ری مردم
خود را از سیالب های ویرانگر نجات دهیم».
رییس جمهور غت گرچه از پاکستان نام رنبد و اما یادآوری و امتنان از نقش مثبت ،سازنده دوستانه
هندوستان میتواند پیام غ رب مستقییم ن رب عنوای پاکستان -کشوری که به افغانستان جهل ،افراطگرای،
ترور  ،جنگ و ویرای صادر یم کند -ر
تلف شود .آقای غت همچنان گفت که دو کشور هند و افغانستان،
ر
مهمبین هبشان خراب کردن ،و پیام ویرای فرستادن است ،مسئولیت دشوار
"بر خالف یک عده که
ر
آباد کردن را به دوش گرفتهایم ،تا به هدف مشبک ،امحای فقر نایل آییم".
آقای ناریندار مودی صدراعظم هندوستان در این مراسم گفت" :امکانات هند ممکن است محدود
باشد ،ول تعهد هند [به افغانستان] حد و مرز نه دارد .منابع ما ممکن است کم باشد ،اراده ما فراتر از
محدویتها است".
او افزود که تعهد هند همانند تعهد سایر کشورها دارای محدودیت زمای نیست.
ر
گسبش ناآرایم این عرص ،جهانیان
آقای مودی با اشاره به نا آرایمهای جهای گفت که در دوران
نه میتوانند مبارزه مردم افغانستان را برای دفاع از خود و جهان نادیده بگ ربند.
او به مقامات افغان تعهد کرد که هند افغانستان را فراموش نه خواهد کرد و از این کشور رو نه خواهد
گردانید.
ر
دوست شما مایه افتخار و تعب رب رویای شما وظیفه ما است".
او گفت" :
*
این بند نه تنها یمتواند آب کاق برای دوصد هزار جریب زم ری را تأم ری کند بل همچنان با تولید ۴۲
مگاوات برق ،ر
بخیس از برق مورد نیاز شهر هرات و چهار ولسوال مس رب چشت تا شهر هرات را ن رب تام ری
کند .و اما ،افغان ها افتتاح این پروژه را به حیث یک پروژه محیل نه  ،بل به حیث یک پروژه حایز اهمیت
ر
خویس و
میل استقبال کردند .در چند روز اخ رب نه تنها فضای هرات ،بل فضای تمام افغانستان پر از
امید است -امید برای آبادای  ،امید برای استفاده از منابع میل ،امید برای فردای ر
بهب و رسیدن به صلح
و رفاه.
افغانستان دارای منابع رسشار طبییع و از جمله منابع وافر برای تولید انرژی است.
افغانستان به صورت بالقوه ظرفیت آن را دارد تا سالیانه  ۳۱۰۰۰۰میگاوات برق تولید کند و میلیاردها
دالر از صدور برق عاید داشته باشد  ،در حال که اکنون برای وارد کردن برق از ایران ،ترکمنستان،
اوزبکستان و تاجیکستان سالیانه  ۲۰۰میلیون دالر مرصف میکند!...
مبمکعب آب خود ضف  ۲۰میلیارد ر
افغانستان از  ۷۵ملیار ر
مب مکعب آن را استفاده یمنماید و بقیه
نصیب کشورهای همسایه میشود! ...
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افغانستان تنها از منابع رآی میتواند پنج برابر ضوریات داخیل کنوی خود برق تولید کند.
ر
نشسی نخست ری پرژه زیربنای بزرگ در این راستا یط چهار
آگایه بر هم ری ظرفیت های بالقوه و به ثمر
دهه اخ رب ،سبب شده تا افتتاح بند سلما ،فضای شبیه جشن میل را در رسارس افغانستان ایجاد کند .از
این جهت میتوان با این گفته آقای ناریندرا مودی توافق کرد که این بند تنها برق تولید نیم کند بل برای
آینده افغانستان ،خوشبیت و اعتماد را به بار یم آورد .
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 ۵جنوری ۲۰۱۶

عطا محمد نور و مخالفانش و خطر ی ی
ثبای در شمال
ر

این روشن است که آقای عطا محمد نور هم طرفدارای دارد و هم مخالفای.
مخالفان در تظاهر رای که دیروز (شنبه  ۱۵جوزا) در شهر مزار ررسیف برپا کردند ،رسپرست والیت بلخ را
متهم به سوواستفاده  ،اعمال تبعیض و عدم رعایت قانونیت و عدالت اجتماع کردند و خواهان برکناری
وی از والیت بلخ شدند.
هواداران آقای نور معتقدند که بلخ از امن ترین والیات و دارای دستاوردهای چشمگ رب در بازسازی است.
آنان نقش آقای نور را در تام ری امنیت و بازسازی  ،بارز یم دانند.
ً
ر
منتششده اند که در ادعا شده آقای عطا
همچنان قبال فهرست های طوالی از ملکیت ها و دارای های
محمد نور با سوو استفاده از مقام خود به حیث وال به دست آورده است .ادعا شده که آقای عطا
محمد نور میلیون ها دالر ملکیت و رسمایه دارد .و اما ،آقای نور خود میگوید که بیش از پنج میلیون
دالر ثروت و رسمایه نه دارد)۱(.
ً
معتب ب ری الملیل ن رب در مورد آقای نور وجود دارند که طبعا آقای نور همه
گزارش های متعدد از منابع
ر
آن ها را رد کرده است.
*
نه تنها ممکن است ،بل بسیار احتمال دارد که مخالفان در طرح اتهامات علیه آقای عطامحمد نور
مبالغه کنند.
نه تنها ممکن است ،بل بسیار احتمال دارد که هواداران آقای عطا محمد نور ن رب در نسبت دادن برازنده
یك ها به وی  ،مبالغه کنند.
و اما ،ضف نظر از ادعا های مخالفان و موافقان  ،این نکات غ رب قابل انکار اند:
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 آقای عطامحمد نور پانزده سال است که وال و از چندی ن رب رسپرست والیت بلخ است؛ هیچ والً
سبی نکرده است؛ اصوال در دیموکرایس هیچ پست و مقایم
دیگر این همه مدت را در یک پست ی
نه میتواند مادام العمر باشد؛ اگر هم هیچ مسالهدیگر نه باشد هم ری علت کاق است تا وی تعویض
شود؛
آقای نور همیشه در گفتار و کردار از حدود وظایف و صالحیت های قانوی یک وال  ،بسیار فراتررفته است -حتا تا رسحد رس ر
ر
دولت :چ ربی که نه تنها خالف
کیس علت در برابر قانون و مقامات مافوق
اصول و موازین دیموکرایس است  ،بل با الفبای حاکمیت قانون و فرهنگ دولمتداری ن رب مطابقت
نه دارد؛
 از چندی است که میان آقای نور و مخالفانش دور باطل وارد کردن اتهامات و حتا اقدامات خصمانهجریان دارد.
*
جدا از این که یك شخصیت و کارنامه های آقای نور را چه گونه ارزی رای میکند ،اصول و موازین بنیادی
دیموکرایس  ،احکام قانون و ن رب منافع و مصالح همه گای را همه باید مدنظر بگ ربند.
گ ربیم بالفرض مخالفان به قوت ده ها برابر تظاهرات دیروز به میدان بیایند و آقای نور باالخره ناگزیر
شود تا از پست خود کنار برود ،در این صورت هواداران آقای نور میتوانند برای وال مورد نظر مخالفانش
دشواری های جدی ایجاد کنند و در نهایت بر او بشورند .تمرکز روی همچو گزینه ها به نفع افغانستان
ثبای بلخ و ی ر
مهمب از آن باید توجه داشت که از ی ر
ر
ثبای شمال جز دشمنان افغانستان
نیست .و
ر
ر
هیچکیس سود نه خواهد برد .پس رقابت های مخرب در شمال نه باید ادامه یابد...
هوادران آقای نور ن رب باید بدانند که سنگک شدن یک شخص در یک مقام و آن هم شخیص با
خصوصیات آقای نور  ،در دراز مدت چه نتیج و پیامدهای داشته بوده میتواند.
آقای نور ن رب باید به این نکته توجه کند که والیت و ریاست و وزارت نه ملکیت شخیص است و نه هم
ً
مادم العمر .او باید به یاد بیاورد که قبال خودش در این مورد وعده های داده بود.
راه حل مناسب این است تا برای مساله حل قانوی و سنجیده شده رساغ گردد:
مخالفان آقای نور از ادامه تظاهرات دست بردارند؛ پس از مدت کوتایه آقای نور خودش به طور آبرومندانه مطابق وعده قبیل خودش ( )۱در مورد کنارر
رفی از مقام والیت بلخ از پست رس ر
پرست والیت استعفا بدهد؛ او میتواند این را هم بهانه بیاورد که
میخواهد تمام وقت خود را برای تنظیم امور جمعیت وقف کند؛
 وال بعدی بلخ کیس تع ریی شود که نه مرید آقای نور باشد  ،نه هم مرید مخالفانش؛وال بعدی به عالوه تمام ایجابات دیگر باید کیس هم باشد که مردم از تقررش استقبال کنند و با اوهمکاری نمایند.
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 ۷ ۷جون ۲۰۱۶

پیوندهای مافیای طالبان و شماری
از فرماندهان و سیاستگران جهادی
این روشن بود که گروه های معیت در داخل نظام ن رب
از تداوم بحران سود می ربند.
اینک گلوبال ویتنس در گز ر
اریس از گوشه ی از پیوند
مافیای طالبان و شماری از فرماندهان محیل
بدخشان و سیاستگران جهادی پرده برداشته است.
این گزارش نشان میدهد که خطر مافیای شدن
اقتصاد ،جنگ و سیاست به هدف چپاول منابع
طبییع طوری که برج کشورهای افریقای قربای آن شده اند ،تا چد حد جدی است.
پیش از آن که این غده های رسطای رسارسی شوند  ،دولت باید برای تجرید و جراج آن ها اقدام کند.
احزاب سیایس  ،به خصوص تنظیم ها و احزاب جهادی که برج فرماندهان و سیاستگران منسوب به
آن ها از مهره های این شبکه های مافیای اند ،باید در مورد این مساله موضعگ ربی خود را روشن بسازند.
لوی سارنوال باید جهت تعقیب قانوی متهمان اقدامات الزم را به عمل بیاورد.
ً
فعاالن جامعهمدی اگر واقعا متعهد به منافع مردم وکشور اند  ،باید این مساله حی رای را در محراق توجه
قرار دهند.
رسانه های جمیع باید با تهیه و ر
نش گزارش های تحقیق در مورد این غده های رسطای  ،نقش و دین
خود را برای شناسای و شناسانیدن منابع خطر ایفا نماید.
 متن فشردهگزارش گلوبال ویتنس به زبان دری (برگرفته از صفحهگلوبال ویتنس) -متن کامل گزارش گلوبال ویتنس به زبان انگلیسی (برگرفته از صفحهگلوبال ویتنس)
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16جون 2016

جهان باید پاکستان را وادار بسازد
تا به جنگ علیه افغانستان پایان دهد

افغانستان تمام تالش های ممکنه را برای قناعت دادن پاکستان برای قطع جنگ اعالم ناشده و صدور
جنگ و تروریزم به افغانستان انجام داد -از جمله در چهارچوب مذاکرات چهار جانبه (ایاالت متحده،
چ ری  ،افغانستان  ،پاکستان).
و اما صدور جنگ و ترور به افغانستان از سوی پاکستان نه تنها ادامه دارد ،بل چنان که تحریکات چند
روز اخ رب در تورخم نشان میدهد  ،پاکستان با سوواستفاده از وضعیت میخواهد با اقدامات مستقیم
نب افغانستان را بی ر
شب از پیش با دشواری مواجه بسازد.
ر
این برای مردم افغانستان غ رب قابل فهم است که جامعهجهای و به خصوص متحدان افغانستان به رغم
تعهدات روشن شان  ،هنوز چنان که باید پاکستان را زیر فشار قرار نه داده اند تا جنگ علیه افغانستان
را متوقف بسازد.
ر
ساخی جنگ اعالم ناشده
مردم افغانستان متوقع اند تا شورای امنیت سازمان ملل متحد ،برای متوقف
پاکستان علیه افغانستان اقدامات فوری و موثر را انجام بدهد.
جمهوری خلق چ ری باید بداند که از نظر افغان ها اظهارات اخ رب سخنگوی وزارت امور خارجه آن کشور
شبد مذاکرات صلح افغانستان نقش ر
مثبت ایفا کرده
که گویا پاکستان برای مبارزه با دهشت افگت و پی ر
است  ،هیچ چ ربی جز چشم ر
پویس از واقعیت نیست .همچو اظهارات نه تنها بر اعتبار چ ری نزد مردم
افغانستان صدمه وارد میکند  ،بل خالف منافع صلح و امنیت در منطقه ن رب به شمار م ربود.
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فدراسیون روسیه به مثابه وارث اتحاد شوری سابق  ،با توجه به پیشینه نه چندان دور نه باید مسوولیت
ر
اخالق خویش را در قبال افغانستان فراموش کند .سهمگ ربی روسیه به حیث یک عضو داییم شورای
امنیت در اقدامات جامعه جهای برای اعمال فشار بر پاکستان برای پایان دادن به جنگ بر ضد
افغانستان ،میتواند به التیام زخم عمیق در مناسبات با افغانستان کومک موثر بنماید .برخالف رس ر
گویس
های ماسکو با اسالم آباد و طالبان  ،سبب توسعه و تعمیق سووظن ها نسبت به روسیه در ذهنیت
عامهجامعه افغای خواهد شد.
غری و به خصوص ایاالت متحده امریکا متوقع
و اما ،مردم افغانستان به درجه نخست از کشورهای ر
اند تا ثابت بسازند که به تعهدات خود در پیمان ر
سبات ر ربیک با افغانستان عمل میکنند.
مردم افغانستان در موقعیت حساس کنوی متوقع اند تا ایاالت متحده مطابق به روحیه و احکام
مشخص موافقتنامه ر
سبات ر ربیک و پیمان امنی رت با افغانستان عمل کرده و به اقدامات مشخص و موثر
برای پایان دادن به جنگ پاکستان علیه افغانستان مبادرت ورزد .در غ رب آن اعتبار امریکا و غرب در
ذهنیت عامه افغای با سقوط تازه مواجه خواهد شد.
ر
ساخی پی رشوی های گام به گام قوای پاکستای
دولت افغانستان از جمله با استناد به حوادث اخ رب و برمال
ً
در امتداد خط دیورند به داخل قلمرو افغانستان یط دهه های اخ رب ،باید فورا اقدامات سنجیده شده
و موثری را برای جلب پشتیبای جامعه جهای از موضع برحق و صلحخواهانه خود و اعمال فشار بر
پاکستان برای پایان دادن جنگ اعالم ناشده آن علیه افغانستان ،طرح و به منصه اجرا بگذارد .
*
یادداشت:
ایاالت متحده امریکا در موافقتنامه ر
سباتژیک میان دو کشور  ،متعهد شده تا افغانستان را به عنوان
تلف نماید( .موافقتنامه ر
«متحد عمده خارج ناتو» ر
سباتژیک  ،بخش سوم :تحکیم امنیت درازمدت –
ماده سوم)
در ماده ششم پیمان امنی رت میان دو کشور مواد روشت به ارتباط تجاوز ر
خارج درج اند:
. ۱برخالف منشور سازمان ملل متحد ،افغانستان همواره دستخوش تجاوزات کشورهای بیگانه و
ر
خارج و گروههای مسلج شده است که در ب ربون از مرزهای این کشور
استفاده ن ربو توسط دولتهای
دارای پایگاه بوده و یا مورد حمایت این دولتها قرار داشتهاند .مطابق این قرارداد ،طرف ری با هرگونه
استفاده از ن ربوی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارض ،استقالل سیایس افغانستان ،به انضمام حمایت
از گروههای مسلح از جمله تأم ری پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور ر
خارج و یا گروههای مسلح
ً
دیگر ،قویا مقابله یمکنند .طرف ری توافق یمکنند تا در زمینه تحکیم قابلیتهای دفاع افغانستان در
برابر تهدیدات علیه حاکمیت میل ،تمامیت ارض یا استقالل سیایس این کشور ،با هم همکاری کنند.
ر
خارج یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت ،استقالل و تمامیت ارض
. ۲ایاالت متحده هرگونه تجاوز
ر
افغانستان را موجب نگرای شدید خود پنداشته و باور دارد که چن ری تجاوزی یمتواند منافع مشبک
طرف ری را در رابطه با ثبات افغانستان ،صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند.
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. ۳در صورت وقوع چن ری تجاوزی و یا تهدید به چن ری تجاوزی علیه افغانستان ،طرف ری به منظور اتخاذ
اقدامات بالقوه سیایس ،دیپلماتیک ،نظایم و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب ،باهم به گونه
ر
فهرست از اقدامات الزم سیایس ،دیپلماتیک،
منظم مشورت یمکنند .این مشورتها با هدف ایجاد
نظایم و اقتصادی صورت یمگ ربد.
خارج و یا تهدید به تجاوز ر
. ۴در صورت وقوع چن ری تجاوز ر
خارج علیه افغانستان ،طرف ری با توافق با
یکدیگر و به گونه فوری روی اتخاذ و انجام واکنش مناسب عالوه بر اقدامات سیایس ،دیپلماتیک ،نظایم
و اقتصادی که فهرست آن در بند سوم ذکر شده و مطابق به دستورالعملهای مندرج قوان ری اسایس
هر  2طرف ،به مشورت یمپردازند.
. ۵طرف ری دستورالعملهای جامع را به منظور تحقق مؤثر چن ری مشورتهای منظم و فوری ،ترتیب
یمدهند:
الف :مطابق به این دستورالعملهای جامع ،وزرای خارجه و دفاع افغانستان و ایاالت متحده و سفرای
ر
واشنگی دییس به عنوان مجراهای اصیل وظیفه دارند تا در صورت وقوع تجاوز
هر دو کشور در کابل و
ر
خارج و یا تهدید به چن ری تجاوزی ،به مشورتهای فوری باهم یببدازند؛
ر
صوری که اهمیت و فوریت موضوع ایجاب کند ،این دستورالعملهای جامع نه میتواند توانای
ب :در
طرف ری برای مشورت با یکدیگر را از سایر طرق و مکان ربمها محدود و متأثر سازد.
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 24جون 2016

در مورد دیورند به پاکستان چه گونه باید پاسخ داد!؟...
آقای داوودزی روز پنجشنبه در کابل در جلسه «جرگه صلح» ابراز داشت که پاکستان از افغانستان دو
خواست دارد:
ر
ساخی مناسبات افغانستان با هندوستان در حدی که مورد نظر پاکستان است
- ۱محدود
ر
شناخی خط دیورند به حیث مرز دو کشور
- ۲به رسمیت
*
خواست پاکستان در مورد مناسبات افغانستان با هندوستان در واقع نشان دهنده آن است که پاکستان
ر
خارج افغانستان و مناسبات افغانستان با سایر کشورهای جهان ،نوع قید و
میخواهد بر سیاست
قیمومیت ایجاد کند .این خواست  ،استقالل افغانستان را زیر پرسش می ربد .این چ ربی است که به هیچ
ً
غری افغانستان ن رب پذیرفتت نیست .احتماال تنها چینای ها
وجه قابل پذیرش نیست .این برای متحدان ر
به علت رقابت های که با هندوستان دارند ،از رکود در مناسبات افغانستان -هندوستان به صورت
ر
داشی مناسبات خاص با چ ری  ،گمان نم ربود
مسکوت خشنود خواهند شد .و اما ،حتا روسیه ن رب به رغم
در این مورد با آن کشور همنوا باشد.
**
در مورد خط دیورند ،در خواست پاکستان شیطنت های پنهای زیادی وجود دارند -هم برای ایجاد
تفرقه میان افغان ها و هم برای موجه جلوه دادن موضع آن کشور در صحنه ب ری الملیل .در مورد این
ً
ر
احساسای  ،غ ربدیپلوماتیک و ناسنجیده اند.
مساله  ،واکنش های افغان ها اکبا
ر
ر
منطف که تبعات این
شناخی فوری و یک جانبه را مطرح میکنند  ،به این پرسش
آنای که به رسمیت
ر
شناخی یج خواهد بود و افغانستان در کوتاه مدت  ،میان مدت و دراز مدت از آن یج چ ربی
به رسمیت
های را به دست خواهد آورد و یج چ ربهای را از دست خواهد داد ،عاجز اند و ن رب هیچ تضمیت ارایه
کرده نه میتوانند که پس از آن پاکستان از جنگ اعالم ناشده و طرح عمق ر
سبات ر ربیک و یا در واقع مبدل
ر
ساخی افغانستان به صوبه ششم دست بردارد.
ر
شناخی خط
وارد کردن فشار بر حکومت از سوی این یا آن گروه و جناح افغای  ،برای به رسمیت
دیورند به حیث رسحد با پاکستان  ،در ررسایط و زمان کنوی  ،عمیل است مغایر با منافع و مصالح علیای
میل و دلیل آن بر هر کیس که از امور سیایس کیم آگایه دارد  ،روشن است  .در گام نخست افغان ها
باید متحدانه از پاکستان بخواهند تا:
پاکستان به جنگ اعالم ناشده علیه افغانستان و مداخله در امور داخیل افغانستان پایان دهد و پایهً
ها و پایگاه های این مداخالت را عمال و به طور کامل برچیند ؛
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پاکستان باید ضمانت عدم تکرار تجاوز علیه افغانستان و مداخله در امور داخیل افغانستان را ارایهنماید؛
پاکستان باید حق ترانزیت آزاد اموال افغای را از طریق بندرکر یاج را تضم ری و رعایت نماید ؛پاکستان باید حق ترانزیت آزاد اموال افغای به هندوستان را تضم ری کند.ً
با تحقق این مرحله  ،زمینه اعتماد متقابل فراهم خواهد شد و با رشد همکاری های متقابال مفید در
گسبش و عمق بی ر
عرصه های اقتصادی  ،فرهنگ و سیایس  ،این زمینه ر
شب خواهد یافت  .به دنبال آن
و با عادی شدن اوضاع در افغانستان  ،طرف ری خواهند توانست در فضای مناسب مذاکرات روی قضای
ً
بغرنج م رباث دوره استعمار را آغاز کنند  .طبعا این مذاکرات در نهایت زمای به نتیجه خواهد رسید که
هر دو طرف از خود واقعبیت و انعطاف نشان بدهند .شگ وجود نه دارد که در مذاکرات آینده برای
حل این قضیه گذشت ها و انعطاف های متقابل و داد و ستدها محتمل و ر
حت اجتناب ناپذیر خواهد
بود  ،ول طرح انرصاف یک جانبه  ،پیشاپیش افغانستان را خلع سالح یم کند  ،بدون آن که حد اقل
ّ
ر
شناخی یک طرفه دیورند توسط
ممکن را از طرف دیگر به دست آورده باشد .حتا طرح به رسمیت
ر
انداخی آن
افغانستان از سوی این و یا آن گروه افغای  ،امید پاکستان را برای منشعب کردن افغان ها و
ها بر رس و گردن همدیگر روی این قضیه  ،افزایش یم دهد.
ر
منطف و بر حق باشد که مقامات رسیم
پس از نظر منافع افغانستان این موضع به صورت کامل میتواند
افغانستان به جای ی ر
گفی برهنه و غ رب دیپلوماتیک ،آغاز مذاکرات برای حل مساله دیورند را منوط به
قطع کامل و عمیل جنگ اعالم ناشده و ترک عمیل سیاست «عمق ر
سبات ر ربیک» پاکستان در قبال
افغانستان بسازند .افغانستان در این ارتباط میتواند و باید به پاکستان و جامعه ی ب ری الملیل یک نقشه
ی راه پیشنهاد کند .نقطه ی آغاز این نقشه راه باید قطع هرگونه کومک -به شمول آموزش  ،تسلیح،
تجه رب و دادن پناهگاه -به شورشیان و قطع صدور شورشگری به افغانستان و یا در واقع انجام عمیل
ً
تعهدات رسما اعالم شده پاکستان در برابر جامعه ی جهای باشد و مرحله نهای آن همانا مذاکرات
میان افغانستان و پاکستان برای حل مسایل پیچیده به م رباث مانده از دوره استعمار باشد و نه برعکس
ر
جبان داشته باشد .حل این مسایل به یک
آن .رفی در راه معکوس میتواند نتایج و پیامدهای غ ربقابل ر
فضای اعتماد متقابل نیاز دارد .همچنان حل این نیست که یک طرف مواضع و خواسته هایش را به
طرف دیگر دیکته کند .
خوی طرح و ارایه یک نقشه ی راه در این است که میتواند منجر به یک اجماع میل در مورد مساله شود
ر
و تالش پاکستان برای ایجاد تفرقه ی بزرگ در افغانستان در مرحله ی حساس کنوی را ناکام بسازد .به
ر
داشی چن ری نقشه راه این فرصت را فراهم میسازد تا موقف افغانستان در برابر پاکستان از یک
عالوه
خوی دیگر چن ری نقشه ی راه در این است
پشتیبای وسیع ب ری الملیل برخوردار شود و نه برعکس آن .ر
که میتواند جلو فریبکاری و عهدشکت مجدد و مکرر پاکستان را بگ ربد؛ زیرا تا کنون پاکستان هیچ قول
و قرار و قرارداد با افغانستان را عمیل نه کرده است و در امر مبارزه با تروریزم ن رب پاکستان در برابر جامعه
جهای پیوسته فریبکاری نموده که در نتیجه آن شهرت یک دولت دروغگو را کسب کرده است.
واقعیت این است که آن چه پاکستان به طور روزمره انجام میدهد  ،تخیط از «قرارداد دیورند» است
و در این مورد اسناد و مدارک کاق وجود دارند.
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سپتمب ۲۰۱۶
۲۲
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چند نکته در مورد توافقنامه صلح میان دولت و حزب اسالیم
آیا توافقنامه صلح میان دولت و
حزب اسالیم که امروز در کابل امضا
ً
شد ،واقعا تطبیق خواهد شد یا
ر
پرسیس است که پیشاپیش
خب -این
ر
نیم توان به آن پاسخ قطیع داد.
گبیم هر دو طرف خواهان تطبیق
ر
عمیل این توافقنامه باشند ،باز هم نه
غب محتمل
غب ممکن است و نه هم ر
ر
که فراز و نشیب ها و پیچیده یك های
پیش بیایند.
ً
و اما ،اگر این توافقنامه عمال تطبیق شود ،میتواند مبدل به نمونه و تجربه ی شود برای مذاکره و توافق
مشابه با طالبان.
*
یک مساله دیگر رسنوشت خود حزب اسالیم است.
ً
شاخه های «جداگانه» ی از حزب اسالیم عمال در نظام کنوی از همان اول حضور داشته اند .مهره های
مهم حزب اسالیم در دولت به کریس های مهیم دست یافتند .هادی ارغندیوال  ،فاروق وردک ،
عمرداوود زی و کریم خرم در دوره کرزی در پست های مهیم ایفای وظیفه میکردند .عبدهللا عبدهللا
انجینب محمد خان را به حیث معاون اول خود معرق کرد که
اخب ریاست جمهوری،
ر
در انتخابات ر
حاال معاول اول رییس اجرای حکومت وحدت میل است .در انتخابات گذشته  ،حزب اسالیم حکمتیار
ً
گرچه قطب الدین هالل را نامزد خود نخواند  ،ول رسما از نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری
پشتیبای کرد.
ً
این کامال محتمل است که با تطبیق توافقنامه صلح و آمدن رسیم گلبدین حکمتیار  ،آن شاخه ها و مهره
ً
ً
قبال در درون نظام حضور داشتند  ،دوباره رسما وارد یک تشکیالت واحد شوند.
های حزب اسالیم که
عجیت نه خواهد
چب
البته در این روند ممکن است پیچیده یك های
دورنت رنب پیش بیایند .و اما این ر
ر
ر
همی اکنون جمعیت اسالیم رنب دچار مسایل پیچیده دروی است که هنوز نه توانسته کنگره
بود،زیرا ر
خود را دایر کند.
**
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مساله مهم دیگر چه گونه یك
روابط حزب اسالیم با رقبا و
دشمنان دیروزی اش است.
حزب اسالیم کم و بیش با همه
احزاب و تنظیم های جهادی
جنگیده و رنب ایتالف های
ناپایداری داشته است .حاال
سووال در این است که آیا
گلبدین حکمتیار و رقبا و دشمنان
جهادی اش از تجربه های ناکام و
فاجعه آور گذشته درس های
خب ...
الزم را گرفته اند و یا ر
***
به هر رو  ،آمدن گلبدین حکمتیار بر تناسب موجود قوا در صحنه سیایس افغانستان ری اثر نه خواهد
ر
کاملب خواهد شد .احزاب و تنظیم های جهادی بدیل
بود .با آمدن حکمتیار« کلکسیون جهادی»
همدیگر نیستند .این احزاب و تنظیم ها رقیب همدیگر اند -رقیب هم در اسالمگرای و کسب قدرت.
ً
اتهامات سنگیت در مورد جنایات جنگ و جنایات ضد ر
بشی علیه گلبدین حکمتیار مطرح اند که طبعا
چبی نبوده
او رنب مانند متهمان دیگر آن را از بیخ و بنیاد رد میکند -برنامه«عدالت انتقال» تا کنون ر
ر
است جز پوشش برای امتناع از بازخواست قانوی از متهمان ارتکاب جنایات جنگ و جنایات ضد بشی.
توافقنامه امضا شده در عمل به معنای پذیرش قانون اسایس و نظام موجود سیایس توسط گلبدین
ر
دانسی
چبی نیست جز به معنای باطل
حکمتیار است -نظایم که او علیه آن عمال ًدر جنگ بود؛ و این ر
اخبش
نمبود که آقای حکمتیار حاض باشد خطا های پانزده سال ر
این جنگ .و اما ،به هیچ وجه گمان ر
را ر
اعباف کند -همان گونه که احزاب و تنظیم های جهادی دیگر رنب این کار را نکردند.
متاسفانه دیموکرایس در افغانستان ضعیف تر از آن است که بتواند گلبدین حکمتیار را در خود جذب
کند و دولت نب ضعیف تر از آن که زورمندان را ناگزیر از رعایت اصل ر
البام عمیل در برابر قانون بسازد.
ر
حتا اگر حزب اسالیم قانون اسایس را رعایت رنب کند ،باز هم شگ نیست که از اصول و ارزش های
تعبب جمعیت اسالیم
تعببی که کم و بیش شبیه به ر
تعبب خاص خودش را خواهد داشت -ر
مندرج در آن ر
و اتحاد اسالیم و تابع پیشوندها و پسوندهای اسالیم است...
به هر رو  ،با رس و صدا نه میتوان اثرات منف حضور رنبومند تر حزب اسالیم را بر «روند دیموکرایس»
ً
اصال در معنای واقیع اش وجود داشته باشد)  ،خنثا کرد.
چبی
چنی ر
(اگر ر
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اگر هواداران تجدد  ،ر
ترق و دیموکرایس نه توانند به حیث یک رنبوی توانا و بدیل واقیع تبارز کنند ،حتا
ساخی «دیموکرایس پار ر
ر
اشوی» به یک دیموکرایس واقیع
بدون حکمتیار رنب آخرین چانس ها برای مبدل
و پایدار دیر یا زود از میان خواهد رفت.
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 ۲۷اکتوبر ۲۰۱۶

ٔ
چند نکته در مورد گپهای «دولت نامدارانه» اخب

گفته های اخ رب آقای عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری  ،نه تنها آیینه تمام نمای چه
گونه یك وضعیت دولتمداری و یا «دولت نامداری» در افغانستان است ،بل واکنش ها به آن ن رب نوع و
سطح تفکر و فرهنگ سیایس کنوی در افغانستان به نمایش میگذارد -تفکر و فرهنگ سیاس رت که به
حد خطرناک قومگرایانه شده است.
این که میان مقامات عال ر
دولت در مورد این یا آن مساله و یا حتا یک سلسله مسایل مهم اختالف
نظر وجود داشته باشد ،امر عجیب و غریب نیست .و اما ،مساله روی این است که این اختالف از
چه نوع اند و چه گونه  ،در کجا و به چه هدق بیان میشوند.
طرح نظرات گوناگون و ارایه راه های گوناگون برای حل مسایل و معضالت  ،در مالقات ها میان
دولت و در درون ارگان های ذیصالح تصمیمگ ربی های کالن ر
مقامات عال ر
دولت در یک نظام مبتت و
متعهد به دیمکرایس یک امر عادی است.
و اما ،آقای معاون اول ریاست جمهوری در محرص عام بر رییس جمهور و رسقومندان اعیل قوای
ر
اتهامای سنگیت را وارد کرد؛ قابل توجه
مسلح ،و مسووالن طراز اول سیایس  ،نظایم و امنی رت کشور
است که او این این سخنان را در لباس نظایم و در حضور نظامیان گفت -عمیل که نه تنها خارج از
موازین فرهنگ دولتمداری به شمار م ربود  ،بل زیر پا کردن علت و بیباکانه احکام قوان ری نافذه در
افغانستان است .در هر کشور دیگری چن ری عمیل خالف قانون شناخته شده و مستلزم پیگرد قانوی
است.
رییس جمهور افغانستان در قانون اسایس کشور دارای صالحیت ها و وظایف است که در بیست و
یک بند گنجانده شده است( .مراجعه شود به ضمیمه)
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و اما ،تا جای که به صالحیت های قانوی معاون اول ریاست جمهوری و همچنان معاون دوم ریاست
جمهوری بر میگردد ،واقعیت این است که در قانون اسایس در حاالت عادی هیچ صالحی رت برای
معاونان ریاست جمهوری در نظر گرفته نه شده است .تنها در ماده شصتم قانون اسایس آمده است
که «معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب ،استعفأ و یا وفات رئیس جمهور ،مطابق به احکام
مندرج این قانون اسایس ،عمل یم کند.
در غیاب معاون اول رئیس جمهور ،معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اسایس عمل یم
کند»(مراجعه شود به ضمیمه).
در ماده شصت و هفتم آمده است « :در صورت غیاب رئیس جمهور ،وظایف معاون اول توسط
رئیس جمهور تع ریی یم گردد»( .مراجعه شود به ضمیمه)
همچنان در ماده شصت و هفتم با قید ررسوط و محدودیت ها آمده است که « در صورت استعفا،
عزل یا وفات رئیس جمهور و یا مرییص صعب العالج که مانع اجراء وظیفه شود ،معاون اول رئیس
جمهور صالحیتها و وظایف رئیس جمهور را به عهده یم گ ربد »( .مراجعه شود به ضمیمه)
به این ترتیب میبینیم که در حاالت عادی معاون اول رییس جمهور گرچه از نظر ر
تشیفات شخص دوم
کشور حساب میشود ،ول از نظر قانوی هیچ نوع صالحیت اجرای نه دارد .به عالوه در ماده هفتاد و
یکم قانون اسایس آمده است « :حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای
وظیفه یم نمایند .تعداد وزرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم یم گردد(».مراجعه شود به ضمیمه)
تنها در افغانستان نه که در کشورهای دیگر دارای نظام ری ر
است ن رب معاون رییس جمهور کم و بیش
هم ری نقش را دارند.
با توجه به مراتب باال میتوان گفت که آقای عبدالرشید دوستم یا با فرهنگ دولتمداری و قوان ری نافذه
در کشور آشنای ندارند و یا به قانون اهمی رت قایل نیستند.
*
کسای که با شوق و ذوق بسیار از سخنان آقای دوستم استقبال کرده اند و ن رب کسای هم که از نقش
بارز جبال عبدالرشید دوستم در سقوط حکومت ر
داکب نجیب هللا و ن رب تشکیل شورای هماهنگ برای
براندازی حکومت استاد ربای یادآوری کرده اند ،باید این را ن رب فراموش نکنند که آن حوادث به چه
فاجعه های انجامیدند .صد البته که علل را ن رب نه باید فراموش کرد -این بحث گرچه درازدامن است ،
ول درس اصیل آن کوتاه  ،روشن و بسیار حی رای است :آن حوادث نه باید تکرار شوند ...و همه آن
علل و زمینه های که در گذشته منجر به بروز فاجعه شده اند و یا حال و یا در آینده میتوانند منجر به
بروز فاجعه گردند باید شناسای و به شکل معقول و دیموکراتیک و در چهارچوب قانون برچیده شده و
رفع گردند.
گپ اصیل این است که راه برونرفت سالم  ،پایدار و دیموکراتیک از بحران جاری را جستجو کرد و
تحقق بخشید ،نه این که آن را در مس رب فاجعه سوق داد.
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ما تنها از طریق ر
گسبش  ،تعمیق و تحکیم دیموکرایس  ،عدالت و همبسته یك اجتماع میتوانیم بر
فاجعه غلبه کرده و راه فردای ر
بهب را بگشاییم  ،نه با تشدید بیماری نابودی آور فرقه گرای.
**
ضمیمه:
«فصل سوم قانون اسایس
رئیس جمهور
مادۀ شصتم:
رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسالیم افغانستان قرار داشته ،صالحیت های خود را در عرصه
های اجرائیه ،تقنینیه و قضائیه ،مطابق به احکام این قانون اسایس ،اعما ل یم کند.
رئیس جمهوردارای دو معاون اول و دوم ،یم باشد.
کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعالم میدارد.
معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب ،استعفأ و یا وفات رئیس جمهور ،مطابق به احکام مندرج این
قانون اسایس ،عمل یم کند.
در غیاب معاون اول رئیس جمهور ،معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اسایس عمل یم کند.
...
مادۀ شصت و چهارم:
رئیس جمهور دارای صالحیتها و وظایف ذیل یم باشد:
 .1مراقبت ازاجرای قانون اسایس.
 .2تع ریی خطوط اسایس سیاست کشور به تصویب شورای میل.
 .3قیادت اعالی قوای مسلح افغانستان.
 .4اعالن حرب و متارکه به تائید شواری میل.
 .5اتخاذ تصمیم الزم در حالت دفاع از تمامیت ارض و حفظ استقالل.
 .6فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تایید شورای میل.
 .7دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج مادۀ شصت و نهم این قانون اسایس.
 .8اعالن حالت اضطرار به تایید شورای میل و خاتمه دادن به آن.
 .9افتتاح اجالس شورای میل و لویه جرگه.
.10قبول استعفای معاون ری ریاست جمهوری.
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.11تع ریی وزرا ،لوی څارنوا ل ،رئیس بانک مرکزی ،رئیس امنیت میل و رئیس رسه میاشت به تایید
ولیس جرگه و عزل و قبول استعفای آنها.
 ۱۲.12تع ریی رئیس و اعضای س ربه محکم ه به تائید ولیس جرگه.
.13تع ریی ،تقاعد ،قبول استعفا و عزل قضات ،صاحب منصبان قوای مسلح ،پولیس و امنیت
میل و مامورین عال رتبه مطابق به احکام قانون.
ر
خارج و مؤسسات ب ری الملیل.
.14تع ریی رسان نمایندیك های سیایس افغانستان نزد دول
ر
خارج در افغانستان.
.15قبول اعتماد نامه های نمایندگان سیایس
.16توشیح قوان ری و فرام ری تقنیت.
.17اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات ب ری الدول مطابق به احکام قانون.
.18تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.
.19اعطای م دالها ،نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون.
.20تأسیس کمیسیون ها به منظور بهبود ادارۀ کشور مطابق به احکام قانون.
.21سایر صالحیتها و وظایف مندرج این قانون اسایس.
...
مادۀ شصت و هفتم:
در صورت استعفا ،عزل یا وفات رئیس جمهور و یا مرییص صعب العالج که مانع اجراء وظیفه شود،
معاون اول رئیس جمهور صالحیتها و وظایف رئیس جمهور را به عهده یم گ ربد.
ً
رئیس جمهور استعفای خود را شخصا به شورای میل اعالم یم نماید.
تثبیت مرییص صعب العالج توسط هیئت طت با صالحیت که از طرف ر
سبه محکمه تع ریی میگردد
ر
صورت میگ ربد.
در این حاالت در خالل مدت سه ماه انتخابات به منظور تع ریی رئیس جمهور جدید طبق مادۀ شصت
و یکم این قانون اسایس برگزار میگردد.
معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور موقت امور ذیل را انجام داده
نمیتواند:
 .1تعدیل قانون اسایس.
 .2عزل وزرا.
 .3مراجعه به آرای عامه.
معاون ری رئیس جمهور میتوانند مطابق به احکام این قانون اسایس خود را به ریاست جمهوری کاندید
نمایند.
در صورت غیاب رئیس جمهور ،وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تع ریی یم گردد.
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مادۀ شصت و هشتم:
هرگاه یگ از معاون ری رئیس جمهور استعفاء و یا وفات نماید عوض وی شخص دیگری توسط رئیس
جمهور به تأیید ولیس جرگه تع ریی میگردد.
در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی ،ر
بالبتیب معاون دوم ،رئیس ر
مشانو جرگه،
رئیس ولیس جرگ ه و وزیر خارجه یگ بعد دیگری مطابق به حکم مندرج مادۀ ش صت و هفتم این قانون
اسایس وظ ایف رئ یس جمور را به عده میگ ربد.
...
فصل چهارم
حکومت
مادۀ هفتاد و یکم
حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه یم نمایند .تعداد وزرا و
وظایف شان توسط قانون تنظیم یم گردد«.
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نوامب ۲۰۱۶
۲
ر

ی
کسای که ترامپ را «ترمپانیدند» تا
از
ی
کسای که ترامپ آنان را «ترمپانید»
آنای که دونالد ترامپ را بر شانه برداشتند و نخست وی را بر حزب جمهوریخواه تحمیل کردند و
سپس در سازماندیه مارش پبوزی اش تا رسیدن به مقام ریاست جمهوری امریکا سهم داشتند ،بیشبر
ر
کسای اند که هنوز رویای گذشته را در رس دارند:
اولی رییس جمهور
-۱
سفید پوستای که دوران آقای را فراموش نه کرده و انتخاب ر
ر
سیاهپوست امریکا را به مثابه زنگ خطر تلف کردند (ارقام و حقایق) ؛
ر
گسبش و ارتقای نقش زنان و احتمال رسیدن یک زن به مقام ریاست
آنای که
-۲
جمهوری ،احساس مردانه یك شان را جریحه دار کرده و نمیخواستند یک زن را در مقام ریاست
جمهوری ببینند(ارقام و حقایق) ؛
بنیادگرایای که مخالف ر
گسبش ارزش های مدرن در جامعه امریکا اند(ارقام و

-۳
حقایق) .

گروه های باال آگاهانه ترامپ را برکشیدند و با ترامپ و یا ری ترامپ به راه و روش خود ادامه خواهند
ستبانه و پر از تعصب ترامپ نه تنها عیب نیست که
داد .برای اینان دیدگاه های نژادپرستانه و بیگانه ر
حتا کمال مطلوب رنب است.
پوپولبم شدند و فریب ترامپ را
و اما  ،گروه های وسیع رای دهنده گان ناراض ،صاف و ساده شکار
ر
خوردند.
دروغ  ،تحریف  ،تحریک احساسات  ،تحمیق و وعده های میان خال و ارایه راه های حل ساده ،
غب عمیل برای حل مسایل پیچیده ابزار اصیل ترامپ بودند.
سطج و اما ر
این ادعا که ترامپ یک «شومن» قوی بود و این او را برنده ساخت ،یک توضیح ساده و سطج
تماشاج.
ی
است -مگر این که انتخابات امریکا تنها یک «شو» باشد و رای دهنده گان
 آیا در صورت وجود بحث های خردورزانه و انتقادی رگسبده و صادقانه در مورد مسایل و دشواری
واقعت که امریکا و امریکاییان با آن ها مواجه اند ترامپ میتوانست به قدرت برسد؟!
های
ر
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 آیا در صورت وجود رقبا و یا کم از کم یک رقیب توانا و دارای پیشینه و سیمای قابل اعتماد برایامپبم و نتایج و پیامدهای به قدرت رسیدنش را چنان که باید افشا میکرد ترامپ
مردم که ترامپ و تر ر
میتوانست به قدرت برسد؟!
ر
ساخی علل بروز مسایل و دشواری های موجود باک
 آیا اگر رقیب ترامپ کیس میبود که از روشننیم داشت و راه حل های واقعبینانه و عمیل برای حل مسایل و رفع دشواری ها را چنان که باید ارایه
میداد  ،ترامپ میتوانست به قدرت برسد؟!
اگر پاسخ به پرسش های به هم مرتبط باال مثبت باشند و یا منف  ،در هر دو صورت یک قطار پرسش
های دیگر به میان میایند -پرسش های چقرتر و ر
کالنب.
کم نیستند کسای که از موضع ضد امریکای و با خوشحال و خوشبیت نسبت به ُبرد ترامپ میگویند او
تشت دیموکرایس امریکای را از بام انداخت .افتادن این تشت از بام  ،شاید درست باشد -ول نه به آن
ر
ر
داشی افکار
بیشب به این دلیل که ترامپ با وجود
خوشبی ترامپ میگویند؛ بل
دلییل که این شادیگران
ر
ر
 ،فرهنگ  ،دیدگاه ها  ،کرکب و کردارهای «آنچنای» و تا حدی رنب به خاطر «آنچنای» بودن توانست
رای بیاورد و انتخابات را ُب ربدُ .برد او در واقع باخت و کالن ترین اهانت به ارزش های است که امریکا تا
ر
داشی شان افتخار میکرد.
ایندم به
کسای رنب شاید به این علت که گویا ترامپ در برابر اسالمیست ها سخنان تندی بیان کرده ،گویا با
استناد به زبانزد «گوشت خر ،دندان سگ» ،نسبت به او ابراز خوشبیت میکنند .و اما ،گویا اینان
ماشی نظایم و استخبار رای امریکا را برای
تجربه دوره جورج بوش کوچک را فراموش کرده اند که تمام
ر
«جنگ با تروریزم» به حرکت انداخت .ترامپ از این تجربه ناکام گوی هیچ دریس نگرفته است .در
مبارزه علیه تروریزم  ،استفاده از قدرت نظایم تنها یک ُبعد بوده میتواند .در حال که باید ریشه ها و
زمینه های بروز این پدیده شناسای  ،برچیده و خشک گردند.
ً
صد البته که از روی تجربه عمویم یم توان گفت ممکن رییس جمهور دونالد ترامپ هم دیگر کامال همای
ر
انتخابای بود .و اما ،او ولو مانند دوره مبارزات نه اجازه دهد که جریان های
نماند که در دوره مبارزات
ر
ر
تغب نه خواهد کرد همانا
چبی که ر
تندور حایم اش وی را «ببمپاند»و نه هم خود مردم را «ببمپاند»  ،ر
اعتقادات و کر ر
کب دونالد ترامپ است -حتا اگر نقاب های هم بر رو بکشد و به حیث «شومن» بکوشد
سیمای دیگری از خود به نمایش بگذارد.
ً
خوی جستجو کرد ،شاید این باشد که امریکا از این ماجرا
اگر در تراژیدی انتخاب ترامپ حتما ر
چبی ر
ر
تکان بخورد و به خود بیاید .تظاهرات ر
احساسای در راه
گسبده بر ضد انتخاب ترامپ ،شاید یک آغاز
ر
انتخابای
این بیداری باشد .باید توجه کرد که ترامپ با رای اکبیت مردم انتخاب نه شده  ،بل در کالج
اکبیت آورد(ارقام و حقایق)  .در این میان به خصوص قابل توجه است اکبیت جوانان به او رای
نه دادند(ارقام و حقایق)  .همچنان نزدیک به دو ثلث امریکای های دارای تحصیالت عال به ترامپ
اخب است که دیر یا زود پاسخ های خردورزانه و
همی دو گروه ر
رای نداند(ارقام و حقایق)  .از میان ر
بدیل های واقیع و توانا میتوانند بروز کنند و فردای امریکا را رقم بزنند.
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تضعیف امریکا و تضعیف دیموکرایس در امریکا به نفع صلح و امنیت جهای نیست .بلوغ امریکا به نفع
صلح و امنیت جهای است -بلوع که حقوق ر
بش و دیموکرایس را در همه ابعاد زنده یك در جامعه امریکا
خارج آن رنب مبدل بسازد.
ر
می کند و این ارزشها را به قطب نمای سیاست
تا ر
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 ۴جنوری ۲۰۱۷

چند نکته در مورد اظهارات اخب آقای عطا محمد نور
اظهارات آقای عطا محمد نور در برنامه به عبارت دیگر ری ری یس ،واکنش های مختلف را در یی داشته
است -حتا در دورن جمعیت اسالیم افغانستان ن رب.
در مورد این که چه چ ربی سبب شده تا آقای عطا محمد نور ،با رییس جمهور غت به مذاکره و تفاهم
یببدازد ،ن رب ادعاهای گوناگوی مطرح شده اند.
ر
بخیس از جمعیت اسالیم بود .با به
پنهان نیست که شورای نظار از همان اول ن رب تنها از نظر ظاهری
قدرت رسیدن مجاهدین در کابل ،اختالفات میان دو بخش جمعیت و میان شخص استاد برهان الدین
ربای و قومندان احمد شاه مسعود نب بی ر
شب گردید .بحران در جمعیت اسالیم افغانستان پس از شهادت
ر
ر
استاد برهان الدین ربای عمیق تر و گسبده تر گردیده است .به هم ری ترتیب شورای نظار ن رب دیگر در
ر
خارج نه دارد.
عمل به حیث یک گروه متشکل وجود
ر
ساخی
واقعیت این است که کوشش ها در پنج سال اخ رب برای برگزاری کنگره جمعیت اسالیم و مبدل
رهبی واحد به نتیجه نرسیده است .جمعیت
آن به یک حزب واحد سیایس دارای برنامه ،سازمان و ر
ر
اسالیم  ،اکنون بیش از هر زمان دیگری «جمع پراگنده» است .در چن ری رساییط ولو کنگره جمعیت
ر
انشعابای منتج گردد.
اسالیم برگزار شده بتواند ،احتمال بسیار وجود دارد تا به جبهه گ ربی ها و حتا
این که موقف جدید آقای عطا محمد نور بر موقعیت و نفوذش میان هواداران وی چه تاث ربی بر جا
ر
پرسیس است که از هم ری اکنون نیم توان به آن پاسخ داد.
خواهد نهاد ،ن رب
این ممکن و محتمل است تا آقای عطا محمد نور و مهره های هوادار وی در درون و ب ربون از جمعیت
ً
اسالیم ،بکوشند تا باالخره کنگره جمعیت را دایر کنند و از خ رب این که حتما همه پارچه های و مهره
های این جمع پراگنده در کنگره ر
اشباک ورزند بگذرند.
رهب با صالحیت یک حزب متحد و دارای برنامه ،سازمان
اگر آقای عطا محمد نور نه تواند در نقش یک ر
و ساختار منسجم وارد میدان بازی شود ،توافقات وی با رییس جمهور ولو گریه از مشکل شخیص اش
را بگشاید ،ول از نظر سیایس نه به نفع خود او تمام خواهد شد و نه هم به خصوص به نفع افزایش
رهب بدون منازعه
توانای حکومت برای مقابله با چالش های موجود .در حال حاض نه آقای نور ر
جمعیت اسالیم است و نه هم جمعیت اسالیم دارای مشخصات حد اقیل یک حزب سیایس و یا حتا
یک جبهه منسجم سیایس...
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 ۲۲جنوری ۲۰۱۷

در مورد  ۴۵ی
می رییس جمهور امریکا
غری در
نکات ماهوی نظریات اکبکارشناسان اروپای ر
ر
چنی فشده
مورد رییس جمهور ترامپ را میتوان ر
ساخت:
ر
اندوخی
 میلیاردری که هر چه در توان داشته برایثروت به کار انداخته ،هیچگاه هیچ اشتباهش را
نپذیرفته و در افکار  ،گفتار و کردارش رنب عناض آن
مبنند ...
پوپلبم و
چنای و از جمله
ناسیونالبم موج ر
ر
ر
 بسیاری از نامزدان پست های کلیدی ادارهوی میلیاردر و بازیگران وال ر
سبیت و جبال های
متقاعد سخت محافظه کار اند...
ر
انتخابای و سیاست
کسای که میگفتند میان کارزار
عملت که اداره ترامپ در پیش خواهد گرفت باید
ر
تفکیک قایل شد ،شاید در سخبای در مراسم
تحلیف  ،نشانه های ر
کمبی در این مورد یافته
باشند...
رهبان کشورهای متحد امریکا کم و بیش همه نگران اند .در این مورد ارساییل از شمار استثنا های محدود
ر
است .در ذهنیت عامه جهای رنب چنان به نظر یم رسد که نگرای های جدی در مورد سیاست های
ر
داخیل و ر
مبان خوشبیت در روسیه
خارج ترامپ به مراتب بیشب از خوشبیت باشد .البته در این میان ر
و میان اکب روسوفیل ها باز هم یک استثنا است.
غب منتظره بود و کم و بیش همه پیشبیت های قبیل را نادرست ثابت ساخت.
به هر رو  ،انتخاب ترامپ ر
پیشبیت همه نتایج و پیامدهای انتخاب دونالد ترامپ رنب برای امریکا و جهان شاید هنوز دشوار باشد.
امپبم» سنجید .و
شاید معقول تر آن باشد تا ترامپ را نه با معیار های شناخته شده  ،بل با معیار «تر ر
امپبم» روشن نیست.
اما ،مشکل در این است که تا هنوز الیه های دوری «تر ر
هیچ کس از این ضر نه خواهد کرد اگر تجربه نشان بدهد و ثابت بسازد که پیشبیت ها بدبینانه و
آخرالزمای در مورد رییس جمهور ترامپ و دوره حکومت وی واقعبینانه نبوده اند و وی بسیار ر
بهب از
آن است که اکبیت هنگام آغاز دوره ریاست جمهوری اش تصور میکردند.
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تجربه نشان داد که خوشبیت های جهانیان نسبت به انتخاب بارک اوباما در هشت سال پیش داشتند،
چندان واقعبیانه نبودند -نه این که اوباما انسان خوب  ،سیاستمدار خوی و یا رییس جمهور خوب
نبود ،بل به این علت که او زمامدار مطلق العنان نبود و نظام سیایس امریکا رنب شایه مطلقه نبود تا
اوباما هر چه بخواهد بکند .اوباما همای را کرد که در چهارچوب نظام امریکا میتوانست بکند .این که
ر
چبیست که هنوز بسیار
رییس جمهور ترامپ بیشب بر نظام امریکا اثر خواهد گذاشت و یا نظام بر وی ،ر
زود است تا در موردش سخن گفت .و اما ،گمان نیم رود که او بتواند همه خواسته هایش را بدون چون
و چرا ،بر کانگرس امریکا و حتا همه جمهوریخواهان امریکا  ،بقبوالند.
رسانه ها و ذهنیت عامه رنب ری گمان نقش خود را دارند .تظاهرات دیروزی میلیون ها تن در برابر ترامپ
در امریکا و جهان  ،ولو اثر فوری نداشته باشد ،ول در درازمدت نیم تواند ،ری اثر باشد .بر اساس اغلب
واشنگی بیش از نیم میلیون تن بر ضد ترامپ در تظاهرات ر
ر
اشباک ورزیدند که این
تخمی ها تنها در
ر
ر
ر
بیشب از اشباک کننده گان در همایش مراسم تحلیف ترامپ بود .تظاهرات مشابه در  ۳۰۰شهر دیگر
امریکا نب برگزار شد .ر
اشباک کننده گان تظاهرات مدع بودند که اکبیت امریکای ها با آنان است نه با
ر
ترامپ .هدف اصیل همایش های دیروز برجسته کردن مسایل زنان بود که به عقیده برگزارکننده گان با
ریاست جمهوری دونالد ترامپ به مخاطره افتاده است.
نخستی مراسم تحلیف باراک اوباما در
بر اساس آمار رسیم بیش از یک میلیون و  ۸۰۰هزار نفر در
ر
سال  ۲۰۰۹حضور داشتند .در حال که بر اساس برج از گزارش این رقم در مراسم تحلیف آقای ترامپ
در روز جمعه به  ۵۰۰هزار نفر نرسید . .البته که سخنگوی ترامپ این را رنب دروغ میداند.
*
ر
سیاست را در پیش خواهد گرفت رنب چندان
این که اداره ترامپ در مورد افغانستان و منطقه ما چه
اولی کارهای که پس از مراسم تحلیف انجام داد صحبت
روشن نیست .رییس جمهور ترامپ از جمله ر
از طریق ویدیو کنفرانس با رسبازان امریکای در افغانستان بود .وی در این ویدیو کنفرانس به رسبازان
امریکای گفت که در جنگ برنده خواهند شد " :من از همه شما تشکر یمکنم شما مردم عال هستید،
هزار فیصد با شما هستیم ،شما ر
بهبین کار را انجام یمدهید ،مبارزه را ادامه یمدهید و ما رپبوز خواهیم
شد".
البته صحبت ترامپ به حیث رسقومندان اعیل قوای مسلح امریکا به رسبازان کشورش در افغانستان به
معنای توجه و روحیه دادن به آنان است و نه اعالم خط ر
میس سیایس وی در مورد افغانستان« .ما رپبوز
میشویم» وی در خطاب به نظامیان امریکا در افغانستان  ،رنب تا اهداف اداره ترامپ در مورد افغانستان
روشن نه باشد ،حاوی پیام خاض بوده نیم تواند.
در این مرد ر
کمب میتوان شک کرد که رییس جمهور ترامپ سیاست امریکا در مورد افغانستان را بازبیت
سختگب تر از روسای جمهور
خواهد کرد .این تصور که وی در مورد کومک های امریکا به افغانستان
ر
ر
ر
مهمب این است که افغانستان در سیاست اداره ترامپ چه
منطف نیست .و اما،
غب
پیشی امریکا باشد ر
ر
جایگایه خواهد داشت و در مورد طالبان  ،بازی ریکارانه پاکستان و مداخله های رقبای امریکا در
افغانستان چه ر
رویس را در پیش گرفته خواهد شد.
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 ۲۸مارچ ۲۰۱۷

ی
کنفرانس تاشکند – مجمع حراق
و یا دستاورد برای صلح و همکاری؟
خبها در مورد کومک روسیه و ایران به طالبان و رنب به تشدید رتبه یك در مناسبات
برج ناظران با توجه به ر
روسیه و غرب و رنب چه گونه یك روابط ایاالت متحده و ایران ،برگزاری کنفرانس تاشکند را ری اهمیت و حتا
ر
یک حراق پوچ ارزیای کرده اند .و اما ،با توجه به ر
مشبک و رنب ارایه پیشنهاد سه جانبه
می اعالمیه
ر
افغانستان،امریکا و روسیه از سوی وزیر خارجه روسیه و استقبال رییس جمهور غت از این طرح ،میتوان
پیشبد
تجاری که آنان در زمینه
گفت که ممکن است این ناظران به تاری خ مناسبات روسیه و غرب و
ر
ر
همزمان «دعوا و دیپلومایس» دارند ،کم توجیه کرده باشند.
اهمیت مالقات و توافق رییس جمهور غت و رسیك الوروف وزیر خارجه روسیه در مورد برگزاری نشست
سه جانبه افغانستان  ،روسیه و امریکا ،چنان است که میتوان آن را به اندازه نتایج کنفرانس تاشکند مهم
ارزیای بدبینانه در مورد نتایج کنفرانس تاشکند واقعبینانه تر جلوه میکرد.
دانست .شاید بدون این رویداد،
ر
ً
گفتت است که در رابطه به طرح روند صلح پیشنهادی حکومت افغانستان در موقف رسما بیان شده
روسیه و امریکا همسوی های را میتوان یافت .رسیك الوروف در مالقات با رییس جمهور غت ،از پروسه
رهبی و مالکیت افغانستان ابراز حمایت کرد  .معاون وزیر خارجهامریکا رنب یط مالقات جداگانه
صلح تحت ر
ر
ر
با رییس جمهور غت در حاشیه کنفرانس تاشکند از تعهد کشورش به خاطر تطبیق سبات ربی متذکره اطمینان
رهبی و مالکیت افغانستان حمایت همه جانبه یم نماید.
داد و گفت که امریکا از پروسه صلح تحت ر
ً
ر
تسلیحای میکند  ،الزما به معنای آن نیست که روسیه خواهان به قدرت
این که روسیه به طلبان کومک
رسیدن طالبان باشد .روسیه با دادن کومک به طالبان از یک سو و همزمان با آن ارایه پیشنهاد مذاکرات سه
جانبه شاید میخواهد به حکومات امریکا و افغانستان نشان بدهد که توان ایجاد مزاحمت جدی را دارد ،و
عی
عی زمان تحت ررسایط معیت حاض است تا در رابطه به افغانستان با امریکاً همکاری کند .در ر
اما در ر
ر
زمان سخن گفی نظامیان ارشد امریکا در مورد کومک نظایم روسیه به طالبان ،الزما به معنای آن نیست
که امریکا خواهان همکاری روسیه در مورد افغانستان نه باشد .برخالف ،با توجه به پیچیده یك های که
چبی میتواند توجیه گر توافق
حکومت ترامپ در رابطه به مناسبات با
چنی ر
کرملی با آن مواجه است ،ر
ر
حکومت امریکا در مورد مذاکرات سه جانبه پیشنهادی باشد.
امریکا و روسیه در گذشته رنب نشان داده اند که به رغم اختالفات عمیق در مسایل دیگر ،میتوانند روی
مساییل که به نفع هر دو جانب باشد ،روی همکاری به توافق برسند.
ر
اگر نشست سه جانبه افغانستان  ،امریکا و روسیه برگزار شود و ر
توافقای
اشباک کننده گان بتوانند در آن به
ر
وسیعب از آن حایز
دست یابند ،در این صورت این نتنها برای افغانستان و منطقه ،بل در سطح به مراتب
تدبب و جسارت سیایس میخواهد.
اهمیت خواهد بود .البته این یک امکان بالقوه است -امکای که تحقق آن ر
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دور از احتمال نیست که پیشنهاد الوروف یک مانور ظاهری سیایس باشد .و اما ،به نفع امریکا و افغانستان
بگبند و به بته آزمون بگذارند .این آزمون هیچ زیای را نه میتواند متوجه افغانستان و
است تا آن را جدی ر
یا هم امریکا بسازد.
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 ۳۰اپریل ۲۰۱۷

ی
سخب یای آقای حکمتیار در لغمان
در مورد
اگر کیس انتظار داشت که آقای
گلبدین حکمتیار از اسالم سیایس
و اخوای گری رببد ،پس از بیانیه
وی در لغمان باید فهمیده باشد
که وی از سطح تفکر راشد
ر
غنویس تونیس بسیار فاصله دارد
– فاصله ی که نه تنها بقیه عمرش
 ،بل حتا شاید یک عمر دوباره رنب
برای رفع آن کاق نه باشد.
ر
غنویس هنگایم که از
راشد
پس  ۲۲سال تبعید شش سال
پیش به تونس برگشت  ،نه تنها در حرف  ،بل همچنان در عمل نشان داد که با اخوای گری بریده است.
عری» در تونس خزان زده و جهنیم نشد.
به ر
همی علت رنب است که «بهار ر
ر
ر
محدودیت یمپذیریم و تصمیم مردم را رنب ،چه با ما
غنویس تاکید ورزید « :دموکرایس را بدون هیچگونه
موافق باشند و چه مخالف ،قبول یمکنیم» -در عمل رنب وی این کار را کرد.
ر
غنویس سال گذشته در کنگره اش با پذیرش تفیک
رهبی راشد
حزب اسالمگرای "نهضت" تونس تحت ر
میان دین و دولت و حتا دین و سیاست  ،از بیخ و ریشه با پیشینه اخوای خودش تصفیه حساب کرد.
ر
غنویس سال گذشته در مصاحبه ی گفت « :خواست ما جامعهی است که در آن
همی راستا
در ر
سیاستمداران از مذهب برای رسیدن به اهداف خود ،استفاده ابزاری نکنند؛ و رنب ،مذهب گروگان
سیاست نه باشد و گرویه از آن برای اهداف سیایس ،سوواستفاده نکنند«.
*
و اما در افغانستان نه تنها گلبدین حکمتیار  ،بل هیچیک از احزاب و تنظیم های جهادی– حتا شیک
ر
غنویس و نهضت تونس نرسیده تا دیموکرایس
پوش ترین نکتای پوشان شان -تا به حال به سطح راشد
و حقوق ر
بش را بدون چون و چرا بپذیرد و خیال وایه دولت اسالیم  ،قانون اسایس اسالیم  ،سیاست
اسالیم  ،اقتصاد اسالیم و نصوار و چلم و سیگار و سگرت اسالیم  ...را ترک بگویند.
**
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اگر این سخبای را آقای حکمتیار در سال  ۱۹۹۱یا  ۱۹۹۲ایراد میکرد ،باید آن را نه تنها برای خودش و
ارزیای نمود.
حزبش ،بل در مقیاس احزاب و تنظیم های جهادی هم یک تحول بزرگ فکری و سیایس
ر
ر
بیشب تاکید ورزید .و
و اگر این سخبای را در سال  ۲۰۰۱ایراد میکرد باز هم میشد بر جنبه های مثبتش
ً
حتما نکته ر
اخب آقای حکمتیار در لغمان جستجو
اما ،امروز اگر قرار باشد باشد
مثبت را در سخبای ر
کرد ،آن را میتوان در مقایسه حکمتیار با حکمتیار در گذشته و امروز یافت .همچنان میتوان این نکته
مثبت را در مقایسه حکمتیار امروز با طالبان و داعش یافت.
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اول جون ۲۰۱۷

به ارتباط انفجار دیروز در قلب کابل
آقای رییس جمهور ،
شما گفته اید « :امروز فرصت فیصلۀ مهم ملت ما رسیده است .من یکبار دیگر برای فیصله ها و بسیج میل ،رجوع به
ملت را الزم میدانم«.
تاسو وییل « :نن د یوې ر
سبې پرېکړې وخت را رسېدل دی ،زه یو ځل بیا میل بسیج او پرېکړو لپاره ملت ته رجوع الزمه
بولم«.
این فیصله مهیم را که شما وعده داده اید  ،باید سنجیده  ،موثر  ،قاطع و روشن باشد .این تصمیم باید طوری اتخاذ و
ر
بیشبین پشتیبای جامعه جهای از افغانستان برای دفع
اجرا گردد که همه توانای های میل را به صورت موثر بسیج کند و
می نماید.
و طرد جنگ اعالم ناشده پاکستان و رسکوب ر
اجبان آن را تا ر
حالت کنوی به هیچ وجه حالت عادی نیست – دیگر چه باید بشود تا شما حالت اضطرار را اعالن کنید؟!...
وضعیت کنوی افغانستان ایجاب میکند تا مطابق به ماده شصت و چهارم – به خصوص فقره هشتم این ماده -و احکام
فصل نهم قانون اسایس ،مساله اعالن حالت اضطراری را هر چه زودتر مورد غور قرار دهید.
ً
کامال از ر
کنبول
غب موثر باشد ،آن وقت دیگر اوضاع میتواند
اگر این فیصله مهیم را که شما وعده داده اید
«آبگی» و ر
ر
خارج شود...
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۳جون ۲۰۱۷

ٔ
ی
کنوی
چند نکته در مورد وضع حساس و شکننده
جنایت ضد ر
بشی دشمن در چهاررایه زنبق و حوادث
پس از آن کابل و همه افغانستان را در غم ،اندوه  ،خشم
و نگرای فرو برده است.
خشمگی شویم حق ما
این که از اعمال دشمنان ددمنش
ر
است.
این که دشمنان ددمنش و پیشتیبانان و همکاران شان را
محکوم کنیم حق ما است.
ر
کاست های نظام و مسووالن نظام در مبارزه با دشمنان افغانستان انتقاد کنیم  ،حق ما است.
این که از
این که برای مهارکردن و برون رفت از بحران طرح های ارایه کنیم حق ما است.
ر
حالت نه باید فراموش کنیم که :
و اما  ،برای اجتناب از خطا این نکات را در هیچ
 یک جنگ اعالم ناشده تمام عیار علیه افغانستان جریان دارد؛ ترور ربخیس از این جنگ اعالم ناشده ضد افغای است؛
ر
بخیس از این جنگ اعالم ناشده است؛
 جنگ روای هدف اصیل دشمن براندازی دولت و نظام است.طالت و یا
برایندهای احتمال جنگ جاری را میتوان ر
چنی برشمرد  :سقوط به گذشته های فاجعه بار ر
ر
تنظیم ساالری با عواقب و نتایج به مراتب فاجعه بار تر از گذشته ؛ سقوط در دوزخ نابودی آور داعیس؛
یا دفع و رفع مخاطرات  ،غلبه بر بحران و گشایش راه به سوی آینده مطلوب ممکن.
ر
خطرناکب از افتادن در دام جنگ روای دشمن و دست زدن به اعمال
چبی
چنی اوضاع و احوال هیچ ر
در ر
ر
دستیای دشمن به اهدافش مساعد بسازد.
نیست که رسایط را برای
ر
هیچ نسخه جادوی برای برونرفت یک شبه از وضعیت بحرای کنوی وجود نه دارد.
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چبی به مراتب بدتر از
چنی نسخه های جادوی ارایه میکنند یا خام فکران ماجراجو اند و یا ر
کسای که ر
آن .
خواست استعفای رییس جمهور و رییس اجراییه و ایجاد حکومت انتقال و یا شورای انتقال و امثالهم
رنب با توجه به واقعیت های موجود نه تنها راه حل نیست  ،بل راه را برای تشدید بحران و افتادن در
پرتگاه فاجعه باز میکند .این گونه خواسته ها در واقع ررسایط را برای تحقق اهداف دشمن مساعد
ر
فروپایس و سقوط نظام و افتادن افغانستان در قعر فاجعهنابودی.
میسازد – برای
عقل بسیار به کار نیست تا دانست که دفع و رفع مخاطرات موجود ،غلبه بر بحران و گشایش راه به
سوی آینده ر
بهب  ،یگانه راه معقول و مطلوب است – یگانه رایه که به نفع تمام مردم افغانستان است
خیالبدازانه نیست .این یک مطلوب ممکن است؛ به ررسط آن که همه عناض ،گروهها
 .این یک ارمان
ی
و نبوهای که خواهان ر
رفی در این راه اند ضف نظر از هرگونه تفاوت و اختالفات و حتا هرگونه دشمت
ر
ر
گبند و این صف به روی همه آنای هم که
های گذشته  ،برای تحقق این ارمان مشبک در کنار هم قرار ر
ر
میبند ،باز باشد.
امروز و یا فردا به
درست آن یی ر
ر
کشت رسنوشت جامعه و وطن از توفان ویرانگر و رسانیدن آن به ساحل امن و گشایش راه برای
نجات
ر
ر
ر
فردای بهب باید هدف مشبک افغای ما باشد -هدف مشبک همه کسای که آرزومند بقای افغانستان
ارزیای ما از اوضاع و سیاست ها و کارکردهای حکومت و برخورد ما نسبت به دولت ،
اند  .تحلیل و
ر
دولتمداران و همه عناض موثر شامل در معادله مرکب قدرت و تعریف ما از دوست و دشمن رنب باید
از موضع همی هدف ر
مشبک افغای باشد.
ر
راه نجات را باید پیوسته در تعامل دیموکراتیک برای توانا سازی نظام و دولت در همه عرصه ها و به
می صلح و امنیت  ،برقراری
خصوص در زمینه مبارزه موثر با ترویزم و دفع و طرد جنگ اعالم ناشده  ،تا ر
حاکمیت قانون  ،بهبود وضع زنده یك مردم ،قوام جامعهمدی  ،ر
گسبش تفکر و فرهنگ معاض سیایس
و بهبود سایر زمینه های زنده یك اجتماع جستجو کرد.
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 ۱۹جوالی ۲۰۱۷

به توطیه گران فرصت ندهیم تا گذشته را تکرار کنند

با توجه به اوضاع و احوال کنوی کشور  ،میتوان گفت که اگر باز دچار خطا شویم ممکن و محتمل
است تا کشور و جامعه ما به پرتگایه سقوط کند که نه تنها همه دستاوردهای دوره پسا طالبای را نابود
بسازد ،بل ممکن و محتمل است کشور و جامعه را با فاجعه بزر ر
گب از هر فاجعه گذشته مواجه بسازد.
ً
همی جهت این بسیار مهم است تا هر یک ما نفس عمیق بکشیم ؛ احساسات و هیجانات را کامال
به ر
کنار بگذاریم ؛ و با خونشدی تمام عاقالنه ،همه جانبه  ،دورنگرانه و مسووالنه فکر کنیم .بسیار مهم
است تا دریابیم که کدام عناض  ،گروه ها و رنبوها در تداوم و تشدید بحران ذینفع اند و کدام عناض،
گروه ها و نبوها در مهار کردن بحران و باز کردن راه برونرفت از وضعیت کنوی و ر
رفی به وضعیت
ر
.
چنی نشای کرد:
مطلوب ممکن ذینفع اند چند نکته در خور توجه را میتوان ر
ر
کاست هایش ،باید در برابر طالب و داعش کرد -چون شگ وجود نه دارد
 از نظام کنوی با وجود همهکه طالب و داعش و امثال شان افغانستان را به گودال تبایه سوق خواهند داد؛
کج ها ر
کاست های بسیار دارد .و اما ،ر
ر
ر
نایس
بخیس بزریك از این
 روشن است که حکومتکاست ها و ر
از حضور تنظیم ساالران  ،جنگ ساالران  ،تیکه داران تباری ،عناض مافیای و فاسد در درون نظام
غب م رشوع و ضد مردیم
همی جهت این مسووالنه و عاقالنه است تا ماهیت  ،منافع و اغراض ر
است .به ر
عناض و گروه های مافیای ،توطیه گران و ماجراجویان و از جمله تنظیم ساالران و جنگ ساالرای را که
عوامفریت
از گذشته درس های الزم را نگرفته اند باید افشا کرد  .نه باید اجازه داد تا این عناض مخرب با
ر
ر
کاست
همی جهت از حکومت با وصف همه
و توطیه گری اوضاع را بدتر از آن چه که است بسازند .به ر
هایش باید در برابر ماجراجویای که در این روزها با دست زدن به هر اقدایم در صدد رسنگوی آن اند،
دفاع کرد.
عبتناک تجارب تلخ گذشته را حتا برای یک پلک نه باید فراموش کرد.
نخستی درس همانا
 درس های رر
ً
مبارزه در برابر هر گونه خطر تکرار خطاهای گذشته است ؛ اگر آن چه را که مثال بر کابل و کابلیان و بر
ً
کل افغانستان در دوره تنظیم ساالری و جنگ ساالری گذشت اصال بتوان «خطا» نامید.
*
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ر
کاست های موجود در نظام و حکومت را چه گونه میتوان اصالح کرد ،مساله ی است که باید
این که
به آن پرداخت .و اما ،به فریبکارای که در اصل خود موجب مرض اند نه باید فرصت داد تا در
سیمای ر
ناج مردم را فریب دهند.
**
ما در گذشته بار بار با عجله و نادرست گز کرده ایم و یا حتا گز ناکرده بریده ایم ؛ این بار با عبت ر
گرفی
ر
از گذشته ر
بهب است تا صد بار چه که هزار بار گز کنیم و سپس رببیم .گز کردن پس از بریدن کار ری فایده
و در این مورد خاص فاجعه آور است.
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 ۱۸اگست ۲۰۱۷

اسبداد استقالل و مبارزه برای فردای ی
روز ی
بهب

 ۲۸اسد سال  (۱۳۹۶برابر با  ۱۹اگست  )۲۰۱۶مصادف است با نود و هشتمی سالروز ر
اسبداد استقالل
ر
افغانستان.
سبگ ر
نهضت دوره امای با دو آرمان به هم مرتبط و دو رسبلندی ر
اسبداد استقالل و آغاز کوشش برای
ر
پیشفت ،نوسازی معاض و بهروزی افغانستان و جامعه افغای در تاری خ ثبت شده است .هیچ سند و مدریك
در دست نیست كه نیات نیك ر
مشوطه خواهان و شخص شاه امان هللا را برای تحقق این آرمان ها زیر
پرسش رببد.
شاه امان هللا و یارانش در نهضت امای مافوق انسان نبودند که مرتکب اشتباه نگردند – بیل در جریان
ر
اشتباهای شد .و اما ،این اشتباه در اهداف نبود ،بل در شیوه تحقق اصالحات
اصالحات نهضت امای دچار
ر
دستیای به اهداف بود .به رغم همه اشتباهات ،نهضت دورهامای بزرگبین چانس تاری خ ما در قرن بیستم
و
ر
بود -چانیس که با درد و دری غ بسیار آن را از دست دادیم.
در این رنب شک و تردیدی وجود نه دارد که استعمار نه میخواست افغانستان مستقل و موفق به رسمشق
ر
ساخی نهضت امای
همی جهت از هیچ کار ممکت برای ناکام
مردمان دیگر تحت استعمار مبدل شود و به ر
تکفب و نفاق افگت سالح اصیل برای رسکوب این نهضت بود.
دری غ نورزید .ر
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و دیری نگذشته بود که مردم دریافتند چه اشتبایه را مرتکب گردیده اند...
امروز در سده بیست و یکم رنب ما در برابر همان وظایف قرار داریم که شاه امان هللا مطرح کرد و در راه انجام
ر
مسبی است که
آن ها گام نهاد .امروز رنب یگانه رایه که میتواند ما را به آینده بهب برساند از نظر ماهیت ر
اخب قابل مقایسه
همی جهت است که هیچ شخصیت دیگر یک سده ر
شاه امان هللا پیش پای ما نهاد .به ر
با شاه امان هللا نیست.
بیایید سالروز استقالل افغانستان را با بزرگداشت از آرمان های بزریك که نهضت امای مطرح کرد ،با
بزرگداشت از شخصیت های نامدار و رسبازان گمنایم که زنده یك شان را وقف این آرمان ها کردند و
بزرگداشت از شاه امان هللا که نماد این آرمان ها است تجلیل کنیم.
بیایید تا در این روز تاریج در مورد گشایش راه برای برون رفت از بحران جاری و گشایش راه برای فردای
سبیك که نهضت امای مطرح کرد قطب نمای این فردای ر
بهب فکر کنیم – آرمان های ر
ر
بهب است.
بیایید تا با تحلیل تمام حجم تجارب یک سده اخب و ر
گرفی درس های الزم از آن  ،با روشنگری و ایجاد
ر
گفتمان معاض در مورد این آرمان های تاریج  ،زمینه ها و توانای های الزم فکری و فرهنگ را برای تحقق
این آرمان ها ایجاد نماییم.
بیاید تا:
ر
بگبیم و
 از همت و اراده مبارزان راه استقالل  ،آزادی  ،نوسازی معاض  ،ترق و بهروزی افغانستان الهام راطمینان به نفس را در خود اعاده نماییم ؛
 از ماهیت و خصلت افغای و ترکیب ربی االفغای جنبش ربگبیم و بر گفتارها قومگرایانه
مشوطیت الهام ر
و بحران عدم اعتماد غلبه کنیم ؛
بگبیم و از سطح دانش و فهم امروزی یک «آرمان قابل تحقق
 از تجربه های گذشته درس های الزم را رر
ساخی آن مبارزه بکنیم.
افغای» را مطرح کرده و برای عمیل
چنی نه کنیم  ،در برابر تاری خ و نسل های آینده مسوول خواهیم بود.
اگر ر
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دری  ،فاریس  ،تاجییک – دعوا بر رس هیچ
یک از سه زبان سخن گفته است ؟!
چب
گپ روی سه نام  ،سه لهجه و یک زبان است و نه ر
ر
بیشب -با توجه به این نکته بسیاری ها به جای کشیدن
دست بر روی مبارک خود شان  ،پشت پیشک دویده اند...
ً
من شخصا به حیث یک گویشور این زبان به سه دلیل نام
دری را ترجیع میدهم:
 - ۱این نام همسان با خود این زبان نه با تبار خاض نسبت
دارد و نه هم با منطقه و یا کشور خاض؛
ادی دری نسبت به لهجه فاریس و تاجیگ
 - ۲زبان گفتاری ر
ادی نزدیک ترین است؛
با زبان نوشتاری ر
 - ۳اگر کیس ادعا دارد که زبان دری فرزند زبان «پاریس باستان» و یا «پاریس میانه» (پهلوی ساسای)
است ،بیاید و آن را اثبات کند.
زادگاه و مهد پرورش زبان دری رنب آن کشوری نیست که امروز خود را مالک انحصاری و یا کم از کم دارای
ر
مباث ادبیات کالسیک آن میداند.
بیشبین حق تملک این زبان و ر
در افغانستان رنب تبار و یا تبارهای خاض و یا باشنده گان مناطق خاض مالک انحصاری این زبان نیستند.
دری زبان همه کسای است که آن را زبان خود میدانند و به آن سخن میگویند.
ر
بیشب کسای که در این دو روز به صورت افرایط به «زبانبازی» پرداختند ،کارشناس و یا هم کم از کم
کارشناس صاحب صالحیت این عرصه نیستند .و صد البته که یک عده رنب گپ را به جاهای کشانیده
اند که هیچ ربیط به مساله نه دارد .کسای نخست ادعا میکنند که گویا کیس گفته دری ،تاجیگ و فاریس
سه زبان است و سپس رفته اند و کج بحت های دیگر را راه انداخته اند.
ر
درست و یا
این که کدام شاعر و کدام مورخ و کدام سیاستمدار در مورد نام زبان یج گفته و نه گفته –
نادر ر
ست این یا آن نام را ثابت نه میسازد .این هم که حتا یک زبان شناس چه فرضیه ی را ارایه کرده  ،تا
فرضیه اش را به صورت غب قابل رد به اثبات نه رساند  ،سخنش تنها در حد یک فرضیه ر
باق میماند...
ر
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به هر رو  ،من با هیچ کیس در مورد زبان وارد مناظره و مناقشه نه خواهم شد؛ و اما« ،داالن را دولون،
ر
تغب
دوکان را دوکون و زبان را زبون» نه خواهم گفت  -هیچ دلیل منطف وجود نه دارد تا لهجه ام را ر
بدهم؛ همچنان کمپیوتر را رایانه و فیسبوک را رخنما نه خواهم گفت؛ کوریا را هم کره و کیبل را هم کابل
زمی میپذیرم ،نادای و خایم خوایه بود تا با
نه خواهم گفت؛ اگر این یا آن اصطالح را از آن سوی کره ر
کاربرد واژه های که در ادبیات کالسیک دری به کار رفته و ضبط و ثبت فرهنگ دارند و یا هم برای
پاسخگوی به نیازمندی های نو توسط همزبانان ایرای و یا تاجیکستای به صورت به هنجار ساخته شده
اند و ما معادل برای آن نه داریم  ،مخالفت کنم .من هم مخالف افراط ام و هم مخالف تفریط.
همی حد به خود حق دادم تا از هموطنانم بخواهم بیجا
من به حیث یک افغان دری زبان و تنها در ر
مساله خلق نه کنند و روی مساله خیال دعوا نه کنند  -هیچ کس از دری ،تاجیگ و فاریس به حیث سه
زبان سخن نه گفته است -همه بحث ها در این ارتباط رنب در واقع بحث های بیجا و انحراق اند.
و از همه جدی تر این که در کشور هزار و یک مساله مهم واقیع داریم و بیجا ضور نیست تا جنجال
مصنوع خلق کنیم.
ما در آسمای سال ها پیش در مشوره با همکاران صاحب صالحیت فراخوای را ر
منتش ساختیم که یک
بخش آن به زبان و چه گونه یك برخورد سازنده و عمیل با آن در مرحلهکنوی ارتباط داشت .لینک
فراخوان یاد شده را برای عالقه مندان این جا میگذارم:
ی
 «فراخوان :گفتمان های سازنده را جاگزین گفتمان انحراق کنیم -چشم انداز های میل را جاگزینچشم انداز های فرقه گرا بسازیم »
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دسمب ۲۰۱۷
۲۴
ر

ٔ
عریضه آقای عطا محمد نور علیه خودش
آقای عطا محمد نور در سخبای اخب خود ،اتهامات زیادی را علیه ر
داکب عبدهللا عبدهللا مطرح ساخت
ر
ر
کاست ها معرق کرد.
و رنب وی را شخصیت پر از
رهبان طراز اول جمعیت و شورای نظار مخالف نامزدی آقای عبدهللا عبدهللا
آقای نور مدع شد گویا ر
برای مقام ریاست جمهوری بودند -هم در انتخابات سال  ۲۰۰۹و هم در انتخابات سال  ...۲۰۱۴و اما
گویا این آقای عطا محمد نور بود که از ر
داکب عبدهللا عبدهللا خواسته تا خود را نامزد انتخابات بسازد .
رهبان جمعیت و شورای نظار را متقاعد ساخته تا
همچنان گویا این خود آقای عطا محمد نور بود که ر
ر
از نامزدی ر
داکب عبدهللا عبدهللا پشتیبای کنند .و اما ،امروز باز هم به گفته آقای نور  ،این داکب عبدهللا
عبدهللا است که مسوولیت ناکایم ها را بر عهده دارد.
اگر بالفرض آقای نور راست و درست میگوید که وی جمعیت اسالیم و شورای نظار را وادار ساخته تا
تقصب ها بر میگردد به تصمیم نادرست
از یک نامزد نامناسب پشتیبای کند ،نتیجه این میشود که همه
ر
رهبی جمعیت اسالیم اگر منافع جمعیت را نسبت به منافع
خود آقای عطا محمد نور .در این صورت ر
رهبی جمعیت برکنار
شخص آقای عطا محمد نور برتر میداند  ،باید وی را هم از پست کنوی اش در ر
بگبد .و اگر بالفرض آن چه که آقای
تعیی وال جدید بلخ را پس ر
کند و هم اعالمیه ر
اخب خود به ارتباط ر
ر
رهبی جمعیت
عطا محمد نور به ارتباط داکب عبدهللا عبدهللا گفته  ،راست و درست نه باشد  ،باز هم ر
اخب خود به
رهبی جمعیت برکنار کند و اعالمیه ر
اسالیم به خاطر آن باید وی را از پست کنوی اش در ر
بگبد.
تعیی وال جدید بلخ را رنب پس ر
ارتباط ر
اخب آقای عطا محمد نور نشانه هوشیاری و درایت وی نه  ،بل در واقع خالف
کوتاه این که سخبای ر
آن را ثابت میسازد؛ زیرا آقای عطا محمد نور در واقع خود علیه خودش عریضه کرده است...
آقای عطا محمد نور همچنان گفت که مساله اتخاذ تصمیم در مورد بودن و ر
رفی خود را از پست والیت
بگبد
رهبی جمعیت و شخص آقای صالح الدین ربای محول کرده است و هر تصمییم که وی ر
بلخ به ر
از آن متابعت خواهد کرد .این در واقع نهادن صابون زیر پای صالح الدین ربای است .به این معنا که
هرگونه ناکایم و نتایج و پیامدهای منف تصمیم به ساده یك بر گردن آقای صالح الدین ربای انداخته
ً
کامیای احتمال را آقای نور میتواند دستاورد خود معرق کند.
شده میتواند و طبعا هر
ر
تقصبی در مورد وی نه دارد ؛ زیرا این خود
آقای عطا محمد نور همچنان گفت که رییس جمهور هیچ
ر
او بوده که پیوسته در حرف و عمل از رییس جمهور انتقاد کرده و با وی مخالفت ورزیده است – گایه
حتا با تندی و رتبی .به این ترتیب آقای نور به رغم کلمات تند و رتبی که گفت ،در واقع چون از کسب
عمیل پشتیبای های مورد ادعایش اطمینان نه دارد ،لذا با ر
گفی این سخنان به نشای رییس جمهور به
اصطالع عوام «راه کنجشکگ» را برای ر
آشت با رییس جمهور باز گذاشته است .همچنان باید گفت که
برخالف گفته آقای نور  ،چنان که اظهارات و موضعگبی های اخب نشان میدهند ،ر
داکب عبدهللا
ر
ر
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عبدهللا رنب در جمعیت اسالیم و به خصوص در حوزه نفوذ شورای نظار آن چنان ری پایه و ری پشتوانه
ً
غب آن اگر چنان که آقای نور ادعا کرده عبدهللا یک هیچ میبود ،در این صورت اصال لزویم
نیست -در ر
چنی مورد تاخت و تاز قرار بدهد.
نه داشت تا وی را این ر
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 ۲۱اپریل ۲۰۱۸

چند نکته در مورد اهمیت انتخابات ر
پیشو

انتخابات ر
پیشو از چند جهت حایز اهمیت زیاد است:
 - ۱میدانیم که پس از این انتخابات ،احتمال دارد تا لویه جرگه برای تعدیل قانون اسایس برگزار شود،
و میدانیم که لویه جرگه مرکب است از اعضای شواری میل ( اعضای ولیس جرگه و ر
مشانو جرگه) و
ر
والیت و روسای شورای ولسوال ها ؛
روسای شوراهای
 - ۲این انتخابات تجربه ی خواهد شد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده؛
پیشو با مشارکت ر
 - ۳برگزاری موفقانه انتخابات ر
گسبده مردم و تقویت مواضع حلقات و گروه های
سالم و خواهان فردای ر
بهب در شورای میل و شوراهای محیل میتواند:
مسب تقویت و تحکیم
 زمینه را برای استقرار حاکمیت قانون و برنامه ریزی و تحقق اصالحات در رپیشفت و ر
دیموکرایس و ر
ترق جامعه فراهم بسازد؛
 جامعه جهای و به خصوص متحدان افغانستان را به ادامهکومک های شان در تمام عرصه ها بهافغانستان تشویق کند؛
 موضع افغانستان را در مذاکرات با پاکستان تقویت نماید؛ روسیه و ایران را وادار بسازد تا روی برنامههای احتمال شان برای دامن زدن به تشنج در افغانستانر
ساخی آن به میدان گرم جنگ رسد منرصف بسازد ؛
و مبدل
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 فشار بر طالبان را برای دست کشیدن از جنگ و رو کردن به مذاکره برای حل اختالفات شان باحکومت افزایش بدهد.
مسب انکشاف اوضاع در افغانستان و رپبامون
لذا این یک انتخابات معمول نیست ،بل نتایج آن بر ر
افغانستان اثر گذار خواهد بود.
با توجه به مراتب باال ،در مرحله کنوی بر همه عناض ،حلقات  ،گروه ها و رنبوهای خواهان فردای
بهب افغانستان است تا به ارتباط انتخابات به طور عاجل روی نکات ر
ر
آی توجه شان را متمرکز بسازند:
ر
ساخی ذهنیت عامه در مورد اهمیت انتخابات
 - ۱روشن
 - ۲تشویق مردم جهت ثبت نام برای انتخابات و ر
اشباک در مرحله رایدیه
 - ۳معرق معیارهای روشن تا مردم بتوانند به واسطه آن ها نامزدان شایسته و ناشایسته را از هم
تکفیک نمایند
 - ۴معرق نامزدان شایسته و متعهد به منافع و مصالح میل و هوادار دیموکرایس ،ر
ترق ،عدالت و
همبسته یك اجتماع و پشتیبای از آنان
ر
عوامفریت در انتخابات رپبوز شوند
ساخی میدان برای عناضی که میخواهند از طریق
 - ۵تنگ
ر
جلوگبی از هرنوع تخلف و تقلب و میدان نه دادن به
 - ۶نظارت مردیم بر جریان انتخابات برای
ر
قالی مبارزه با تخلف و تقلب
قهرمانان ر
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 ۱۲جون ۲۰۱۸

چه مینویسم  ،چرا و چه گونه مینویسم
ی
چشمداشت دارم
و از همسخنانم چه

ر
من ر
گت که ذهنم عقالی بودنش را تصدیق کند؛ وجدانم از
گت برای گفی داشته باشم -ی
وقت مینویسم که ی
ر
گت را حتا اگر بدانم که شمار
درست و حقانیتش
مطمی باشد؛ شم سیایس ام بیان آن را الزیم بداند -ر
ر
چنی ی
کثبی مخالف آن اند ،باز هم خواهم نوشت.
ر
ً
ر
ر
منتش میسازم بخوانند و
مطلت را که
بیشب همسخنان
خوب طبعا خوشحال میشوم که شمار هر چه
ر
بپسندند -دروغ میبود اگر خالفش را ادعا میکردم .و اما ،این را میدانم که حتا دو انسان آزاد و دارای توان
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تفکر مستقل رنب نیم توانند در همه موارد توافق نظر کامل داشته باشند  -چه رسد به این که همه مردم در
همه موارد توافق نظر و آن هم توافق نظر کامل داشته باشند.
احبام متقابل روی مسایل جامعه و وطن ر
من حاضم با هر هموطنم در فضای ر
مشبک ما و جهان ما بحث
وقت معنای مییابد که در آن دارنده گان دیدگاه های گوناگون ر
و تبادل نظر کنم .بحث و تبادل نظر ر
اشباک
نمایند.
این رنب روشن است که گفت و شنود متمدن مستلزم رعایت یک سلسله اصول قواعد و ارزش های بنیادی
گفی و مودبانه سخن ر
گفی در موضوع سخن ر
منطف سخن ر
ر
گفی.
است -از جمله
ً
خوب طبعا من جهانبیت  ،آرمان های اجتماع و دیدگاه های خودم را دارم .من هوادار آزادی ،برابری،
دیموکرایس  ،ر
ترق  ،رفاه ،همبسته یك و عدالت اجتماع هستم .از این نظر با شماری از هموطنان همسوی
های دارم و یا هم با آنان تفاوت و اختالف های دارم .و اما ،من حاضم از حیثیت و کرامت انسای و حقوق
انسای و قانوی دگراندیشان و از جمله مخالفان اندیشه ی و سیایس ام همان گونه پشتیبای کنم که از حقوق
خودم و کسای که با من همسوی دارند.
در مورد دو گرایش که در این روز ها در افغانستان به نوع ایدز ذهت مبدل شد و پای نوشته های من رنب
ً
اکبا سبب بحث های انحراق میشوند دید خود را به صورت مفصل تر مینویسم:
 -۱ی
یی
یی
ساخی دین
ساخی سیاست و سیایس
دیت
ی
تبارستبی و رویکرد تبارگرایانه
 -۲تبارگرای ،

در مورد دین
ر
ر
ساخی دین بوده ام و آن را آشکارا بیان کرده ام .این
ساخی سیاست و سیایس
من همیشه مخالف دیت
ر
ر
ستبی استوار نیست .تاری خ نشان داده است که سیایس ساخی دین و دیت ساخی
موضع من بر دین ر
طالت هم این حقیقت را به روشت نشان
سیاست به چه ها و کجاها یم انجامد -تجارب تلخ دوره تنظییم و ر
داده است .تجارب همه کشورهای دیگر اسالیم و همچنان تجربه قرون وسطای اروپا رنب گواه این واقعیت
غبقابل انکار است .
ر
ر
ر
تمام این تجارب ر
ساخی دین  ،هم دامن دین را
ساخی سیاست و سیایس
بشی ثابت ساخته اند که دیت
ر
بدبخت جامعه میشود.
به صورت شنیع لکه دار میسازد ،هم سیاست را با ناکایم مواجه میکند و هم باعث
همی تجارب میتوان گفت که با خوانش و تجربه فاجعه بار جهادی  ،نه میتوان به
از جمله با توجه به ر
طالت رفت و رنب با این خوانش ها و تجربه های ناکام گذشته نیم توان
مبارزه با خوانش و تجربه فاجعه بار ر
ر
داعیس مبارزه کرد .
با ورژن های دیگر و از جمله ورژن
به باور من مخالفت با اسالم سیایس زمای میتواند پشتوانه مردیم کسب کند که اسالم رحمای به
مباث پرپشتوانه و عمیق تاریج افغانستان دوباره و آن هم در مطابقت با ایجابات و نیازمندی
مثابه عقیده و ر
های زمان حاض احیا گردد .
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تدریج ارتقای
اخب نظام شایه روند اصالحات
ر
طوری که میدانیم از برکت اسالم رحمای افغای در دو دهه ر
و ر
پیشفت اجتماع ،اقتصادی  ،فرهنگ و سیایس توسط عموم مردم افغانستان پذیرفته شد و حتا مورد
ر
استقبال گسبده مردم قرار گرفت  .در آن زمان رپبوان اسالم سیایس نه توانستند مردم را در سمت مخالفت
با این اصالحات بکشانند .شگ نیست که اگر این روند قطع نیم شد ،میتوانست رابطه دین  ،دولت ،
سیاست و فرهنگ را در چهارچوب عقالی قرار داده و نهادینه سازد .درس های گرانبهای این تجربه میتواند
در ر
یافی راه مهار و نف بحران بسیار کومک کننده باشد .

ی
تبارستبی
در مورد تبار گرای و
دیدن طیف وسیع تنوع اتنیگ در افغانستان نیاز به ذره ب ری و دورب ری نه دارد  -این واقعیت را یم توان با
چشم ساده هم دید .این تنوع به خودی خود مشکل آفرین نیست .این تنوع زمای به مشکل مبدل میگردد
کثبالقویم  ،به خصوص اگر این جامعه مانند جامعه ما
بگبد .در یک جامعه ر
که از آن استفاده ابزاری صورت ر
عقبمانده  ،جنگ زده و بحران زده باشد ،مسایل به ساده یك میتوانند رنگ و رخ قویم کسب کنند .و اما ،از
نظر من وظیفه روشنفکران و همه عناض و رنبوهای هوادار بهروزی مقابله با همچو گرایش های مخرب
ً
است و نه همصدای با آن .تجارب دردناک گذشته نه چندان دور -مثال :فاجعه بزرگ تبدیل کابل به ویرانه
سوخته و قربای شدن ده ها هزار از شهریان کابل و رنب تجارب تلخ دیگر در مناطق دیگر کشور در دهه نود
چنی رویکردهای فاجعه آور اند و از آن هیچ قویم سودی نه خواهد
 نشان داده و ثابت ساخته اند ،که ربرد .
به باور من ،هیچ قویم از اقوام افغانستان دشمن هیچ قویم نیست و نه باید باشد .عناض و گروه های که
با کارت قویم بازی میکنند در واقع به این وسیله منافع آزمندانه خود را حفظ کنند ،نه منافع قویم را که
خود را نماینده آن وانمود میسازند« .تیکه داران» و «مافیا» های قویم (پشتوی ،تاجیگ ،اوزبیگ ،هزاره یك
میبند و با هر حر ر
کت سبب تقویه
و  ) ...به رغم رویاروی ها با همدیگر در واقع از وجود همدیگر سود ر
همدیگر میشوند .آنان هر یگ در واقع هم دشمن قوم خود و هم دشمن اقوام دیگر و در مجموع دشمنان
منافع همه گای مردم افغانستان اند.
با آنچه گفته آمد میخواستم بگویم که با رویکردهای تبارگرایانه نه تنها نه میتوان مسایل موجود در جامعه
را حل کرد و موفق به برونرفت از بحران و حرکت به سوی مسب فردای ر
بهب شد ،بل رویکردها و گفتارها و
ر
کردارهای تبارگرایانه در برهه کنوی به یگ از عوامل مهم تداوم و تشدید بحران و خطر افتادن در پرتگاه یک
فاجعه نابودی آور مبدل گردیده است .
تبارستبی در واقع به یک نوع ایدز ذهت مبدل گردیده است -بیماری که مانع از بسیج توانای
تبارگرای و
ر
.
های ما برای مقابله با خطر میشود و این توانای ها را روزتاروز کاهش میدهد از نظر من ،مبارزه با این عامل
خطر وظیفه هر هموطن آگاه ،دورنگر و دارای احساس مسوولیت است .
این را هم میدانم که ما در مناسبات ربی االفغای از جمله در رابطه با نابرابری های اجتماع مسایل زیادی
داریم که باید آن ها را به طور بنیادی و سازنده حل کنیم .
این روشن است که در هر جامعه ی گروه های اجتماع گوناگون در کنار منافع و مصالح ر
مشبک ( منافع و
مصالح همه گای) ،منافع گرویه خاص خود را رنب دارند .مطرح کردن این منافع با حفظ ارجحیت منافع و
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مصالح همه گای یک امر ر
مشوع است .و اما ،مطرح کردن این منافع و خواسته ها به شکیل که در تقابل با
غب مسووالنه.
بگبد ،عمیل است ر
منافع و مصالح همه گای قرار ر
به هر رو  ،روشن است که راه به سوی آینده ر
بهب وطن و هموطنان ما  ،از مس رب چسپیدن و دامن زدن به
مذهت  ،زبای و ر
سمت -چنان که تجربه های تلخ  ،خون ری
تعصبات و اختالفات و منازعات قویم  ،قبیله ی ،
ر
و جنایتبار گذشته نه چندان دور بار دیگر اثبات نمود  -نیم گذرد.
گذشته ها را نیم توان تغ رب داد  .از گذشته تنها یم توان آموخت  .نادرست است اگر به خاطر گذشته تلخ
و خون ری  ،به هر نام و عنوای که باشد ،امروز و آینده را فدا کرد .آینده در برابر ما قرار دارد و ما حق انتخاب
ر
منطف  ،معقول  ،ممکن و به نفع وطن و همه هموطنان ما باشد.
این آینده را داریم .این انتخاب ما باید
*
خوب همسخنان گرایم  ،آن چه در باال آمد دید من در مورد برج مسایل بود .دید شما روی مسایل مذکور
ممکن است همسان ،همسو  ،متفاوت و یا هم متقابل با دید من باشد .واقعیت و به خصوص واقعیت های
اجتماع همیشه ابعاد گوناگون دارند و برای یک انسان دشوار است تا با یک نگاه و حتا با مطالعه و تجسس
ر
منطف میان دارنده گان
بتواند همه این ابعاد را چنان که هستند دریابد .در بحث و تبادل نظر سازنده و
دیدگاه های گوناگون است که میتوان این واقعیت ها را ر
کاملب شناخت.
من از این متشکرم که در این صفحه حضور دارید ،نوشته های مرا میخوانید ،و با ورود به بحث در مورد
ر
کاست ها و اشتباهات در نوشته های من میسازید.
آن ها مرا متوجه ابعاد دیگر مسایل مطروحه و رنب متوجه
همچنان متشکرم که به همسخنان تان در این صفحه – حتا آنای که با دیدگاه های شان مخالف هستید-
با رعایت معیارها و موازین متمدن برخورد مینمایید .
ر
صوری که همسخنان گرایم در مورد مسایل مطروحه و رنب دید من در مورد مسایل دیگر جامعه و وطن
در
ر
مشبک ما افغانستان پرسش های داشته باشند ،من در خدمت خواهم بود .من ادعا ندارم که برای حل
چنی نسخه ی داشته
همه مسایل جامعه و کشور نسخه آماده دارم .هیچ کس جامع الکماالت نیست تا ر
مبم و بنیادی امروز
باشد .و اما ،بر این باور هستم که گفت و شنودهای سازنده میان هموطنان روی مسایل ر
و فردای جامعه و کشور میتواند در این راستا سودمند باشد.
**
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 ۴اکتوبر ۲۰۱۸

ٔ
ٔ
به کدام نامزدها باید رای داد و به کدام ها نه باید رای داد
البته هر کیس خودش این حق را دارد تا تشخیص بدهد به چه کیس
رای بدهد و به چه کیس رای نه دهد.
چنی تشخییص
در این جا من معیارها و موازین خودم را برای ر
دلچست داشتند ،میشود در
مینویسم .صد البته که اگر همسخنان
ی
مورد آن ها بحث کرد.
پیشو ،شمار ر
من امیدوارم که در انتخابات ر
بیشب نامزدان جوان و از
جمله زنان جوان به پارلمان راه بیابند .از جوانان منظورم فرزندان و
وارثان آنای نیست که عامل فاجعه ها اند و یا در ادامه بحران و
جنگ ذینفع اند .منظور من جوانان پاکدل و پاکدست  ،دارای دانش  ،وجدان بیدار و اراده استوار برای
خدمت به جامعه و کشور است -جوانان پاکنفس و متعهد به منافع و مصالح همه گای و دارای تفکر ،
می این منافع و مصالح کومک کند؛ جوانان باورمند و متعهد به
بینش و برنامه ی که بتواند به تا ر
ر
ر
مذهت و جنسیت و باورمند و متعهد به
دیموکرایس؛ جوانان عاری از تعصب تباری ،زبای  ،سمت ،
ر
تفاهم  ،همبسته یك و اتحاد میل و خواهان ر
ترق  ،عدالت و همبسته یك اجتماع .البته اگر نامزدان میان
سال و کهنسال هم به پارلمان راه مییابند ،امیدوارم دارای صفات یاد شده باشند.
من همچنان امیدوارم از میان وکالی کنوی تنها آنای دوباره انتخاب شوند که مشخصات یاد شده در
ً
باال را داشته و آن را در دوره گذشته عمال متبارز ساخته باشند.
ر
یافی  ۲۵۰نامزد دارای مشخصات یاد شده در میان هزارا ن نامزد انتخابات هم ممکن است و هم
چنی کسای را میشناسید .و در نهایت کم
یقی که ر
چنی کسای را میشناسم و شما هم به ر
محتمل .من ر
از کم میتوان تشخیص داد که به چه کسای نه باید رای داد.
ً
من شخصا امیدوارم این نامزدها به پارلمان راه نیابند:
 طالبان ،تنظیم ساالران  ،جنگ ساالران  ،چور ساالران و رسان گروه های مافیای و شبه مافیای وفرزندان ،وابسته گان و هواداران آنان؛
ر
مذهت؛
سمت و
 اشخاص دارای تعصبات تباری ،زبای،ر
 اشخاض که در مورد آنان شک جاسویس  ،وابسته یك و دلبسته یك به کشورهای همسایه و دیگردشمنان افغانستان وجود دارد؛
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 اشخاص تندزبان  ،بدزبان  ،بدفکر و بدنیت؛ اشخاص دروغگو و دورو و عوامفریب؛دستیای به اغراض
 اشخاض که به کریس پارلمان به حیث دکان کسب منفعت شخیص و یا هم موضعر
سوو و ضد میل دیگر مینگرند.
همچنان من بر این باورم که «خرپول ها» را از هر جنیس که باشند ،نباید به پارلمان راه داد؛ زیرا روشن
است که اینان از این طریق در صدد خواهند شد تا روند قانونگذاری و طرح و تطبیق سیاست را در
مسب منافع توده های میلیوی مردم  .این به معنای
مسب منافع آزمندانه خود شان سوق دهند و نه در ر
ر
ر
مخالفت با فراهم ساخی میدان و فرصت برای «خرپول ها» برای رسمایه گذاری نیست .برخالف من
طرفدار آن هستم تا میدان و فرصت را چنان فراهم ساخت تا«خرپول ها» ثروت های شان را در داخل
افغانستان برای رشد اقتصاد کشور رسمایه گذاری کنند  -و اما طوری که هم خود از آن به صورت عادالنه
سود رببند و هم جامعه.
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 ۱۴اکتوبر ۲۰۱۸

ٔ
به یک باید رای داد؟!
ر
دوست پرسیدم  :بر اساس کدام معیارهای میتوان نامزد وکیل شایسته را تشخیص کرد تا به وی در
از
انتخابات پارلمای رای داد؟
چنی بود:
پاسخش ر
«من برای این کار چند معیار ساده دارم.
 .۱دزد نه باشد .یعت از راه سیاست و کار در دولت پولدار نه شده باشد.
 . ۲جهادی و اسالمگرا نه باشد.
منظور از اسالمگرا کیس است که یم خواهد نظام سیایس در افغانستان از درون دین رببون شود.
 .۳با افغانستان جدید و رنگارنگ و تنوعش مشکل نداشته باشد .افغانستان را برای همه بخواهد و به
برابری همه در پیشگاه قانون باور داشته باشد.
با سواد باشد و با دنیای مدرن و مدرن شدن افغانستان مشکل نداشته باشد.
 .۴الاقل به صورت علت نوکر بیگانه و مخصوصا همسایه ها نه باشد.
همی موارد را یک شخص دارا باشد ،بقیه مسایل را یم شود کم و بیش نادیده گرفت».
به نظرم اگر ر
ر
منتشش کنم .دوستم پاسخ
همی گونه
همی نکات را در یک کلیپ بگویید تا ر
از این دوستم خواستم تا ر
ً
ر
چبی ر
چبی از
نش کند و یا ر
داد که از مدی از دنیای مجازی فاصله گرفته و عجالتا نمیخواهد شخصا ر
نام او ر
منتش شود .و در ادامه نوشت « :شما یم توانید این دیالوگ را زیر عنوان صحبت با یک دوست
ر
نش کنید .یعت از من نام رنبید لطفا«.
من یکایک این چهار نکته را که وی ابراز داشت ،به تمام معنا تایید کردم -نه به خاطر تعارف و یا خوش
ر
ساخی وی  ،بل چون در واقع رنب آن چه او گفت گوی بیان نظر من بوده باشد .اگر کیس از من هم این
ً
همی معیارها را رنب میگفتم – خوب شاید به کلمات و جمالت دیگری.
پرسش را میکرد ماهیتا از جمله ر
این را به وی هم گفتم  .او پاسخ داد  « :خوب ،چون اساس نگاه ما و شما به مسایل یگ است».
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به این دوستم نوشتم « :میدانید اگر من این گپ ها را بگویم یک تعداد آن را با حس نظر خواهند
نگریست .اگر شما بگویید تعداد دیگری از آن را با حسن نظر خواهند دید .و اما ،اگر شما بگویید و من
ر
ر
بیشب با حسن نظر آن را مورد توجه قرار بدهند .از
نشش کنم چانس آن وجود دارد تا شمار به مراتب
همی گونه ر
منتشش کنم .دوستم پاسخ داد
آن دوستم خواستم تا
همی نکات را در یک کلیپ بگویید تا ر
ر
ً
ر
چبی ر
چبی از نام او
نش کند و یا ر
که فعال از مدی از دنیای مجازی فاصله گرفته و نمیخواهد شخصا ر
منتش شود .و در ادامه نوشت « :شما یم توانید این دیالوگ را زیر عنوان صحبت با یک دوست ر
ر
نش
کنید .یعت از من نام رنبید لطفا».
گت هم با درج نام وی ر
منتش نه شود ،رعایت
من ناگزیر حق این دوستم را در مورد این که سخن نگوید و ی
چنی هموطنای وارد بحث علت در مورد مسایل
کنم .و اما ،این جا نه میتوانم نگویم که حیف است که ر
مبم جامعه و کشور نشوند .خوب من علت سکوت وی را ینبسیدم .چون این دوستم انسان فهمیده و
ر
ً
ر
عاقیل است ،حتما علت معقول هم برای سکوت موقت اش دارد.
عی پرسش را با یک تعداد از هموطنان دیگر هم مطرح کرده ام که خوشبختانه شماری از آنان
خوب ر
ر
منتش خواهم کرد -ولو با
یط ویدیو کلیپ ها به آن پاسخ گفته اند .این ویدیو کلیپ ها را به زودی
نظرهای ارایه شده در آن ها موافق باشم و یا نه باشم.
شما رنب اگر به ارتباط پرسش مطروحه گفتت های دارید میتوانید در پای این مطلب بنویسید و یا هم
پیامگب برایم بفرستید تا در بحث مورد
سخنان تان را در ویدیو کلیپ های کوتاه بیان کرده و از طریق
ر
نظر درج شوند.
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دسمب ۲۰۱۸
۲۱
ر

آیا طالبان به گفتوگوی صلح لبیک میگویند؟
سهیال اصغری  :چه ناگزیری ی باعث
یمشود تا جنگ با طالبان کنار زده
ی
آشت پیش گرفته شود؟
شود و راه
ممکنها و ناممکنها در این باب
چیست؟
حمید عبیدی:
آمب
نخست این که حل مسالمت ر
مسایل همیشه باید در سیاست
ارجحیت داشته باشد و نه توسل به زور.
میبد و یك بار مصایب آن را بر دوش میکشد رنب
دوم ،دیدن این که از جنگ جاری و تداوم آن یك سود ر
چندان دشوار نیست.
سوم ،دیدن این رنب دشوار نیست که اجماع منطقهی و جها رنت که در آستانهی سقوط طالبان و سالیان
گبی نظام نو در افغانستان ،رپبامون افغانستان شکل گرفته بود ،برهم خورده است.
نخست پس از شکل ر
اکنون این خطر با چشم ساده قابل دید است که افغانستان دوباره به میدان رقابت تمامعیار و مخرب
ر
اخب را نابود بسازد.
ربیالملیل مبدل گردد-
رقابت که میتواند همه دستاوردهای دیموکراتیک  ۱۷سال ر
ً
خوب ر
بهب از این نیمبود اگر طالبان پس از سقوط امارت شان دیگر اصال رس بلند کرده نه میتوانستند
و یا هم در جریان جنگ تضعیف گردیده و شکست یمخوردند و هنوز ر
بهب یمبود اگر تنظیمساالران و
جنگساالران رنب به حاشیه رانده شده یمبودند و بسا آرزوهای نیک دیگر  ...و اما ،متاسفانه اوضاع
اکنون چنان است که میدانیم .حال مساله اصیل این است که چهگونه یمتوان به مصالحه و صلج
رسید که بهای آن برای افغانستان بیشتر از تداوم و تشدید جنگ و بحران نه باشد...
به باور من اگر حکومت ،احزاب و گروههای سیایس و جامعهی مدی در مورد مذاکرات با طالبان به
گبیند ،بهای مصالحه و صلح باال خواهد رفت .برخالف
تفاهم و توافق نه رسند و در یک صف قرار نه ر
ر
مبان همسوی و اتحاد گسبدهتر باشد و هر قدر که توانای های قوای
هرقدر که در این زمینه در جامعه ر
ر
مبان پشتبای جامعهی ربیالملیل از حکومت افغانستان
مسلح افغانستان باال تر باشد و هر قدر که ر
ر
بیشب باشد ،به همان اندازه فشار بر طالبان و حامیان منطقهی شان افزون خواهد گردید تا از موضع
واقعبینانهتر با مسایل برخورد کنند.
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ی
ی
ی
ناشدیها کدام
شدیها و
سهیال اصغری  :اگر طرحهای آغازین دولت و طالبان را کالبد شگاق کنیم،
اند؟
آمب
حمید عبیدی  :جنگ و ادامه آن نیاز به عقل زیادی نه دارد .و اما پایان دادن جنگ و حل مسالمت ر
منازعه نه تنها به عقل بل همراه با آن به احساس مسوولیت در برابر رسنوشت کشور و جامعه ،نیت و
تدبب نیاز دارد.
استی و همچنان شهامت و ر
اراده ر ر
اگر عناضی که بر شمردم بالفرض در هر دو طرف وجود داشته باشد ،حتا آن چه که در ظاهر ناشدی
دستیبای به
مبسد ،میتواند شدی گردد .البته که حتا در این صورت رنب پایان جنگ از طریق
به نظر ر
ر
آمب منازعه و تحقق این توافقنامه کار ساده و آسای نه خواهد بود.
توافقنامه حل مسالمت ر
آمب منازعه  ،پیشنهاد طرف دولت است.
چنان که میدانیم فراخوان حل مسالمت ر
ً
ً
رییس جمهور غت اخ ربا پالن مشخیص را این مورد ارایه کرده است که به باور من اصوال برخورداراز
جوهر عناضی یاد شده است.
برخالف اگر بر پایه آن چه که نماینده طالبان در کنفرانس ماسکو گفت قضاوت بکنیم ،میتوان گفت
طرح طالبان فاقد بسیاری از عناض یاد شده است.
به باور من چند معیار اصول وجود دارد که چه گونه یك برخورد طالبان با آن ها میتواند نیت و اراده
واقیع طالبان را روشن بسازد:
آمب مسایل
. ۱اگر تحریک طالبان حاض به مذاکره با دولت افغانستان نه شود ،حل و فصل مسالمت ر
گپ هوای خواهد ماند.
. ۲چه گونه یك برخورد با قانون اسایس افغانستان و نظام مبتت بر آن.
ر
خب؟
آیا تحریک طالبان حاض خواهد شد تا به البام عمیل نسبت به قانون اسایس ابراز تعهد کنند و یا ر
البته که طالبان و هر حزب و گروه سیایس و هر شهروند افغانستان حق دارد تا همزمان با تعهد به ر
البام
میکانبم پیشبیت
عمیل به قانون اسایس نسبت به آن مالحظات نظری خود را داشته باشد و مطابق به
ر
شده در قانون اسایس خواهان تعدیالت در آن گردد.
خب؟
. ۳آیا تحریک طالبان حاض خواهد شد تا اصل انحصار دولت بر رنبوی نظایم را بپذیرد یا ر
ً
طبعا نه میتوان انتظار داشت که طالبان یک شبه به یک حرکت و یا حزب سیایس مبدل شود؛ بل مساله
روی این است که این گذار در یک مرحله آغاز و در زمان پیشبیت شده در توافق تکمیل گردد؛ زیرا اگر
گبد.
دولت بر رنبوی نظایم انحصار نداشته باشد ،صلح پایدار شکل نیم ر
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 .۴چه گونه یك برخورد با حقوق ر
بشی (ارجمله حقوق زنان)  ،حقوق شهروندی و دیموکرایس .روشن
ر
توافف برای صلح واقیع
است که اگر تحریک طالبان بخواهد این ارزش ها و دستاورد ها لغو گردند ،نه
به میان آمده میتواند و نه هم صلح واقیع و پایدار .مردم افغانستان حاض نیستند به دوره های فاجعه
های «امارت اسالیم» و یا هم «تنظیم ساالری» و یا هم حالت شبیه به آن برگردانیده شوند.
مب مذاکرات ربی االفغای و پایان جنگ
طالبان رنب باید از خطای مجاهدین که به جای حاض شدن به ر
از طریق مصالحه میل ،خواستند از طریق معامله با روسیه در افغانستان به قدرت برسند ،بیاموزند.
ر
فروپایس دستگاه دولت و قوای مسلح افغانستان و
آمب برای تحقق آن معامله
نتیجه اقدامات توطیه ر
حاکم شدن هرج و مرج کامل و جنگ ها میان احزاب و تنظیم های مجاهدین و جنگساالران متحد آنان
بود -هرج و مرج و جنگ های که نتایج و پیامد های فاجعه آور آن را میدانیم .و میدانیم که آن هرج و
مرج زمینه آن را فراهم ساخت تا به میدان آورده شوند و بقیه ماجرا را رنب میدانیم...
ما افغان ها رنب باید از آن فاجعه ها درس های الزم را گرفته باشیم و تکرار آن ها را نه باید اجازه بدهیم.
ی
جهای و نیت همسایهگان در پیوند با گفتوگوهای صلح چیست؟
سهیال اصغری  :عامل
حمید عبیدی  :زلیم خلیلزاد گفت هدف ایاالت متحده امریکا پایان جنگ از طریق مذاکرات صلح است.
وی گفت امریکا میخواهد:
-

مطمی شود که افغانستان دوباره به منبع خطر تروریزم مبدل نه خواهد شد.
ر

 مسایل داخیل افغانستان از طریق مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان و توافق ربیاالفغای حل و فصل شود.
ً
طبعا روند صلح زمای موفق شده میتواند که ابعاد منطقه ی و فرامنطقه ی جنگ رنب با توافق طرف
ر
ر
خارج
صوری امکان پذیر است که طرف های
های ذیدخل و ذینفع حل و فصل شود .این کار تنها در
توافق کنند که اختالفات میان شان روی مسایل دیگر را در میدان افغای منتقل نه خواهند کرد.
قدرت های بزرگ و به خصوص امریکا و روسیه از آن چه که در نتیجه رقابت ها و رویاروی های آنان
در دوران جنگ رسد بر افغانستان تحمیل شد و رنب از خطاهای که در آغاز دهه نود در افغانستان
بگبند و بار دیگر مرتکب خطا نشوند .در آن زمان اگر امریکا خردورزانه و
مرتکب شدند ،باید درس ر
دورنگرانه عمل میکرد و اگر روسیه تحت فشار حالت اضطراری داخیل شتاب زده و کوتاه اندیشانه عمل
نمیکرد و مصالحهمیل در افغانستان تحقق مییافت ،افغانستان دچار فاجعه های بعدی نمیگردید و به
منبع خطر تروریزم و افراطگرای رنب مبدل نیم شد و...
برخالف آن زمان  ،امروز همه اعضای جامعهجهای دولت افغانستان را دولت ر
مشوع میدانند و بارها
رهبی و مالکیت افغانستان بر روند
بر این واقعیت تاکید به عمل آمده است .همچنان جامعهجهای ر
صلح را پذیرفته است .وساطت و مساعدت کشورهای دیگر برای آغاز و پ ر
یشفت موفقانهروند صلح در
افغانستان ،به هیچ وجه نه باید طوری باشد که این دو اصل را مخدوش بسازد .هر خطای که موجب
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ر
اخب افغانستان گردد نه تنها برای مردم افغانستان فاجعه آورد
از میان رفی دستاوردهای  ۱۷سال ر
خواهد بود ،بل چنان که تجربه دهه نود نشان داد  ،در نهایت امنیت جامعهجهای را رنب با مخاطرات
جدی مواجه خواهد ساخت.
ٔ
سهیال اصغری  :نقش پاکستان در پروسه صلح با طالبان چهگونه خواهد بود؟
حمید عبیدی  :پاکستان در طول چهار دهه گذشته پیوسته مرصوف جنگ اعالم ناشده علیه افغانستان
بوده است .در گذشته مجاهدین در واقع نقش ابزارهای عمده این جنگ ر
نیابت پاکستان را ایفا کردند و
اکنون طالبان این نقش را ایفا میکنند.
در مرحله کنوی کنوی روشن نیست که آیا پاکستان تنها جهت کاهش فشار امریکا به همکاری برای پایان
تغب
آمب و مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان تظاهر
میکند و یا این که ر
جنگ از طریق مسالمت ر
ً
واقعت در سیاست پاکستان در قبال افغانستان در حال رونما شدن است .من شخصا بر این باورم که
ر
نظامیان پاکستای از سیاست مزورانه و بازی دوگانه خود دست برنداشته اند .من بر این باورم که تنها
چی میتواند پاکستان را وادار سازد تا به جنگ اعالم ناشده اش علیه
توافق میان امریکا ،روسیه و ر
ر
چی در این مورد در صوری امریکا را همرایه خواهند
افغانستان تن دهد .خوب  ،روشن است روسیه و ر
کرد که منافع خود شان رنب هم در مسایل رپبامون افغانستان در نظر گرفته شود.
*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333

دسمب ۲۰۱۸
۲۷
ر

د پردی کټ تر نیمو شپو وی
ما ز «آنان»* چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم
ابوظت و اعالم تصمیم دونالد ترامپ در باره خروج نصف رنبوهای امریکای از افغانستان،
پس از نشست
ر
چی و پاکستان و ایران و سعودی و
گپ های بسیاری در رسانه ها رپبامون این که امریکا و روسیه و ر
ر
نه میدانم کجا و کجا چه میکنند و چه نیم کنند و به ارتباط افغانستان چه سیاست دارند و ندارند ،گفته
شد.
تعی کنیم .از هیچ
خوب این روشن است که ما افغان ها نه میتوانیم سیاست کشور های دیگر را ر
بیگانه ی نه میتوان توقع داشت تا به جای ما از منافع میل ما و از وطن ما پاسداری کند ،وطن ما را آباد
بسازد و جامعه ما را به رفاه برساند -چه این بیگانه ابر قدرت نزدیک باشد و یا دور  ،چه کشور همسایه
غب اسالیم...
باشد و یا کشور دیگر  ،چه کشور اسالیم باشد و یا ر
(چبکت بیگانه تا نیم شب است)
یک متل پشتو است که میگوید « :د پردی کټ تر نیمو شپو وی» ی
به باور من  ،اگر بخواهیم از جنگ و بحران جاری پبوزمندانه عبور کرده و به آینده ر
بهب برسیم پس
ر
باید:
 -۱عزت نفس و باور و اتکا بر خود را به حیث یک کشور و یک ملت در خویش احیا کنیم
 -۲بر مخاصمت و تفرقه غلبه نموده و بر پایه منافع و مصالح ر
مشبک ،به تفاهم،همبسته یك و اتحاد
میل برسیم
اتبیک  ،دید ر
اتبیک باید دارای تفکر ر
 -۳درک کنیم که برای دستیای به اهداف ر
سب ر ر
سب ر ر
سب ر ر
اتبیک،برنامه
ر
اتبیک و حوصله ر
ر
سب ر ر
سب ر ر
اتبیک باشیم.

البته که غلبه بر موانع و دشواری های موجود و رسیدن به آینده مطلوب ممکن کار ساده ی نیست.
و اما اگر چنان که باید اراده نماییم و خردورزانه دور نگرانه  ،مدبرانه و با تمام توان در این راه بکوشیم
ر
نزدیکب خواهیم شد.
در این صورت گام به گام به رسمبل مقصود
اهل همت رخنه در سد سکندر یم کنند
این سبک دستان ،کلید فتح را دندانه اند
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«صایب»
هرکه را یک ذره همت داد دست
کرد او خورشید را زان ذره پست
«عطار»
+
* با معذرت از حرصت حافظ به خاطر دستکاری در شعرش و تعویض «یاران» با «آنان»
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 ۲۲دسمبر ۲۰۱۸

اشتباهات و خطاهای گذشته نه باید تکرار شوند

قدرت های بزرگ و به خصوص امریکا و روسیه از آن چه که در نتیجه رقابت ها و رویاروی های آنان
در دوران جنگ رسد بر افغانستان تحمیل شد و رنب از خطاهای که در آغاز دهه نود در افغانستان مرتکب
بگبند و بار دیگر مرتکب خطا نشوند .در آن زمان اگر امریکا خردورزانه و دورنگرانه
شدند ،باید درس ر
عمل میکرد و اگر روسیه تحت فشار حالت اضطراری داخیل شتاب زده و کوتاه اندیشانه عمل نمیکرد
و مصالحهمیل در افغانستان تحقق مییافت ،افغانستان دچار فاجعه های بعدی نمیگردید و به «منبع
خطر تروریزم و افراطگرای» رنب مبدل نیم شد و...
این روشن است که ایاالت متحده امریکا به هیچ وجه در حالت اضطراری که روسیه بالفاصله پس از
ر
فروپایس شوری با آن مواجه بود ،مواجه نیست .امریکا هنوز از هر ر
جهت ابر قدرت اول جهان است.
ایاالت متحده امریکا بر اساس پیمان ر
سب ر ر
ر
امنیت و رنب در چهارچوب کنفرانس های
اتبیک و موافقتنامه
ر
تعهدای را متقبل شده است .عدول از این تعهدات  -چنان که بسیاری از
ربی الملیل در برابر افغانستان
سیاستمداران و از جمله شخصیت های برازندهجمهوری خواه رنب در ارتباط به احتمال کاهش رنبوهای
نظایم آن کشور در افغانستان توسط رییس جمهور ترامپ  ،گفتند -به نفع خود امریکا رنب نیست.
همچنان برخالف آن .زمان  ،امروز همه اعضای جامعهجهای دولت افغانستان را دولت ر
مشوع میدانند
رهبی و مالکیت افغانستان بر
و بارها بر این واقعیت تاکید به عمل آمده است .همچنان جامعهجهای ر
روند صلح را پذیرفته است .وساطت و مساعدت کشورهای دیگر برای آغاز و ر
پیشفت موفقانهروند
صلح در افغانستان ،به هیچ وجه نه باید طوری باشد که این دو اصل را مخدوش بسازد .هر خطای که
ر
اخب افغانستان گردد نه تنها برای مردم افغانستان فاجعه
موجب از میان رفی دستاوردهای  ۱۷سال ر
آورد خواهد بود ،بل چنان که تجربه دهه نود نشان داد  ،در نهایت امنیت جامعهجهای را رنب با
مخاطرات جدی مواجه خواهد ساخت.
مب مذاکرات ربی االفغای و پایان جنگ
طالبان رنب باید از خطای مجاهدین که به جای حاض شدن به ر
از طریق مصالحه میل ،خواستند از طریق معامله با روسیه در افغانستان به قدرت برسند ،بیاموزند.
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ر
فروپایس دستگاه دولت و قوای مسلح افغانستان و
آمب برای تحقق آن معامله
نتیجه اقدامات توطیه ر
حاکم شدن هرج و مرج کامل و جنگ ها میان احزاب و تنظیم های مجاهدین و جنگساالران متحد آنان
بود -هرج و مرج و جنگ های که نتایج و پیامد های فاجعه آور آن را میدانیم .و میدانیم که آن هرج و
مرج زمینه آن را فراهم ساخت تا طالبان به میدان آورده شوند و بقیه ماجرا را رنب میدانیم...
ما افغان ها در مجموع باید از آن فاجعه ها درس های الزم را گرفته باشیم و تکرار آن ها را نه باید اجازه
عبت گرفته باشیم ،در آن صورت تحت هرگونه ررساییط
بدهیم .ما اگر از این تجربه های تلخ درس ر
ر
قادر خواهیم شد بر بحران جاری غلبه کرده و رپبوزمندانه و با رسبلندی راه به سوی فردای بهب را
بگشاییم.
واقعیت این است که حکومت دکتور نجیب هللا پس از خروج قوای شوروی توانست شکست های
ر
مخالفی مسلح وارد بسازد .امروز رنب قوای مسلح افغانستان چنان که در مرحلهقبیل شاهد
سخت را بر
ر
آن بودیم ،توانای پاسداری از افغانستان و نظام موجود را دارد  .از این منظر کاهش و حتا خروج کامل
تغیب تناسب قوا در صحنه جنگ نه خواهد شد .امریکا اگر بر
نظامیان امریکای به خودی خود ،سبب ر
سایر تعهداتش در قابل افغانستان استوار بماند و به عالوه یک چهارم مصارف قوای کنوی اش را در
ر
بیشب از حضور قوای
افغانستان بر بودیجه کومک به افغانستان بیفزاید موثریت آن حتا به مراتب
امریکای شده میتواند.
غب مسووالنه عمل کنند ،در این
و اما اگر امریکا و سایر قدرت های جهای باز هم در قبال افغانستان ر
تقصب خطاهای خود
بگبند و فردا باز
ر
صورت باید مسوولیت نتایج و پیامدهای آن را هم بر دوش ر
شان را مانند گذشته بر دوش افغانستان و افغان ها حواله نکنند.
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 ۲جنوری ۲۰۱۹

یک برنده خواهد بود:
رییس جمهور ی
غت و یا مخالفانش؟...

ً
ر
بیشب شان کسای اند که اصال چانس واقیع
از میان  ۱۸نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ، ۲۰۱۹
ر
برای برد را ندارند .نامزدای که چانس دریافت آرای بلند را دارند کمب از انگشتان یک دست اند.
مخالفان عمده رییس جمهور غت نه توانستند با هم یک تیم واحد بسازند .جمعیت اسالیم  ،اینبار به
رهبان رسشناس آن در چند تیم در رویاروی آشکارا با هم قرار
روشت به جمعیت پراکنده مبدل شده و ر
رهبی جمعیت به دور آقای اتمر حلقه بسته -همان های که بر آقای اتمر
گرفته اند .یک بخش از ر
رهبان جمعیت به ریاست آقای صالح الدین ربای،
اتهامات بسیار
سنگی وارد میکردند .دسته دیگری از ر
ر
از آقای عبدهللا عبدهللا اعالم پشتبای کرده اند .و اما ،آقای عبدهللا عبدهللا در طول مدت ایفای وظیفه
به حیث رییس اجراییه مصدر هیچ کار و ابتکاری مهیم نه شده است که بتواند برایش رای آور باشد .از
این منظر حایم وی آقای صالح الدین ربای نب وضعیت ر
بهب از خود آقای عبدهللا نه دارد .یک بخش
ر
آرای هواداران پایدار جمعیت ممکن است نصیب آقای احمد ول مسعود شود -آن هم تنها به خاطر
ر
داشی نام خانواده یك مسعود .و اما ،به دشواری میتوان تصور کرد که آقای احمد ول مسعود ،با اتکا بر
این یگانه «رسمایه» که چند نامزد دیگر رنب خود را در آن از نظر سیایس ررسیک میدانند ،بتواند روی
رپبوزی حساب نماید.
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جنجال ترین و جالب ترین نامزد در این میان آقای گلبدین حکمتیار است که هیچ متحدی نه دارد،
مبان واقیع پشتیبای از او را روشن خواهد ساخت -و اما ،با هیچ محاسبه ی نه میتوان
انتخابات آینده ر
بگبد.
تصور کرد که او میان نامزدان پیشتاز قرار ر
ً
پایی آمده
چنان به نظر ر
مبسد که رسمایه و سود اجتماع و اعتبار سیایس «بانک های رای» رنب شدیدا ر
است.
طالت رسبلند کرده است اینبار بخش بزرگ رایدهنده گان را تشکیل میدهد-
نسل جوای که دوره پسا ر
ر
بیشب از گذشته به آینده عالقه دارد ؛ نسیل که بیش از نسل های گذشته درسخوانده و
نسیل که
ر
تحصلیکرده دارد و آشنای آن با جهان و ارزش های مدرن بیشب است .میتوان گفت که این نسل به
صورت بالقوه ظرفیت آن را دارد تا مستقالنه فکر کند ،مستقالنه روی مسایل داوری نموده و مستقالنه
ر
بگبد.
بگبد و نه برای کدام گذشته  ،بل برای نف گذشته و برای رسیدن به آینده بهب تصمیم ر
تصمیم ر
با آن چه گفته آمد،میتوان پیشبیت کرد که اینبار شمار رای دهنده گای که میتوانند به جای اطاعت از
بگبند به حد قابل مالحظه ی باالتر
این یا آن
«رهب» ،خود شان مستقالنه در مورد رای شان تصمیم ر
ر
از گذشته باشد.
چانس رپبوزی رییس جمهور غت
آشفته یك و پراکنده یك و فقدان فکر و برنامه ر
سب ر ر
اتبیک میان اپوزسیون ،رسوای های مهره های قبیل
قدرت ،سقوط اعتبار «بانک های رای» و ازدیاد کتله ی شمار رایدهنده گان مستقل ،بیش از همه به
نفع رییس جمهور غت تمام خواهد شد .و اما ،این به معنای رپبوزی خود به خودی رییس جمهور در
برابر نامزدان دیگر نیست.
ر
بیشب از انتخابات قبیل وارد میدان شده
مبسد که آقای غت اینبار با اطمینان به نفس
چنان به نظر ر
است .شاید او روی این حساب میکند که این بار به خاطر کارنامه دوره ریاست جمهوری اش از اقبال
ر
بیشبی میان مردم برخوردار است .و اما ،دوره ریاست جمهوری آقای غت به علل متعدد دوره ی نبود
که تنها با دستاوردهای مثبت نشای شده بتواند .چالش های عمده ی را که در این دوره فراراه آقای غت
چنی بر شمرد:
قرار داشتند میتوان ر
ر
امنیت
 چالش های چالش های اقتصادیر
ر
کاست ها در کار حکومت
سست ها و
چنی میتوان برشمرد:
و اما ،علل عمده بروز این چالش ها را ر
ر
امنیت به رنبوهای افغان
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 نوسانات در سیاست ایاالت متحده به ارتباط افغانستان کاهش کومک های ربی الملیلپاگب ر
نایس از «موافقتنامه حکومت وحدت میل» که اعمال صالحیت های
 مشکالت و موانع دست و رقانوی رییس جمهور را با محدودیت ها و دشواری های بزرگ مواجه ساخته بود
 تشدید تشنجات میان قدرت های بزرگ و تا رثبات آن بر سیاست های برج قدرت های جهای ومنطقه ی در مورد افغانستان.
و اما ،پرسش این است که آیا کتله اصیل رایدهنده گان رابطه پیچیدهعلت ها و معلول ها را درک خواهد
خب .این تا اندازه ی مربوط میشود به این
گبی های الزم را کرده خواهد توانست و یا ر
کرد و از آن نتیجه ر
ر
که تیم آقای غت چه گونه و تا چه حدی خواهد توانست مسایل مذکور یط کارزار انتخابای به مردم
توضیح دهد و تا چه حدی برنامه وی برای دور بعدی برای مردم جذاب و پذیرفتت خواهد بود.
عامل موثر دیگر انکشاف اوضاع تا روز انتخابات است.
همی جهت با آن که از بسا جهات مقدمات برای رپبوزی دوباره آقای غت تا حدی فراهم است ،ول
به ر
این به صورت خودکار باعث رپبوزی آقای غت نه خواهد شد.
آقای غت با آوردن آقای امرهللا صالح به حیث نامزد معاون اول ریاست جمهوری ،یک «توس» پر تا رثب
همی یک «توس» برنده شود .او به «توس»
را به میدان آورد ،و اما دشوار است تصورکرد که وی تنها با ر
ها و «قطعه»های برنده دیگری هم ضورت دارد تا رپبوزی اش را قطیع بسازد.
خیس از نوشته اخب آقای سخیدادهاتف را که از مخالفان همیشه یك آقای غت بود و ر
سب ر ر
در پایان ب ر
اتبی
ر
اش این بود تا با استفاده از هر امکای غت را بکوبد ،این جا یم آورم  «:من از همهی تیمهای موجود
ر
ر
سبدن مدیریت مملکت به دست تیم
یمترسم .اما از تیم رارسف غت کمب یمترسم .اعباف یمکنم که با ی
ر
بیشبی احساس یمکنم .رارسف غت ،با تمام بدیهایش ،یمفهمد که
رارسف غت اطمینان و آرامش
متی و تواناست و ظرفیت قوی
حکومت چیست و توسعه و برنامه چیست .رسور دانش یک دولتمرد ر
کردن و استوار کردن بوروکرایس الزم در حاکمیت قانون را دارد .امرهللا صالح ،آدیم خالق و اندیشمند
و کارشناس است.
شما هر یک از این نامزدهای ریاست جمهوری را( برای امتحان) از یک دشت خشک و پهناور یا از
دامنهی کویه بلند عبور بدهید .در میان این همه نامزد ،تنها رارسف غت است که آن دشت و آن کوه را
یمبیند و در ذهنش سوال یا طرج یمگردد.
من از تیمهای دیگر یمترسم .از نگاه یکشه ایدئولوژیکشان به حکومتداری ،از بیگانگشان با علم و با
حزی و از پیوندهای شان با زورمندیهای گذشته یمترسم» .
توسعه ،از هیجان ر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------340

 ۲۱جنوری ۲۰۱۹

ٔ
نسخه استعماری «رند»
ی
افغای صلح
و طرح
خب طلوع نیوز ،نهاد امریکای «رند» در برریس تازهاش در بارۀ پیامد
بر طبق ر
کاهش احتمال رنبوهای امریکای از افغانستان پرداخته است« :بربنیاد این
برریس ،با رببون شدن رنبوهای امریکای از افغانستان ،این کشور بار دیگر
گواه جنگ داخیل و افزایش مهاجرتها خواهد شد.
در این برریس آمده است که این احتمال رنب وجود دارد که در صورت نبود
رنبوهای امریکای ،افغانستان بار دیگر به مرکز گروههای تندرو به شمول
القاعده و داعش مبدل شود و امنیت ایاالت متحده امریکا را تهدید کند».
میکانبم
و اما ،در واقع طرح «رند» برای «توافقنامهاحتمال صلح » و
ر
ر
دستیای به آن که ر
منتش
همی تلویزیون طلوع چندی پیش
فشده اش را ر
ر
ر
چب بهب از آن چه که «رند» در برریس تازه اش در مورد هوشدار داده نه خواهد انجامید.
ساخت ،رنب به ر
همی جهت نخست به صورت بسیار ر
ارزیای این نسخه «رند» خواهم پرداخت و سپس
فشده به
به ر
ر
خطوط اصیل یک طرح افغای را ارایه خواهم کرد.
دستیای به آن) در واقع یک
میکانبم
نسخه «رند» ( نسخه «رند» « :توافقنامهاحتمال صلح » و
ر
ر
آمب در برابر افغانستان و مردم افغانستان است؛ زیرا نخست مداخله آشکار در امور
گستاج اهانت ر
داخیل افغانستان است و دوم این در آن تنها ر
نقیس که برای افغان ها مدنظر گرفته شده این است که
ی
تماشاج مطیع را ایفا
یک عده عناض و گروه ها به ساز این نسخه برقصند و مردم افغانستان نقش
کنند .به عالوه این طرح هیچ ر
طالت در افغانستان
نقیس برای ظرفیت های سازنده ی که یط مرحله پسا ر
رسبلند کرده و رشد نموده اند – از جمله نهادهای جامعهمدی و به خصوص نهادهای زنان و جوانان و
نهادها و سایر گروههای هوادار آزادی ،دیموکرایس ،حقوق ر
بش ،و ارزش های مدرن دیگر  -پیشبیت
ر
چبی است که ایاالت
نه شده است .نادیده گرفی این ظرفیت ها و ارزش ها در نسخه «رند» ،خالف ر
متحده امریکا خود را در سطح داخیل و جهای به آن متعهد میداند.
طرح «حکومت انتقال» در نسخه «رند» در واقع کشیدن خط بطالن بر قانون اسایس نافذه کشور و
نظام سیایس و دولت برخاسته از آن و برگردانیدن افغانستان به نقطهصفری است که از آن جا درب
ر
ر
خطرناکب باز شده میتواند.
عمیقب و
افتادن به پرتگاه بحران
ر
حکومت که خالف قانون اسایس تشکیل شود و تعهدی نسبت به قانون اسایس نداشته باشد،
در واقع
چبی نیست جز کودتا علیه قانون اسایس .کودتا علیه نظام قانون اسایس در یک کشور چه این کودتا
ر
ر
رهبی واحد و مقتدر ،میتواند چانس رپبوزی داشته
«غب نظایم» ،در صورت داشی ر
نظایم باشد و چه ر
چنی کودتا ها بوده و هم کشورهای دیگر .و اما «کودتای
باشد .هم افغانستان در گذشته شاهد ر
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ر
خصوصیت میباشد و باز به خصوص در ررسایط موجود در افغانستان و
چنی
پیشنهادی رند» ،فاقد ر
رپبامون آن فاقد هرگونه چانیس برای رپبوزی است.
نسخه «رند» و نسخه های شبیه به آن اگر به سیاست رسیم ایاالت متحده امریکا مبدل شوند ،خوایه
غبقابل پیشبیت بر روابط دو کشور که بر اساس توافقنامههمکاری های
نخوایه نه تنها خسارات ر
ر
سب ر ر
ر
مبوند ،بل همچنان بر منافع خود ایاالت متحده
اتبیک و پیمان
امنیت  ،متحدان همدیگر به شمار ر
و امر ر
مشبک امنیت جهای ،میتواند وارد بکند.
اخب «رند» در مورد خروج ناسنجیده و شتابزده قوای امریکای از افغانستان تا حدی
البته هوشدار ر
ر
تدابب
منطف است .و اما ،خروج سنجیده شده قسیم و حتا کیل قوای امریکای از افغانستان همراه با
ر
ً
معی  ،که من قبال نظرم را در مورد نوشته ام آن قدر خطرناک نیست که تحقق
معی و تحت ررسایط ر
ر
نسخه خود «رند».
اگر «رند» به جای صدور نسخه برای اموری که متعلق خود افغان ها است و تنها خود افغان ها
بگبند ،به اشتباهات و خطاهای خود ایاالت
صالحیت و حق دارند به آن یببدازند و در مورد شان تصمیم ر
گبی های الزم را میکرد و بر اساس آن
میبداخت و از آن نتیجه ر
متحده امریکا به ارتباط افغانستان ی
ر
پیشنهادای برای یک سیاست معقول در قبال افغانستان را به حکومت امریکا ارایه میکرد ،برای رفع آن
ً .
نجومت که
مخاطر رای که «رند» از آن ها هوشدار داده ،موثر تر واقع میشد مثال در واقع از آن مبالغ
ر
ادعا میشود امریکا ضف جنگ افغانستان کرده است ،اگر یک درصد کوچکش به صورت درست در امر
انکشاف اقتصادی -اجتماع افغانستان و پایه گذاری قوای مسلح رنبومند برای افغانستان ضف میشد،
طالبان دوباره رس بلند کرده نه میتوانستند و اگر هم رس بلند میکردند ،به ساده یك رسکوب میشدند .دوم
اگر پس از سقوط رژیم طالبای به جای راندن طالبان به پاکستان ،یک سیاست معقول در مورد درپیش
گرفته میشد و باز اگر پس از آغاز دوباره فعالیت های جنگ و خرابکارانه طالبان ،به جای شاخه بری
آن در افغانستان ،پایگاه های آموزش ،تسلیح  ،تمویل و پناهگاه های آنان در پاکستان هدف قرار داده
میشدند و در برابر بازی دوگانه پاکستان به جای پرداخت بسته های بزرگ کومک ،چنان که باید اقدام
نمبسید که امروز شاهد آن هستیم .و هزار و یک گپ دیگر -از شتاب ناسنجیده
میشد،کار به جای ر
اخب رییس جمهور دونالد ترامپ...
اوباما تا سخنان ر

نگایه به واقعیت افغانستان و پبامون آن
افغانستان عضو تام الحقوق جامعه جهای است .قانون اسایس افغانستان و نظام سیایس برخاسته از
آن ر
نایس از اراده آزاد مردم افغانستان بوده و حکومت افغانستان هم بر اساس همه معیارهای بنیادی
ر
حقوق ،حکومت قانوی و ر
مشوع افغانستان است .همه کشورهای جهان بال استثنا در این مورد متفق
ر
حقوق
القول اند و دولت افغانستان را به رسمیت میشناسند .حکومت افغانستان بر اساس هیچ مجوز
نه میتواند پا بر قانون اسایس گذاشته و طرح کودتای «رند» برای تشکیل حکومت موقت انتقال را
چبی را بر افغانستان نه دارد.
چنی ر
بپذیرد و هیچ مرجع ر
غب افغای رنب حق تحمیل ر
ر
تروریست مبادرت میورزد»
شورشت که به اعمال
تعریف از طالبان در جهان بالعموم میان «گروه
ر
ر
ر
معتب
تروریست» و یا هم «گروه شبه
« ،گروه
تروریست» ،در نوسان است .هیچ کشوری و هیچ نهاد ر
ً
غب از این از طالبان ارایه نکرده است .طالبان با آن که خود را «امارت اسالیم
ربی الملیل رسما تعریف ر
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معتب ربی الملیل این امارت را به رسمیت نه شناخته
افغانستان» میخوانند و اما هیچ کشور و هیچ نهاد ر
و با آن روابط رسیم سیایس برقرار نه کرده است.
این ادعاها که گویا طالبان حدود پنجاه درصد قلمرو افغانستان را زیر ر
کنبول دارند ،ادعای نادرست
غب مسکون و یا هم دارای
است .به این معنا که حدود دو ثلث قلمرو افغانستان مناطق کوهستای ر
ر
درصد بسیار اندک نفوس است .واقعیت این است که دولت افغانستان برای تمام قلمرو کشور کنبول
اتبیک دارد .به عالوه اکبیت قاطع نفوس افغانستان در مناطق تحت ر
ر
سب ر ر
کنبول ثابت دولت مسکون
اند.
مبان دقیق درصد پشتیبای و هواخوایه از طالبان ،در میان مردم افغانستان در دست نیست .و اما ،این
ر
ً
روشن است که مردم در مناطق ناامن اکبا ناگزیر اند تا به خاطر حفظ امنیت جای شان از مخالفت
مبان
مبان پشتیبای مردم از دولت به مراتب بلندتر از ر
علت با طالبان خودداری نمایند .در مقابل ر
ً
پشتیبای از طالبان است -گرچه ابراز مخالفت با دولت حتا در مناطق کامال امن تحت ر
کنبول دولت ،بر
مبنای حق آزادی اندیشه و بیان هیچ خطری برای این مخالفان نه دارد.
پایی تر
شمار دقیق افراد مسلح طالبان در دست نیست؛ و اما حتا باالترین
تخمی ها رنب رقم به مراتب ر
ر
از شمار قوای مسلح افغانستان است.
این که چرا طالبان توانستند دوباره به حیث یک رنبوی مطرح نظایم-سیایس رس بلند کنند ،بحث
ر
گسبده ی است.
توانبخیس طالبان برای تداوم و تشدید جنگ ،چه ر
ر
نقیس دارد دیگر
این که پاکستان در ظهور دوباره و
ر
بر هیچکیس پنهان نیست .همچنان این که در حال حاض روسیه و ایران در این بازی چه نقیس ایفا
میکنند رنب کم و بیش روشن است .اکنون این خطر با چشم ساده قابل دید است که افغانستان دوباره
ر
رقابت که میتواند همه دستاوردهای
به میدان رقابت تمامعیار و مخرب ربیالملیل مبدل گردد-
پساطالت را نابود بسازد.
دیموکراتیک دوره
ر
مبان تلفات انسای و خسارات مادی فزاینده جنگ  ،سوواستفاده تروریستان
به هر رو  ،با توجه به ر
ربی الملیل و شبکه های جنایتکار اقتصادی از وضعیت در افغانستان و به خصوص با توجه به خطر
مبدل شدن دوباره افغانستان به میدان منازعه و رویاروی های مخرب ربی الملیل ،پایان هرچه زودتر
ر
حیای مبدل شده است.
مبم
آمب از منظر افغای به یک مساله ر
منازعه از طرق مسالمت ر
دالیل این که چرا ایاالت متحده امریکا و متحدان دیگر افغانستان رنب تمایل دارند تا منازعه هرچه زودتر
آمب حل گردد ،رنب قابل درک است.
از طرق مسالمت ر
آمب ابراز پشتیبای نموده
سایر کشورهای ذیدخل و ذینفع رنب در مورد پایان منازعه از طریق مسالمت ر
اند .و اما ،در این میان در مورد نیات واقیع برج کشورها -به خصوص پاکستان -هنوز جای شک و
تردید بسیار وجود دارد.
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ی
افغای صلح
طرح
ٔ
مساله جنگ و صلح در افغانستان دارای سه ُبعد است:
-۱

ُ
ی
جهای
بعد

-۲

ُ
بعد منطقه ی

-۳

ُ
بعد داخیل

ُ
همی جهت ضوری است تا این گره های درهم
این سه بعد در یک شبکه پیچیده درهم تنیده اند .به ر
تنیده به طور همزمان باز گردند:
الف -اعضای داییم شورای امنیت و به درجه نخست ایاالت متحده امریکا  ،فدارسیون روسیه
ً
چی اگر واقعا خواستار اعاده صلح و امنیت پایدار در افغانستان اند ،باید زمینه
و جمهوری خلق ر
آن را فراهم بسازند تا اجماع جهای به ارتباط افغانستان دوباره اعاده گردد:
 آنان توافق نمایند که اختالفات و رقابت های خود را در مسایل دیگر ربی الملیل به میدانافغای منتقل نمیسازند؛
 بازیگران منطقه ی و از جمله ایران و عربستان سعودی را تشویق نموده و در صورت لزوموادار بسازند تا آنان رنب اختالفات و رقابت های خود را به میدان افغای منتقل نسازند؛
 پاکستان را وادار بسازند تا از بازی دوگانه دراز مدت خود به ارتباط افغانستان دست برداشتهو از هرگونه پشتیبای از طالبان و هر گونه تالش دیگر برای مداخله در امورد داخیل
افغانستان دست بردارد.
بعد داخیل از طریق مذاکره و توافق میان حکومت افغانستان و طالبان ،بدون هرگونه
ب-
خارج حل و فصل گردد.
ر
مداخله
در این جا به صورت کوتاه روی حل مسایل مربوط به ُبعد داخیل کوتاه مکث مینماییم.
مذاکره حکومت افغانستان با طالبان یک مساله ربی االفغای است .رییس جمهور غت پالن صلح
حکومت افغانستان را ارایه کرده است .حکومت افغانستان به ادامه پیشنهادات و مساع قبیل اش با
اعالم این پالن ،طالبان را به حیث یک طرف مذاکره پذیرفته و برای آغاز این مذاکره اعالم آماده یك کرده
است.
اکنون نوبت طالبان است تا از جانب خود گام متقابل الزم را با توجه به واقعیت های امروز
ً
افغانستان بردارند .طالبان اگر واقعا میخواهند مسایل از طریق مذاکره حل و فصل گردد ،باید به
پیشنهاد حکومت پاسخ روشن ارایه کنند .طالبان اگر پالن ارایه شده از سوی حکومت را قبول نه دارد،
باید پالن خود را ارایه کنند .البته این به آن معنا نیست که پالن طالبان باید پذیرفته شود؛ اما ،اگر طالبان
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یافی نکات ر
مشبک و ر
چنی پالی را ارایه کنند ،در آن صورت ر
یافی حل برای نکات اختالق و ترتیب پالی
ر
که مورد توافق هر دو طرف قرار گرفته بتواند ممکن خواهد شد.
ً
طالبان اگر واقعا از تجربه های ناکام گذشته درس گرفته باشند ،باید اصل اتکا به زور را در حل مسایل
ترک کنند ،اصل رجحان منافع و مصالح میل را نسبت به منافع حزی بپذیرند و به اصل ر
احبام به نظر
ر
و رای مردم ر
احبام بگذارند.
ر
مبان مداخله پاکستان و ریاکاری های آن کشور را ببینند -برای
طالبان بیشب از هر کیس میتوانند نیات و ر
این کار تنها الزم است تا چشم شان را باز کنند و بخواهند این حقایق را ببینند .طالبان باید از رسنوشت
مال عبیدهللا و مال برادر و رنب از خاطرات مال عبدالسالم ضعیف در مورد چه گونه یك برخورد پاکستان
بگبند.
با وی درس ر
طالت ،حاض بود تا
ر
رهبان طالبان این را رنب میدانند که چه گونه مال محمد عمر پس از سقوط امارت ر
ر
چبی عمیل نشد .اکنون رسایط برای
چنی ر
در بدل حق زنده یك امن به «حامد کرزی» بیعت کند و چرا ر
ر
پیوسی به صلح حق داشته باشند تا:
آن فراهم شده است تا طالبان در برابر ترک جنگ و
ر
تضمی
حقوق که قانون اسایس برای شهروندان
 طالبان به حیث شهروندان افغانستان ازر
کرده ،برابر با هر هم طن دیگر برخوردار باشند؛
 تحریک طالبان مثل هر حزب و سازمان سیایس دیگر با پذیرش رالبام عمیل در برابر قانون اسایس
آمب سیایس یببدازد؛
در چهارچوب قانون به فعالیت مسالمت ر
البته که طالبان میتوانند مالحظات نظری خود را در در مورد قانون اسایس نافذ /داشته باشند و اگر
میکانبم پیشبیت شده در قانون اسایس عمل
خواهان تعدیالت در قانون اسایس باشند ،مطابق به
ر
کنند؛
-

طرفی در مورد آن به توافق رسیده بتوانند.
مورد زندانیان طالبان راه حیل جستجو شود که
ر

آمب باشند،در این صورت هم اجندا و
اگر طالبان نه در حرف ،بل در واقع خواستار راه حل مسالمت ر
هم شکل و شیوه مذاکرات ربی االفغای طوری تنظیم شده میتواند که از یک سو حرمت قانون اسایس
ر
حیثیت ،بل به خاطر منافع و مصالح علیای میل حفظ
و نظام برخاسته از آن نه به حیث یک موضوع
عی زمان برای طالبان رنب پذیرفتت شود .برای این کار هم فورمات های مناسب و تجربه
گردد و در ر
شده افغای وجود دارند و هم فورمات های تجربه شده مدرن و هم میتوان ترکیب کارآ از هر دو فورمات
خبت معنای نهفته در این پیشنهاد را میدانند.
را شکل داد .باور دارم اهل ر
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فبوری ۲۰۱۹
 ۳ر

بازی سیاه روسیه از طریق سواری بر «رو سیه هان«
ر
واکنس که ما میتوانیم و باید نشان بدهیم
و
ادعای مقامات حکومت روسیه در مورد دست نه
ر
داشی در دعوت نشست ماسکو ،تمسخر بر شعور
مردم افغانستان است.
نشست با ر
ر
اشباک
اگر در کابل همسان نشست ماسکو،
ر
شوریس مسلح فعال در فدراسیون
نماینده گان یک گروه
کرملی چه گونه
روسیه برگزار شود ،آن گاه واکنش
ر
خواهد بود؟!...
خوب ،این روشن است که افغانستان قدرت جهای و
حتا منطقه ی نمیباشد و قادر به معامله بالمثل نیست.
روسیه هم در وضعیت افغانستان قرار نه دارد .این تنها
به خاطر آن گفته شد تا روشن گردد که رابطه میان زور
و اصول و موازین شناخته شده ربی الملیل از نظر قدرت
های بزرگ و آن هم اعضای داییم شورای امنیت
سازمان ملل متحد ،چه گونه است.
ر
واکنیس که ما باید و میتوانیم نشان بدهیم:
و اما،
ر
غب مسووالنه
- ۱به سیاسیوی که قرار است در این نشست اشباک کنند معنا ،نتایج و پیامدهای عمل ر
ارزیای ما در مورد آنان چه گونه خواهد بود؛
شان را خاطر نشان بسازیم و روشن کنیم که
ر
- ۲ذهنیت عامه را روشن ساخته و بسیج بسازیم تا گروه ها و عناضی که منافع خود را باالتر از منافع
و مصالح همه گای قرار میدهند ،با واکنش آگاهانه مردم با مجازات تجرید مواجه گردند؛
- ۳به کشورهای که با زیر پا کردن اصول و موازین ربی الملیل در برابر کشور ما عمل میکنند ،نشان بدهیم
که داوری ذهنیت عامهمردم افغانستان در برابر این اعمال شان چیست.
ر
ر
نیابت در
واکنیس از سوی ما دارای اهمیت بنیادی است ؛ زیرا بازی ها ،منازعات و جنگ های
چنی
ر
میدان افغای زمای پایان یافته میتوانند که بیگانه گان دیگر نه توانند از میان افغان ها برای اهداف ضد
گبی کنند و عناض و
افغای شان و یا اهداق که در نتیجهآن افغان ها و افغانستان قربای شوند ،رسباز ر
افغانت که ابزار این بازی ها و جنگ ها اند ،با تجرید سیایس و اجتماع محکوم گردند.
گروه های
ر
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«رو سیه هان» را از به هر نام و هر جنیس که باشند و خر خود فروخته و یا هم کرای هر کشور و قدرت
خارجت که باشند ،باید تجرید کرد.
ر
هدف واقیع و پشت پرده نشست ماسکو و نتایج و پیامدهای آن:
ً
عمال ر
تالیس است برای به حاشیه راند دولت افغانستان و تضعیف ر
مشوعیت ربی الملیل
این نشستآن؛
ً
این نشست عمال اقدایم است برای تشویق طالبان برای اتخاذ موضع رسسختانه تر برای امتناع ازمذاکرات با حکومت افغانستان؛
ً
عمال در راستای زمینه سازی برای ایجاد یک ایتالف سیایس به نفع طالبان است.
این نشستً
ر
اشباک عناض و گروه های شامل در نظام سیایس در این نشست ،عمال پشت پا زدن آنان به قانون
اسایس و نظام و دولت برخاسته از آن است.
نه باید اجازه داد تا کیس تجربه فاجعه آور  ۸ثور را دوباره تکرار کند و با خلق  ۹ثور درب دوزخ را بر روی
ما بکشاید.
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 ۷ر

چند نکته مهم در مورد نشست ماسکو
شب محمد عباس ستانکزی رییس هیات
ر
طالبان در همایش ماسکو روشن ساخت
که طالبان قانون اسایس و نظام و دولت
برخاسته از آن را قبول ندارند.
این موضع طالبان تنها ر
نایس از آن نیست
که گویا آنان جنگ خود را ر
مشوع میدانند
و مذاکره شان با حکومت به معنای
ر
اعباف به ر
مشوعیت حکومت و پذیرش
ر
مشوعیت جنگ شان علیه
عدم
ر
ر
.
حکومت تلف خواهد شد جهت مهمب
مساله این است که طالبان تعدیل قانون
تغب نظام سیایس از طریق این
اسایس و ر
تعدیل را نمیپذیرند؛ زیرا میدانند که از این طریق به اهداف شان دست نه خواهند یافت .طالبان در تالش
اند تا ررساییط ایجاد شود که قانون اسایس منسوخ و ر
مشوعیت میل و ربی الملیل نظام از میان برود .طالبان
تصور میکنند که اگر به این هدف خود برسند ،در این صورت میتوانند قانون اسایس و نظام مورد نظر خود
اساست که تیه از ارزش ها و موازین شناخته شده حقوق
رهبی طالبان و قانون
را تحمیل کنند -نظام تحت ر
ر
ر
بش و دیموکرایس و متضمن احیا و تداوم حاکمیت آنان باشد .تجربه گذشته نشان داده است که این حاکمیت
چه گونه خواهد بود.
ر
ر
انداخی بر هدف
تبلیغای برای پرده
غب اسالیم میخوانند ،حرف
این که طالبان قانون اسایس را تحمییل و ر
غب اسالیم
چنی نیست ،پس طالبان باید نشان بدهند که کجای قانون اسایس ر
اصیل طالبان است .اگر ر
است؟!...
همچنان امتناع طالبان از مذاکره با حکومت ،به خاطر آن نیست که گویا رارسف غت رییس جمهور است.
طالبان در اصل نمیخواهند با حکومت افغانستان مذاکره کنند -ضف نظر از این که رییس حکومت چه
کیس است .طالبان مذاکره با یک جمع پراکنده فاقد هر گونه ر
مشوعیت قانوی و میل ،را به نفع خود
میدانند،زیرا در این صورت آنان در موضع طرف برتر قرار خواهند گرفت؛ در حال که در مذاکره با حکومت
ر
که از ر
شوریس مطالبات
مشوعیت قانوی میل و ربی الملیل برخوردار است ،طالبان باید به حیث یک گروه
خود را مطرح بسازند.
پیشنهاد آقای عطا محمد نور در این همایش برای تشکیل «حکومت موقت» و اشارات وگپ های دوپ هلوی
او که به نحوی مخالفت وی را با حکومت متبارز میساخت ،ضف نظر از این که نیت وی چه بوده باشد،
ر
بیشب
چبی نبود جز رتب کردن اشتهای طالبان برای امتناع از مذاکرات با حکومت و تضعیف
در عمل ر
حکومت از طریق دامن زدن اختالفات با آن از درون نظام .در مقایسه با آقای نور ،آقای قانوی نشان داد
که سیاستمدار پخته تر از وی است .آقای کرزی خواست چنان نشان بدهد که گویا حکومت یک طرف،
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طالبان طرف دیگر و وی و سایر ر
اشباک کننده گان نشست نماینده مردم افغانستان اند -این یک ادعای
ً
مطالقا غلط است .آقای کرزی و گروه افراد مورد نظر وی تنها از خود نماینده یك کرده میتوانستند ،نه از
مردم افغانستان .این که کدام مرجع از مردم افغانستان نماینده یك میکند در قانون اسایس افغانستان روشن
است .این قانون اسایس در زمان زمامداری آقای کرزی تدوین و توسط لویه جرگه تصویب و با امضای آقای
کرزی به حیث رییس جمهور وقت ،نافذ شده است .آقای کرزی  ،آقای قانوی ،و سایر وزرای اسبق و
مقامات پیشی به قانون اسایس سوگند یاد کرده اند .آن نامزدان ریاست جمهوری که در این نشست ر
اشباک
ر
ًٔ
ر
داشتند ،همه در عمل در برابر قانون اسایس اعالم البام عمیل کرده اند .بنا آنان نه میتوانند و حق نه دارد
ر
نشسی
ادعای نماینده یك از مردم افغانستان را کنند .در واقع آقای حامد کرزی طوری سخن گفت که چانس
ر
بیشب بسازد ،نه این که آن را تضعیف
دوباره اش در کریس قدرت را از طریق تشکیل «حکومت موقت»
نماید-گرچه وی خود پیشنهاد «حکومت موقت» را مطرح نکرد و اما هم سخنان وی و هم ترکیب هیات
همراهانش این عزم او را برمال میسازد.
«حکومت موقت» آن طور که آقای نور آن را پیشنهاد کرد ،میتواند افتادن در پرتگایه دانست که از آن جا
ً
ر
موقت که خالف قانون اسایس تشکیل گردد ،قانون اسایس رسما و یا به
درب دوزخ باز میشود .حکومت
چب موکول میشود به نیت و اراده افراد تشکیل دهنده حکومت .و
صورت مسکوت لغو شود ،آن گاه همه ر
ً
همی آقای عطا محمد نور چند بار و چه گونه از تعهدات خود عدول کرده است و حتا از آن
دیدیم که مثال ر
ر
کلمای تهدید کرده است .با این همه تضادها
حزی خود را چه گونه و با چه
سوی بام افتاده و حتا همپیمانان ر
ر
اختالفای که در درون اپوزسیون سیایس حکومت و باز میان طرف های جنگ جاری وجود دارد ،هیچ
و
ر
ضمانت وجود نه خواهد داشت که اعضای نامتجانس حکومت موقت تجربه حکومت مجاهدین پس
از  ۸ثور را تکرار نه خواهند کرد؟!...
عی مارها گزیده شویم ،در
عی غار و آن هم توسط ر
آزموده را آزمودن خطاست اگر ما اجازه بدهیم تا باز از ر
این صورت خود ما مقرص خواهیم بود و نه مار ها...
آمب مساییل که موجب بروز و تداوم بحران
آن چه در باال آمد ،به معنای مخالفت با حل و فصل مسالمت ر
ً
و جنگ شده نیست .من در این مورد قبال نظرم را بیان کرده ام.
طالبان برای رسنگوی نظام  ،دولت و حکومت برخاسته از قانون اسایس افغانستان و برای احیای «امارت
آمب
اسالیم» خود میجنگند -ولو از نظر شکلیات این حاکمیت شان متفاوت از گذشته باشد .راه حل صلح ر
چنی نیست و طالبان در یی فریبکاری نیستند ،پس باید با
عی هدف را دنبال میکند .اگر ر
مورد نظر آنان رنب ر
حکومت افغانستان به حیث طرف اصیل وارد مذاکره شوند.
صلح پایدار و مطابق به منافع و مصالح میل زمای میتواند تحقق یابد که طالبان با حکومت ر
مشوع و قانوی
ر
شوریس مسلح به یک حرکت
افغانستان وارد مذاکره شده و بر اساس یک توافقنامه واقعبینانه ،از یک گروه
و یا حزب سیایس با ترک خشونت و جنگ و با ر
البام عمیل نسبت قانون اسایس  ،وارد صحنه شده و برای
آمب رو کنند.
دستیای به اهداف خود به مبارزه قانوی مسالمت ر
ر
ما به حیث شهروندان آگاه و مسوول میتوانیم با اعمال فشار تا رسحد تجرید عناض و گروه های که در
ر
شکلگبی روند صلح پایدار و
همدست با طالبان در تالش دور زدن و تضعیف دولت اند ،نقش موثری در
ر
حفظ دستآوردهای افغانستان ،ایفا کنیم.
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 ۲۸مارچ ۲۰۱۹

پیام به آقای سفب زلیم خلیل زاد
ٔ
در آستانه سفرش به افغانستان
اخب تان با ری ری
آقای خلیل زاد ،شما در مصاحبه ر
یس ،مال برادر را یک شخص وطندوست تعریف
کردید .دلیلش را این گفتید که وی سالیان زیادی را
سبی کرد .خوب بگذریم از این
در زندان پاکستان ی
که به خاطر گل روی آی اس آی شما این حقیقت
را با زبان بسیار پوشیده بیان کردید .باز هم قبول که
طالت را که از آی اس آی رپبوی نکرد
پاکستان هر ر
یا مانند مال عبیداله کشت و یا مانند مالبرادر زندای
کرد .حال پرسش من این است که دولت متبوع شما
چرا این قدر دیر متوجه این مطلب شد و باز چرا
ر
طالت ،در حال که حاض بودند در بدل امنیت
اینان را دیده به دانسته پس از رسنگون ساخی امارت ر
جان شان ،نظام نو را بپذیرند ،ناگزیر از فرار به پاکستان ساخت و هزار و یک گپ دیگر ؟!...
آیا پاسخ جناب شما این است که هر کیس در یک مرحله ی بتواند در سمت تحقق سیاست های امریکا
ر
نقیس بازی کند وطندوست است و هر یك خالف آن کرد ،وطندوست نیست!؟...
بگذریم از این گفته تان و هزار و یک گپ دیگر در مورد گذشته سیاست ایاالت متحده امریکا در مورد
باخب هستید و یببدازیم به نقش کنوی جنابعال و فرموده های دیگر
افغانستان که شما خوب از آن ها ر
اخب با ری ری یس.
تان در مصاحبه ر
ً
سفب امریکا ،از امریکا نماینده یك میکنید و طبعا به منافع و سیاست
خوب روشن است که شما به حیث ر
همی نقش و چهارچوب اگر عمل کنید و اصول و موازین
امریکا و اهداف آن متعهد هستید .پس در ر
ر
ر
ر
اتبیک و پیمان امنیت میان کشور متبوع تان
حقوق ربی الدول و اصول و موازین مندرج در موافقتانه سب ر
ً
بگبید ،به نفع خود شما ،به نفع کشور متبوع تان و به نفع وظیفه ی که رسما
و افغانستان را مدنظر ر
برعهده دارید ،خواهد بود.
دیپلومایس میپلومایس را که یک سو بگذاریم ،روند مذاکرات امریکا -طالبان در دوحه در واقع نوع
اهانت علت به مردم  ،نظام ،دولت و حکومت افغانستان و در یک کلمه اهانت به کلیت افغانستان به
غب قابل انرصاف آن است.
غب قابل انکار و ر
حیث عضو تام الحقوق جامعه جهای و حقوق بنیادی و ر
جناب شما به حیث نماینده دستگاه دیپلومایس امریکا ،تا کنون بر خالف نص و روحیه اصول و موازین
حقوق ربی الدول و اهداف ،اصول  ،موازین  ،ارزش ها و تعهدات مندرج در موافقتنامه همکاری
ر
سب ر ر
ر
امنیت میان دو کشور ،با سبک نظری با افغانستان برخورد کرده اید.
اتبیک و پیمان
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ر
اخب تان با ی ی یس در واقع ر
انداخی بر این سبک
تالیس است برای پرده
جناب خلیل زاد ،مصاحبه ر
ر ر
ر
جبان آن و برای مساعد ساخی فضای عمویم در آستانه سفر تان به
نظری و یا شاید هم برای ر
سفب امریکا در
اخب آقای جان بس
ر
افغانستان .و اما با آن هم این مصاحبه و همچنان اظهارات ر
تعبب خاص از آن،
افغانستان ،نشان میدهد که شما هنوز هم زیر پرده «مذاکرات ربی االفغای» و ارایه ر
از تالش برای دور زدن و در سایه قرار دادن دولت افغانستان در مذاکرات دست برنداشته اید.
حال پرسش من از جنابعال این است که بر اساس چه مجوزی و بر مبنای کدام ر
حف شما در مورد ترکیب
غبقابل
هیات افغانستان برای مذاکرات با طالبان ،و سایر مساییل که تصمیم در مورد آن ها از حقوق ر
غبقابل انرصاف افغانستان است ،فرمایش صادر میفرمایید.
انتقال و ر
آقای خلیل زاد،
می صلح پایدار پشتیبای میکنند .و اما ،به دالییل که گفته آمدیم،
افغان ها در مجموع از پایان جنگ و تا ر
از شیوه برخورد شما به این مساله ناراض اند.
ما دیگر در سال  ۲۰۰۱قرار نداریم .پس ر
بهب است تا عادت های گذشته تان را کنار بگذارید .افغانستان
کشور آزاد و مستقل و عضو تام الحقوق جامعه جهای است .تکرار میکنم که به نفع خود شما ،به نفع
ً
همی چشم
کشور متبوع تان و به نفع وظیفه ی که رسما برعهده دارید ،خواهد بود ،تا به افغانستان به ر
بنگرید و با رعایت هم ری اصل عمل کنید.
ً
افغان ها و حتا آدم های بیسواد هم میدانند که امریکا یک ابر قدرت است و دست ما هم عجالتا زیر
سنگ آن .و اما ،اگر تصور فرموده باشید که به خاطر این نیازمندی افغان ها و افغانستان باید فرمایشات
غبقابل انرصاف خود افغان
شما را حتا در اموری که اتخاذ تصمیم در مورد آن حقوق غ ربقابل انتقال و ر
ر
ها است ،بپذیرند ،سخت به خطا رفته اید .البته هستند یک مشت عناض نوکرمنیس که حاض اند به
می منافع شخیص خود شان برقصند .و اما ،اینان ،به هیچ وجه از روحیه و اراده
هر ساز شما به خاطر تا ر
واقیع افغان ها نماینده یك کرده نه میتوانند.
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 ۲اپریل ۲۰۱۹

یک کیست و یک چه میخواهد
چنی و چنان شود...
میگویند طالبان حاض نیستند با حکومت مذاکره کنند پس باید ر
چنی و چنان شود...
چنی میخواهد و باید ر
میگویند امریکا ر
می صلح میگویند و میگویند...
و زیر شعار پایان جنگ و تا ر
از کسای که زیر نام سیاستمدار ،تحلیلگر و مبرص و مفش سخن میگویند و از رسانه های که شیپورتبلیغ
این گپ ها و روایت ها اند ،باید پرسید:
با وطن اید و یا برخالف آن؟!...می شود و یا افغانستان گوسفند قربای
میخواهید صلح پایدار بر بنیاد منافع و مصالح میل تا رر
انتخابای و یا منافع این یا آن کشور بیگانه گردد! ؟...
کمپاین
 میخواهید افغان ها مالک کشور و رسنوشت خود باشند و یا میخواهید دیگران بر اساسمنافع خود رسنوشت ما را رقم بزنند؟!...
به نظام وفادارید و یا با دشمنان نظام همدل دارید! ؟...«گرویه»«،حزی» و فردی متعهدید و به
به رجحان منافع و مصالح جمیع بر هرگونه منافعر
عکس آن! ؟...
حاکمیت قانون را میخواهید و یا هرج و مرج و قانون جنگل را! ؟...مردمساالری میخواهید و یا استبداد! ؟...چب را ضب صفر گردند! ؟...
میخواهید دستاوردها حفظ شوند و یا میخواهید همه رمیخواهید راه به سوی آینده ربهب باز شود و یا میخواهید افغانستان به گذشته های فاجعه
آور برگردد! ؟...
به باور من  ،با در نظر ر
گرفی نکات باال میتوان دریافت که یك کیست و چه میخواهد.
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هیچ افغان وطندوست و دارای تعقل و احساس مسوولیت نه میتواند هوادار ادامه جنگ تحمییل ضد
افغای باشد؛ همان سان که نه میتواند اجازه بدهد تا منافع و مصالح افغانستان در پای منافع دیگران
ر
وضعیت در کشور حاکم گردد که بهای آن باالتر از بهای
قربای شود و به نام «صلح» ،ررساییط تحمیل و
جنگ باشد.
طالت و تنظییم و نیات  ،نقش ها  ،خطاها
جنایات هولناک و وحشت و دهشت دوره های فاجعه بار ر
و اشتباهات قدرت های ذیدخل جهای و همسایه های ذیدخل را نه باید فراموش کرد و نه باید اجازه
ً
عی سوراخ ها و یا هم سوراخ
داد تا بار دیگر مارها -چه بدرنگ و چه هم ظاهرا خوش خط و خال -از ر
های مشابه -ما را بار دیگر بگزند ...
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 ۳۰یم ۲۰۱۹

چند نکته در مورد نشست دوم ماسکو
- ۱سناریست  ،کارگردان و بازیگر اصیل
نشست ماسکو این بار به صورت علت و
رسیم روسیه بود و افغان ها (از آقای کرزی و
همراهانش گرفته تا هیات طالبان تحت
رهبی مال عبدالغت برادر) بازیچه ها در بازی
ر
می منافع
روسیه در قبال افغانستان برای تا ر
روسیه؛
صدمی سال روابط
- ۲نشست زیر نام
ر
دیپلماتیک میان افغانستان و روسیه برگزار
شده بود؛ و اما روشن است که این مناسبت
تنها یک بهانه بود؛
صدمی سال مناسبات دیپلوماتیک
برگزاری
ر
میان افغانستان و روسیه یه این شکل ،خالف
اصول مناسبات ربی الملیل و یک اهانت
نسبت به افغانستان بود؛
ً
- ۳سیاست کنوی روسیه در قبال افغانستان ممکن است تا در کوتاه مدت ظاهرا منافع آن کشور را
ر
ساخی افغانستان به میدان
می کند .و اما چنان که تجربه نشان داده است  ،نتایج و پیامدهای مبدل
تا ر
بازی میان قدرت های بزرگ در نهایت برای خود این قدرت ها رنب تا رسحد فاجعه آور گران تمام شده
است؛
 - ۴عاقبت آن گروه ها ی سیایس و سیاسیون افغان هم که گمان میکردند به این یا آن گونه میتوانند با
ر
خارج عمل میکردند
بازیگران بازی بزرگ بازی کنند و یا هم با دلگریم و باور به پشتیبای این یا آن حایم
عب ری است که نه باید آن ها را فراموش کرد؛
رنب درس ر
ر
بیشب از آن که به
- ۵واقعیت این است که نشست اول و دوم ماسکو و رنب نشست های دوحه تا حال
مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان کومک کند ،در عمل سبب امتناع طالبان از این مذاکرات
شده است.
ً
ماچی و عرب و عجم و همسایه ها و ری سایه ها واقعا
چی و
ر
و اما اگر روسیه و موسیه و امریکا و اروپا و ر
ر
میخواهند به افغان ها و افغانستان کومک کنند در این صورت کم از کم رس نرسانند و با افغانستان
ً
مطابق به اصول و موازین شناخته شده روابط ب ری الدول برخورد کنند .و در این مورد قبال
ً
خب برسانند چه باید بکنند.
نوشته بودیم که اگر آنان اگر واقعا میخواهند ر
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 ۱۱جوالی ۲۰۱۹

چند نکته پبامون «کنفرانس دوحه»
«کنفرانس ربی االفغای صلح در دوحه» نشان
نست به
داد که در طرز برخورد طالبان ر
تغبات ر
وجود آمده است و اما نه در طرز تفکر و مرام
شان  :طالبان با آنای که مخالف شان اند
نشستند و صحبت کردند؛ و اما طالبان
کوشیدند که از الف تا به یا را با پیشوند و
پسوند اسالیم گره بزنند -البته اسالیم مطابق
طالت.
به خوانش ر
طالبان از تعهد به ارزش ها و موازین مندرج در
اعالمیه جهای حقوق ر
بش و کنوانسیون های متمم آن ،از پذیرش اصل جمهوریت و مردمساالری و از
پذیرش زنان به حیث شهروندان برابر و تام الحقوق امتناع ورزیدند.
خوب ما نه میتوانیم توقع داشته باشیم که طالبان مانند ما فکر کنند .طالبان رنب این حق را ندارند تا از
ً
دیگران بخواهند تا مانند آنان فکر کنند .اصال طرز تفکر نه میتواند موضوع مذاکرات صلح باشد .و اما
بگبد ،گپ دیگری است.
این که در این گونه موارد با طالبان بحث و گفت و شنود صورت ر
موضوع محوری در مذاکرات صلح این نیست تا طرف ها اختالفات شان روی مسایل اندیشه ی،
سیایس ،اقتصادی ،اجتماع و فرهنگ را حل و فصل بکنند.
موضوع اصیل و محوری در مذاکرات صلح این است که طالبان از جنگ ،خشونت و زور برای رسیدن
به قدرت و تحقق قهری برنامه های شان دست برداشته و در بدل حق داشته باشند مانند احزاب و
آمب به حیث یک رنبوی سیایس جهت تحقق برنامه های
گروه های سیایس دیگر از طریق مسالمت ر
همی
شان مبارزه کنند .موافقتنامه صلح در حقیقت جوانب و مسایل گوناگون مربوط به رسیدن به ر
رهبی
چبی شبیه به موافقتنامهحکومت با حزب اسالیم به ر
مرحله را باید احتوا کند -یعت کم و بیش ر
گلبدین حکمتیار.
از نظر قانوی هیچ کس و هیچ مرجیع به شمول رییس جمهور این حق را نه دارد تا به طالبان در بدل
صلح تعهدی بسپارد که خالف قانون باشد.
همی جهت
گپ اسایس این است که تکب اندیشه ی و سیایس از اصول وجودی دیموکرایس است و به ر
نظام سیایس کنوی این ظرفیت را دارد تا به طالبان هم در صورت ر
البام عمیل شان به قانون اسایس ،به
آمب برای تحقق اهداف شان را فراهم بسازد؛
حیث یک رنبوی سیایس ًزمینه حضور و مبارزه مسالمت ر
غب دیموکراتیک این
طالت اساسا این ظرفیت را نه داشت و نه دارد  -در واقع هیچ نظام ر
و اما ،امارت ر
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همی جهت بقای نظام کنوی  -جمهوریت و دیموکرایس -در افغانستان گذشته از
ظرفیت را نه دارد .به ر
ر
چنی نظایم ضامن بقا و آن هم بقای مثمر افغانستان
دالیل دیگر به این دلیل رنب یک امر حیای است که ر
ر
همی جهت دفاع از قانون اسایس و نظام و دولت مبتت آن یک موضوع حیثیت نیست ،بل
است .به ر
ر
یک موضوع حیای است.
هنوز زود است تا به این پرسش پاسخ قاطع و اطمینای داد که طالبان از نشست های مانند کنفرانس
ً
ر
آمب مسایل
دوحه میخواهند تنها استفاده تبلیغای بکنند و یا این که واقعا به حل و فصل مسالمت ر
متمایل شده اند .از خوشبیت و بدبیت ها و حدس و گمان ها که بگذریم ،به باور من چند معیار اصول
وجود دارد که چه گونه یك برخورد طالبان با آن ها میتواند نیت و اراده واقیع طالبان را روشن بسازد:
آمب مسایل
. ۱اگر تحریک طالبان حاض به مذاکره با حکومت افغانستان نه شود ،حل و فصل مسالمت ر
گپ هوای خواهد ماند.
. ۲چه گونه یك برخورد با قانون اسایس افغانستان و نظام مبتت بر آن.
ر
خب؟
آیا تحریک طالبان حاض خواهد شد تا به البام عمیل نسبت به قانون اسایس ابراز تعهد کنند و یا ر
خب؟
. ۳آیا تحریک طالبان حاض خواهد شد تا اصل انحصار دولت بر رنبوی نظایم را بپذیرد یا ر
ً
طبعا نه میتوان انتظار داشت که طالبان یک شبه به یک حرکت و یا حزب سیایس مبدل شود؛ بل مساله
روی این است که این گذار در یک مرحله آغاز و در زمان پیشبیت شده در توافق تکمیل گردد؛ زیرا اگر
گبد.
دولت بر رنبوی نظایم انحصار نداشته باشد ،صلح پایدار شکل نیم ر
. ۴چه گونه یك برخورد با حقوق ر
بشی (از جمله حقوق زنان)  ،حقوق شهروندی و دیموکرایس .روشن
ر
است که اگر تحریک طالبان توافقنامهصلح را ر
ساخی این ارزش ها و
مشوط به لغو و حتا محدود
ر
توافف برای صلح به میان آمده میتواند و نه هم صلح واقیع و پایدار .مردم
دستاورد ها بسازند ،نه
افغانستان حاض نیستند به دوره های فاجعه های «امارت اسالیم» و یا هم «تنظیم ساالری» و یا هم
حالت شبیه به آن برگردانیده شوند .برگردانیدن افغانستان به این گذشته ها ،نه تنها برای افغانستان،بل
برای منطقه و جهان رنب در نهایت نتایج و پیامدهای فاجعه آوری به بار خواهد آورد.
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 ۱۸اگست ۲۰۱۹

صدمی سال ی
ی
اسبداد استقالل
ٔ
ی
کنوی
مبم میل ما در مرحله
و وظایف ر
صدمی سالروز استقالل افغانستان را با بزرگداشت از مبارزان نامدار و گمنایم که زنده یك شان را
بیایید
ر
وقف آزادی  ،استقالل و رسبلندی افغانستان کردند ،تجلیل نماییم.
بیایید آن اطمینان به نفس و روحیه اتحاد میل را که مردم افغانستان را قادر ساخت تا در سه رنبد
تاریج بر استعمار رپبوز شوند ،برای غلبه بر دشواری ها و خطرات ر
پیشو ،دوباره احیا نماییم.
بیایید تا در صدمی سال ر
اسبداد استقالل افغانستان ،در مورد گشایش راه برون رفت سالم از بحران
ر
ر
ر
جاری و رسیدن به فردای بهب فکر کنیم – آرمان های سبیك که نهضت امای برای آزادی،استقالل
پیشفت معاض افغانستان و بهروزی جامعه افغای مطرح کرد ،قطب نمای این فردای بهبر
،نوسازی و ر
است.
ر
عبت های الزم از آن  ،با
اخب و گرفی درس ها و ر
بیایید تا با تحلیل تمام حجم تجارب یک سده ر
روشنگری و ایجاد گفتمان معاض  ،زمینه ها و توانای های الزم فکری و فرهنگ را برای تحقق آرمان
پیشفت ،ر
های ر
سبگ غلبه بر عقلمای قرون و رسیدن به ر
ترق و بهروزی جامعهافغای ایجاد نماییم.
اخب و حفظ زمینه ها و امکانات برای تعمیق ،استحکام و
و بیایید تا برای حفظ دستاوردهای  ۱۸سال ر
ر
گسبش این دستاوردها در یک صف متحد از وطن و نظام جمهوری در برابر مخاطرات موجود دفاع
کنیم.
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سپتمب ۲۰۱۹
۲۰
ر
اهمیت مضاعف انتخابات پی رشو و وظایف ما
این که در انتخابات پی رشو کدام نامزد برنده میشود یک رخ مساله است و رخ دیگرش این که هر رایدهنده
ضف نظر از این که به یك رای بدهد و یا نه دهد ،با ر
اشباک در انتخابات در واقع به نظام جمهوری و
به مردم ساالری رای خواهد داد و مخالفت اش را با برگشت به گذشته های فاجعه آور ،ابراز خواهد
کرد.
اشباک مردم در انتخابات ر
هر قدر ر
ر
کاست باشد:
گسبده تر و روند انتخابات سالم و بدون
-

به همان پیمانه چانس انتخاب درست بی ر
شب خواهد شد؛

همانقدر توان جامعه برای برونرفت سالم از بحران و رسیدن به فردای ربهب رنبومند تر و خطر
برگشت به گذشته های فاجعه آور کاهش خواهد یافت ؛
مبان موضع جمهوری افغانستان در مذاکرات صلح ن ربومند تر خواهد شد؛
به همان ربه همان اندازه موضع جمهوری افغانستان در عرصهب ری الملیل استحکام خواهد یافت؛همانقدر روایت یاس و بیچاره یك فروخواهد ریخت و عزت نفس و اطمینان به خود در ما بهحیث یک کشور و یک ملت احیا خواهد گردید.
ر
انتخابای در گذشته دارای اهمیت است و آن هم اهمیت
به هم ری جهت ،انتخابات پی رشو نسبت به هر
مضاعف.
به کسای که روایت یاس و بیچاره یك را تروی ج میکنند و به کسای که تصور میکنند رسنوشت میل ما را
دیگران میتوانند رقم بزنند ،نه باید باور کرد .این گونه روایت ها از همان منابیع آب میخورند که تالش
شان برای ایجاد حکومت موقت و انتقال و یج و یج به هدف کودتای سیایس علیه قانون اسایس و
نظام برخاسته از آن با ناکایم مواجه شد.
اجتناب ناپذیر بودن انتخابات یک روایت معقول و مسووالنه افغای بود و این روایت در عمل بر روایت
های آنچنای غلبه کرد .حال این روایت را باید پ ربوزمندانه به رس مبل مقصود رسانید.
ً
وقت مردم به رغم وجود مخاطرات حاض میشوند تا در انتخابات ر
طبعا ر
اشباک نمایند ،انتظار دارند تا
ً
با رای آنان با امانتداری کامل برخورد صورت بگ ربد -یعت انتخابات کامال شفاف و عاری از هر گونه تقلب
باشد .به این ارتباط وظایف و مکلفیت های قانوی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل
ً
ر
ر
انتخابای و همچنان خود نامزدان کامالروشن است .همچنان نهادهای جامعه
انتخابای  ،ناظران
شکایات
مدی  ،رسانه ها  ،ذهنیت عامه و هر یک از رایدهنده گان و شهروندان ،میتوانند نقش مثبت و فعال در
ر
کاست و عاری از هر گونه تقلب ،ایفا کنند.
برگزاری انتخابات سالم ،بدون

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------358

کسای را که میخواستند تا به بهانه ارجحیت صلح بر انتخابات و ضورت تشکیل حکومت موقت و
انتقال و امثالهم ،زمینه کودتای سیایس علیه نظام قانون اسایس را فراهم بسازند ،همه میشناسیم  .آنای
را هم میشناسیم که خود چانس شان را برای ر
اشباک در انتخابات از میان بردند و اکنون میخواهند تا به
ر
صوری که ممکن باشد آب را گل آلود بسازند .
هر
این را هم میدانیم که کسای در صدد اند تا ولو در انتخابات با شکست سخت و روشت هم مواجه
شوند ،باز هم به هر قیمت  ،حد اکب امتیاز ممکنه را کسب کنند و آن چه را که نه توانند از طریق رای
مردم به دست بیاورند ،از طریق توسل به تهدید به آشوبگری و شورش به دست بیاورند.
با آن که خواسته های نامزدان به ارتباط قانون انتخابات ،انتخاب کمیشبان کمیسیون های مستقل
ر
ر
انتخابای و استفاده از وسایل بی ر
ومبیک بر آورده شده است ،و اما هنوز هم شماری
انتخابای و شکایات
از نامزدان از تحریم احتمال انتخابات و احتمال نه پذی ر
رفی نتایج انتخابات سخن میگویند .به هم ری
جهت بسیار مهم است تا از هم ری اکنون با کار موثر ذهنیت عامه برای داوری سالم و برخورد اصول
قانوی و دیموکراتیک با آنای که تالش میورزند و یا بورزند تا از تعهد برای ر
البام عمیل در برابر قانون ،
رعایت اصول و موازین شناخته شده مردمساالری و اراده مردم شانه خال کنند ،آماده ساخته شود.
نه باید اجازه داد تا هیچ کیس و به هیچ بهانه ی انتخابات و نتایج آن را با توسل به قانونگریزی  ،زورگوی
دروغبدازی به گروگان بگ ربد.
و
ی
آنای که به جمهوریت ،دیموکرایس و حقوق ر
بش باورمند و به افغانستان و منافع و مصالح علیای آن
متعهد اند و ارجحیت منافع و مصالح میل بر هر گونه منافع و مصالح دیگر را به حیث یک اصل بنیادی
میپذیرند و میدانند که برای تامی فردای ر
بهب و جلوگ ربی از لغزیدن به گذشته های فاجعه بار چه باید
ر
کرد ،بدون شک در ی ر
مناست که از وی پشتیبای کنند و به وی رای بدهند ن رب مشکیل نه خواهند
افی نامزد
ر
داشت.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359

سپتمب ۲۰۱۹
۲۹
ر

نگایه به روند انتخابات و وظایف بعدی ما
برنده گان و بازنده گان انتخابات
انتخابات ریاست جمهوری دو برنده داشت:
-۱

جمهوریت و مردمساالری

ر
می
 -۲رنبوهای
امنیت که امنیت انتخابات را تا ر
کردند و اجازه نه دادند تا طالبان انتخابات را
به حمام خون مبدل بسازند.
ٔ
ی
بیخ
انتخابات ریاست جمهوری دو بازنده
روشن داشت:
-۱

طالت
امارت ر

-۲

آنای که میخواستند با رنبنگ تحمیل حکومت
موقت و انتقال زمینه کودتای سیایس علیه
قانون اسایس و نظام برخاسته از قانون
اسایس را فراهم ساخته و برخالف منافع
و مطالح علیای مردم افغانستان عمل کنند.

ی
مبان مشارکت
البته که برج عوامل سبب شدند تا در این انتخابات
ر
مبان مشارکت برابر با انتخابات های قبیل نباشد ؛ واما این از نظر حقوق و قانوی به هیچ وجه
ر
ر
مشوعیت انتخابات و نتایج آن را زیر پرسش نیم برد.
چنی برشمرد:
برج عوامیل را که سبب تبیل سطح مشارکت گردیدند ،میتوان ر
اخب پارلمای
 -۱تجارب تلخ جنجال های که در رپبامون انتخابات قبیل ریاست جمهوری و انتخابات ر
به راه افتاد؛
ر
ر
 -۲رسد بودن  ،محدود بودن ر
بیشب نامزدان؛
انتخابای
گسبه و کم مایه بودن کارزار های
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ر
بیشب نامزدان رپبامون انتخابات که سبب شد تا به جای تشویق و بسیج
 -۳تبلیغات منف شمار
ً
ر
تلقی احساس معکوس گردد؛
مردم برای اشباک در انتخابات،عمال سبب ر
ر
کاست ها در کار رسانه های بزرگ و به خصوص تلویزیون ها از جمله زمینه دادن به نامزدان به
-۴
ر
طرح ادعاهای ری پایه و عدم توجه به راست آزمای ادعای مطروحه آن؛
ر
کاست در فهرست های رایدهنده گان :به این معنا
 -۵دشواری های متعدد تخنیگ ؛ از جمله وجود
ر
که نام شماری از رایدهنده گان به رغم ثبت نام و داشی ستیکر بر تذکره های شان ،در فهرست
ها درج نه شده بود؛
 -۶تزیید ررسط عکس برداری از چهره رای دهنده ،سبب شد تا شماری از زنان به خصوص در مناطق
دور دست و حتا میان اقشار محافظه کار تر در مناطق شهری نه توانند در این انتخابات
ر
اشباک ورزند؛
ر
انتخابای را هدف حمالت قرار خواهند داد ،دست به تهدید و ارعاب
 -۷طالبان با اعالم این که مراکز
مردم زدند تا از ر
جلوگبی کنند.
اشباک مردم در انتخابات
ر

ر
پیشگبی
امنیت توانستند تا از این که طالبان بتوانند تهدیدات خود را عمیل بسازند،
گرچه رنبوهای
ر
کنند و اما خوایه نخوایه تهدید طالبان سبب شد تا شمار قابل توجیه از رایدهنده گان از ترس جان از
ر
اشباک در انتخابات خودداری ورزند.
آیا احتمال ی ی
رفی به دور دوم وجود دارد؟
چشمگب رای میان دو نامزد اول و دوم دارای
شماری از ناظران بر این نظر اند که با توجه به تفاوت
ر
ر
همی دور اول مشخص
مبان
ر
بیشبین آرا از یک سو و ر
ناچب ارای نامزدان دیگر ،برنده انتخابات در ر
رفی به دور دوم ر
خواهد شد و نیازی برای ر
باق نه خواهد ماند.
و اما ،از نظر قانوی مراحل قانوی جمعآوری و شمارش آرا و رسیده یك به شکایات باید تکمیل گردید تا
ً
کمیسیون انتخابات بتواند نتایج نهای را رسما اعالم کند .تا یط شدن مراحل یاد شده نه میتوان به
همی دور نخست یگ از نامزدها اکبیت پنجاه فیصد جمع یک را برده و
صورت قطیع گفت که آیا در ر
یا این که انتخابات به دور دوم خواهد رفت.
ی
اخالق ی
اعباف به شکست و...
...شهامت
میدانیم که قبول شکست به حیث ر
بخیس از فرهنگ مردمساالری تا کنون در افغانستان تبارز نکرده
است .واقعیت این است که هم قانون انتخابات مطابق به خواست اپوزسیون سیایس تعدیل گردید و
تدابب ممکنه برای
کمیشبهای کمیسیون ها با رای خود نامزدان برگزیده شدند .به این ترتیب با آن که
ر
ر
بیشب نامزدان در جریان
جلوگبی از تقلب در نظر گرفته شده است ،و اما از دیدگاه ها و گفته های
ر
ر
نخستی واکنش های آنان پس از پایان رایگ ربی ،چنان بر نیم آید که بازنده گان بدون
کارزار انتخابای و
ر
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همی جهت
دعوا و جنجال شکست خود را بپذیرند و حاض شوند تا برد را به برنده رتبیک بگویند .به ر
بسیار مهم است تا با کار موثر ذهنیت عامه برای داوری سالم و برخورد اصول قانوی و دیموکراتیک با
آنای که تالش میورزند و یا بورزند تا از تعهد برای ر
البام عمیل در برابر قانون  ،رعایت اصول و موازین
شناخته شده مردمساالری و اراده مردم شانه خال کنند ،آماده ساخته شود .نه باید اجازه داد تا هیچ
دروغبدازی به گروگان
کیس و به هیچ بهانه ی انتخابات و نتایج آن را با توسل به قانونگریزی  ،زورگوی و
ی
بگبد.
ر
بدون شک و تردید هر کیس حق دارد تا با رجوع به عقل ،منطق و شم سیایس خود در مورد این که به
یك رای میدهد و یا نیم دهد تصمیم اتخاذ کند و در برابر محکمه وجدان خود مسوولیت آن را بر گردن
بگبد.
ر
و اما ،مهم این است تا همهما ضف نظر از این که به کدام نامزد رای میدهیم و یا نیم دهیم ،بر اساس
منافع و مصالح همه گای در مورد قاعده بازی با هم توافق داشته باشیم  :هر کس که ٔرای ر
اکبیت را
برد ،همو رییس جمهور ما خواهد بود؛ چه ما طرفدار او بوده باشیم و چه هم مخالفش،چه به او
ٔ
رای داده باشیم و یا هم نه داده باشیم .تنها در این صورت است که انتخابات به مثابه راه مسالمت
آمب حل مساله قدرت معنا مییابد.
ر
ً
ر
انتخابای طبعا در جامعه استقطاب های را به میان یم آورد .و اما ،جامعه باید بتواند پس از
کارزارهای
انتخابات و روشن شدن نتایج انتخابات بر این استقطاب ها فایق آید .در نظام های مردم ساالر
نامزدان بازنده با قبول باخت و ر
ر
شناخی برنده ،نقش مهیم در این راه ایفا
اعباف به آن و به رسمیت
ر
ساخی این که انحراف و تخیط از قواعد بازی را به هیچ کیس اجازه
میکنند .ذهنیت عامه رنب با روشن
نیم دهد ،نامزدهای بازنده را وادار میسازد تا قاعدهبازی را رعایت کرده و ارجحیت منافع و مصالح
همه گای را بر منافع و مصالح شخیص را بپذیرند .به امید آن که به این سطح از درک و فرهنگ
دیموکرایس رسیده باشیم.
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دسمب ۲۰۱۹
۵
ر

فرزندان ر
نامشوع نسخه استعماری «رند»

میدانیم که یك ها مخالف برگزاری انتخابات بودند و با تالش برای تحقق طرح «حکومت موقت» و
«حکومت انتقال» و یج و یج در واقع در صدد کودتای سیایس علیه قانون اسایس و نظام برخاسته از
آن و الغای عمیل قانون اسایس بودند .
طرح آقای رحمت هللا نبیل برای تشکیل «حکومت مصالحه» ،با مشارکت طالبان و سیاسیون و انرصاف
چبی نیست جز تجدید تالش ها برای کودتای سیایس علیه قانون اسایس...
از نتایج انتخابات در واقع ر
من پیش از برگزاری انتخابات نوشته بودم  «:کسای را که میخواستند تا به بهانه ارجحیت صلح بر
انتخابات و ضورت تشکیل حکومت موقت و انتقال و امثالهم ،زمینه کودتای سیایس علیه نظام قانون
اسایس را فراهم بسازند ،همه میشناسیم][...
این را هم میدانیم که کسای در صدد اند تا ولو در انتخابات با شکست سخت و روشت هم مواجه
شوند ،باز هم به هر قیمت  ،حد اکب امتیاز ممکنه را کسب کنند و آن چه را که نه توانند از طریق رای
مردم به دست بیاورند ،از طریق توسل به تهدید به آشوبگری و شورش به دست بیاورند».
طرح «حکومت مصالحه» که امروز توسط توسط آقای نبیل ارایه گردید و رنب طرح های مشابه به آن
از سوی عده دیگری از سیاستبازان که افغانستان را به نقط صفری بربگرداند ،در واقع نه تنها با نسخه
ر
ر
نامشوع آن اند .این طرح های به
تفاوی ماهوی نه دارند ،بل در واقع فرزندان
استعماری «رند»،
ر
ر
غب قابل پذیرش اند که از نقطه صفری درب افتادن به پرتگاه بحران عمیقب و خطرناکب باز
خاطری ر
حیاتت است که آن را از تجارب فاجعه های بنیادبرانداز و
عبت اسایس و
شده میتواند -این درس ر
ر
استخوانسوز گذشته های نه چندان دور و از جمله مبدل شدن کابل به ویرانه سوخته  ،آموخته ایم .
ً
در مورد نسخه استعماری «رند» و طرح افغای صلح قبال نوشته بودم که آن را میتوانید همراه با نقد ها
روی آن ،در آسمای بخوانید.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------363

دسمب ۲۰۱۹
۱۰
ر

گفت و شنود به ارتباط
گفته های اخب آقای حلیم تنویر
سیهال اصغری  :مطمینا سخنان اخ رب آقای حلیم تنویر را که در یک سیمینار ارایه کرد ،شنیده اید .شما
ارزیای میکنید؟
گفته های وی را چه گونه
ر
حمید عبیدی  :اگر آن را با ر
ارزیای کنم در این صورت باید بگویم که او در کمال نابخردی
نرمبین کلمات
ر
سخن گفته است -به خصوص در آن بخش که در این دو روز نقل زبان ها شده است.
در آن بخش ،مساله تنها روی گزینش و چیدمان کلمات نیست -مساله روی یک طرز تفکر بسیار بدوی،
خشن و ضد همه اصول و موازین حقوق ر
بشی است .مهم نیست که کیس بگوید  :اگر من قدرت داشته
دخبان قوم الف را به قوم ی خواهم داد و یا بگوید اگر من قدرت داشته باشم همه ر
باشم همه ر
دخبان
ر
قوم ری و یا جیم و یا ...را به قوم الف یا قوم ت و یا  ...خواهم داد .اصل مساله آن است که در این طرز
ر
قیمت به هدف خود
بگبد و به هر
تفکر کیس که قدرت دارد مختار است تا از هر شیوه و ابزاری کار ر
ر
دست یابد  -ولو این که خالف حیثیت و کرامت انسای و حقوق و آزادی های بشی و با زیرپا کردن
خشن و حتا ضد انسای آن ها هم باشد .خوب فهمیدن این که زن در این گفته ها در حد وسیله و حتا
ریس تقلیل یافته رنب چندان دشوار نیست.
اخب آقای حلیم تنویر که سابقهی عضویت حزب اسالیم را دارد ،یمتواند نظر
سیهال اصغری  :سخنان ر
اندیشمندان پشتون جامعهی ما باشد؟
حمید عبیدی  :در این مورد باید از خود اندیشمندان پشتون یببسید.
ً
ر
هویت انسان زاده شده در افغانستان و لذا افغان و شهروند افغانستان تعریف
من شخصا خود را از نظر
میکنم.
مطلت در پشتیبای از این گفته های آقای تنویر نه
و اما ،من در هیچ جای از هیچ هموطن پشتو زبای
ر
دیده و نه خوانده ام.
ستبی نه شده است؟
اخب آقای حلیم تنویر زمینهساز موج تازهی پشتون ر
سیهال اصغری  :آیا سخنان ر
ً
آقای حلیم تنویر گرچه خود روشن نوشته که پشتون نیست و اما یک عده میکوشند که حتما وی را
پشتون معرق کنند تا سخنان وی را دستاویزی برای حمله و اهانت به پشتون ها قرار بدهند .
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از نظر من این که آقای حلیم تنویر به کدام تبار تعلق دارد و یا نه دارد هیچ مهم نیست -مسوولیت این
که کیس چه میگوید و چه میکند ،بر عهده خود آن فرد است و نه تباری که وی از آن برخاسته و یا هم
به آن منسوب است.
چنی گفتتها به نظر شما استفاده یمکنند و سود آن به یك یمرسد و زیان
سیهال اصغری  :چه کسای از ر
آن چیست؟
چنی افکار و گفته های نابخردانه در ررسایط پیچیده و متشنج کنوی مثل آتش و باروت
حمید عبیدی  :ر
ستب و نفرت تباری
و ببین و بم است برای تخریب روندهای سازنده و امید بخش و برای خلق تشنج و ر
و تقویت گرایش های مخرب.
چنی افکار و گفته های نابخردانه میتواند در برابر روند دولتسازی و ملت گرای بدگمای های را ایجاد
ر
کنند.
در این میان باید گفت که ملت سازی یک نیاز ر
حیای تاریج است .و اما ملت سازی قوم محور از طریق
ادغام همه در یک هویت تباری واحد ،گرچه در قرون گذشته در مواردی در اروپا و جاهای دیگر با
چنی ر
رویس نه مجاز است ،نه مفید
سبعیت تمام عمیل شده است و اما ،در جهان معاض دست زدن به ر
و نه هم ممکن .حتا در آن کشورهای اروپای که ملت سازی بر پایه همگون سازی صورت گرفته است،
امروز ناهمگوی های تباری ،زبای و فرهنگ به علل متعدد دوباره متبارز میشوند.
ر
امروز ر
بیشب منظور جامعه شهروند محور است – جامعه ی
وقت سخن از ملت مدرن به میان یم آید
ر
ر
جنسیت و جنیس ،اعضای برابر
عقیدی،
که شهروندانش ضف نظر از تعلقات تباری  ،زبای  ،فرهنگ،
شمارمبوند.
و تام الحقوق جامعه به
ر
ر
مناسبت نه
همچنان مفکوره دولتسازی مدرن با طرز تفکر عقبمانده و استبدادی آقای حلیم تنویر هیچ
دارد .دولت توانا در مفهوم امروزی آن نه دولت همه کاره است و نه هم دولت تحمیلگر اراده زمامدار
می کننده حاکمیت قانون ،پاسدار منافع همه گای و
بر مردم .دولت توانا در مفهوم امروزی آن دولت تا ر
ارایه کننده خدمات ضوری و مورد نیاز و مطالبه جامعه است.
ایکاش همه کسای که سخنان آقای حلیم تنویر را انتقاد میکنند ،بخردانه سخن میگفتند .و اما ،متاسفانه
چنی نیست و یک عده همانند خود آقای حلیم تنویر در کمال نابخردی مرصوف سوواستفاده از
ر
نابخردی آقای تنویر اند.
ً
چنی افکار و گفته ها و اصال هیچ گونه افکار و گفته های نابخردانه برای افغانستان و جامعهافغای جز
ر
زیان هیچ سودی نه دارد -ضف نظر از این که یك آن را بگوید.
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دسمب ۲۰۱۹
ر

سیمینار «گذار به دولت داری نو :شانسها و چالشها»*
ر
توافف»
عنوان راجع شده سخبای « :حکومت وحدت میل» در آیینهی پندار «دموکرایس
ر
توافف» در ررسایط افغانستان در تجربهی «حکومت وحدت میل» و
(برریس ناسازگاری «دموکرایس
دورزدن از عقب قانون اسایس کشور و پیآمدهای ناگوار آن برای نهادینهشدن قانونیت در کشور)
+
ر
می سخبای حمید عبیدی
اشباک کننده گان ر
ر
محبم سیمینار
خانم ها و آقایان ر
محبم،
مببان سیمینار به خاطر دعوت از من برای سخبای  ،اجازه میخواهم تا نه به حیث
با امتنان از ر
ر
ر
سخبان ،بل به حیث همسخن نکای را با شما حضار محبم در میان بگذارم .
دوم این که از من خواسته شده تا در مورد تجربه «حکومت وحدت میل» در آیینه پندار «دیموکرایس
ر
توافف» سخن بگویم؛ یعت من خودم موضوع صحبت را انتخاب نه کرده ام .و اما ،تریس هم ندارم تا
نظرم را روشن و ری پرده در رابطه به این موضع جنجال بیان کنم .
ر
توافف»
یک  -در باره «دیموکرایس
ً
ر
غب
نظریه «دیموکرایس توافف»( )۱در افغانستان در واقع تراشیدن نام مستعار زیبا و اما ماهیتا ر
ً
دیموکراتیک برای انحصار قدرت توسط عناض و حلقات خاض است که عمدتا در دوران بحران
رسبلند کرده و صاحب ثروت های قاروی و آرگاه ها و بارگاه های فرعوی شده اند .اینان میکوشند تا به
ً
هر ر
قیمت نه تنها این «غنایم» را حفظ کنند ،بل ازدیاد ببخشند و رسما هم در قدرت حضور «شاهانه»
داشته باشند .
ر
توافف» در واقع نام مستعار «کارتل قدرت»( )۲است -کارتیل که در کنفرانس اول بن در
«دیموکرایس
سال ۲۰۰۱شکل گرفت و به این یا آن شکل و تا این یا آن حد تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای حامد
کرزی تداوم یافت .
ر
و اما ،تالش برای ر
توافف» برای حفظ منافع «کارتل قدرت» با
مشوعیت بخشیدن به «دیموکرایس
استناد به موافقتنامه های بن  ،در واقع یک کج بحت کالن است .موافقتنامه های یاد شده برای یک
مرحله موقت ال انفاذ قانون اسایس بود و بس  .منبع ر
مشوعیت نظام کنوی قانون اسایس و اراده مردم
است و نه نشست بن .
ر
مشوعیت ر
همچنان تالش برای معقول جلوه دادن و ر
توافف» با استناد به
بخیس به نظریه «دیموکرایس
سهمگبی نماینده گان این گروه ها در قدرت رنب فریبکارانه و
مذهت و گویا
تنوع اتنیگ ،زبای ،فرهنگ و
ر
ر
غب معقول است .نخست برای این که عناض و حلقات مذکور ،خود را با زور به حیث تیکه داران
ر
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چنی نماینده یك برگزیده شده باشند؛ دوم ،چون این
حقوق این گروه ها جا زده اند و نه این که برای ر
نظریه نه بر اصل برابری حقوق شهروندان ضف نظر از منشا اجتماع آنان استوار است و نه هم بر
اخب دیدیم،
می عدالت و همبسته یك اجتماع .برخالف این نظریه طوری که در تجربه  ۱۸سال ر
اصل تا ر
ً
به نوع سلسله مراتب قویم را ایجاد میکند -مثال مقام اول از نماینده این قوم  ،مقام دوم از نماینده آن
چنی سیستیم
قوم  ،و مقام سوم و چهارم و چندم و چندم از این و آن قوم دیگر .لبنان نمونه کالسیک ر
است و طوری که میدانیم این سیستم نه توانست از بروز بحران های و جنگ های داخیل در آن کشور
جلوگبی کند.
ر
ر
ر
ساخی و شکیل
توافف»  ،در واقع تالش برای نف حق حاکمیت مردم و ری معنا
پافشاری بر «دیموکرایس
ر
ر
می معافیت برای
ساخی قانون اسایس است .همان گونه که «عدالت انتقال» در عمل به چب تا ر
متهمان بزرگ ارتکاب جنایات ضد ر
بشی و جنایت جنگ ،از پیگرد ،بازپرس ،محاکمه و مجازات قانوی
مبدل ساخته شده است.
اعضای «کارتل قدرت» خود را باالتر از قانون دانسته و شمار قابل توجیه از آنان از عوامل عمده
ر
گسبش فساد ،ناتوای دولت و ضعف
قانون شکت ،تروی ج اقتصاد جریم  ،تعرض بر حقوق شهروندان،
ر
مبوند .و این ها از جانب خود از عوامل مهم بروز نارضایت اجتماع و بروز
حاکمیت قانون به شمار ر
دوباره بحران و فعال شدن دوباره چرخ باطل گردید .
ر
توافف» و «عدالت انتقال» نه تنها به
به این ترتیب برخالف ادعای مبلغان این نظریه« ،دیموکرایس
ر
حفظ ثبات کومک نکرده ،بل سبب بروز دوباره و تشدید و تعمیق ری ثبای و بحران گردیده است.
غبقانوی معادن
همچنان گروه های گوناگون مافیای – از مافیای مواد مخدر گرفته  ،تا مافیای استخراج ر
گسبده با اعضای «کارتل قدرت» اند -نب تداوم ر
و امثالهم -که دارای پیوند های ر
کنبول شده بحران،
ر
ناتوای دولت و ضعف حاکمیت قانون را پیش ررسط بقای خود میدانند.
دو« -حکومت وحدت میل»
اعضای «کارتل قدرت» مصمم بودند تا ضف نظر از این که نتیجه انتخابات سال  ۲۰۱۴چه باشد ،باز
هم به هر ر
قیمت که شده در مرکز قدرت حضور داشته باشند .برای متهمان بزرگ ارتکاب جنایات جنگ
و جنایات ضد ر
بشی و برای دارنده گان دارای های قاروی و آرگاه ها و بارگاه های فرعوی ،حضور در
مبود -بیمه برای معافیت از بازخواست و پیگرد قانوی .و این از
قدرت یک نوع بیمه زنده یك به شمار ر
شمار عوامل عمده ی است که منجر به تحمیل «حکومت وحدت میل» شد.
و اما آنچه که برشمردیم یگانه عامل ایجاد ناگزیری برای تشکیل «وحدت میل» به شمار نیم رود.
نبود رنبوهای سیایس توانا ،باورمند و متعهد به دیموکرایس ،فقدان فهم و فرهنگ دیموکرایس میان توده
های مردم ،تحریک و سوواستفاده از احساسات قویم ،زبای و ر
سمت و ناتوای دولت و ضعف حاکمیت
مبوند .
قانون ،از شمار عوامل دیگر به شمار ر
ر
مبسد که ایاالت متحده امریکا رنب با
همچنان با توجه به برج شواهد  ،این گمانه هم منطف به نظر ر
اخب ریاست جمهوری آقای حامد کرزی ،نخواسته باشد در آینده باز با چنان
توجه به تجربه دور ر
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ر
چنی احتمال
وضعیت مواجه شود و تشکیل «حکومت وحدت میل» را گزینه
مناست برای مقابله با ر
ر
یافته باشد .
ر
انتخابای و جزییات اتهامات و ارایه اسناد و شواهد به این ارتباط و چند
من در این جا به مساله تقلبات
و چون این اسناد و شواهد و همچنان به تالش ها برای تصفیه رای ها پاک و ناپاک و مساییل از این
دست نیم پردازم .زیرا اگر مساع سازمان ملل متحد به کومک کارشناسان بیطرف ربی الملیل با استفاده
از تمام وسایل و امکانات برای تفکیک رای های پاک و ناپاک در ذهن کسای که چشم بسته عاشق
تغب نه خواهد
چبی را ر
حقیقت مطلوب ذهن خود شان اند ،کم اثر و حتا ری اثر بود ،پرداخت من رنب ر
داد.
ر
روایت که در مورد انتخابات به خورد ذهنیت عامه داده شد ،هم بر عالقه وافر مردم به انتخابات
و اما ،
صدمه جدی وارد کرد ،هم به باور آنان به دیموکرایس نوپا .
اگر قانون اسایس را بیج به کنار هم بگذاریم و تنها به موثریت عمیل تجربه کار حکومت وحدت میل
جلوگبی از
بنگریم ،در این صورت میتوان گفت که یگانه نتیجه مثبت بارز ایجاد حکومت وحدت میل
ر
ر
جبی ریاست اجراییه جز تورم تشکیالی،
احتمال شعله ور شدن جنگ در درون نظام بود .و اما تعبیه ر
جلوگبی از اتخاذ تصامیم مهم و به موقع ،حاصل مثبت
تصمیمگبی و در پاره موارد
کند سازی مراحل
ر
ر
دیگری نداشته است.
ر
توافف» و تالش های ررسمفرانیس ()۳
سه « -دیموکرایس
چنان که کنفرانس های ماسکو و الهور نشان دادند ،اعضای «کارتل قدرت»  ،با تمام توان تالش
ورزیدند تا با طالبان و حامیان آن ها وارد سازش و معامله شوند .خوب روشن است که برای اعضای
همی جهت
کارتل منافع خود شان برتر از هر گونه منفعت دیگر و حتا برتر از منافع همه گای است؛ به ر
طوری که دیدیم برای اعضای کارتل نه جمهوریت خط رسخ است ،نه قانون اسایس ،نه حقوق و آزادی
های ر
بشی و نه هم منافع و مصالح علیای میل ،بل یگانه خط رسخ برای آنان حفظ منافع خود شان
همی عناض و حلقات
همی جهت طالبان به صورت آشکارا ابراز تمایل کرده اند تا با
ر
است و بس .به ر
زیر نام مذاکرات ربی االفغای به معامله یببدازند؛ زیرا تنها از این طریق میتوانند قانون اسایس و ارزش
پساطالت را ملغا بسازند.
های مندرج در آن  ،نظام برخاسته از قانون اسایس و دستآوردهای مرحله
ر
چهار « -دیموکرایس توا ر
فف» « ،کارتل قدرت»و انتخابات ر
پیشو
طوری که دیدیم و شاهد بودیم « ررسمفرانسیان» میخواستند به بهانه ارجحیت صلح بر انتخابات و
ضورت تشکیل حکومت موقت و انتقال و امثالهم ،زمینه کودتای سیایس علیه نظام قانون اسایس را
فراهم بسازند .شماری که از بس تفرقه خود چانس شان را برای ر
اشباک در انتخابات از میان بردند،
هنوز هم بر این طبل میان تیه میکوبند.
و اما ،شمار دیگری از نامزدان ،در صدد اند تا ولو در انتخابات با شکست سخت و روشت هم مواجه
شوند ،باز هم به هر قیمت  ،حد اکب امتیاز ممکنه را کسب کنند و آن چه را که نه توانند از طریق رای
مردم به دست بیاورند ،از طریق توسل به تهدید به آشوبگری و شورش به دست بیاورند .
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این نامزدان با آن که کم و بیش همه خواسته های شان به ارتباط قانون انتخابات ،انتخاب کمیشبان
ر
ر
بیومبیک بر آورده شده است ،و اما با آن هم از تحریم
انتخابای و استفاده از وسایل
کمیسیون های
ر
همی جهت این بسیار مهم
احتمال انتخابات و احتمال نه پذیرفی نتایج انتخابات سخن میگویند .به ر
همی اکنون با کار موثر ذهنیت عامه برای داوری سالم و برخورد اصول و دیموکراتیک با
است تا از ر
ر
همی حاال تالش میورزند تا از تعهد برای البام عمیل در برابر قانون شانه خال کنند ،آماده
آنای که از ر
ساخته شود.
ر
حلقای که بقای خود را در
در این میان همچنان الزم است تا در مورد چه گونه یك برخورد با عناض و
ر
سنگی ارتکاب جنایات
تضمی معافیت از پیگرد قانوی به خاطر اتهامات
داشی
ابقای «کارتل قدرت» و
ر
ر
ر
ضد ر
بشی و جنایات جنگ ،چور و چپاول دارای های عامه ،دست داشی در قاچاق مواد مخدر و عرصه
های دیگر اقتصاد جریم ،جستجو میکنند ،یک سیاست روشن ،معقول و عمیل موجود باشد .این
سیاست باید بر اساس الویت منافع و مصالح میل افغانستان استوار باشد و نه تابع رویکرد این یا آن
سازمان و نهاد و کشور ر
خارج و یا هم رویکرد رسانه های قدرتمندی که تا حال چند بار به اقتضای منافع
تطهب دوباره این متهمان دست زده اند و در این اواخر هم شاهد روند
تکفب و باز
ر
معی به تقدیس و ر
ر
تطهب طالبان توسط آنان بودیم.
ر
ر
انتخابای
در پایان هم این الزم است تا در برابر رساب های فریبنده ی که این روزها در بازار گرم مبارزات
توسط برج سیاستبازان ارایه میگردد ،یک ویزیون واقعبینانه برای آینده مطلوب ممکن ارایه شود .ارایه
ً
کامال ساده ،قابل فهم و دلپذیر برای مردم یک امر ر
حیای به شمار
همچو ویزیون و رسانیدن آن با زبان
مبود.
ر
فراموش نه کنیم که ر
وقت یک مفکوره در ذهن و قلب مردم جا پیدا کند به رنبو مبدل میشود .و اگر این
مسب بهروزی را در برابر جامعه باز کند ،آینده به آن تعلق
مفکوره واقعبینانه و عمیل باشد و بتواند ر
خواهد داشت .
همسخنان گرایم،
اخب در
افغانستان امروز با افغانستان گذشته از بسا جهات قابل مقایسه نیست .دستاوردهای  ۱۸سال ر
ر
منطف و واقعبیت نه میتواند
چشمگب اند .و اما من به این دستآوردها که هیچ انسان
بسیاری عرصه ها
ر
آن ها را انکار کند ،ینبداختم.
ً
من در این جا به طالبان که علنا دشمن نظام و خواهان رسنگوی آن اند ،رنب ینبداختم.
ر
چب بایدن  ،چودری گوبایدن ،گوزپدین چتور اوف ،شیخ جاهل و آخوند تقیه و
من به گفته های مسب ر
سفب وایشا مزاج هم ینبداختم.
بقیه در آن سو و یا این سوی اقیانوس ها و گفته ها و کرده های ر
ً
مخری که
من تنها و تنها به برج زمینه ها و عوامل ظاهرا داخیل بروز پدیده ها و گرایش های
ر
طالت را از «درون نظام» با تهدیدات جدی مواجه ساخته اند ،پرداختم -به آن
دستآوردهای دوران پسا ر
چه که دولت را از درون ناتوان ساخته و مانع استقرار حاکمیت قانون میگردد.
توانا سازی دولت و استقرار حاکمیت قانون برای حفظ و استحکام دستآوردها و همزمان با آن گشایش
راه برای برونرفت سالم از بحران و رسیدن به صلح پایداری که زمینه ساز استفاده از تمام توانای برای
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ر
مبم و
مبود .بدون دولت توانا هیچ وظیفه ر
مبم و کلیدی به شمار ر
رسیدن به فردای بهب باشد ،وظیفه ر
بنیادی دیگری را نخواهیم توانست حل کنیم.
در پایان میخواهم روشن بسازم که من قانون اسایس و نظام برخاسته از آن را به هیچ وجه کامل و
ر
تدریج و ارتقای سنجیده
کاست نه میدانم .و اما ،من بر این باورم که ما تنها از طریق اصالحات
بدون
ر
شده و موثر میتوانیم به رس مبل مقصودی برسیم که یک سده است در یی آن رسگردانیم.
از توجه شما تشکر.
+
تقریت مورد نیاز برای ایراد سخبای حداکب  ۲۰دقیقه)
(  ۱۹۴۱کلمه – وقت
ر
++
چند توضیح:
ر
نخستی مقاله توسط آقای جواد رها،
توافف» در افغانستان
به ارتباط «دیموکرایس
()１
ر
ر
تحت عنوان « دموکرایس توافف و کشورهای چندپارچه و پس از جنگ» گویا با اتکا به آثار برج
ر
خارج نوشته شده است .و اما پرداخت به این مساله در مقاله آقای جواد رها،
نظریه پردازان
ر
نخستی بار در سال  ۲۰۱۲در ستون «تریبون
کاست های بسیار است .این مقاله برای
دارای
ر
ر
ر
ر
چای و انبنت دیگر افغانستان
آزاد» آسمای منتش شده است .این مقاله سپس در رسانه های ی
رنب ر
منتش شده است.
اصطالح «کارتل قدرت» را به ارتباط ر
اشباک کننده گان کنفرانس نخست بن  ،برای
()２
ر
نخستی بار آقای داکب رسول رحیم در سال  ۲۰۰۶در مصاحبه با آسمای به کار برده است .این
ر
ر
مصاحبه زیر عنوان «از ناهنجاری دولت تا ناتوای روشنفکر»در آسمای منتش شده است.
واژه ر
نخستی بار آقای امرهللا صالح به ارتباط «کنفرانس
«رسمفرانس» را برای
()３
ر
ماسکو»به کار برده است.

*
این سخبای برای سیمیناری ثبت گردیده بودکه باید در سال  ۲۰۱۹در کابل دایر میشد -که نه شد .ر
می
حاض از روی نوار ویدیوی پیاده گردیده است :کلیپ ویدیوی سخبای را میتوانید در کانال آسمای در
یوتیوب ببینید .
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دسمب ۲۰۱۹
۱۲
ر

به وکالی دوران جاهلیت
خب از دین و دنیا و آخرت و مدع اسالمیت بسیار بسیار شدید و غلیظ در
به خدمت اعضای بی ر
پارلمان ،رسانیده میشود تا این معلومات را بخوانند و ری اطالع و ری عقیل خود را به اسالم منسوب نه
سازند.
حد اقل سن ازدواج در کشور های اسالیم:
۱۸ساله یك هم برای پشان و هم ردخبان در این کشورهای اسالیم :اردن؛ عراق؛ امارات متحده
عری؛ سوریه؛ عمان؛ تونس ؛ مراکش؛ موریتانیا ؛ نایجریا؛ تانزانیا؛ بروی؛ قرق ربستان؛ تاجیکستان ؛
ر
مالدیو؛
در این کشورها سن ازدواج باالتر از  ۱۸است  :مرص ۲۱ -؛ مال ربیا۲۱-؛ لیبیا۲۰-؛ الجزایر۱۹ -؛دخبان  :بنگالدش۲۱ -برای پشان ،برای ر
سن متفاوت برای پشان و ردخبان  ۱۸؛ اندون ربیا-
دخبان  ۱۶؛ قزاقستان۱۸ -برای پشان  ،برای ر
۱۹برای پشان  ،برای ر
دخبان ۱۷؛ لبنان۱۸-برای پشان
دخبان ۱۷؛ پاکستان۱۸ -برای پشان  ،برای ر
 ،برای ر
دخبان  ۱۶ایالت سند۱۸؛ مال ۱۸ -برای پشان ،
دخبان ۱۶؛ سنیگال۱۸ -برای پشان  ،برای ر
دخبان ۱۶؛ قطر۱۸ -برای پشان  ،برای ر
برای ر
دخبان ۱۶؛
سومالیا ۱۸برای پشان  ،برای ر
دخبان ۱۶؛
کمب از  : ۱۸اوزبیکستان ۱۷؛ کویت۱۷ -برای پشان ،برای ر
سن ردخبان ۱۵؛ فلسط ری۱۶ -برای
دخبان ۱۵؛ یمن۱۵؛ ایران۱۵-برای پشان  ،برای ر
پشان  ،برای ر
دخبان ۱۳؛
نتیجه این که سن ازدواج و سن قانوی در اکبیت کشورهای اسالیم  ۱۸ساله یك است .تنها در یک
تعداد کشورها این سن برای پشان  ۱۸و برای ر
دخبان  ۱۷و یا  ۱۶است .در یگ دو کشور این سن میان
 ۱۶و  ۱۳است .در هیچ کشوری هم سن ازدواج ر
کمب از  ۱۳ساله یك وجود نه دارد .
نتیجه چ ربی به نام حداقل سن ررسع اسالیم برای ازدواج که حد اقل مورد پذیرش اکبیت مسلمانان و
روحانیت اسالیم باشد ،وجود نه دارد.
ً
دیگر این که «احکام اجتماع اسالم» برای تمام زمان ها و مکان ها نه بوده است .آن احکام که اکبا
اصالح رسوم و عنعنات رایج اعراب آن زمان بوده و نه برای مردمان کشورهای دیگر و به خصوص نه
ر
ر
منطف و ن رب دیت وجود
پسانب .و به این ارتباط دالیل بسیار زیاد
برای مسلمانان هزار و چهارصد سال
دارند .
ً
حد اقل سن ازدواج اکبا همانا سن قانوی ن رب محسوب میشود که فرد پس از آن از صغارت و نیاز به
قیم برون شده و به حیث شخصیت مستقل مستحق برخوردار شدن از همه حقوق قانوی شمرده
میشود .
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در مورد تفاوت میان زمان بلوغ جنیس و بلوغ عقیل و روای هم یک جهان دلیل و اثبات علیم وجود
دارد .
ً
روشنفکران و همه عناض آگاه جامعه باید در پشتیبای از قانون دفاع از حقوق کودکان که اخ ربا در ولیس
جرگه تصویب شده صدای خود را با تمام قوت بلند کنند و نه گذارند تا عناض دارای ذهنیت سیاه راه
ر
ساخی ازدواج های زیر سن باز کنند.
را برای مصادره آن و قانوی
لینک در فیسبوک
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 ۲۵رفبوی ۲۰۲۰

در دفاع از جمهوریت و قانون اسایس
این را میدانیم که یك ها با ارایه طرح حکومت
موقت و انتقال و عبوری و یج و یج ،همه
تالش ها را کردند تا با لغو انتخابات ،کودتای
سیایس علیه قانون اسایس را تحقق بخشیده،
افغانستان را به نقطه صفری برگردانیده و
زمینه را برای تحقق «نسخه رند» مساعد
بسازند .
و اما  ،این توطیه با برگزاری انتخابات خنثا ساخته شد.
این را هم میدانیم که پس از انتخابات یك ها همه تالش ها را به عمل آوردند تا شمارش آرا را تا جای که
ممکن باشد کشاله دار بسازند و در نهایت نتایج انتخابات را به چالش بکشند .
پس از اعالم نتایج دست به تحریک موازی بازی زدند تا بار دیگر انتخابات را ضب صفر ساخته ،همان
نیات پیش از انتخابات را عمیل بسازند .در هم ری راستا بار دیگر طرح های ارایه شده اند زیر نام «حکومت
همه شمول»« ،حکومت مصالحه میل»« ،حکومت مشارکت میل» و «حکومت اجماع و مصالحه
میل» .این طرح ها در واقع کندن رقب برای نظام جمهوری و قانون اسایس است .
هرگونه امتناع از پذیرش نتایج نهای انتخابات ریاست جمهوری و تالش ها برای موازی بازی ،خوایه نه
خوایه همکاری با رقبکن های نظام و قانون اسایس است.
این که رییس جمهور منتخب به مخالفان سیایس خود و از جمله رقبای قبیل اش در انتخابات اطمینان
بدهد که حقوق قانوی اپوزسیون سیایس رعایت خواهد شد یک جهت قضیه است .جهت دیگر قضیه
آن است که طرف دیگر ن رب از لجاجت دست برداشته و به ارجحیت منافع و مصالح همه گای نسبت
به منافع شخیص و گرویه تن بدهد.
به باور من  ،ما به حیث شهروندان آگاه باید در این لحظه حساس و رسنوشت ساز در موضع دفاع از
نظام جمهوری و قانون اسایس قرار بگ ربیم و اجازه نه دهیم تا رقب کن ها به نیات شوم شان دست یابند .
ً
میدانم این گپ من به مزاج آنای که دچار احساسات شدیدا موازی خواهانه شده اند ،خوش نه خواهد
خورد .و اما ،امیدوارم آنان روی آن چه گفتم تعمق ورزند تا دریابند که نه باید با پای خود به سوی
رساشیب سقوط برویم...
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آن چه گفتم به معنای مخالفت با کوشش ها برای پایان دادن به جنگ و دستی رای به صلح و امنیت
ً
نیست .در این مورد قبال استدالل کرده ام که چرا جمهوریت توان تام ری صلح و بهروزی را دارد و امارت
ً
ً
قبال به تفصیل نوشته ام.
اصال این طرفیت را نه دارد .در مورد نسخه «رند»هم
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ٔ
یک نکته در باره گپ های جنگ و صلح در این روزها
خوی بوده است و
این صلح چه چ ربی
ر
جنگ چه قدر بد و ما هیچ نه میدانستیم-
ر
خارج را که این
خدا خ رب بدهد رسانه های
روزها زیان های جنگ و فواید صلح را برای
ما میفهمانند ...
در این میان یک پرسش ر
باق میماند که این
رسانه ها و آن کارمندان عزیز شان که به
زبان های ما سخن میفرمایند چرا بیست،
یس ،چهل سال پیش گپ های میگفتند که با گپ های امروز شان بیج رس نه میخورد؟!...
نتیجه  :به نرم ترین زبان اگر در باره نقش این تبلیغات در مصیبت های ما سخن گفت پس باید گفت
که نه آن گپ های شان بیغرضانه و به پوست پاک بود و نه گپ های امروز شان.
کوتاه این که آن ها از منظر منافع خود شان به مسایل مینگرند و نه از منظر منافع ما .به هیچ وجه
معقول نه خواهد بود اگر انتظار داشته باشیم تا دیگران نه از منظر منافع خود ،بل از منظر منافع ما به
مسایل بنگرند؛ ما باید خود این توانای را بیابیم تا از منظر منافع خود به مسایل بنگریم و بر اساس منافع
خود عمل کنیم  -اگر این نکته را چنان که باید درست درک کنیم گام فراج خواهد بود در راه تقویت
توان معافیت ما در برابر هرگونه کرونای تبلی ر
غای...
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ی
طالبانبم
صلح با طالبان ،یی صلح با

طالبان حق دارند خوانش خود از دین را داشته باشند ؛ حق دارند خوانش خود از سیاست و امور دیگر
را داشته باشند؛ حق دارند روش زنده یك خود را داشته باشند و از آن رپبوی کنند -همان سای که گروه
های دیگر از این حقوق خود در چهارچوب قانون استفاده میورزند .
و اما طالبان و هیچ فرد و گروه دیگری حق نه دارد خوانش و روش خود را بر دیگران و آن هم با استفاده
از زور و تهدید استفاده از زور تحمیل کند .صلح با طالبان زمای ممکن است که آنان این اصول و موازین
را بپذیرند و متعهد شوند که حتا اگر بالفرض در نتیجه انتخابات هم به قدرت برسند ،باز هم به این
اصول و موازین متعهد مانده و در چهارچوب قانون عمل کنند .
کوتاه این که به باور من تنها بر اساس تداوم نظام جمهوری و ر
البام عمیل به قانون اسایس میتوان به
صلح رسید و نه با زیر پا کردن و انرصاف از آن ها...
ما هر قدر که بتوانیم با ر
گسبده یك و قوت و همصدای این پیام را پخش کنیم همان قدر زمینه و فضا را
برای تحقق آن در عمل مساعد خواهیم ساخت.
تا نظر شما چه باشد...
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تبلیغات «روشنکفرانه»

ی ،اشتباه نه شده است که نوشته ام «روشنکفرانه» و نه «روشنفکرانه»...
چن ری نوشتم تا توجه تان را به تبلیغات گمراه کننده کسای که زیر نام «روشنفکر» چ ربهای میگویند که
آن را نه میتوان جز کفر روشنفکری طور دیگری تعریف کرد ،جلب کنم .
کفر این دسته همانا به راه انداخ ری تبلی ر
غای است که در عمل به ضر جمهوری و منافع و مصالح همه
طالت تمام میشود ...
گای امروز و فردای مردم افغانستان و به نفع طالبان و امارت ر
«روشنکفران» در واقع نقش «ستون پنجم طالبان» را ایفا میکنند -کیس از روی نادای ،کیس به علت
قومکوری ،کیس از روی عقده و یا هم به علت دلبسته یك ها و وابسته یك های آنچنای ...ررسم شان
باد!
لبه تب و زهرآگی تیغ حمالت تبلی ر
غای این «روشنکفران» درست متوجه کسای است که میکوشند تا
ر
ر
در این اوضاع پیچیده و دشوار از نظام جمهوری و ارزش های دیموکراتیک قانون اسایس و
پساطالت دفاع کنند...
دستاوردهای ارزنده دوران
ر
به باور من ،ما باید بدون هراس ماهیت این تبلیغات «روشنکفرانه» و بلندگوهای اصیل این گونه
تبلیغات را برمال بسازیم.
این به معنای انکار از حساسیت ،باریگ و پیچیده یك اوضاع و ابهامات و مخاطرات موجود در برهه
ر
لحظای باید بسیار سنجیده سخن
جاری ،نیست؛ بل عطف توجه به این است که درست در چن ری
گفت...
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شباهت ها و تفاوت های موافقتنامه های ژنیو و دوحه
موافقتنامه های ژنیو
وزرای خارجه افغانستان و پاکستان به نماینده یك از حکومات کشورهای شان موافقتانه ژنیو را در سال
۱۹۸۸امضا کردند و وزرای خارجه شوروی و امریکا ن رب به حیث دو کشور تضم ری کننده در پای این
ر
رسمنیس سازمان ملل متحد ،امضا کردند .
توافقنامه ها در حضور
موافقتنامه های ژنیو در ظاهر یک پ ربوزی بزرگ برای جمهوری افغانستان و اتحاد شوروی بود .و اما،
در عمل این امتیازی بود که امریکا به گرباچف داد تا وی بتواند قوای شوروی را بدون برانگی ر
خی
حساسیت ها در درون دستگاه سیایس و نظایم شوروی از افغانستان خارج کند .در عمل تنها یک ماده
این موافقتنامه عمیل شد که همانا خروج قوای نظایم شوروی بود .
و اما سقوط نظام جمهوری افغانستان ر
نایس از پ ربوزی نظایم مجاهدین نه بود .آن نظام در اثر قطع
کومک های روسیه ،نی ر
افی منابع بدیل جهت تمویل مصارف حی رای دستگاه نظایم وملیك دولت و در اثر
اجرای «پالن ری» ماسکو در تفاهم با پاکستان ،ایران و سعودی مواجه به سقوط شد .و اما ،در عمل
ر
دولت نه بود -تسلیم دیه قدرت در آن روز
پس از  ۸ثور آن چه که مجاهدین به دست آوردند قدرت
به مجاهدین یک نمایش سیایس بود .قوای مسلح افغانستان و ن رب دستگاه ملیك دولت در واقع در عمل
پارچه پارچه شده و هر پارچه در هر محل به دست یک قومندان و یک تنظیم و ن رب فرماندهان ملیشه
ها افتاده بود .البته که در راستای همان «پالن ری»ماسکو بخش قابل مالحظه ی از امکانات پیشاپیش
در اختیار گروه ها و فرماندهان خاض قرار داده شده بود .این که پس از  ۸ثور چه فاجعه ی دهان باز
کرد ،همه میدانیم .
ٔ
توافقنامه دوحه
توافقنامه امریکا و طالبان را زلیم خلیلزاد سف رب خاص وزارت امور خارجه امریکا و مال برادر معاون شورای
رهبی تحریک طالبان در حال که وزیر امور خارجهامریکا ن رب حضور داشت ،امضا کردند .نماینده گان
ر
شماری از کشورها ن رب به حیث مهمان در این محفل حضور داشتند .از نظر پروتوکول و ن رب از نظر
مفردات توافقنامه ،در آن چ ربی که طالبان را در موقف پ ربوز جنگ جلوه دهد ،وجود نه دارد .البته این
که امریکا حاض به مذاکره با طالبان و امضای توافقنامه با آن ها شد ،به معنای پذیرش موجودیت
طالبان به حیث یک واقعیت است .و طالبان تا حدی پ ربوز شمرده میشوند که پس از سقوط به هر
ترتی رت که بود دوباره قد راست کردند و به حیث یک ن ربو وجود خود را تثبیبت کردند .حال این که در
ر
این روند پاکمستان چه ر
اشتباهای را مرتکب شدند و چرا
نقیس ایفا کرده است و امریکا و افغانستان چه
چن ری شد ،گپ دیگری است ...
اعالم حمایت از جمهوری اسالیم افغانستان
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همزمان با مراسم امنضای توافقنامه در دوحه ،ایاالت متحده امریکا و ناتو با حضور وزیر دفاع امریکا و
ر
رسمنیس ناتو در کابل  ،اعالم داشتند که جمهوری اسالیم افغانستان را همانند گدذشته به حیث یگانه
دولت ر
مشوع افغانستان به رسمیت میشناسند و به تعهدات خود در قبال آن عمل خواهند کرد .
این که فردا چه میشود،بسته یك به عوامل متعدد دارد و من به یق ری در مورد آن سخن گفته نه میتوانم.
طالت ،به رغم هر گونه تفاوت و
به باور من اگر هواداران نظام جمهوری و حفظ دستاوردهای دوره پسا ر
اختالف دروی ،در حفظ این ارزش ها هم صف و همسو شوند و متحدان افغانستان ن رب تعهدات شان
ً
را واقعا عمیل بسازند ،طالبان ناگزیر خواهند شد تا به واقعیت تن دهند .با استقرار صلح  ،طالبان ولو
درکوتاه مدت فضای سیایس را تا حدی محافظه کارانه تر بسازند ،باز هم در دراز مدت اگر دچار استحاله
در همسازی با نیاز های زمان و ررسایط نه شوند ،در آن صورت در رساشیب زوال قرار خواهند گرفت.
در مورد بقیه گپ ها من تا حد زیادی با آن چه که آقای وحید عمر و ن رب در مواردی آقای اکرم اندیشمند
در بحث امروزی شان در ری ری یس در پاسخ به پرسش های آقای آصف معروف ابراز داشته اند موافقم.
کلیپ این مباحثه به ضمیمه تقدیم میگردد.
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یک مسوولیت مهم برای امروز و فردا
نسل جوان کنوی و نسل های آینده باید بدانند که افغانستان در یط بحران های چهار دهه اخ رب چه
فاجعه های را متحمل شده است و زمینه ها و عوامل بروز و ن رب نتایج و پیامدهای تبایه آور و
عبت را فرابگ ربند .
استخوانسوز آن ها را به تمام معنا بشناسند و از آنها درس های ر
نسیل که شاهد عیت این فاجعه ها بوده اند ،باید با صداقت تمام چشمدیدها و تجارب خود را در این
مورد بنویسند .
ما به هیچ کیس نه باید اجازه بدهیم تا نسل جوان کنوی و نسل های بعدی را با ارایه افسانه های دروغ ری
و جعل تاری خ فریب بدهد .توجه به این مساله تنها و تنها برای تامی عدالت مهم نیست -بل بی ر
شب از
ر
ر
همه برای پیشگ ربی از تکرار اشتباهات حایز اهمیت است -اشتباهای که میتوانند به فاجعه منتیه
شوند .
و اما ،متاسفانه مصیبت در این است که یک بخش قابل توجه «روشنفکران» نسل شاهد ،در مس رب
معکوس در حرکت است .
خب از دنیا و یا جوای که مراحل گذشته بحران را نه دیده و تجربه نه کرده و فریب
خوب اگر یک آدم بی ر
افسانه ها را خورده ،از عناض آنچنای و کارهای آنچنای شان پشتیبای کند ،وی را نه میتوان بسیار
مالمت کرد .
و اما ،اگر کیس که خود را روشنفکر ،روشنگر و هوادار دیموکرایس و یج و یج میداند و شاهد جنگ های
داخیل هم بوده  ،بیاید و ب ربق پشتیبای از عناض آنچنای و کردارهای آنچنای شان را بلند کند و به
صورت مستقیم و یا غ رب مستقیم به نفع چن ری عناضی تبلیغ نماید ،آن گاه حق داریم تا از آنان یببسیم
که این موضعگ ربی شان بر چه معیارها و موازیت استوار است؟!...
در این میان کسای وجود دارند که انگ ربه تباری شان را چندان پنهان نمیکنند .کسان دیگری میکوشند
انگ ربه شان را با هب های زبانبازانه ماستمال و حتا پنهان کنند.
ً
خوب طبعا آنای را که خود را از جمع عقالی رسه میدانند دشوار است تا از راه بحث و جدل فکری
دعوت به تعقل و دورنگری کرد .و اما ،این را میتوان به آنان گفت  :آقایان این موضعگ ربی ها تان
مسوولیت های را متوجه تان میسازد و فردا که این راه جامعه را باز با فاجعه مواجه بسازد  ،دیگر حق
نه خواهید داشت تا از پذیرش نقش و مسولیت تان در خلق فاجعه شانه خال کنید...
خوب اگر کیس هیچ از دیگران نه میخواهد بشنود و میخواهد به تنهای به جهنم برود  -به گفتهعوام:
دلش بایسکلش .و اما،اگر کیس بخواهد با گفتار و کردارش یک جامعه و یک کشور را سوی کوره بحران
جهنیم سوق دهد ،آنگاه باید در برابرش ایستاد.
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آیا ی
حاض هستیم علف بخوریم
و ...اما زندانیان طالبان را رها نه کنیم!؟...

این گپ را به فحوای کالم ذولفقار عیل بوتو نوشتم که در سال  ۱۹۶۵گفت  ... :اگر الزم شود علف
خواهیم خورد ،اما بم اتیم خود را خواهیم ساخت...
ر
وقت بوتو این گپ را گفت کدام روشنفکر و آفتابفکر پاکستای و کدام فعال و یا معال جامعه مدی و یا
ً
زدی پاکستان در برابرش نه ایستاد .در نهایت واقعا هم چنان شد و پاکستان صاحب بم اتیم گردید.
البته پاکستان آن چنان وابسته به کومک امریکا نه بود که امروز افغانستان به آن وابسته است و دیگر
این که اوضاع در افغانستان چنان س رب کرد که امریکا برای واکنش در برابر آن به پاکستان اتکا ورزید و...
+
آیا ممکن بود تا حکومت افغانستان خواست امریکا در مورد رهای پنجهزار زندای طالبان ،را رد کند؟
به این پرسش میتوان پاسخ های گوناگون ارایه کرد:
پاسخ نخست :افغانستان کشور آزاد و مستقل است و ایاالت متحده امریکا حق نه دارد تا دولت
افغانستان را وادار بسازد تا خالف اصول و موازین ب ری الملیل به این یا آن خواست آن کشور تن بدهد .
پاسخ دوم :افغانستان گرچه از نظر فورمال کشور آزاد و مستقل است ،و اما از آن جای که ایاالت
متحده از تمویل کننده گان عمده بودجه نظایم و ن رب بخش عمده ی از بودیجه غ رب نظایم افغانستان
است ،به هم ری جهت حکومت افغانستان نه میتوانست خواست ایاالت متحده را در مورد رهای
زندانیان طالبان نادیده بگذارد .حد اکب کاری که حکومت افغانستان با توجه به واقعیت های موجود
میتوانست بکند ،این بود تا برای رهای زندانیان یک روش معقول تدری رج و ر
مشوط و موثر برای رسیدن
به هدف نهای را که پایان جنگ و تام ری صلح است ،مطرح بسازد...
پاسخ سوم :اگر ما حاض شویم تا کمربندهای شل و پل مان را محکم ببندیم و چنان که پاکستای ها در
رابط به بم اتیم کردند ،حتا اگر الزم شود علف بخوریم و اما خواری نه کشیم در این صورت دیگر دست
مان این قدر زیر سنگ دیگران نه خواهد بود...
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چهارم  :یک پاسخ مرکب از عناض و اجزای اسایس هر سه پاسخ و یا هم یک پاسخ دیگر از منظر
واقعبیت سیایس و یا هم از موضع متگ بر احساسات وطندوستانه و یا چ ربی شبیه به آن و صد البته
که میتوان بر هر پاسج یک مقدار مرچ و نمک و رسکه و یا ش رب و شهد هم ریخت...
خوب البته و صد البته که ر
بهب از همه این میبود که اوضاع و واقعیت موجود بیج طور دیگر میبود و
چهل سال اخ رب در افغانستان به گونه بیج دیگر س رب کرده میبود-آن چنای که همه ما از آن راض
میبودیم و هزار و یک نکته برای رسبلندی میداشتیم .و اما ،متاسفانه اوضاع چنان است که است و
واقعیت موجود را تنها با زبانبازی نه میتوان دگرگون کرد .پس ر
بهب است تا صد بار بیندیشیم و گز کنیم
و سپس یک بار رببیم  -آن هم طوری که اگر برد کالن نه داشته باشیم کم از کم بسیار ضر نه کنیم...
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ی
چنان با نییک عمر رس کن که بعد از مردنت عرق
مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند

در روایات آمدهاست که که چون گورو بابا نانک مرد ،مسلمانان و هندوها به نزاع برخاستند چون هر
یک جسد نانک را از آن خود یمدانست؛ مسلمانان یمخواستند جسد او را به خاک بسپارند .هندوها
یمخواستند او را بسوزانند .دانای در این میان داوری کرد و گفت هر دو گروه گلها بیاورند ،هندوها در
سمت راست و مسلمانان در سمت چپ جسد بگذارند و روز دیگر گل های هر گرویه که تازه مانده
بود ،جسد از آن باشد .روز دیگر ،چون بازآمدند ،کفن گشودند ،گلها در هر دو سو تازه و شکفته بود
ول جسد گورو بابا نانک ناپدید گشته بود.
و به واقعیت که سیک ها و هندوباروان افغان در مجموع همیشه در افغانستان چنان عمر رس کرده اند
که نمونه مثال بوده اند .حمله بر این هموطنان ما در واقع نشانه کمال حماقت و وحشت است .این
حمله بر کلیت افغانستان و حمله بر همه افغان ها است.
من خود را در درد و عزای آن هموطنای که عزیزان شان را در اثر این حمله وحشیانه از دست داده اند،
ر
تندرست عاجل و کامل آرزو میکنم.
ررسیک میدانم و برای زخیم ها
*
مطالت را یم
و در ادامه از چه گونه یك مناسبات میان هموطنان مسلمان ،سیک و هندو در گذشته ها
ر
آورم تا نسل های جوان ما بدانند که از برکت اسالم رحمای در گذشته ها این مناسبات چه گونه بود .
+
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جد بزرگم که از علمای معروف دیت زمان خودش بود و از هواداران شاه امان هللا ،ر
وقت پس از سقوط
نظام امای به خاطر عدم اطاعت از ام رب حبیب هللا کلکای برای صدور فتوای «تکف رب» شاه امان هللا ،با
خطر پیگرد و آزار موجه شد ،ناگزیر گردید تا ر
مدی در کابل مخف شود و سپس هم به باغبای برود.
مخفیگاه جد بزرگم در کابل ،خانه یگ از دوستان هندوباورش در هندوگذر کابل بود -جای که به ذهن
تعقیب کننده گانش هم نیم رسید تا یک عالم دیت آن جا پنهان شود.
++
پدرم قصه میکند که هنگام تقسیم نیم قاره هند و جنگ و خونریزی میان مسلمانان و هندوان در نیم
قاره ،حکومت وقت افغانستان تجویز گرفت تا برای جلوگ ربی از وقایع احتمال ،هندوان و سیک های
ساکن در دهات ولسوال رسخرود به شهر جالل آباد بروند .ر
وقت مردم محل این را شنیدند ،با این حکم
و تجویز حکومت مخالفت کردند و گفتند هندوان و سیک ها هموطنان ما اند و تضم ری کردند که خود
مصوونیت این هموطنان را تام ری و تضم ری کرده و مانع تشویش و رسگردای آنان شوند .هموطنان هندو
و سیک هم که بر حسن روابط با مردمان دیگر محل اطمینان داشتند این گپ را قبول کردند و در دهات
و محالت زیست خود ماندند و نه تنها هیچ حادثه بدی ن رب رخ نه داد،بل مناسبات متقابل از گذشته ن رب
ر
بهب گردید .در مناطق دیگری ن رب که هموطنان هندو و سیک زنده یك میکردند ،ن رب وضعیت به ع ری شکل
بود.
+++
سبی میکردم.
در زمای که متعلم مکتب بودم ،زمستان ها را با خانواده در دهکده آبای ام باغبای ی
عید در باغبای پر جمع و جوش میبود .اهال دهکده باغبای و ن رب شماری از اهال دهکده های مجاور و
ن رب برج از خویشاوندان از مناطق دور تر برای رتبیگ عید به نزد پدرکالنم یم آمدند.
بزرگان هموطنان هندو و سیک ساکن در منطقه ن رب برای رتبیگ عید به نزد پدر کالنم یم آمدند .با آمدن
آشبخانه رفته و میگفتند  :چای رسدار
این هموطنان  ،کسای که مسوول پذیرای از مهمانان میبودند به ی
صاحبا ره تیار کن ری...
پذیرای از «رسدار صاحب ها» ر
گرمب و ضمایم چای شان رنگ ری تر از مهمانان دیگر میبود.
++++
و برای درک فضای مناسبات «اوغایتا» این جا یک قصه دیگر را هم میاورم در مورد مناسبات خانواده
«پ رببار ول» با هموطنان هندوباور و سیک.
«پ رببار ول» زیارتگاه مردم باالباغ و دهکده های مجاور آن در ولسوال رسخرود والیت ننگرهار است.
در این محل سید قاسم آغا از سادات معروف و فرزندانش مدفون اند .گفته میشود ر
وقت سید قاسم
آغا بر دیواری بر یم آمد «دیوار زیر پایش راه یم رفت» .این خانواده باشنده ی قریه ی باالباغ ولسوال
رسخرود والیت ننگرهار بود و زمای بخش بزریك از دکان های بازار باالباغ  ،حمام و نب ر
کشبارهای محل
ر
به این خانواده تعلق داشت.
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ی ی صفورا ر
دخب بزرگ سید ررسیف آغا  ،نوه قاسم آغا  ،دو تن از اهال سیک باالباغ را که تاراسینگ و
ر ر
ر
پیارا سینگ نام داشتند ،برادر خوانده بود و در نتیجه تمام اعضای خردسالب خانواده به این دو هموطن
سکه  ،ماما یم گفتند و تا هنوز هم به هم ری نام از آنان یاد یم کنند.
ر
شوق شکار بود ،برای شکار به منطقه آمده بود ،ول سید ررسیف آغا به وی
یم گویند باری ظاهر شاه که
گفته بود که ر
کشی حیوانات ری گناه برای رسگریم ،روا نیست و به این حساب به وی اجازه نه داده بود
در آن منطقه به شکار یببدازد و شاه هم از شکار در آن منطقه منرصف شده بود .این را به خاطری آوردم
تا م ربان اعتبار و مقام روحای این خانواده را روشن بسازم.
سید قباد شاه خان نواده دیگر سید قاسم آغای «دیوار سوار» ن رب در شهر قندهار فرزندخوانده ی
داشت به نام جک دیش ،که عکاس مشهور شهر قندهار و صاحب عکاسخانه ی به هم ری نام بود .جک
دیش آزادانه به خانه سیدقبادشاه خان رفت و آمد داشت و مانند سایر اعضای خانواده بر رس سفره ی
خانواده یك یم نشست و با آنان یک جا غذا یم خورد .جک دیش در خانه خود اتاق مخصوض برای
ادای نماز پدرخوانده مسلمان و سیدش داشت و به وی از روی شوج یم گفت پدر جان باور کن من در
این اتاق هیچ گاه «بت» را نیاورده ام و پدر خوانده اش هم با خو ررسوی جواب یم داد من به دین خود
مومن هستم و تو به دین خودت مومن باش .پدر خوانده ن رب با کمال رغبت با خانواده ی پشخوانده اش
بر رس یک سفره یم نشست و با آنان یک جا غذا ضف یم کرد.
آشنایان این سید روشنفکر و آزاده چنان به شخصیتش ر
احبام داشتند که اگر بایسکل سوار یم بودند
هنگام رسیدن به نزدیگ مبل وی در شهر قندهار از بایسکل پیاده یم شدند و پس از آن که مقطع
پی رشوی مبل مذکور را پیاده یط یم کردند دوباره سوار بایسکل خود یم شدند.
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تورن اسماعیل خان در کاکتوس

اسماعیل خان افغانستان را کشوری خواند که در اشغال امریکا است.
نوامب
و اما ،او با تمام افتخار و الف گزاف های افسانه ی در مورد آزادسازی هرات از دست طالبان در
ر
سال  ۲۰۰۱سخن گفت .تورن اسماعیل چنان وانمود ساخت که گوی او خود قهرمان اسطوره ی این
رنبد بوده است .
و اما واقعیت این است که طالبان پس از بمباران های متکاثف و طوالی قوای ایاالت متحده ،یط
ر
رهبی جبال تایم فرانک و قوای بریتانوی و
عملیات مشبک و هماهنگ قوای خاص امریکای تحت ر
ایرای از شهر هرات ب ربون رانده شدند .اسماعیل خان به هیچ وجه طراح و فرمانده این عملیات نه
بود .او تنها یگ از مجریان بود و بس .واحدهای ن ربوی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالیم ایران تحت
رهبی رسلشکر سید یح رت رحیمصفوی و رسلشکر قاسم سلیمای در این عملیات نقش مهیم ایفا
ر
ر
کردند .بریتانیا نام واحد های اشباک کننده خود در این عملیات و فرماندهان آن را تا کنون ن رب مخف
نگهداشته است .
به هر رو ،اگر افغانستان کشور اشغال شده توسط امریکا است ،در این صورت اسماعیل خان در سال
 ۲۰۰۱به حیث رسباز پیاده قوای اشغالگر عمل کرده است .سپس هم او وال و وزیر حکومت دست
نشانده اشغالگران امریکای بوده است .و در پناه هم ری قوای اشغالگر او صاحب ثروت های قاروی و
آرگاه و بارگاه فرعوی شده است...
چوی و بسیار کوتاه است...
پای دروغ اسماعیل خان بیج ر
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اگر واقعیت خارج کردن طالبان از هرات چنان که در باال آمد نه بوده باشد ،بگذار اسماعیل خان آن را
رد کند .و اگر اسماعیل خان چنان که ادعا میکند جهاد ق سبیل هللا کرده ،پس بیاید و از دارای های
منقول و غ رب منقول خود حساب بدهد که این همه ثروت را از کجا کرده است؟!...
و اگر مجری برنامه کاکتوس شهامت پرسش های دشوار از تورن اسمعیل خان را نه داشت ،کم از کم نه
ر
انداخی بر کرده های آنچنای وی و زمینه دادن برای الف و گراف های شاخ
باید وسیله ی برای پرده
دار وی میشد...
و تا جای که به گفته تورن اسماعیل خان در مورد رییس جمهور نجیب هللا بر میگردد ،یک نکته را باید
ً
حتما گفت :تجربه نشان داد که فراخوان رییس جمهور نجیب هللا برای ر
آشت و مصالحه میل و
هوشدارهای وی در مورد خطرات ادامه جنگ درست بود .اگر فراخوان ر
آشت و مصالحه میل در آن
زمان از سوی احزاب و تنظیم های جهادی پذیرفته میشد ،جلو فاجعه های که پس از «۸ثور» رخ داد
گرفته میشد ...
ً
در مورد این که  ۷و  ۸ثور چرا دو رخ سکه مصیبت در افغانستان شمرده میشوند قبال نوشته ام -حاال
بر ما است تا به هیچ وجه اجازه نه دهیم تا با تحمیل  ۹ثور ما را به گودال یک فاجعهعمی ر
قب پرتاب
کنند.
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کابولوف یا طالبوف؟!
ضم رب کبولوف ،نماینده ویژه رییس
جمهور روسیه ،در ارتباط به حمالت
تروری ر
ست دیروزی گفته است که
ر
منطف برای انجام چن ری
«طالبان
ر
حمالت تروریست "پررس و صدا"
ندارند ،بلکه این گروه داعش است که
از هر طریق ممکن یم خواهد وضعیت
در افغانستان را ری ثبات کند».
کبولوف ضمن اظهار نظر در مورد
ر
تصمیم رییس جمهور افغانستان در خصوص اتخاذ رویکرد تهاجیم به ن ربو های امنیت افغانستان،
گفت که «این رویکرد ،توافقنامه صلح را تهدید کرده و مانع برگزاری نشست میان افغانها خواهد شد».
کبولوف خاطرنشان ساخته كه «طالبان دخالت خود در این حمالت را رد كردند».
بر گرفته از سایت سپوتنیک
+
پس از حمالت تروری ر
ست جنایتکارانه دیروزی  ،رییس جمهور غت یط یک پیام تلویزیوی از جمله گفت:
"برای دفع حمالت و تهدیدهای طالبان و گروههای تروری ر
ست و رسکوب آنها ،به ن ربوهای امنی رت و دفاع
دستور یمدهم که بهجای حالت دفاع دو باره حالت تعرض را اختیار کنند و عملیات شان را بر ضد
دشمن آغاز نمایند".
پس از امضای موافقتنامه میان امریکا و طالبان  ،در اثر فشار ایاالت متحدهامریکا ،عملیات تهاجیم
علیه طالبان متوقف ساخته شد .همچنان در اثر هم ری فشار حکومت ناگزیر گردید تا شماری از زندانیان
طالبان را ن رب رها کند .و اما ،طالبان نه تنها به حمالت خود ادامه دادند بل بر شمار آن افزودند .
طالبان گفته اند که متعهد اند تا تنها بر ن ربوهای ر
خارج حمله نه کنند و زمای که «مذاکرات ب ری افغانها»
ر
آغاز شد ،در جریان مذاکره روی آتشبس با ن ربوهای امنیت افغانستان بحث خواهند کرد .و اما ،در ع ری
ً
زمان طالبان عمال از آغاز مذاکرات با هیات جمهوری اسالیم افغانستان خودداری ورزیده اند.
++
آقای کابولوف با کاربرد واژه «اداره کابل» به جای حکومت افغانستان مدت ها پیش اصول و موازین
دیپولوماتیک را زیر پا نهاده و جانبدارنه به نفع طالبان سخن میگوید .برای تفصیل مراجعه بفرمایید به
نوشتهمن تحت عنوای «تمایالت مخرب در سیاست روسیه در قبال افغانستان» .
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ما و بدروزی و بهروزی

ر
کاست های
رهای از بدروزی و حرکت به سوی بهروزی زمای میش شده میتواند که ما به حیث یک ملت
خود را دریابیم و آن ها را اصالح کنیم.
ر
«گرگان» داخیل و ر
کاست های ما به سود خود استفاده خواهند کرد -چنان که تا به حال کرده
خارج از
اند .ما نه باید به روایت های این «گرگان» گوش بدهیم و نه باید به آن ها باور کنیم .
ً
به یاد بیاوریم که مثال هم ری «مجاهدین» و هم «جنگ ساالران» متحد شان چند بار «تقدیس»
و«تکف رب» و سپس «تطه رب» شدند و حاال هم طوری که میبینیم« ،طالبان» را در چرخه «تطه رب»
انداخته اند .و کم نیستند کسای از میان ما که در این میدان به هر دهیل رقصیده اند – کیس از روی
ر
خودفرویس سوداگرانه.
ساده یك و کیس هم با
*
ما این حق را داریم و باید این توان را ن رب کسب کنیم تا رسنوشت خویش را خود رقم بزنیم و در مس رب
بهروزی رقم بزنیم.
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نیمه درست و نیمه نادرست در گفته آقای صالح
آقای امرهللا صالح نوشته است « :طالبها
ر
نوشی دو جمله خود را از این
نه میتوانند با
ر
جنایت و ترور برائت دهند .طالب مخبع و
آغازگر عمل زشت انفجار در مسجد ،قتل عام
علمای دین که ب ربون از پاکستان درس
خواندهاند ،انتحار علیه شخصیتهای قویم،
سیایس و علیم در کشور است».
ر
نوشی دوجمله نه
خوب این که طالبان با
میتوانند از ترور و جنایت برائت حاصل کنند گپ بیج درست است .و اما ،ترور «علمای دیت ...
شخصیتهای قویم ،سیایس و علیم» و بم گذاری های در مناطق مزدحم و  ...توسط سلف طالبان
(مجاهدین) آغاز گردید -بر این رسم آن چه که طالبان افزودند همانا حمالت انتحاری است .طالبان به
حد کاق روسیایه دارند و نیاز نیست تا برف بام مجاهدین را هم بر بام آنان انداخت.
ر
بهب آن است تا آقای امرهللا صالح از کریس معاون اول رییس جمهور سنجیده تر سخن بگویند و از
ر
گفی سخنان خالف واقع خودداری نمایند.
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ترور «علیم»
آقای حامد علیم در نوشته ی در فیسبوک به
همه کسای که از ترور مولوی محمد ایاز
نیازی سوگوار نیستند دشنام نثار کرده و آنان
روست بدنام»،
را «کمونیست ررسف باخته و
ی
خوانده است.
ر
احساسای کم
این گپ را اگر یک نوجوان
سواد ،مینوشت گپ دیگری بود؛ و اما ،آقای
حامد علیم طوری که در معرق خود در
فیسبوک نوشته گویا «نویسنده ،پژوهشگر،
خبنگار اسبق» ر
تشیف دارند.
استاد دانشگاه ،ر
ر
خویس باشد و آن هم مرگ در اثر ترور و آن هم ترور در مسجد .مرگ
مرگ هیچ انسای نه باید موضوع
مولوی نیازی ن رب ولو مخالف برج دیدگاه ها و موضعگ ربی هایش و یا هم به صورت کل مخالف خوانش
خویس باشد .ر
ر
احبام به هر آدم رباده ی را باید نگهداشت.
وی از دین و معنویت باشیم ،نه باید موضوع
و اما ،با کمال تاسف باید گفت که مولوی محمد ایاز نیازی گرچه گویا مالی دارای تحصیالت عال و
استاد دانشگاه بود ،ول همو ن رب مانند بسیاری از مالهای دیگر ،حق زنده یك و سایر حقوق ر
بشی را برای
هر انسان ضف نظر از عقیده و اندیشه اش قبول نه داشت -اظهارات وی را در مورد زجر ر
کیس جمیع
وعلت فرخنده همه به یاد داریم.
ر
ر
«درست عقیده» باشد و خروج از این عقیده و یا هم
وقت معیار حق زنده یك در یک جامعه همانا
خوانش «نادرست» از آن مستوجب مرگ دانسته شود ،دیگر زنده یك هیچ فردی از افراد آن جامعه از
خطر مرگ در امان نه خواهد بود -به این دلیل که هر کیس میتواند عقیده و خوانش خودش را درست
و عقاید و خوانش های دیگر را نادرست دانسته و تکف رب کند و نتیجه و پیامد تکف رب ن رب روشن است ...و
چهار دهه است که چرخه باطل این بکش بکش میچرخد و میچرخد و میچرخد و اشتهای آدمخوری
اش هنوز هم فروکش نه کرده است...
به هر رو ،نکته ی که مرا واداشت تا این یادداشت را بنویسم شخصیت و افکار مرحوم مولوی ایاز نیازی
نیست؛ بل سطح تفکر و فرهنگ یک استاد دانشگاه است  .جناب آقای علیم به حیث «نویسنده،
خبنگار اسبق» ،به جای نثارکردن دشنام به این یا آن گروه و تروی ج خشونت
پژوهشگر ،استاد دانشگاه ،ر
زبای ،باید توضیح میدادند که چرا واکنش آنان نادرست است .نه در دانش و پژوهش جای برای دشنام
حسای
و خشونت زبای وجود دارد و نه هم در ژونال ربم و استادی دانشگاه .و باز آقای حامد علیم به چه
ر
خود شان را وکیل بالتوکیل کل ملت تصور کرده اند و آخرین مرجع حقیقت؟!
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آیا زنده یک ما افغان ها برای خود ما ارزش و اهمی یت دارد؟!

۱
در تل ابیب هزاران ارسایییل با شعار «زندیك
فلسطیتها مهم است» ،علیه طرح الحاق
کرانه ر
باخبی رود اردن به ارساییل ،دست
به تظاهرات زندند ...
۲
«زندیك سیاهپوستان مهم است» ،یگ از شعار های اصیل جنبش ر
اعباض در برابر خشونت پولیس در
ر
جنبیس که این بار در اثر کشته شدن جورج فلوید در زیر زانوی یک پولیس در
ایاالت متحده است-
امریکا ،بروز کرد .شهرهای عمده اروپای و ن رب شماری از شهرهای عمده دیگر جهان ن رب شاهد تظاهرات
گسبده همبسته یك عدالتخواهان با ر
ر
معبضان در ایاالت متحده امریکا بود.
در برج موارد مانند تظاهرات در تل ابیب ،این این شعار الهامبخش همبسته یك با دیگر قربانیان راس ربم
ر
عدالت ن رب شد .
و ری
۳
چهل سال است که افغان ها به نام های گوناگون کشته میشوند -نه ده و بیست و نه صد و نه هزار و
یا هزاران ،بل به صدهاهزار و به میلیون ها افغان قربای جنگ ها و ترورهای هدفمند و ری هدف شده
ر
سالمت و دار و نه دار خود را از دست داده اند .اکبیت مطلق این قربانیان نظایم و یا
اند و جان و یا
محارب نه بوده اند -افراد ملیك بوده اند  ،پ ربمرد و زن و کودک بوده اند .
واقعیت این است بی ر
شب افغان ها به دست افغان ها کشته شده و میشوند -نه به دست روس ها،
امریکای ها ،پاکستای ها ،ایرای ها و یا هم عرب ها...
آیا ما میتوانیم ماش ری کشتار افغان ها را متوقف بسازیم و یا این ماش ری توقف ناپذیر است؟!
به باور من ،ما میتوانیم این ماش ری را متوقف بسازیم به ررسیط که حق زنده یك و سایر حقوق ر
بشی را
برای هر هموطن و هر انسان ضف نظر از منشا اجتماع و تفاوت ها و اختالفات عقی ر
دی ،اندیشه ی،
سیایس ،اجتماع و فرهنگ و تفاوت ها و اختالفات دیگر بپذیریم و از این حق و از عدالت برای همه
گان بدون چون و چرا چنان دفاع کنیم برای خود این کار را میکنیم .
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بیل ما میتوانیم این ماش ری را متوقف بسازیم به ررسیط که درک نماییم رسنوشت ما به حیث یک ملت
ر
مشبک است و ارجحیت منافع و مصالح همه گای را نسبت به هر گونه منافع و مصالح فردی و گرویه
بپذیریم  ...و ررسوط دیگری که پوره کردن هیچ کدام شان غ رب ممکن نیست.
خوب من به این که بحران و جنگ چه گونه بروز کرد و چه مراحیل را پیموده و یك ها با چه اهداق چه
ر
نقیس در این منازعه ایفا کردند و یا میکنند و در این مصیبت چه سهیم داشته اند و یا دارند ،نه پرداختم.
و اما اگر ما تاری خ این مساله را با دقت و به صورت تمام حجم مطالعه کنیم و از آن درس های الزم را
ً
بگ ربیم ،طبعا نه تنها برای پایان دادن به مصیبت جاری به ما کومک خواهد کرد ،بل کومک خواهد کرد
تا ما و نسل های آینده ن رب اشتباهات و خطاهای گذشته را دوباره تکرار نه کنیم .
بیل ما میتوانیم این ماش ری را متوقف بسازیم به ررسیط که هر کدام ما در این کار سهم خود را داشته
باشیم .
این فراخوان برای کدام همایش و راهپیمای نیست .اگر هر کدام ما در مورد این که زنده یك هر افغان
ارزش دارد و در مورد این که چه گونه میتوانیم ماش ری کشتار را درکشور خود متوقف بسازیم ،فکر بکنیم
و از نتایج این تفکر در شهر دو میلیوی فیسبوک افغای بهره رببیم،کار بسیار کالی کرده خواهیم بود .
تا نظر شما چه باشد...
+
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ٔ
باره استعفای ی
داکب نجیب هللا و فیلم تکراری
در
به باور من منظور از اشاره کوتاه رییس جمهور غت به استعفای ر
داکب نجیب هللا و ر
گفی این که «ما این
فیلم را یکبار دیدیم ،نه میخواهیم تکرار آن را ببینیم"؛ در مجموع مخالفت با هرگونه سناریوی است که
خب بوده باشد که
منتیه به «۹ثور» گردد .در غ رب آن باید تصور کرد که وی از جریان اصیل ماجرا ،ری ر
چن ری بگوید.
گپ اصیل این است که استعفای ر
نایس از کدام اشتباه نه بود -ر
داکب نجیب هللا در آن هنگام ،ر
نایس از
ناگزیری بود:
شگ نیست که رویکار آمدن گرباچف و نگرش و سی راست که وی مظهر آن گردید ،زمینه آن را فراهم
ساخت تا امکانات بالقوه برای نگرش تازه نسبت به منازعات منطقه ی و حل مسالمت آم رب آن ها ن رب
پدید بیاید .در این رابط مقاله ایفگت پریماکوف در مورد راه حل مسالمت آم رب «منازعات شدت کم»،
نخست ری مبای تیوریک این نگرش تازه را در مورد منازعات منطقه ی در کشور های «جهان سوم» به
گونهعلت ارایه کرد .کاربرد اصطالح «منازعات شدت کم» ،در واقع ر
اعباف تلویج به نقش رویاروی ابر
قدرت ها در بروز و تداوم این منازعات بود« .شدت کم» با توجه به شدت نابود کننده رویاروی احتمال
تمام عیار ابرقدرت ها به کار برده شده بود -گرچه در این «منازعات شدت کم» میلیون ها انسان کشته
و زخیم شده و دار و نه دار خود را از دست دادند .
ر
داکب نجیب هللا با توجه به هم ری زمینه و امکان تازه «سیاست مصالحه میل» را اعالم کرد .
با توجه با آن چه که تجربه نشان داد و ثابت ساخت ،سیاست مصالحه میل اعالم شده توسط رداکب
نجیب هللا یگانه سی ر
است بود که در ررسایط آن زمان میتوانست به فاجعه جنگ از طریق مسالمت آم رب
پایان داده و از سقوط افغانستان به گودال یک فاجعه بزر ر
گب جلوگ ربی کند .و اما ،امریکا که میخواست
انتقام ویتنام را بگبد و پاکستان که سیاست عمق ر
سبات ر ربیک را دنبال میکرد ،طرفدار پایان جنگ از
ر
طریق تام ری مصالحه میل در افغانستان نه بودند.
ر
فروپایس شوروی  ،روسیه که به مثابه وارث شوروی در تمام ابعاد با بحران مواجه بود ،یا دیگر
پس ازنه میخواست و یا نه میتوانست به دولت افغانستان کومک کند .بدون این کومک دولت افغانستان در
آستانه افالس اقتصادی و فلج شدن ماش ری عظیم قوای مسلح افغانستان قرار داشت .افغانستان هیچ
جبان قطع کومک روسیه در کوتاه مدت در اختیار نه داشت.
منبع بدییل برای ر
روسیه برای تامی منافع حیاتیش در افغانستان به گمان خودش بدیل به مراتب ارز رانب را یافته بود-
ر
.
بدییل که از مدت ها قبل برای تحقق آن زمینه چیت شده بود سفر هیات مجاهدین به ماسکو در واقع
ر
روپویس بود برای تحقق پالن ری ماسکو در مورد افغانستان.
ً
ماسکو قبال در این مورد همسوی ایران ،پاکستان و عربستان سعودی را ن رب جلب کرده بود .گرچه در این
همسوی هر یک از طرف ها نیات خاص خود را دنبال میکرد .
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روسیه تنها به قطع کامل کومک ها و دعوت هیات مجاهدین به ماسکو بسنده نه کرد ،بل از طریقعناض و گروه های وابسته به خودش در درون حزب و قوای مسلح  ،وضعی رت را ایجاد کرد که به خلع
داکب نجیب هللا منتیه شد .اقدامات ر
قدرت از ر
داکب نجیب هللا برای جلوگ ربی از این توطیه با ناکایم
موجه ساخته شد .او در روزهای آخر تنها به نام رییس جمهور و قومندان اعیل قوای مسلح بود -بدون
امکان اعمال صالحیت های قانوی اش.
داکب نجیب هللا تنها یک گزینه ر
با توجه به وضعی رت که در باال خطوط اصیل آن ترسیم شد ،برای ر
باق
مانده بود  :توافق برای استعفا و انتقال قدرت مطابق به طرح ملل متحد .و این طرح ن رب طوری که
دیدیم با ورود «پالن ری ماسکو» به مرحله تازه ،سبوتاژ شد.
ً
یاران ،رقیبان و مخالفان بلند پایه حزی ر
اکبابه جای ر
گفی واقعیت ،یا کوشیده اند در
داکب نجیب هللا،
ر
مورد آن چه که منتیه به « ۸ثور» و فاجعه ر
نایس از آن گردید ،سکوت کنند ،یا هم برای پنهان کردن
نقش واقیع خود شان در این ماجرا روایات تحریف شده و حتا دروغ ری را خلق و تروی ج نمایند و یا هم
تقص رب را بر گردن کسان دیگر بیندازند .
کسای هم چون «حبیب حمیدزاده» ،با استفاده از تریبون یک روزنامه مشهور چاپ کابل ،تقص رب قاتل
ر
ساخی سیما و مسوولیت آنای که در تحقق «پالن ری»
را هم بر گردن قربای انداخته و برای پنهان
ر
ماسکو نقش فعال و کلیدی داشتند و برای انداخی بار مسوولیت جنایات پس از «فاجعه  ۸ثور» بر
ر
اخالق
گردن کیس که هر آن چه را که در توان داشت کرد تا از همچو فاجعه ی پیشگ ربی شود ،از نظر
خودش را ررسیک جرم متهمان اصیل میسازد – ررسیک کسای که دوسیه های قطور اتهامات سنگ ری
ارتکاب جرایم و جنایات جنگ و ضد ر
بشی در مورد شان وجود دارد .
در میان مخالفان دیروز ر
داکب نجیب هللا کم نیستند کسای که از وی به خاطر اعالم سیاست مصالحه
میل و کوشش ها برای تحقق آن به نیگ یاد میکنند .
در میان آنای که خود را پبو ر
داکب نجیب هللا میدانند ،ن رب کسای اند که در رابطه به تذکر اخ رب رییس
ر
ر
جمهور غت واکنش احساسای منف نشان دادند .
ر
مهمبین نکته این است که نه تنها «آن فیلم» را تکراری نه بینیم  ،بل
به هر رو ،از جزییات که بگذریم،
هیچ فیلم دارای سناریو و پایان و پیامدهای مشابه را نه بینیم و اجازه نه دهیم کیس چن ری رسنوشت
شویم را بار دیگر بر ما تحمیل کند.
کلیپ گفت و شنود با رییس جمهور غت
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سه نکته در مورد مذاکرات ر
پیشو با طالبان
 -۱هیات جمهور اسالیم افغانستان باید بر بنیاد این اصل که هیات یک نظام موجود و دارای ر
مشوعیت
میل و ربی الملیل است با هیات طالبان مذاکره کند .هیات نظام در این مورد باید وفاق داشته باشد
که طالبان در ر
ر
شوریس مسلح ضد ر
دولت است و نه بیش از آن.
نرمبین تعریف یک گروه
ر
گذاشی جنگ ،سالح و خشونت  ،باید این حق داده شود تا مانند سایر
 -۲به طالبان در برابر کنار
ر
آمب یببدازد .در این رابطه میتوان
گروه های سیایس در تحت چب نظام به فعالیت سیایس مسالمت ر
ر
پیوسی حزب اسالیم آقای گلبدین حکمتیار را مثال آورد.
روند
 -۳در مورد قانون اسایس
الف .طالبان حق دارند تا در مورد قانون اسایس مالحظات نظری خود را از هر جنیس که است،
داشته باشند؛ آنان میتوانند برای تعدیل قانون اسایس طرح و برنامه خود را داشته باشند .و اما،
طالبان باید ر
البام عمیل نسبت به قانون اسایس را بپذیرند.
ب  .هیات جمهوری اسالیم افغانستان باید بر این موضع اصول استوار بماند ،که هیچ کس -به
شمول رییس جمهور -حق نه دارد قانون اسایس را خالف اصول و شیوه پیشبیت شده در قانون
اسایس ،تعدیل کند.
به این ترتیب ،الغای رسیم و علت و یا مسکوت قانون اسایس و نظام برخاسته از آن به هیچ وجه نه میتواند
ً
چنی بحت
موضع مذاکره باشد -اصوال هیچ کیس حق نه دارد به نماینده یك از جمهوری افغانستان وارد ر
ً
شود .همچنان حقوق و آزادی های شهروندان و از جمله زنان مندرج در فصل دوم قانون اسایس ،اصوال
غب قابل کش و کاهش است.
ر
ً
آمب و سیایس و
موضوع محوری مذاکره با طالبان ،اصوال باید همانا پایان منازعه و جنگ از طریق مسالمت ر
ر
ر
ساخی زمینه برای فعالیت
ساخی زمینه برای آتشبس داییم قطع جنگ و استقرار صالح با فراهم
فراهم
ر
آمب طالبان به حیث یک گروه سیایس در تحت چب نظام باشد .
سیایس مسالمت ر
روشن نیست که آیا تمام اعضای هیات جمهوری در مورد مراتب باال با هم توافق دارند و یا نه دارند و یا به
خب .همچنان دشوار است پیشبیت کرد که آیا طالبان باالخره این اصول را
آن وفادار خواهند ماند و یا ر
خب.
خواهند پذیرفت و یا ر
و اما ،این نکته روشن است که هر قدر پشتیبای ذهنیت عامه از سه اصل یاد شده ر
گسبده تر و محکم تر
ر
بیشب خواهد شد .و این به دست خود ما است که تا چه حدی
باشد ،همان قدر چانس رعایت و تحقق آن
ر
پشتیبانت را بیان میکنیم.
چنی
و با چه قوی ر
ر
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ٔ
«فاجعه جهل مقدس»
هیچ بال و مصی ر
بت خطرناک تر از «جهل مقدس» نیست.
امام حس ری را در کربال ،کافران نه کشتند؛ دیندارها کشتند -آنای که جهل خود شان را دین میپنداشتند .
ر
خطرناکبین امراض شاید به اندازه خوانش جاهالنه از دین ،آدم نه کشته باشند ...
به دوستان سفارش میکنم تا این سخبای آقای «آیت هللا» دوکتور سید مصطف محقق داماد را بشنوند.
ر
منتش شده
او این سخبای را در محفل معرق کتاب تازه اش که زیر نام «فاجعه جهل مقدس»
است،انجام داده است .
این روحای ایرای از نظر خط ر
میس فکری -فرهنگ از چهرهها و شخصیتهای محبوب اصالح طلبان
ایران به شمار م ربود .
سید مصطف به عالوه تحصیالت عال دیت تا سطح اجتهاد  ،در دانشگاه تهران در رشته های حقوق و
فلسفه اسالیم تا درجه فوق لیسانس تحصیل کرده و از فرانسه در رشته حقوق ب ریالملل درجهدکتورا را
کسب کرده است .
سید مصطف در رژیم ایران در پست های مهیم ایفای وظیفه کرده؛ و اما ،اکنون بی ر
شب به کارهای
پژوهیس و دانشگایه مرصوف است .از او آثار زیادی به شکل کتاب و مقاله ر
ر
منتش شده اند .
+
ً
طالت چه
لطفا نخست بشنوید؛ در مورد کیم فکر کنید؛ در نظر بگ ربید که در دوره تنظیم ساالری و ر
گذشت،داعشیان و امثالهم چه میکنند و حاال هم این گروه ها به نام دین چه ها میکنند و سپس اگر
خواستید نظر تان را بنویسید...
سخنان سید مصطف را میتوانید با کلیک این جا بشنوید
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در باب کربال و عاشورا و بقیه ماجرا...
رفتم به فیسبوک که ببینم هموطنان در مورد حادثه کربال و مراسم عاشورا چه نوشته اند .نخست از
میان آن چه خواندم بخش های را به خدمت تقدیم میدارم .
سخیدادهاتف نوشته :
‘‘ دیشب امام حس ری علیه السالم را در خواب دیدم .فرمودند:
«تو با این طلبههای مدرن ارتباط داری؟».
گفتم:
«اکب دوستانم از هم ری گروهاند».
فرمودند:
«به آنان بگو از این همه درس و معنا که شما از کربال استخراج کردید ،خود بنده هم اطالع نداشتم»‘‘.
اسد بودا نوشته :
ُ
«حس ری؛ اسوه انتحارگران
عاشورا و مراسم عزاداری محرم ،بدعت تاریجای است که جنگ سیایس میان دو قبیله بر رس تاج و
کوچ ماه محرم شدهاند و تصور یمکنند
تخت را تقدیس یمکند .روشنفکران و دانشگاهیای که گوسالهگرد ِ
لشکر
یمشود با استفاده از محرم سخنهای روشنگرانه و مصلحانه به خورد مخاطبان یمدهند ،سیایه
ِ
کاروان ضاللتاند و با این رویکرد ریاکارانهای شان نوگرای و روشناندی ریس را مردار یمکنند و به لجن
یمکشند .کسای که با الفبا ِی علوم اجتماع آشناست یمفهمند که حس ریبن عیل یک خودکش بود و
ُ
بهخاطر توهم برتر ِی خوی-نژادی و در دفاع از ننگ قبیله کشته شد .اگر قرار باشد اسوهتر رایس کنیم،
حس ری اسوهی انتحارگران و رجزخوانان قبیلهگراست و الگوگ ربی از او ،منازعات داخیل و فرقها ِی را تا
ُ
خودکیس و استفادهی نظایم از ر
ر
دخبان خردسال و طفل ش ربخوار عمق یمبخشد.
سطح انتحار و
هیچگروه سیایسای به اندازهی طالبان پ ربو واقیع حس ری نیستند .جامعه حسیت و مبتت بر ارزشهای
کربال را از هر منظر نگاه کنیم ،جامعهای طالبای خواهد بود».
Aisan Masihaنوشته:
«دو نفر بر رس مسئلهی نامویس و یا هم احراز کریس قدرت جنگ کردند و در فرجام زوردار کمزور را
کشت ،حاال چهارده قرن یمشود که شیعیان عزیز "من سگ حسینم" گفته بر رس و سینهشان یمزنند،
موی پریشان یمکنند و گریبان یمدرند .نبود دونفر در ب ریتان که رس من جنگ کنند ،یگ دیگری را بکشد
و نامشان تا چهارده قرن دیگر زنده بماند؟!»
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+
محمد اکرام اندیشمند نوشته:
«...خود زی و خون ر
کیس از خود با زنج رب و قمه به نام عزاداری در شهادت حس ری و یارانش ریشه و
انگ ربۀ دیت نه داشت و نه دارد .این شاهان صفوی و به ویژه شاه اسماعیل صفوی بود که ر
وقت با خون
و خشونت کشور فارس یا ایران را وادار به شیعه شدن ساخت ،رسم و راه عزاداری را به نام امام حس ری
امباتوری عثمای که در
(رض)براه انداخت تا به سلطنت خود پشتوانۀ دیت و
مذهت بدهد و در برابر ی
ر
رقابت و جنگ به رس یم برد توان ایستادیك بیابد».
البته که آقای اندیشمند به پس زمینه و علل وقوع حادثه کربال ن رب پرداخته اند.
خوب خودم ن رب ر
معتب مراجعه کردم ،دریافتم که گپ آقای سخیداد هاتف ،قرین
وقت به منابع جدی و ر
به حقیقت است .از زمان صفوی ها و به خصوص شاه اسماعیل صفوی بود که یک چن ری مراسیم را
ساختند؛ و این مراسم هم نوع تقلید از مسحیت است که البته شبیهش میان برج ادیان غ ربتوحیدی
ن رب وجود دارد .
عیل ررسی ر
عت درکتاب «تشیع علوی و تشیع صفوی» به رابطه مستقیم مسیحیت اروپای با تشیع صفوی
مذهت
اشاره یمکند که در رقابت با حکومت عثمای ستمذهب ،شخصیتها و عناض فرهنگ
ر
مذهت حکومت شیعه وقت ایران یمشود .ررسی ر
عت در این کتاب یمگوید
مسیحیت وارد مبای فکری –
ر
مذهت این عناض که مهمترین آن خودزی است ،وارد مراسم
که بعدها در تعزیه کربال و نمایشهای
ر
سوگواری ایرایها شده که به طور واضح مشهود است که نه در فرهنگ ایرای سابقه داشته و نه در
دین اسالم.
عبدالحمید معصویم تهرای کارشناس الهیات در تهران هم میگوید ...« :عزاداری شیعیان امامیه – زنج رب
زدن ،علم و کتلها-برگرفته شده از آن مسیحیت قرون وسطای است که بویماش کردهاند .بنیادش از
آنجاست ظاهراالمر ،ول بویم شده» .بهار داوری استاد تاری خ الهیات ن رب این نطر را تایید میکند که
سخنان وی را میتوانید در کلیپ بشنوید.
++
ر
مهمب این است که حقایق مربوط به«حادثهکربال» ،در زیر انبویه از ادعاها و روایت های
و اما ،قضیه
نادرست و جعیل و افسانه های تخییل مدفون گردیده است .احمد قابل مجتهد و پژوهشگر دیت ایرای
و از شاگردان آیتهللا منتظری که حکم اجتهاد را هم از هم ری مرجع به دست آورده بود ،ن رب با استناد
به مطالعات خود نادرست بودن روایت های رسیم از حادثه کربال را تایید میکند .سخنان او را در بخش
دوم کلیپ ضمیمه میتوانید بشنوید.
و دیدن این دو ویدیو هم برای آگایه از دیدگاه های دیگر در مورد ماجرای کربال و این که چرا روایت
های غالب کنوی نادرست اند ،ن رب جالب است:
آخوندها ابا عبدهللا الحس ری را به شهادت رساندند
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سه دروغ وحشتناک آخوندها درمورد امام حس ری
گفته های احمد قابل در مورد مساله
خوب نقدی دارید به رس چشم و اما به باور من رعایت فرهنگ گفت و شنود متمدن یک اصل غ ربقابل
انرصاف است و این اصل را در این جا باید رعایت کرد.
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ی
رحمای باید یا خود استعفا بدهد و یا ...
آقای
برطبق یک گزارش تحقی رف شبکه تلویزیوی الجزیره ،آقای رحمای  ،در سال  ۲۰۱۷تابعیت رقبس را
برای خود ،سه ر
دخب و همشش در برابر پرداخت دونیم میلیون دالر به دست آورده است.
همچنان گفته شده است که آقای رحمای و خانوادهاش تابعیت کشور های سیت کیتس و نیویس کاراب ری
را ن رب دارا یمباشند.
در این گزارش الجزیره همچنان آمده است که اشخاص خواهان تابعیت رقبس از میان رسمایهداران و
مقامات بلند پایه کشورهای جهان اند.
ر
مهمب از پست وزارت است .ر
وقت شخص دارای تابعیت
پست ریاست ولیس جرگه مقام باالتر و بسیار
دوگانه نه میتواند وزیر شود -به هیچ وجه رییس ولیس جرگه هم شده نه میتواند...
+
یط دو روز گذشته یک عده به کج بحت و مغالطه پرداختند و خوساتند به مساله جنبه قویم بدهند.
به هم ری جهت پاسج را که به آنان نوشته بودم این جا به حیث ضمیمه میگذارم :
قضیه روی یک شخص نیست ،قضیه روی این است که رییس پارلمان میتواند دو تابعیته باشد و یا خ رب.
اگر پارلمان بر این نظر است که وزرا دو تابعیته نه باشند ،در این صورت رییس پارلمان که مقامش باالتر
از وزیر است چه گونه میتواند دو تابعیته باشد؟ !
این جا گپ روی فرد نیست ،روی اصول است.
دوم به ارتباط اشاره برج طرفداران آقای رحمای به آقای غت باید بگویم که اگر ثابت شود که آقای
ً
رییس جمهور غت به غ رب از تابعیت افغانستان ،تابعیت کشور دیگری را ن رب دارد  ،باید فورا غزل شود و
ن رب به خاطر فریبکاری محاکمه گردد .
همچنان کسان دیگری هم که در پست های عال قرار دارند ،اگر دو تابعیت داشته باشند و قانون یک
تابعیته بودن را ررسط تصدی آن مقام دانسته باشد و یا هم وزرا در اسناد ارایه شده تابعیت دوم خود را
پنهان کرده باشند ،باید نه تنها برکنار شوند،بل به خاطر فریبکاری محاکمه ن رب شوند.
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چند نکته پبامون اوباش ی
انب ی
نت
مشخصات اراذل و اوباش ر
انب رنت در فضای مجازی افغانستان:
ر
نوشی با نام و نشان خود را نه دارند و با نام مستعار مینویسند.
بسیاری شان حتا شهامتبی رشب شان حتا از سواد درست نوییس ن رب برخوردار نیستند.
ً
ر
منطف را نه دارند و اصال با اصول و قواعد منطق بیگانه اند و یا هم به کج بحث و
توان بحثمغالطه می یبدازند.
سالح اصیل شان به صورت عموم دشنام  ،اهانت ،اتهام و ادعاهای ری پایه است.ً
موضعگ ربی شان اکبا قویم است و میکوشند با کج بحت ،به هر مساله ی جنبه قویم بدهند .من با کسای که با دشنام ،اهانت و اتهام ر
بسی وارد میدان میشوند ،بحث نه میکنم  -آنان را بالک
میکنم .در پاره ی از موارد از آنان به فیسبوک شکایت میکنم تا حساب شان بسته شود .این کار را میکنم،
ر
صوری که ما از خود قاطعیت الزم را نشان نه دهیم این عناض فضای بحث و تبادل نظر را
زیرا در
ً
مسموم ساخته و به فرهنگ گفت و شنود و اصال به اصول بنیادی دیموکرایس و از جمله آزادی اندیشه
و بیان آسیب جدی وارد خواهند کرد .
خوب این را میدانم که حتا دو انسان آزاد و دارای توان تفکر مستقل ن رب نیم توانند در همه موارد توافق
نظر کامل داشته باشند  -چه رسد به این که همه مردم در همه موارد توافق نظر کامل داشته باشند.
احبام متقابل روی مسایل جامعه و وطن ر
من حاضم با هر هموطنم در فضای ر
مشبک ما و جهان ما
بحث و تبادل نظر کنم .بحث و تبادل نظر ر
وقت معنای مییابد که در آن دارنده گان دیدگاه های گوناگون
ر
اشباک نمایند.
این ن رب روشن است که گفت و شنود متمدن مستلزم رعایت یک سلسله اصول قواعد و ارزش های
گفی و مودبانه سخن ر
گفی در موضوع سخن ر
منطف سخن ر
ر
گفی .البته در برابر
بنیادی است -از جمله
ر
آن عده نوجوانان و جوانای که در صدد یافی حقیقت اند با بردباری برخورد میکنم.
و اما ،در مورد اراذل و اوباش ر
انب رنت چنان که نوشتم  ،موضع روشن و قاطع دارم.
ً
ر
چشمداشت دارم» ،قبال
من این را که «چه مینویسم  ،چرا و چه گونه مینویسم و از همسخنانم چه
توضیح داده بودم
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سپتمب ۲۰۲۰
۱۷
ر

ر
خارچ در مذاکرات میان افغان ها
عدم دخالت
گزارش شده است که کار تیم های مذاکر رای در دوحه ،در مرحله کنوی روی تدوین دستورالعملها
متمرکز است .در هم ری راستا عدم دخالت «فرد ر
خارج» یگ از موضوعات مورد بحث است .
ر
خارج ها در مذاکرات ب ری االفغای را کدام طرف و یا یك مطرح کرده روشن ساخته
این که عدم دخالت
نه شده است .هر کیس که این پیشنهاد را کرده باشد ،من آن را قابل تایید میدانم .طوری که میدانیم،
انج ها خود میتواند مشکل زا باشد .از
شمار کشورهای ذینفع و ذیعالقه ن رب یگ دو تا نیست و کبت می ر
ً
انج» در این زمینه مداخله کند ،طبعا هدفش به درجه
سوی دیگر هر کشوری که بخواهد به حیث «می ر
نخست کشانیدن این روند در مس رب مطلوب برای خودش و منافعش خواهد بود -چه این کشور هند
باشد چه پاکستان؛ سعودی باشد و یا ایران؛ ترکیه باشد و یا چ ری ؛ روسیه باشد و یا امریکا...
ً
ر
خارج زمای واقعا کامل میشود که این مذاکرات به جای قطر و یا کدام کشور
و اما بحث عدم دخالت
ر
خارج دیگر در داخل افغانستان صورت بگ ربد .البته حتیم نیست که محل مذاکرات در داخل کشور
ر
در کابل باشد .دو طرف میتوانند روی محل و یا محالی در افغانستان به توافق برسند و در مورد تجاویز
برای تام ری امنیت این مذاکرات در داخل افغانستان ن رب به توافق برسند.
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سپتمب ۲۰۲۰
۲۳
ر

پرسش های از طالبان
ذبیح هللا مجاهد سخنگوی طالبان در
واکنش به سخنان اخ رب آقای امرهللا
صالح معاون اول ریاست جمهوری
افغانستان ،سخنان وی را «پروپاگند
نادرست» و عقدگشای مقابل «نظام آینده اسالیم» ،خوانده است.
طالت گفته «:تطبیق احکام اسالیم بر
ذبیح هللا خان در مورد عملکرد طالبان در زمان حاکمیت امارت ر
مبنای مکلفیت ررسع انجام یم شد».
حال پرسش من از طالبان این است :
کشی ر
 رداکب نجیب هللا رییس جمهور اسبق افغانستان و برادرش در روز اول ورود طالبان که بدون
هرگونه محاکمه انجام شد ،با کدام ررسع و قانون برابر بود؟!
دستگبی و رکشی عبدالعلیل مزاری که بدون سالح و برای مذاکره با طالبان به مالقات آنان رفته بود،
ر
ر
با کدام رسع و قانون برابر بود؟!
ترور استاد برهان الدین ربای رییس شورای عال صلح و صدها عالم دیت و شخصیت های اجتماعدیگر با کدام ررسع و قانون برابر بود؟!
سلب کامل حق مشارکت اجتماع و سایر حقوق زنان و برخورد خشن و وحشیانه با آنان با کدام قانونو ررسع برابر بود؟!
سلب حقوق شهروندان افغانستان با کدام ررسع و قانون برابر بود؟!ویران سازی پیکره های بودای بامیان و آثار تاریج موزیم میل با کدام ررسع و قانون برابر بود؟!سنگسارها و مجازات های وحشیانه دیگر از سوی طالبان در دوران حاکمیت شان و ن رب پس از سقوطحاکمیت شان در مناطق تحت ر
کنبول شان در سال های اخ رب با کدام ررسع و قانون برابر بود؟! ( ویدیو
کلیپ های زیادی از سنگسارهای وحشیانه زنان و مردان توسط طالبان در سال های اخ رب وجود دارند
ر
گذاشی آن
و اما این کلیپ ها چنان صحنه های وحشیانه و ضد انسای را به نمایش میگذارند که من از
ها در پای این پست خودداری ورزیدم)
و هزار و یک مساله و پرسش دیگر در هم ری راستا...
معاون اول رییس جمهور در سخبای دو روز پیش خود ،ماهیت طالبان و عملکردهای آنان را ری پرده
برمال ساخت .اگر طالبان بالفرض همزمان با ررسوع مذاکرات صلح ،فراخوان آتشبس و یا کم از کم کاهش
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خشونت را لبیک گفته میبودند ،در این صورت شاید معاون رییس جمهور ن رب در روز ب ری الملیل صلح با
روحیه و زبان دیگری سخن میگفت و اگر نه میگفت آن گاه انتقاد از وی موجه میبود .و اما ،شمای که
حتا در جریان مذاکرات صلح ن رب نه تنها از حمالت تروری ر
ست دست برنداشته اید،بل در سطح کل کشور
بر م ربان جنگ و خشونت ها افزوده اید ،هیچ حق این گالیه را نه دارید تا بگویید که چرا کیس سیما و
کرده های شما را چنان که بوده اید و هستید برمال میسازد.
هان این درست است که پیش از طالبان و در دوره تنظیم ساالری و جنگ ساالری شهرکابل به ویرانه
سوخته مبدل گردید ،شصت هزار کابیل کشته شدند و هزاران تن دیگر ن رب قربای جنایات بسیار سنگ ری
دیگر گردیدند .و اما این را هم میدانیم که طالبان چه ها کردند که به یک بخش آن در باال کوتاه اشاره
شد .
همه کسای که وجدان و حافظه دارند جنایات چند دهه اخ رب را فراموش نه کرده اند .و همه انسان های
دارای عقل سلیم و احساس مسوولیت میدانند که صلح با برگشت به هیچ گذشته ی و به خصوص
چهار دهه مصیبت بار و خون ری گذشته و از جمله دوره هرج و مرج دوزج تنظییم و ن رب گورستان امارت
گرفی درس های عبت از این گذشته ها بی ر
طالت میش شده نه میتواند -صلح پایدار و پربار با ر
شب قابل
ر
ر
ر
دسبس میشود.
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سپتمب ۲۰۲۰
۲۸
ر

ی
پاکستای درواغ
په ری ری یس یك د قندیل عباس دا
خبه یج گوایک پاکستان د
ر
افغانستان له پښتنو رسه ښه اړیکه
لری ،لوی درواغ دی .
دا درواغ د پاکستان د ضد افغای
سیاست د دوام په مانا دی نه د
ښه بدلون نښه.
پاکستان تر هاغه وخته یج ځان د استعمار وارث وګت او یا د ر
سبات ر ربیک ژورې پالییس تعقیب کړئ ،د
افغانستان او ټولو افغانانو دوښمن به وی .
د پښتون ژغوری غورځنګ رسه چلند له پښتنو رسه د پاکستان د ډوښمت جوته نښه دی.
دروغ پاکستای
خوی داشته
این گفته قندیل عباس در برنامه ری ری یس که گویا پاکستان با پشتون ها یافغانستان روابط ر
یک دروغ بزرگ است.
این دروغ نشانه ادامهسیاست ضد افغای پاکستان است و نه نشانه دگرگوی مثبت در آن.
پاکستان تا زمای که خود را مباثخوار استعمار بداند و تا زمای که سیاست عمیق ر
اسبات ر ربیک در قبال
ر
افغانستان را دنبال کند ،دشمن افغانستان و تمام افغان ها خواهد بود.
چه گونه یك برخورد پاکستان با جنبش نجات پشتون ها نشانه روشن دشمت پاکستان با پشتون ها
است.
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 ۱۶اوکتوبر ۲۰۲۰

طالبان صاحبان!
میدانیم که میتوانید
مخالفان تان را
تکف رب نمایید
شالق بزنید
سنگسار کنید
و حتا رادیو و تلویزیون را ن رب اعدام کنید.
میدانیم که میتوانید
حتا آدم های بیج غ رب سیایس را
به خاطر اختالف سلیقه
روی ریش و بروت
و زنان عادی را
به خاطر چادر
و حتا برون شدن از خانه
سخت مجازات کنید.
میدانیم که میتوانید
ساختمان ها را
راه ها را
پل ها و پلچک ها را
پایه های برق را
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فابریکات را
و حتا باغ ها و تاکستان ها را
نابود بسازید.
میدانیم که میتوانید
مردم را
آواره بسازید
زجر دهید
و بکشید.
میدانیم که در هر کجا
میتوانید بم پرای کنید
و حتا آدم ها را به
بم های ر
محبک دوپا مبدل بسازید.
کوتاه این که
میدانیم
در زجر
ر
کشی
و ویرای
استاد هستید.
+
هان و میدانیم
که نه تنها با ایران و روس
که مخالفان دیروزی تان بودند
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ر
دوست میتوانید بریزید
طرح
بل  ،با امریکا که آن را
متجاوز و اشغالگر میخواندید
ن رب صلح و تفاهم کنید.
++
و اما ،آیا
ر
گویس هم برای شنیدن صدای افغان ها دارید؟!
آیا میدانید که
مردم افغانستان از شما چه میخواهند؟!
مگر فهمیدن زبان ما  ،برای تان
سخت تر از فهمیدن
عری و اردو و رویس و انگلییس است؟!
ر
هان و نیاز حی رای مردم افغانستان را
برای صلح و آرامش
پس از چهار دهه بحران خون ری و جنگ
حتا کور و کرهای سیایس
در آن سوی اوقیانوس ها هم میدانند...
آیا شما این نیاز را نه میدانید؟!
و یا این که خواست مردم
و حتا زنده یك مردم
و منافع و مصالح افغانستان
برای تان هیچ اهمی رت نه دارد؟!
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یا این که
صلح با هموطن برای تان دشوار تر از
صلح با بیگانه گان است؟!
یا این که
عقل شما را هک کرده اند؟!...
یا این که...
نه بی ر
شب چ ربی نه میگویم
هم ری قدر کاق است:
اگر در خانه کس است
یک گپ بس است
+++
هان
و از اسالم و مسلمای
چ ربی نه گفتم
زیرا
بر این باورم که
هیچ دین و آییت
نه میتواند
چن ری اعمال ضد انسای
را
مجاز بداند.
++++
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ی  ،این شعر نیست
ادی ن رب نیست
پارچه ر
تنها درد دل است
درد دل من
و فکر میکنم درد دل
هر افغان با وجدان  -چه با سواد و چه بیسواد.
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 ۲۶اکتوبر ۲۰۲۰

پبوان و مبلغان «نسخه استعماری رند»
دیروز آقای حکمتیار پس از سفر به پاکستان،
ر
مطبوعای در کابل خواهان
در یک کنفرانس
تشیکل حکومت موقت شد...
امروز آقای سید حامد گیالی خواهان تشکیل
اداره رسپرست شد...
طرح «حکومت موقت»« ،حکومت انتقال»«،اداره رسپرست» و «حکومت رسپرست» در واقع حرکت
در مس رب تحقق نسخه استعماری«رند» بوده و چ ربی نیست جز کشیدن خط بطالن بر قانون اسایس
نافذه کشور و نظام سیایس و دولت برخاسته از آن و برگردانیدن افغانستان به نقطهصفری است که از
ً
ر
آن جا درب افتادن به پرتگاه بحران عمی ر
خطرناکب باز شده میتواند .من در این مورد قبال به تفصیل
قب و
نوشته ام .
حتا رییس جمهور پیش ری آقای حامد کرزی که به گفته آقای دکتور سپنتا با سخاوت بسیار از مساع
ً
آقای زلیم خلیلزاد سف رب وزارت امور خارجه امریکا در امور افغانستان ،پشتیبای میکرد ،ن رب اخ ربا در برابر
«طرح صلح پاکستان محور» موضعگ ربی کرد و آن را تکرار خطای پس از خروج قوای اتحادشوری از
افغانستان خواند.
چه گونه یك روابط آقایان حکمتیار و سید حامد گیالی با پاکستان کم از کم از نظر ناظران آگاه امور
چندان پنهان نیست .آقای حکمتیار خود هم چنان آشکارا موضعگ ربی های پروپاکستای خود را بیان
میکند،که جای برای شک و تردید ر
باق نه میگذارد .آقای حکمتیار در جریان سفر خود به پاکستان که به
دعوت مقامات رسیم آن کشور انجام یافت ،علیه حکومت افغانستان اظهارات خصمانه کرد ،دیروز
خواهان تشکل «حکومت موقت » شد و امروز ن رب ادعای مقامات امنی رت افغانستان را در مورد به دست
آمدن اجساد نظامیان پاکستان در میدان های جنگ های ه ربمند را دروغ خواند ...
ر
ساخی
خوب هدف من در این جا افشاگری در مورد آقای حکمتیار و سید حامد گیالی نیست؛ بل روشن
ذهنیت عامه در مورد نسخه های فریبکارانه «حل بحران» است...
در این هیج حرق نیست که مردم افغانستان صلح میخواهند و پایان دادن به جنگ و تام ری صلح پایدار
و گشایش راه به سوی آینده مطلوب ممکن ،یک نیاز حی رای میل است .من در این مورد که چن ری صلج
ً
را چه گونه میتوان تام ری کرد و تفاوت آن با نسخه های استعماری چست ،قبالبه تفصل نوشته ام .
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 ۲۷اکتوبر ۲۰۲۰

انتخابات امریکا و بازتاب نتایج آن بر افغانستان
پنج روز دیگر به انتخابات ریاست جمهوری
امریکا ر
باق مانده است .گرچه تا حال ن رب
نظرسنج ها نسبت به دونالد
جوبایدن در
ر
ترامپ به طور ثابت و به حد قابل توحه
پی ر
شب است؛ و اما ،هنوز هم اطمینان صد در
صدی وجود نه دارد که بایدن پ ربوز شود -هم
به دلیل تغ ربات احتمال در ذهنیت عامه و
ر
انتخابای
هم به دلیل پیچیده یك سیستم
امریکا .
چبی که بی ر
شب از همه ذهن افغان ها – از سیاستمداران و تحلیلگران تا افراد عادی -را به ارتباط انتخابات
ر
امریکا ،به خود مرصوف ساخته ،تاث رب این انتخابات بر سیاست امریکا در قبال افغانستان و مسایل
پ ربامون آن است.
ً
خوب این روشن است که ترامپ بسیار عجله داشت تا به ارتباط افغانستان حتما به چ ربی دست یابد
ر
انتخابای استفاده کند .مذاکرات با طالبان و امضای
که بتواند از آن به حیث کارت برنده در مبارزات
توافقنامه با آنان زیر فشار هم ری اشتیاق شدید انجام یافت .و اما ،این «موفقیت» تا حد زیادی زیر سایه
اخبار تشدید جنگ و خشونت و عدم پی رشفت در مذاکرات ب ری االفغای در دوحه قرار گرفت .
این که در صورت پ ربوزی در انتخابات ،ترامپ در دوم ریاست جمهوری اش پروژه مذکور را با همان
اشتیاق شدید قبیل ادامه ادامه خواهد داد و یا خ رب مساله ی است که در مورد آن نه میتوان با اطمینان
ً
سخن گفت -در مورد سیاستمداری چون ترامپ اصال در هیچ موردی نه میتوان با اطمینان سخن گفت.
و اما ،در صورت پ ربوزی جو بایدن در انتخابات ،روش حکومت امریکا در تطبیق توافقنامه با طالبان به
احتمال قریب به یق ری تغ ریب خواهد کرد -تغ ربی که تا این یا آن حد به نفع حکومت افغانستان خواهد
بود .البته کوشش امریکا برای پایان دادن به جنگ در افغانستان که در زمان اوباما آغاز شد ،در دوره
ر
خارج ،آقای خلیل
بایدن ن رب ادامه خواهد یافت .در این ن رب شگ نیست که همراه با تغ رب تیم سیاست
زاد ن رب کنار گذاشته خواهد شد .
در مجموع میتوان پیشبیت کرد که سیاست های حکومت جو بایدن از ثبات و تداوم بی ر
شبی برخوردار
مبقبه ر
خواهد بود و در آن احتمال زلزله های غب ر
کمب خواهد بود .
ر
ً
هر انتخابات امریکا طبعا در محراق توجه همه جهان قرار میگ ربد -به خصوص این انتخابات .
دو مساله ی که در این انتخابات بروز کرده و ذهن اکب تحلیلگران را به خود مرصوف ساخته است و
نوامب است و
در محراق توجه قرار دارد ،یگ مساله امنیت مراکز رایدیه و رای دهنده گان در روز سوم
ر
دویم چه گونه یك واکنش نسبت به نتایج انتخابات:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------413

ر
انتخابای به تخویف اقلیت های افریقای
این که گروه های راست رادیکال مسلح در حوزه های مع ریتبار ،آسیای تبار و التی تبار دست زده و مانع از ر
اشباک آنان در رایگری شوند و یا در صورت شکست
ر
ترامپ به شورش دست بزنند ،به حیث نگرای های جدی مطرح اند؛
خوب این که در صورت بازنده شدن ،آقای ترامپ خواهد کوشید تا همه چ رب و به خصوص رای هایر
پست زیر ذره ب ری قرار داده شود ،گپ روشن است .و اما ،از آنجای که آقای ترامپ نه تنها به پذیرش
نتایج انتخابات متعهد نه شده است؛ بل با تاکید بر این که تنها در صورت جعل ر
گسبده او بازنده خواهد
ً
بود ،اگر او واقعا از پذیرش باخت خود امتناع بورزد ،با توجه به تهدید گروه های راست رادیکال ،این
ً
نگرای جدی وجود دارد که امریکا با وضعیت غ ربقابل پیشبیت مواجه گردد .و طبعا این بدترین سناریو
است -نه تنها برای امریکا ،بل برای تمام جهان...
خوب چند سال گذشته برای ترامپ شنایس تا حدی کاق بوده است .و اما ،جو بایدن که یک عمر را
ً
سبی کرده،خصوصیاتش تا حد زیادی شناخته شده است .بایدن عمدتا در برابر ترامپ
درسیاست ی
ر
انتخاب ر
بهبی شمرده میشود و نه این که کیس تصور کند او ظرفیت آن را دارد تا در قطار بهبین
روسای جمهور امریکا قرار بگ ربد .
شباهت هم میان بایدن و ترامپ وجود دارد :دهان رلف و ر
ر
گفی گپ های
با وجود همه تفاوت ها ،یک
ناسنجیده .و اما ،تفاوت در این است که ترامپ گپ های ناسنجیده را با گپ های ناسنجیده دیگر و
کارهای ناسنجیده دنبال میکند و عادت ر
اعباف به اشتباه را نه دارد .برخالف بایدن بارها به خطا و
اشتباه خود ر
اعباف کرده و رویکرد خود را نسبت به یک مساله تغ رب داده است .به هم ری جهت نه میتوان
سیاست او را در قبال افغانستان تنها با تکیه بر آن جمله ی که در سفرش به حیث معاون رییس جمهور
به کابل به رییس جمهور کرزی گفته بود ،حدس زد...
+
ً
ر
صوری باید ر
سبات ر ربی اتکا بر خود را دنبال کند قبال نوشته ام .از
در مورد این که افغانستان چرا در هر
ً
جمله مثال  :د پردی کټ تر نیمو شپو وی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------414

نومب ۲۰۲۰
اول ر

دروغ نوکر خان

عمران خان در مصاحبه با مجله شپیگل )(DER SPIEGELآلمان مدع شد که پاکستان بر طالبان
ر
کنبل نه دارد...
همکاران جبال ضیا با افتخار از نقش پاکستان در آغاز جنگ اعالم ناشده علیه افغانستان سخن گفته
اند .
نواز ررسیف فروپاشانیدن قوای مسلح افغانستان را بزر ر
گبین خدمت خودش به پاکستان تعریف کرده
بود.
ی نظب بهوتو در مورد نقش پاکستان در به میدان آوردن طالبان ی پرده ر
اعباف کرد بود.
ر
ر
ر
مشف نب ر
جبال پرویز ر
اعباف کرده بود که سازمان اطالعات نظایم پاکستان ) (ISIاز سال  ۲۰۰۲برای
ر
تضعیف دولت حامد کرزی ،به پرورش دوباره طالبان اقدام کرد .
ً
ً
حا ر
اعباف کرده که
حتا هم ری شاه محمود قری ریس وزیر خارجه حکومت عمران خان ،اخ ربا چند بار تلوی
پاکستان طالبان را برای انجام مذاکرات «حاض» ساخته است.
امروز دیگر کر و کورهای سیایس هم میدانند که جنگ اعالم ناشده پاکستان علیه افغانستان چه وقت
و چه گونه آغاز شده و تا رسیدن به امروز کدام مراحل را پیموده است...
ً
خوب به باور من این نوکر آی اس آی اصال باید ویران نام میداشت و تخلصش همه به جای خان
باید نوکر خان میبود؛ زیرا ارباب اصیل پاکستان نظامیان اند و عمران و ویران و ررسیف و ر
نارسیف و
بینظ رب و با نظ رب همه در خدمت هم ری ارباب بوده اند.
به باور من ر
سبات ر ربی پاکستان در ارتباط افغانستان هیچ تغ رب نه کرده است،اگر تغ رب کرده میبود این
نوکر خان باید به جای دروغ راست میگفت.
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ی
همدست ترامپ با طالبان
مشاور پیش ری امنیت میل رییس جمهور ترامپ :ما با طالبان علیه دولت منتخب افغانستان همدست
شدیم
ماسب یمگوید رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال افغانستان ،بزر ر
ر
ر
خارج این
گبین ناکایم سیاست
مک
ر
حکومت است .او در صحبت با برنامه هاردتاک ری رییس گفت ":افغانستان بزرگبین ناکایم سیاست
خا ررج اداره ترامپ است .ما (امریکا) خروج را چنان اولویت دادیم که با طالبان علیه دولت منتخب
افغانستان ،همدست شدیم".
مشاور پیش ری امنیت میل امریکا یمگوید ":فکر یمکنم ما آنچه را هم ری حاال در افغانستان یمبینیم آغاز
یک فاجعه انسای در این کشور است .شاید هم دوباره برگردیم به همان وضعی رت که طالبان و
گروههای جهادی دوباره ر
کنبل مناطق را در دست بگ ربند ،تجارت مواد مخدر را در دست بگ ربند ،و
تبدیل به تهدید بزریك برای بقیه جهان شوند".
آقای مک ر
ماسب در ادامه صحبتهای خود افزود :من تنها نگران این قطع تعهد نیستم ،نگران این هم
میباشم که مبادا اداره بایدن ن رب هم ری رویکرد را ادامه بدهد.
رهبی زلیم خلیلزاد در ماه اگست سال  ۲۰۱۸مذاکرات با طالبان را آغاز کرد که در
هیات امریکای به ر
ماه رفبوری سال جاری منتج به امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان شد.
دولت افغانستان و همچنان ذهنیت عامه افغای مخالف شیوه این مذاکرات بود -مذاکر رای که در آن
دولت افغانستان دور زده شده است .
مک ر
ماسب ،از جبال ها و صاحبنظران نظایم شناخته شده امریکای است .او قبل از این که مشاور
امنیت میل دونالد ترامپ شود ،به حیث مسوول بخش شفافیت آیساف در افغانستان ماموریت اجرا
کرده بود .او همچنان سابقه ر
اشباک در جنگ خلیج و جنگ عراق را ن رب دارد .
مک ر
ماسب ،در سال  ۲۰۱۷مشاور امنیت میل دونالد ترامپ ،رییس جمهوری امریکا شد .آقای ترامپ
در سال  ،۲۰۱۸او را از سمت مشاور امنیت میل برکنار کرد و جان ر
بولی را به این سمت برگزید .جان
ر
بولی ن رب سال گذشته از سمتش برکنار شد و در شمار منتقدان جدی ترامپ قرار گرفت.
+
در پست بعدی به این خواهم پرداخت که آیا ما میتوانیم تاث ربی بر سیاست جو بایدن رییس جمهور
آینده امریکا در قبال کشور خود داشته باشیم و یا خ رب...
ر
ماسب در مورد افغانستان را میتوانید بشنوید
در نوار ضمیمه از دقیقه ده و پانزده ثانیه اظهارات مک
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آرزوی موفقیت برای آقای امرهللا صالح با یک اما...

پس از تجربه کابل ،مسوولیت نظارت از تطبیق میثاق امنی رت در ده شهر بزرگ و عمده افغانستان و ن رب
مبارزه با فساد اداری در کابل بر عهده معاونیت اول ریاست جمهوری گذاشته شده است .خوایه نه
ً
خوایه هر قدر آقای امرهللا صالح در ایفای این وظایف بی ر
شب موفق شود ،طبعا همان قدر به نفع بهبود
اوضاع در کل کشور خواهد بود .به هم ری جهت باید برای آقای صالح در ایفای وظایف در مس رب خدمت
به افغانستان و جامعه افغای آرزوی پ ربوزی کرد.
و اما،
ً
تنها کیس دچار اشتباه نه میشود که هیچ کاری نه کند .طبعا هر قدر م ربان و ساحه ایفای وظایف و م ربان
صالحیت های یک شخص برای ایفای این وظایف بی ر
شب میشوند ،به همان پیمانه ن رب زمینه و احتمال
بروز اشتباهات میتواند افزایش بیابند .
ر
هیچ انسای در برابر اشتباه و خطا بیمه نه دارد.
داشی چشم و گوش و ذهن باز در برابر انتقاد و نظر
مخالف تا حد زیادی میتواند کومک نماید تا مرتکب اشتباه و خطا نه شویم و یا اگر شدیم به موقع آن
ً
را بشناسیم .این اصل شامل همه ما میشود .طبعا سیاستمداران و به خصوص دولتمدران که رسنوشت
کشور و جامعه در دست شان است ،بی ر
شب از همه باید این اصل را مد نظر بگ ربند و اگر دیدیم که آن را
چندان رعایت نه میکنند ،بر آن ها فشار الزم را وارد کنیم .خوب خود ما شهروندان و به خصوص
تحلیلگران ،ژورنالیستان ،و فعال مدی ن رب باید این نکته را پیوسته مدنظر بگ ربیم .
ً
خب نادرست را به
آقای امرهللا صالح اخ ربا خود نوشته است...« :اگر روزی اشتباه کنم ویا غ رب عمدی ر
شما برسانم شجاعت آن را دارم که روز بعد معذرت بخواهم .مطم ری باشید».
امیدوارم این وعده آقای صالح در مورد ر
اعباف به اشتباه شامل تصامیم و کارهای نادرست هم بشود .
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من در سال  ۲۰۱۳نخست ری بار در مورد آقای امرهللا صالح نوشتم .از آن زمان تا مساله تخریب سینما
پارک همه نوشته هایم در مورد آقای صالح در مجموع دارای روحیه مثبت بود -به خاطر دید و
موضعگ ربی های بالعموم ملیگرایانه اش .در مورد تخریب سینما پارک من از شیوه تصمیمگ ربی و اجرای
ً
عجوالنه آن ،انتقاد کردم .باز هم اگر مواردی پیش بیاید که به نظر من باید حتما از آن انتقاد کرد ،از
این کار دری غ نخواهم کرد -حتا اگر این کار سبب خشم شماری از هواداران آقای صالح ن رب شود .از نظر
ً
ر
نادرست که حتما باید انتقاد شود ،چشم پوشید-
من این مسووالنه و سازنده نیست تا از سخن و کار
ولو این سخن و یا کار از سیاستمداری رسزده باشد که انسان نسبت به وی خوشبیت داشته و وی را تا
این یا آن حد و به این یا آن دلیل قابل تایید و پشتیبای بداند .
البته و صد البته که میان انتقاد و فشار برای اصالح و خرده گ ربی و انتقاد و فشار بدخواهانه باید تفکیک
قایل شد .متاسفانه بی ر
شب انتقادات در شبکه های اجتماع از نوع دوم است و این نه تنها مفید نیست،
بل خالف آن میباشد.
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ٔ
ادامه دروغ های ضیا و ررسیف و ر
مشف...
دروغ خان-
شواهد و مصادی رف که ثابت بسازند پاکستان در صدد پایان دادن به جنگ اعالم ناشده اش علیه
ر
منطف هم نه میبینم تا تصور شود که سیاست
افغانستان است ،وجود نه دارند .به عالوه من دالیل
پاکستان در قبال افغانستان در مس رب مثبت و امید بخش تحول یافته باشد .
ر
داشی در جنگ در افغانستان همانند همان انکارهای است که در دهه های
انکار پاکستان از دست
گذشته و مراحل قبیل این جنگ ،پاکستان به آن متوسل میشد .خوب این که در تاکتیک های پاکستان
در دستیای به اهداف ر
سبات ر ربیکش در افغانستان در هر برهه ی تغ ریب رای وارد شده است ،حرق نیست .
ر
به عالوه اتهامات اخ رب مقامات پاکستای علیه افغانستان ،ن رب به هیچ وجه نشانه کدام تغ ریب مثبت در
سیاست پاکستان حساب شده نه میتواند .
کشوری که این همه دروغ گفته باشد و بگوید که شهرت دروغگوی ب ری الملیل را کسب کرده باشد ،
هیچ حرف و وعده اش نه میتواند قابل اعتماد باشد .پاکستان باید در عمل و به صورت قاطع و روشن
ً
نشان بدهد و ثابت بسازد که واقعا در صدد پایان دادن به جنگ اعالم ناشده دراز مدتش علیه افغانستان
و برقرار مناسبات حسن همجواری بر اساس اصول و موازین شناخته شده ب ری الملیل است .
با آن چه آمد من انتظار چندای از سفر عمران خان به کابل نه دارم -جز این که او به دروغ به جهان
نشان بدهد که سیاست پاکستان در قبال افغانستان در مس رب ر
مثبت تغ ریب کرده و یا میکند...
در واقعیت امر سیاست پاکستان در قبال افغانستان در حیط صالحیت نظامیان است و نه کاتبان ملیك
آنان...
خوب من نه میگویم که پاکستان خواهان هیچ گونه صلج نیست؛ نه خ رب ،پاکستان صلح پاکستان
محور میخواهد -یعت دستی رای به همان صلج که اهداف جنگ اعالم ناشده پاکستان علیه افغانستان
را تام ری کند .و این چن ری صلج برای افغانستان چ ربی نیست جز تن دادن به ذلت نوکری و پذیرش
قیمومیت پاکستان -که خیال است و محال...
+
حمید عبیدی -افغانستان و خطر صوبه ششم شدن
محمد یوسف و مارک ادک ری  :حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان
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پاسخ به ستون پنجیم ها تا ستون پنجاهیم ها
دشمن دست به ترور م ربند و یک عده به جای
دشمن بر دولت حمله میکنند .کسای هم حتا
دولت و طالبان را همدست جلوه میدهند .
به یاد بیاوریم پایان دهه هشتاد را که مجاهدین
کابل را به راکت م ربدند و شمار نه چنان اندیك
از شهریان کابل خیال میگردند که چه گونه ممکن است مجاهدین مردم را به راکت بزنند و یک عده هم
تبلیغ میکردند که گویا دولت خود این کار را میکند تا مجاهدین را بدنام بسازد .در واقع آن زمان هم ری
ها حیثیت ستون پنجم را داشتند .و شمار کسای که این گونه تبلیغات را باور میکردند ن رب کم نه بود.
ر
پسانب روشن شد که هدف پاکستان این بود تا کابل بسوزد .
ر
کاست نه داشته باشد و اما رویکرد و برخورد ما نسبت به این
چنان نیست که دولت در تام ری امنیت
ر
کاست ها باید طوری باشد که دولت را توانا بسازد و در نهایت کمر دشمن را بشکند و نه این که کمر
دولت را بشکند و کمر دشمن را ببندد.
اگر ما عقل تشخیص دوست و دشمن و خادم و خا ریی ،راست و دروغ و خوب و بد و راه و چاه را نه
داشته باشیم برای تباه شدن نیاز به هیچ دشمن دیگری نه خواهیم داشت...
+
نادای که دچار توهم دانای باشد بسیار خطرناک تر از نادان های دیگر است و از همه خطرناک تر
دانایان ی وجدان و خود فروخته اند  .از ستون پنجم گرفته تا پنجاهم دشمن بی ر
شب متشکل از هم ری
ر
گونه عناض است .
++
این پست را در پاسخ به کسای نوشتم که طالب و دولت را در یک پله ترازو میگذارند و یا هم بدتر از
آن همدست جلوه میدهند.
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نکا یی که از گفته های آقای عطا محمد نور فهمیدم و نه فهمیدم
مصاحبه با آقای عطا محمد نور را در
برنامه تحول تلویزیون آریانا شنیدم.
راستش این که برج گپ ها را فهمیدم و
برج چ ربهای دیگر را نه فهمیدم که هر دو
را با شما همسخنان عزیز در میان میگذارم.
 - ۱فهمیدم که آقای نور حاال قصد نه
ر
داکب عبدهللا
دارند دندان های آقای
عبدهللا را بکشند .و اما ،نه فهمیدم که آیا
آقای نور دیگر هیچوقت قصد کشیدن
ً
دندان آقای عبدهللا را نه خواهند کرد یا این که فعال لزوم نه میدانند این کار را بکنند و یا هم آقای
عبدهللا دیگر دندان قابل کشیدن ندارند؟!...
آقای نور گفت که پس از آخرین آخرین آخرین چانس حاال این آخری رنبین چانس ر
داکب عبدهللا است تا
وظایف خود را درست انجام بدهد ورنه پس از این آخری رنبین چانس ،دیگر چانیس نه خواهد داشت.
- ۲فهمیدم که آقای نور از آقای امرهللا صالح ناراض است .وی در کنار ارزی رای کیل منف از نقش و کار
آقای صالح معاون اول ریاست جمهوری ،از این هم انتقاد کرد که چرا آقای صالح پشت خلع سالح
کردن مجاهدین و قومندان صاحبان را گرفته است .و اما این را نه فهمیدم که اگر مجاهدین صاحبانان
و قومندان صاحبانان دی دی آر شده بودند ،باز این سالح ها را از کجا کرده اند .و باز اگر کسای سالح
ر
ساخی شان جناب نور را ناراض ساخته است؟!
های غ رب قانوی دارند ،چرا خلع سالح
به باور من علت اصیل نارضای رت آقای نور چ رب دیگری است .در واقع اگر آقای صالح در ایفای وظایف
رهبی آن را حق
محوله به دستاوردهای قابل توجه برسد ،آنگاه نه تنها در حوزه ی که آقای نور ر
رهب احتمال قد
انحصاری خود میداند ،بل حتا در سطح میل ن رب به حیث ًیک شخصیت تاث ربگذار و ر
برخواهد افراشت .همچنان ارتقای توانای های دولت ،طبعا سبب نگرای و نارضای رت همه کسای است
که از ناتوای دولت سود می ربند .
- ۴آقای نور یک بار دیگر این را که جمعیت چند پارچه شده باشد ،رد کرد .وی تصمیم برکناری آقای
صالح الدین ربای را از پست ریاست جمعیت کار درست و ر
مشوع خواند و از وی خواست با پذیرش
پست عضویت شورای رهبی اکتفا کرده و از ادعاهای بی ر
شب دست بردارد .
ر
مشوعیت و ر
ضف نظر از ر
نامشوعیت و هر چ ربی دیگری ،واقعیت این است که آقای صالح الدین
رهبی در کنارش
رهبی در اقلیت بود و شمار بسیار کیم از اعضای شورای ر
ربای گرچه در شورای ر
ایستادند و اما ،و یک بخش قابل توجه از کادرها و فعاالن و هواداران جمعیت را با خود دارد .کمیسیون
انسجام جمعیت هم ساختار جداگانهخود را دارد .به این ترتیب کم از کم سه پارچه یك جمعیت واقعیت
غب قابل انکار است -چه آقای نور آن را ر
اعباف کند و یا خ رب .
ر
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ر
غری ها«گفتمان» را به
 - ۵وقت جناب نور در مورد گفتمان صلح در دوحه سخن گفتند ،دریافتم که ر
اشتباه «دیسکورس» ترجمه کرده و یک تعریف نادرست هم برای آن ارایه داشته اند .
- ۶با نصایح و فرمایشات آقای نور در مورد دولت و دولتداری و تعریف جمهوریت از یک سو و از طرف
ر
ر
فروپایس تیم انتخابات رت
انتخابای مورد حمایت آقای نور و باالخره
دیگر با توجه به ناکایم تیم های قبیل
که آقای نور خود از اراک ری آن بود ،دریافتم که حرصت سعدی در رسودن
ی
«تو کار زم ی
ساخت
ی را نکو
ی
پرداخت»
که با آسمان ن یب
اشتباه فرموده اند .در حال که کار و بار شخیص آقای عطا محمد نور چوک است  ،در این که کار جمعیت
به سامان نه میشود و یا این که تایرهای تیم انتخابات رت که آقای نور از اراک ری آن بود پنچر میشود و موتور
آن بچ میگردد و چ رب های از این قبیل ،آقای نور چه مالمت است!؟...
+
خوب من انتباهات خود از گفته های آقای نور را با خوشخوی و شوج نوشتم – همان سان که خود
آقا ی نور ن رب در مورد همه مسایل به شوج و خوشخوی سخن گفتند .
++
راستش یک چ رب دیگر را هم نه فهمیدم و آن نقش و شیوه کار آقای نص رب فیاض بود .در مجموع این
مصاحبه طوری بود که از آن بوی یک توافق قبیل میان دو طرف به مشام م ربسید .خوب نه میتوانم
بگویم که این توافق بر چه اسایس صورت گرفته بود و ن رب نه میدانم که توافق در سطح خود آقای فیاض
بود و یا باالدستانش در تلویزیون آریانا به وی هدایت داده بودند تا پیوسته توپ را برای شوت پیش پای
مصاحبه شونده بگذارد و او را با چالش مواجه نه سازد؟!...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------422

نومب ۲۰۲۰
 ۲۵ر

ی
نشای» کنار خواهد رفت!؟...
آیا آقای «این جا
چند ماه پیش کیس که القاب دیپلومات پیش ری،
استاد دانشگاه و آگاه سیایس و تحلیلگر سیایس پیش
نامش قطار میشوند و گویا از گل های رسسبد
تلویزیون های خصوض است ،گفته بود:
اگر در کنفرانس جنیوا بیش از پنج کشور راشباک
کرد ،قسم میخورم که من دیگر به تحلیل سیایس نه
خواهم پرداخت .
حاال که کنفرانس جنیوا با ر
اشباک  ۷۰کشور دایر شد
و تعهد  ۱۳ملیارد دالر کومک در چهار سال آینده را
کرد ،امید این تخلیلگر به وعده اش وفا کند و دیگر
از الف و گزاف و فالبیت در تلویزیون ها دست بردارد.
ً
این اول ری مورد نیست که فالبیت های این آقا نادرست ثابت شده است .مثال او در مورد مذاکرات دوحه
گفته بود:
اگر ال انتخابات ریاست جمهوری امریکا طرف های افغای در دوحه توافقنامه صلح را امضا نه کنند،خلیل زاد توافقنامه ی را در چند ورق پیش روی هر دو طرف خواهد گذاشت و مجبور شان خواهد کرد
تا آن را امضا کنند -باز ببینم که یك نر میشود تا آن را امضا نه کند؛ اگر چن ری نه شد هم ری جا نشای...
در بازگشت از سفر قطر غت از خط رسخ جمهوریت هم ضف نظر خواهد کرد؛ اگر چن ری نه شد،هم ریجا نشای...
وی از این گونه پیشگوی ها با قید «این جا نشای» که در نهایت نادرست ثابت شده اند ،بسیار کرده
ر
است .و اما ،در مورد کنفرانس جنیوا ،به قید قسم کنار ر
پرداخی به تحلیل سیایس را تعهد کرده
رفی از
بود .
در مورد این که آقای «این جا نشای» ،چه گونه گپ های را از شکم میگوید و سپس به دروغ آن ها را
ً
ً
معتب ب ری الملیل ارجاع میدهد ،قبال مستند نوشته بودم قبال
به این یا آن فصل و ماده این یا آن سند ر
مستند نوشته بودم .
این که تلویزیون های خصوض چرا و به چه هدق به چن ری کسای تریبون میدهند یک جهت مساله
ً
است که درک نتایج و پیامدهای آن چندان دشوار نیست؛ و اما این ن رب جدا قابل تامل است که محصالن
در دانشگاه از یک چن ری استادی چه خواهند آموخت -از استادی که به عالوه معایب یاد شده در باال،
نوشته هایش ن رب پر از اغالط امالی و انشای است!؟ ...
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+
ر
ر
پرداخی به کنفرانس جنیوا و مساله
پرداخی به مساله ی است که در باال آمد و نه
هدف این پست تنها
ر
چه گونه یك کومک های ب ری الملیل و رسوط آن و یا هم برریس وضعیت دولتداری در افغانستان و
امثالهم...
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پشتی ی
بای از کوشش های صالح به صالح جامعه و کشور است
توانا سازی دولت و استقرار حاکمیت قانون با
ر
گسبده
مشارکت آگاهانه ،فعال ،مبتکرانه و
ً
مردم ،طبعا به نفع و به صالح جامعه و کشور
است .در راستای هم ری خط بنیادی است که
من کار آقای امرهللا صالح معاون اول ریاست
جمهوری را در خور پشتیبای میدانم .
بیایید با همسوی از کوشش ها برای توانا سازی
دولت و استقرار حاکمیت قانون ،فعاالنه پشتیبای کرده و آن را به یک جنبش میل مبدل بسازیم .
از دوستای که با تایید و همرسای این پیام در تقویت و تکث رب آن کومک خواهند کرد ،پیشاپیش ابراز
امتنان مینمایم.
+
من و آقای امرهللا صالح به دو نسل متفاوت ،دو پیشینه متفاوت و دو جهانبیت فلسف و تفکر سیایس
متفاوت تعلق داریم .ما از یک دهکده و دره و والیت و سمت ن رب نیستیم .و فهرست این تفاوت ها
طوالی است و پشتیبای من از آقای صالح ،یک ذره هم جنبه شخیص نه دارد .من هیچ چشمداشت
رهبان دولت ن رب  ،نه دارم -تنها چشمداشت من به حیث یک
شخیص از آقای صالح و هیچ یک از ر
شهروند این است تا آنان وظایف خود را برای خدمت به جامعه و کشور و تام ری منافع و مصالح میل در
این برهه حساس و رسنوشتساز مدبرانه ،مسووالنه ،صادقانه و با تمام توان انجام بدهند .و آرزویم این
است تا کشور و جامعه ما هر چه زودتر به صلح ،امنیت و ثبات پایدار برسد و مردم ما در فضای امن
آزادی و دیموکرایس تمام توان خود را در راه بهروزی ضف کنند .فکر میکنم آرزوی هر افغان وطندوست
و مردم دوست چن ری است.
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شورای عایل مصالحه و ییک دو نکته
من به هیچ یک از تنظیم ساالران و جنگ
ساالران و چور و چویك ساالرای که در
شورای عال مصالحه میل عضویت دارند،
هیچ خوشبیت و هیچ اعتمادی نه دارم .
و اما ،اگر آنان صادقانه در صف دفاع از
منافع میل و جمهوریت و قانون اسایس
قرار بگ ربند ،از این موضع در برابر مخالفان
منافع میل افغانستان پشتیبای خواهم کرد .
البته و صد البته که اگر در شورای عال مصالحهمیل شخصیت های چون گاندی  ،نهرو ،مارت ری لوتر
کینگ ،ماندیال  ،چه گوارا ،انشتاین ،الب ربوی  ،ابن سینا و موالنای بلخ و امثال شان عضویت میداشتند،
ً
ر
خوبب را نه میشد حتا در خواب هم دید .و اما ،حال که چن ری
طبعا که بسیار بسیار خوب میشد و از آن
نیست و چهار تا درسخوانده به اصطالح روشنفکر و دیموکرات ما هم نه تنها نه توانستند به محور
بسیج مردم مبدل گردند ،بل حتا توان همپذیری در برابر همدیگر را ن رب از خود نشان داده نه توانستند،
مقرص کیست؟!
خوب البته که امریکا و روسیه و چ ری و ماچ ری و انگلیس و پاکستان و ایران و عربستان و کل اروپا و افریقا
و آسیا و مری خ و ر
ر
کاست های خود و
مشبی ،مالمت اند  ...و اما ،نه میدانم به جای انگشت نهادن بر
ر
دانسی دیگران چه درد ما را میتواند مدوا کند؟!
رفع آن ها مالمت
به باور من ،گرچه فرصت های بسیاری از دست رفته اند ،و اما باز هم همسوی عناض و حلقات و گروه
های هوادار صلح ،استقالل،حاکمیت میل،تمامیت ارض ،دیموکرایس و ر
ترق اجتماع روی همکاری برای
برونرفت از وضعیت موجود و عبور به سوی فردای ر
بهب ،یک امر حی رای به شمار م ربود -اگر روی این
مشبک را ایجاد کنیم و ر
نکته موافقید  ،پس بیایید تا این صف ر
گسبش ببخشیم.
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ی
پاسخ به یی مالی یی برادر
جناب شما اگر برادر کیس هم باشید ،برادر
ما افغان ها که مرصوف ر
کشی ما میباشید،
نیستید .جنابعال برادر آنای هم بوده نه
میتوانید که آن ها را به ر
کشی میدهید .
آدم های دارای رس و روی پر پشم و
کالشینکوف و راکت به دست و بم در سینه
و کمر هم طالب العلم بوده نه میتوانند .و
اگر اینان را طالب العلم میدانید ،پس آن
ر
ر
علیم که شما دارید چ ربی جز علم ستم و ناروای بسی و کشی و انفجار و انتحار و ویران کردن نیست .
بالفرض اگر ما را ری عقل فرض کرده باشید از عاقل بودن تان نیست -رهای آن  ۵هزار زندای تان آیا به
کاهش خشونت و جنگ انجامید که حاال میخواهید تا هفت هزار طالب جنگ و طالب انتحار و کشتار
و انفجار دیگر هم رها شوند؟!
شما اگر ر ر
است به خدا و روز قیامت باور دارید ،پس از دروغگوی و ریاکاری و فریبکاری دست بردارید -
یعت:
اگر به ر ر
است میخواهید از جنگ دست بردارید پس آتش بس فوری و رسارسی را بپذیرید؛
اگر به ر ر
است فکر میکنید که مردم از شما طرفداری میکنند،پس بفرمایید و اصل جمهوریت و انتخابات
را بپذیرید؛
اگر به ر ر
است از خطاها و اشتباهات گذشته تان درس گرفته اید ،پس منافع و مصالح میل را نسبت به
ر
خارج تان برتر بدانید؛
منافع و مصالح گرویه تان و منافع و مصالح حامیان
است از خطاها و اشتباهات گذشته تان درس گرفته اید ،پس به آن ر
اگر به ر ر
اعباف کرده و به خاطر ظلم
و ستیم که بر مردم روا داشته اید ،معذرت بخواهید؛
اگر به ر ر
است از خطاها و اشتباهات گذشته تان درس گرفته اید ،پس به خاطر منفجر کردن تندیس های
باستای بامیان و اثار موزیم میل و آثار باستای دیگر معذرت بخواهید؛
اگر به ر ر
است از خطاها و اشتباهات گذشته تان درس گرفته اید ،پس اصول و موازین اعالمیه جهای
حقوق ر
بش را بدون اما و اگر و پیشاوند و پساوند بپذیرید و به خاطر زیر پا کردن آن ها معذرت بخواهید.
اگر بالفرض هفت فقره باال را پذیرفتید آن گاه ما ن رب متناسب به آن به شما پاسخ خواهیم گفت.
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از میم مالته تا میم میلیون
به مناسبت روز ب ی
ی الملیل مبارزه با فساد
چهار دهه پیش آمر ساختمان و استحصاالت
پروژه انکشاف وادی ننگرهار بودم .در آن وقت
آمران و مدیران عمویم پروژه هر یگ نوبت
نوکریوال شبانه میداشتند .در یگ از هم ری شب
ها بود که هنگام تفتیش موتری که دم دم صبح
ش رب فارم ها را به کابل انتقال میداد ،چند صندوق
مالته و ر
سنبه یافت شد .ر
وقت پرسیدم معلوم شد
که آن صندوق ها به دو رسبازی که از شمار
سبی
محافظان فارم غازی آباد بودند و برای ی
کردن رخص رت به کابل م ربفتند ،تعلق دارد.
هدایت دادم تا صندوق ها را پا ریی کرده و دوباره
به فارم غازی آباد برگردانند .به دریور موتر ش رب
هم هوشدار دادم که اگر یک بار دیگر در موتر اجناس پروژه به صورت غ رب قانوی انتقال داده شوند ،آن
گاه هیچ اغماض را نه باید منتظر باشد .به آن دو رسباز هم توضیح دادم که اگر هر رسباز و کارگر و
کارمند پروژه چند صندوق یج که یک صندوق از محصوالت را به خانه رببند ،م ربان محصوالت برای
فروش به چه حد پا ریی خواهد آمد و چه ضری متوجه بیت المال خواهد شد.
چند روز از حادثهآن شب نه گذشته بود که پس از برریس کار صندوق سازی در فارم غازی آباد ،ر
وقت
عقت دو صندوق مالته و کینو گذاشته شده است .از دریور که حرصت
سوار موتر شدم دیدم در سیت ر
ر
صادق بود ،درمورد صندوق ها پرسیدم .حرصت گل جواب داد که این ها را آمر
گل نام داشت و جوان
ر
فارم غازی آباد برای من تحفه فرستاده است .هنگام برگردانیدن آن «تحفه» آمر فارم با کمال احبام و
مهربای تالش ورزید تا مرا قناعت بدهد که آن را بپذیرم .من قصه چند شب پیش موتر انتقال ش رب را
برایش گفتم و بر دالییل که آن شب بر زبان آورده بودم ،این را اضافه کردم که با کاری که آن شب کرده
ر
اخالق را مرتکب خواهم
ام ،حاال خودم دو صندوق و یا حتا یک صندوق میوه را تحفه بگ ربم ،چه ناروای
شد.
حاال که روزگار را میبینم باورم نه میشود که  ...دیگر چه عرض شود!؟...
بقیه را در خاطرات من از کار در پروژه وادی ننگرهار میتوانید بخوانید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------428

دسمب ۲۰۲۰
۱۴
ر

ٔ ٔ
نگاه های فسادآلود به مساله فساد
یگ از مشکالت بزرگ بر رس راه مبارزه با فساد ،همانا نوع
نگاه و رویکرد ما به آن است -نگاه و رویکردی که به
ر
گسبده ی آلوده با بیماری کشنده گروه گرای
صورت
است .حتا بسیاری از مدعیان روشنفکر بودن و فعال
مدی بودن ن رب ر
وقت از فساد سخن میگویند که متهم از
آنای نه باشد که به زعم شان «خودی» پنداشته شوند.
اما اگر متهم «غ رب خودی» بود ،آن گاه حتا اگر اتهام ری
پایه هم باشد گد شدن در هیاهو را عیب نه میدانند .
مشکل کالن دیگر سوزانیدن تر و خشک با هم است و در این میان تا جای پیش م ربویم که حتا از
سوزانیدن پوست ری به خاطر شبش ن رب امتناع نه میکنیم – اگر این کار اغراض ما را بر آورده بسازد.
واقعیت این است که در این زمینه ما با نوع دیگری از تروریزم ن رب مواجه هستیم که همانا ترور شخصیت
است .به همی جهت به نظر من ر
بهب است تا همچو ادعاها از رس تا پای آن چنان که در ستاتوس قبیل
ر
ن رب عرض کرده ام با شفافیت کامل و توسط یک مرجع بسیار با اعتبار مورد برریس قرار بگ ربند و نتایج
عبت آموزی پیش چشم مردم گذاشته شوند -تا ر
وقت که بیاموزیم مسووالنه سخن
آن برای درس گ ربی و ر
معتب اتهام وارد نه کنیم و دریابیم که ترور شخصیت برای خود ما میتواند
بگویم و بدون سند و مدرک
ر
بهای سنگ ری داشته باشد .این کار برای آن هم ضوری است که در وضعیت فعیل فاسدان با استفاده از
ر
فرصت برای ایجاد فضای امن برای خود شان ،آب را چنان گل آلود میسازند که تفکیک شخصیت
هر
های پاک از آدم های از پا تا فرق رس آلوده به فساد برای مردم غ رب ممکن شود.
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دالرکرایس!؟...
کمیسیون انتخابات گفته که برای برگزاری
انتخابات نمایندهگان والیت غزی برای
ولیس جرگه به  ۱۹میلیون دالر و برای
انتخابات شورایهای والی رت و شاروال ها
 ۸۰میلیون دالر نیاز است .
یعت انتخاب هر وکیل غزی برای ولیس
جرگه  ۱،۷۲۷۲میلیون دالر تمام خواهد
شد.
خدا و به ر ر
است نه میدانم که هیم افغانستان بسیار ثروتمند گرررردیده  ،یا قیمت دالر برابر به کاه شال
شدددده  ،یا این که اشتهای کمیسیون بسیار زیاد اسسسسست و یا من عقل و سنجش خود را از دست
داده امممم!؟ ...
آن  ۱۴۹میلیون دالر انتخابات ریاست جمهوری را که جمع این  ۹۹میلیون دالر کنیم میشود ۲۴۸
میلیون دالر .خدا میداند که مرصف معاشات و سایر مصارف شورای میل و شوراهای دیگر جمع پول
ر
انتخابای مرصف میکنند و آن مصارق که ملت باید به گونه های مختلف برای
که خود وکال در کمپاین
ر
انتخابای این وکال یببدازد،به گمانم کم از کم به میلیارد دالر در هر دوره خواهد رسید.
ج ربان مصارف
مصارف و خسارت را حساب کردیم حاال این که مفاد این وکال صاحبان یج است ،به خدای عالم
معلوم!!!؟؟؟...
برا ی مقایسه عرض شود که مصارف انتخابات تاجیکستان برای یک رای حدود یک سوم یک دالر ،در
هندوستان ر
کمب از دو دالر ودر پاکستان حدود پنج دالر است .در این محاسبه هم مصارف دولت برای
ر
انتخابای نامزدان شامل است .
برگزاری انتخابات و هم مصارف کمپاین
و اما ،در آخرین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بهای یک رای از نظر مصارف سازماندیه ۵۴
ر
انتخابای نامزدان را ن رب بر آن بیفزاییم ،این رقم تا حدود هشتاد و چند
دالر است که اگر مصارف کارزار
ر
دالر خواهد رسید .یعت مصارف انتخابای در افغانستان دو -سه صد چند تاجیکستان چهل برابر
هندوستان و  ۱۶برابر پاکستان است .حاال بیا و از این نوده پیوند کن؟!...
ما اگر یاد نه گ ربیم تا انتخابات را با بودیجه قابل تحمل و متناسب با عواید میل برگزارکنیم،در این صورت
انتخابات کمر ما را خواهد شکست.
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بز از پای خود؛ گوسفند از پای خود
اگر من از آقای حکمتیار انتقاد کردم ،به این معنا
نیست که آقای نور را نورای و آقای قانوی را
قانونمند و  ...و آقای محقق را بر حق میدانم -بز
از پای خود ،گوسفند از پای خود ،گاو از پای خود
و ...ر
شب از پای خود.
طالت ،به
همچنان مخالفت من با طالبان و دوره ر
معنای تایید دوره هرج و مرج تنظیم ساالری و
جنگ ساالری نیست .انتقاد از دوره هرج و مرج تنظیم ساالران و جنگ ساالران ن رب به معنای تایید دوره
حاکمیت ح .د .خ .ا .نیست .باز هم میگویم گاو از پای خود ،گاومیش از پای خود ،بز از پای خود و
گوسفند از پای خود و  ...و ر
شب از پای خود.
خوب به رغم هر انتقادی روی مسایل دیگر ،من طرفدار آن هستم تا ما صف واحد دفاع از جمهوریت
و حفظ دستاوردهای دیموکراتیک دو دهه اخ رب را تقویت کنیم و به هیچ کیس اجازه نه دهیم تا بار دیگر
افغانستان را به «نقطه صفری» که میتواند درب جهنم دیگری را بگشاید،برگرداند .
+
من ،کم و بیش در مورد تمام برهه های بحران و ن ربوها و گروه های شامل در استقطاب های خون ری
ر
نوشی نام و یا موضوع در دریچه جستجوی هم ری صفحه میتوانید
چند دهه اخ رب نوشته ام .شما با
مطلب مورد نظر را بیابید و یا هم با مراجعه به پورتال آسمای .
این را به خاطری نوشتم که در پای ستاتوس قبیل ام شماری از همسخنان پرسیده بودند که چرا در مورد
این یا آن شخص و یا دوره و موره چ ربی نه میگویم .در پاسخ به این هموطنان باید بنویسم که هر گپ
را هر بار نه میتوان تا جنگ میان هابیل و قابیل پیگ ربی کرد .البته برریس کیل و نقد تاری خ معاض و ن رب
دوره های جدا گانه آن امر ضوری است -و من به سهم خود و در حد توان این کار را انجام داده ام ...
مهربای بفرمایید و به این لینک مراجعه کنید :
بحت در نقد از حزب دیموکراتیک خلق افغانستان
و یا هم به این لینک:
«تاریخ همه ما را محکوم کرده است»
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ی
افغای
«حکومت موقت» طرح استعماری «رند»است و نه نسخه
طرح «حکومت موقت» -و نسخه های
مشابه به آن -گپ کنار ر
رفی کیس از
قدرت نیست ،بل در واقع کشیدن خط
بطالن بر قانون اسایس نافذه کشور و
نظام سیایس و دولت برخاسته از آن و
سقوط به نقطهصفری و یا پرتگایه است
که از آن جا درب دوزخ نابودی باز شده
میتواند -نابودی آور تر از آن چه که پس
از  ۸ثور تجربه شد.
من به آن آقای که خودش را عقل کل و آخرین مرجع حقیقت تصور میکند و میگوید راه حل دیگری
جز حکومت موقت و یا چ ربی شبیه آن وجود نه دارد ،میگویم :اگر چ ربی در ذهن شما وجود نه دارد ،
ً
به این معنا نیست که اصال وجود نه دارد .بفرمایید من هیچ مدان در باره عواقب و پیامد های فاجعه
آور پ ربوی از «طرح استعماری رند» ،میتوانم یک کورس مجای برای تان دایر کنم و ن رب چند طرج ارایه
نمایم که بدون کشیدن خط بطالن بر قانون اسایس و قرار دادن کشور در رساشیب یک فاجعه دیگر،
راه را برای تفاهم و توافق سیایس با طالبان باز کند .
+
تنها کاق است تا یک روز از دوره تنظیم ساالری و جنگ ساالری را به یاد بیاوریم؛ تنها کاق است یک روز
طالت را به یاد بیاوریم تا مصم شویم که نه باید با پای خود به سوی دوزخ
از زنده یك زیر حاکمیت رژیم ر
برویم؛ تا مصمم شویم که نه باید به هیچ کیس اجا زه داد تا ما را به دوزخ براند.
«آزموده را آزمودن خطاست» -به م رباث داران فاجعه های گذشته نه باید اعتماد کرد؛ به آنان نه باید
فرصت داد؛ تا فرصت داریم باید صدای خود را علیه همچو طرح های خطرناک و ویرانگر بلند کنیم .
اگر اجازه بدهیم تا از ع ری سوراخ بار دیگر گزیده شویم این دیگر تقص رب خود ما خواهد بود...
+
نسخه استعماری «رند» و طرح افغای صلح و نقد ها روی آن
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چند نکته د رمورد ی ی
رفی ترامپ و آمدن بایدن
از گفته ها که بگذریم ،کردار دونالد
ترامپ ن رب در تمام مدت ریاست
جمهوری اش غ ربعادی و مملو از
خود شیفته یك مفرط بود .عدم
پذیرش نتایج انتخابات و به
خصوص آخرین سخبای اش که در
آن هواداران خود را برای هجوم بر
کانگرس تحریک و تشویق کرد ،دیگر
حتا برای اعضای جمهوریخواه
کانگرس چه که برای معاونش مایک پنس هم پذیرفتت نه بود.
غری و حتا خود ایاالت
گفتار و کردار ترامپ  ،از نظر معیارها و محک های دیموکرایس های اروپای ر
متحده ن رب نابخردانه ،غ رب مسووالنه و مضحک ارزی رای شده میتواند .
و اما ،با وجود آن چه گفته آمد ،تمسخر و طعنه رژیم های توتالیتار و استبدادی و زمامداران خودکامه
و هواداران شان ،بر انتخابات و دیموکرایس امریکا ،در واقع تف های غلیظ رسباال است؛ زیرا دیدیم که
ترامپ به رغم همه تپ و تالش نه توانست نتایج انتخابات را نادیده گذاشته و به حکمرای ادامه بدهد-
ر
قضای که از برکت وی به کریس های محاکم ای ر
الت و فدرال تکیه زدند،قانون را به نفع او زیر پا
چون نه
ر
حزی اش.
کردند و نه اعضای جمهوریخواه کانگرس و پارلمان های ایالت و نه گورنر های هم ر
در حال که میدانیم اوضاع و قواعد قدرت در کشورهای دارای نظام های توتالیتار و استبدادی چه گونه
است .
البته این پرسش ر
باق میماند که چرا و چه گونه کار به ترامپ و ترامپات ربم رسید...
این پرسش نب ر
مخری را که موجب
باق میماند که آیا امریکا خواهد توانست گرایش های افرایط و
ر
ر
فرازآمدن ترامپ و باز تا رسحد یورش بر کانگرس گردید ،به حاشیه رانده و باالخره بر آن ها پ ربوز گردد و
یا خ رب ...
ً
طبعا این امریکاییان اند که مس رب ر
کشت رسنوشت خود را تع ری خواهند کرد .
خوب
ر
خارج
و اما،ما ضف نظر از این که در مورد نظام اقتصادی ،اجتماع و سیایس و سیاست داخیل و
امریکا چه نظری داشته باشیم ،این را نه میتوانیم انکار بکنیم که گرچه تناسب قدرت در سطح جهای رو
گبین قدرت جهای به شمار مبود  .ی ر
به دگرگوی است؛ ول با آن هم امریکا هنوز بزر ر
ثبای و تبارز
ر
ر
افراطگرای در امریکا نه تنها به نفع جهان نیست ،بل میتواند برای همه جهان بسیار خطرناک باشد .از
این جهت انتقال مسالمت آم رب قدرت به بایدن هم به خ رب امریکا بود و هم به خ رب جهان .و اما ،با توجه
به این که اوبامای جوان و با انرژی و ویزیونر ن رب نه توانست کارهای بسیار بزریك بکند ،از بایدن پ رب هم
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------433

نه میتوان توقع داشت تا در حل مسایل معجزه کند .هم ری قدر که بایدن شکست و ریخت های دوره
ترامپ را ترمیم کند و برج نارضای رت های برحق مردم امریکا را رفع کرده و در سیاست جهای در راستای
ایفای تعهدات امریکا مسووالنه عمل کند ،باز هم غنیمت خواهد بود .
ً
خوب ،برای ما افغان ها طبعا پرسش اول به ارتباط رییس جمهور نو امریکا این است که حکومت وی
ر
چه سی ر
منطف نیست تا تصور کرد که او
است را در قبال افغانستان دنبال خواهد کرد .به باور من ،هیچ
به سیاست دوران جورج بوش برگردد .همچنان چندان معقول به نظر نه م ربسد تا تصور کرد که او مانند
ترامپ خود محور عمل خواهد کرد .خوب بایدن در گذشته گپ های در مورد افغانستان گفته که نه
چندان معقول بوده اند و نه هم درست .و اما،این را ن رب میدانیم که بایدن سیاستمدار نهاد محور است.
ً
ً
ر
کاست های خود غلبه کند .احتماال
همچنان او اکبا این توانای را از خود متبارز ساخته تا بر اشتباهات و
نه در روزهای نزدیک ،بل در چند هفته و حد اکب یگ دو ماه آینده مس رب سیاست اداره بایدن در قبال
افغانستان روشن خواهد شد .و اما ،ولو این سیاست مبتت بر تعدیالت معقول در سیاست قبیل ن رب
خارج رهای یابد.
ر
باشد ،باز هم افغانستان باید در مس ربی حرکت نماید که از اعتیاد به کومک های
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سفر هیات طالبان به طهران*
رهبی مال برادر به دعوت رسیم
هیات طالبان به ر
دولت ایران ،به این کشور سفر کردهاست .وزارت امور
خب را تایید کرده و گفته که این هیات
خارجهایران این ر
با مقامهای ایران از جمله وزیر امور خارجه و نماینده
ویژه ایران در امور افغانستان دیدارهای خواهد
داشت.
وزارت خارجه افغانستان با ر
نش اعالمیهی گفته که از
سفر هیأت طالبان به ایران آگایه دارد و ایران در مورد
سفر هیأت طالبان ،افغانستان را مطلع کرده بود و "در
ً
این مورد نظریات دولت افغانستان را قبال مطالبه و دریافت کرده است ".
حدود یک ماه پیش ،جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران در در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفته بود که
این کشور طالبان را هنوز یک گروه "تروری ر
ست" یمداند.
+
رادیو ری ری یس و برج رسانه های دیگر هم در گزارش ها و تبرصه ها چنان مینمایند که گویا در این سفر
خ رب های نهفته است.
ً
ر
شوریس مسلح ضد دولت ایران و حتا مثال
حاال من یم پرسم اگر افغانستان از هیات سیایس یک گروه
رهبی ولیعهد ایران رضا شاه پهلوی دعوت کند،
رهبی گروه سیایس غ رب مسلح مثل شورای میل ایران به ر
ر
آن وقت واکنش ایران چه خواهد بود؟!...
میگویید ناگزیری ها را باید مدنظر بگ ربیم؛ خوب من هم نه میگویم مد نظر نه گ ربیم؛ و اما ،با این ذلت
نه باید عادت بکنیم ،بل باید بکوشیم هر چه زودتر از ررساییط که چن ری ما را خوار و ذلیل ساخته رهای
یابیم...
خدایا بده ما را شعور و همت آن چنان
که به لرز درآیند از پنجاب تا به طهران دشمنان
+
* برای بیان همخوای مهمان و م رببان تهران را با همان سبک قدیم طهران نوشته ام
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تکرار طرح توطیه در ماسکو
حرق که عباس ستانکزی در ماسکو گفت،
گت است که در پایان دهههشتاد و آغاز
همان ی
دهه نود آی اس آی بر زبان احزاب و تنظیم
های جهادی کاشته بود :نجیب هللا سد راه
صلح است و باید از قدرت کنار برود ...
حال اگر ما از تجربه پس از  ۸ثور  ۱۹۹۲هوشیار شده ایم باید اجازه نه دهیم تا فاجعه بار دیگر تکرار
ر
منطف هم شاید نه تواند ما
گردد .و اگر از تجربه درس نه گرفته باشیم در این صورت یک هزار تحلیل
را از خواب بیدار کند:
هرکه نامخت ازگذشت روزگار
ن یب ناموزد ز هیچ آموزگار
+
طرح «حکومت موقت»« ،حکومت انتقال»«،اداره رسپرست» و «حکومت رسپرست» و امثالهم در
واقع چ ربی نیست جزکشیدن خط بطالن بر قانون اسایس نافذه کشور و نظام سیایس و دولت برخاسته
از آن و برگردانیدن افغانستان به نقطهصفری است که از آن جا درب افتادن به پرتگاه بحران عمی ر
قب و
ر
خطرناکب باز شده میتواند.
این چن ری طرح ها در واقع چ ربی نیست جز کودتا علیه قانون اسایس و نظام برخاسته از آن .در ررسایط
افغانستان هیچ نوع کودتای-چه سیایس و چه نظایم -نه تنها چانس پ ربوزی نه دارد ،بل خوایه نه خوایه
ر
فروپایس و هرج و مرج کامل و تبایه آور خواهد انجامید .
به
رییس جمهور و معاونانش و سایر اراک ری دولت که به رعایت و پاسداری از قانون اسایس سوگند خورده
اند ،نه میتوانند روی این سوگند پا بگذارند .و اگر بالفرض این کار را بکنند -که میتوان آن را خیانت-
ر
دولت و فرماندهان و افشان و رسبازان قوای
تعریف کرد ،در آن صورت از سایر مقامات و کارمندان
مسلح انتظار داشت که به سوگند خود وفادار بمانند؟!
ر
وقت قانون نه باشد -آن هم در ررسایط کشوری مانند افغانستان -در واقع نهاد بیطرق که از تصادم مزاج
ها جلوگ ربی کند از ب ری خواهد رفت و روابط هابییل -قابییل ( )۱که به خشونت و نابودی منجر میشود
حاکم خوهد گشت .و در سال  ۱۹۹۲دیدیم که مجاهدین به رغم سوگند به قرآن آن هم در مقدس ترین
مکان برای مسلمانان نه توانستند از تکرار اندر تکرار برخورد هابییل -قابییل با هم جلوگ ربی کنند -از جمله
ر
ساخی مناسبات میان گروه های سیایس مختلف .
به دلیل نه بود نهاد بیطرف قانون برای بالواسطه
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اگر طالبان نه در حرف ،بل در واقع خواستار راه حل مسالمت آم رب باشند ،در این صورت هم اجندا و
هم شکل و شیوه مذاکرات ب ری االفغای طوری تنظیم شده میتواند که از یک سو حرمت قانون اسایس
و نظام برخاسته از آن نه به حیث یک موضوع حیثی رت ،بل به خاطر منافع و مصالح علیای میل حفظ
گردد و در ع ری زمان برای طالبان ن رب پذیرفتت شود .برای این کار هم فورمات های مناسب و تجربه
شده افغای وجود دارند و هم فورمات های تجربه شده مدرن و هم میتوان ترکیب کارآ از هر دو فورمات
را شکل داد .همچنان باز هم در صورت دستی رای به یک توافقنامهصلح واقیع و کارا میتوان تطبیق آن را
در چهارچوب رعایت قانون انجام داد -طوری که یک عبور نرم ،سالم ،منظم و هر چه ری خطر تر از
خبت معنای نهفته در این
حالت نامطلوب کنوی به یک حالت مطلوب را میش بسازد .باور دارم اهل ر
پیشنهاد را میدانند .و باید دانست که این جا گپ روی رارسف غت و ررسف و مرف غت نیست -گپ
روی ریاست جمهوری به حیث نهاد است  .و همچنان گپ روی این این نیست که قانون اسایس کتاب
آسمای غ رب قابل تعدیل باشد -نه خ رب؛ این جا گپ روی نهادی است که مناسبات میان ن ربوها گروه
های گوناگون و دارای یک عالم اختالف را از حالت هابییل -قابییل چهره به چهره که منتج به برخورد
مزاج ها و تالش برای حذف فزیگ متقابل میشود ،به حالت متمدن بالواسطه که زیست مسالمت آم رب
را تضم ری میکند ،مبدل میسازد .البته که قانون اسایس را میتوان تعدیل کرد و اما ،چنان که میکان ربم آن
در خود قانون اسایس مشخص شده است.
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ی
ی
گفتت
رحمای و چند
چند پرسش از آقای
این طرح حکومت موقت را از کجا و از یكدریافت کرده اید؟!
ر
اقدامای را
آن چه در مورد این طرح گفتید وکه اعالم کردید ،چه زمان توسط ولیس جرگه
مورد بحث قرارگرفته و تصویب شده است؟!
اگر اقدامات اعالم شده توسط شما توسطولیس جرگه تصویب نه شده است ،آن چه
گفتید کجایش مطابق به  ۲۲فقره ماده ۱۳
اصول وظایف داخیل ولیس جرگه است که
وظایف و صالحیت های رییس ولیس جرگه را
تع ریی و مشخص ساخته است؟!
رییس ولیس جرگه نه میتواند به بهانهاین که این طرح از سوی کدام کس و مرجیع برایش به صورت
سبده نه شده ،بل به صورت شخیص برایش داده شده ،از دادن پاسخ خودداری بورزد .خوب
رسیم ی
ً
گ ربیم شخیص برای شما داده شده بود ،حاال که شما به حیث رییس ولیس جرگه رسما در موردش سخن
گفتید و بر پایه آن میخواهید کارهای انجام دهید ،باید مرجعش را ن رب معرق کنید.
دوم ،به آقای رحمای باید نوع و حدود و ثغور وظایف و صالحیت هایش تفهیم شود -به خصوص این
رهبی ولیس جرگه حق اتخاذ هیچ تصمییم را از نام ولیس جرگه نه
که او و حتا او به اضافه تمام هیات ر
دارند .وظایف و صالحیت های رییس ولیس جرگه در ماده س ربدهم اصول وظایف داخیل ولیس جرگه
مشخص شده است -خارج از آن وی هیچ صالحیت دیگری نه دارد .وظایف و صالحیت های ولیس
جرگه ن رب در قانون اسایس درج است و خارج از آن حتا با وفاق کامل ن رب ولیس جرگه نه میتواند تصمییم
اتخاذ کند.
و در فرجام ،نه باید اجازه داد تا دشمن آب را گل آلود ساخته و مایه مراد خود بگ ربد و یا کسای از درون
ر
خوشخدمت را برای دشمن انجام بدهند .البته بدتر از آن را هم نه باید اجازه داد تا نظام
نظام این
جمهوری را به بیماری کانیبال ربم(خودخوری) سیایس مبتال بسازند.
+
آفرین به خانم مریم سما که با ضاحت و شهامت به حیث نماینده واقیع مردم و از موضع دفاع از منافع
و مصالح علیای میل امروز آقای رحمای را مورد پرسش قرار داد .
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آن چه که آقای رحمای در پاسخ به خام مریم سما گفت ،نشان یم دهد که او در واقع حاض نیست به
پرسش های ایجاد شده نزد مردم پاسخ بگوید -و این پرسش های خلق شده را بی ر
شب و بسیار بسیار
جدی تر میسازد.
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کاهش خشونت گپ ری معنا است
هیچ معیار و محک مورد پذیرش عمویم
نه میتوان برای کاهش خشونت یافت .
میگویید روزانه هزار تن را نه کشید ،بلتنها صد تن را میتوانید بکشید؟!...
میگویید این گونه نه کشید؛ و اما ،آنگونه میتوانید بکشید؟!...
میگویید اینان را نه کشید و آنان رامیتوانید بکشید؟!...
میگویید این جا نه کشید  ،آن جا میتوانید بکشید؟!...ر
ر
کشی است -چه انسان را با سنگ بکشید ،چه با کارد ،چه با گلوله و چه با بمب .
کشی،
برای انسای که کشته شود ،برای کودیك که پدریا مادرش را بکشند ،برای مادر و پدری که فرزندش را
بکشند ،برای کیس که همشش را بکشند ،برای کیس که برادر و یا خواهرش را بکشند ،کاهش خشونت
را چه گونه میتوان تعریف کرد؟ !....
برای کیس که در اثر ترور و یا جنگ معلول شود ،کاهش خشونت را چه گونه میتوان تعریف کرد؟ !....
طالبان باید خشونت را ترک کنند -یگ و خلص .تکیه بر زور برای رسیدن به قدرت و یا هم ماندن در قدرت باید نف شود -از سوی تمام جوانب . -رسیدن به قدرت ،اعمال قدرت و تعویض قدرت باید به اراده مردم و از مجرای قانون صورت بگ ربد.
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در پاسخ به گفته های امروز جناب آقای گلبدین حکمتیار
در پاسخ به گفته های امروز جناب آقای گلبدین«حکمتیار» با ی
احبام تام به خدمت ایشان باید
گفت که جر*!...
+
آقای «حکمتیار»،
اگر این نظام و این دولت و این حکومت ر
مشوع
نیست ،چرا به آن تسلیم گردیده و معاشخورش
شدید؟!
اگر این نظام ر
مشوعیت نه داشت چرا خود را نامزد
ریاست جمهوری ساختید؟!
خوب این که م ربان آرای ریخته شده به نام شما در
صندوق ها بسیار اندک بود و در نتیجه آن به یک سیاستمدار وغ ربه مبدل شدید ،این که دیگر تقص رب
نظام نیست .
آقای «حکمتیار» ،یک بار چشم باز کنید و به چهار طرف تان ببینید – مگر نه این است که شما حتا
نه توانستید حزب تان را جمع نگهدارید و در نتیجه خودخوایه های مداوم تان پیوسته ناکام شده و
حال با «حوض» تان تنها مانده اید؟!...
++
*میگویند یگ از وزرای فواید عامه -که فکاهیات زیادی در موردش وجود داشت -با طمطراق و تندی
مکتوی نوشته بود به ریاست تصدی ساختمای بنای .رییس آن تصدی که عالوه از
و شد و مد بسیار
ر
تخصص و تجربه در ساحهکار خود ،کاکه یك هم داشت به آن مکتوب چن ری پاسخ داده بود:
به مقام ر
محبم وزارت فواید عامه ،
در پاسخ به مکتوب شماره  ...مورخ  ...تان با کمال ر
احبام نگاشته میشود که جرت!...
دیپلوم انجین رب ع  .ق .
رییس تصدی ساختمای بنای
و آن وزیر هیچ چاره ی نه داشت جز این که جرت را قورت کند و صدای خود را هم نه کشد.
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این ررسمساری را تا چه وقت و تا به کجا باید برد؟!
در چند روز گذشته رسانه ها پر بودند از گپ ها در مورد خروج قوای شوروی و شکست شوروی و...
و اما بشنوید که همان روسیه شکست خورده امروز در چه موقعی رت است و چه میگوید.
در کلیپ ببینید این گوزپوشیسه و گوزپدی یت را که نام و هویت شان در اثر رویس سازی مسخ شده با چه
دبدبه ی نشسته اند و در مورد رسنوشت ما سخن میگویند...
من سخنان زام رب کبولوف را شنیدم و به حیث افغان سخت احساس ررسمساری و رسافگنده یك کردم که
رسنوشت کشور و جامعه ما به چنی روزی افتاده است .البته یاد ما نه رود که گپ های ر
مسب خلیلزاد
ر
نب ر
ر
بهب از گفته های کبولوف نه بودند .و باز از یاد ما نه رود که در این رسمساری و رسافگنده یك همه
ر
طالت و از عالیم گرفته تا جاهیل و از شخ کله ها گرفته تا پ ربوان
چت گرفته تا جهادی و ر
ررسیکیم – از ی
حزب باد...
از طالبان باید پرسید که آیا مگر این موجب ررسمساری نیست که میخواهند تا با تکیه بر امریکا و روس
ر
چرببی در قدرت به دست بیاورند؟!
و پاکستان و ایران ،سهم
این گروه های اپوزسیون قانوی حکومت که به گفته زام رب کبولوف میخواهند مذاکرات به ماسکو منتقل
شود ،مگر همان های نیستند که یک بار قدرت را از ماسکو گدای کرده و در چند روز اخ رب هم در مورد
شکست شوروی سخنباد (بر سبیل خاکباد) به راه انداخته بودند و باز این ها همان های نیستند که به
پ ربوی از طرح ماموران ترامپ از حکومت موقت سخن میگفتند؟!
به باور من برای رهای از این ررسمساری باید همه ما آن را با چشم باز ببینیم  ،با ذهن باز درک نماییم و
شهامت ر
اعباف به آن را در خود رساغ کنیم – شاید پس از آن بتوانیم تا به یاری همدیگر ،کمر همت
برای رهای از این ررسمساری را ببندیم.
خوب هیچ عاقیل این را نه میتواند نه پذیرد که قدرتهای منطقه ی و جهای از غم ما نه مرده اند و گفتار
و کردار ظاهری شان در رابطه به افغانستان به هر گونه ی که باشد ،در اصل در یی تام ری منافع خود
شان اند -ولو این به قیمت قربای کردن افغان ها تا آخرین فرد ن رب باشد .
+
ً
حال پرسش این است که با آن چه گفته آمد آیا ر
بهب نیست تا مذاکرات ب ری االفغای را واقعا ب ری االفغای
ساخت و بدون هرگونه مداخله ر
خارج آن را در کابل ،قندهار ،مزار ررسیف و یا هم یک مکان دیگر در
داخل افغانستان به پیش برد؟!...
این نکات و پرسش ها را باید نخست با خود خوب بکاویم و سپس آن ها را هم در برابر طالبان قرار دهیم
و هم در برابر حکومت و هم در برابر گروه های سیایس و هم در برابر جامعه مدی...
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چند پرسش از جناب مارشال دوستم
جناب مارشال شما در حال حاض یک نظایمبرحال هستید و یا متقاعد؟!
اگر نظایم متقاعد هستید ،چه وقت به تقاعدسوق شده اید؟!
آیا یک نظایم برحال آن هم نظایم بلند رتبهرهب یک حزب سیایس و یا حتا
برحال میتواند ر
عضو ساده یک حزب سیایس باشد؟!
آیا یک نظایم و آن هم نظایم بلند رتبه حق داردرهب قویم ،سخن بگوید؟!
به حیث یک ر
اگر شما نظایم متقاعد هستید ،پس انجامرهب حزب سیایس در یونفورم نظایم آن هم یونفورم
مصاحبه آن هم روی مسایل سیایس و باز به حیث ر
باالترین رتبهنظایم ،از نظر شما مجاز است و یا چه طور؟!
+
خوب این روشن است که در نظام های دیموکرایس نظامیان نه میتوانند عضو حزب سیایس باشند و به
فعالیت سیایس مبادرت بورزند -این نکته در قانون اسایس افغانستان ن رب درج است .قانون تشکیل
احزاب بر اساس قویم را ن رب مجاز نه میشمارد .این که استفاده از یونیفورم نظایم ایجابات خاص خود را
دارد ،ن رب نکتهبیج روشن است .
++
قانون اسایس افغانستان
مادۀ یکصد و پنجاه و سوم:
قضات ،څارنواالن ،صاحب منصبان قوای مسلح و پولیس و منسوب ری امنی ت مل ی ،در مدت تصدی
وظی فه نیم توانند در احزاب سیایس عضویت داشته باشند.
مادۀ یس و پنجم؛ فقره پایای:
تاسیس و فعالیت حزب برمبنای قومیت ،سمت ،زبان و مذهب فقیه جواز نه دارد.
+++
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خوب من در این جا در مورد گفته های جناب دوستم ابراز نظر نه میکنم .از همسخنان عزیز ن رب
خواهشمندم تا اگر چ ربی مینویسند ،تنها در مورد نکات مندرج در این یادداشت باشد و آن هم با زبان
شایسته و بایسته.
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 ۴مارچ ۲۰۲۱

ٔ
یک بار دیگر در بارهخدمت و خیانت
آن عده سیاسیون افغانستان که در زیر ر
چب این
نظام زنده یك مینمایند و اما اصل ر
البام عمیل
نسبت به قانون اسایس را زیر پا میکنند ،در
حقیقت تنها به نظام ی که به رسنوشت میل
خیانت میورزند .
باید این را دانست که کودتا در برابر قانون
اسایس -ولو این کودتا در شکل سیایس و پوشیده
ر
فروپایس نظام منتیه شده نه میتواند .
باشد -در ررسایط افغانستان به چ ربی جز
تدارک « »۹ثور تنها خیانت به جمهورت ی که خیانت به رسنوشت افغانستان است .
ر
خارج حتا با
تصمیم در مورد نظام و دولت و حکومت حق مسلم خود افغان ها است و هیچ کشوری
انگشت کوچک هم حق مداخله در آن را نه دارد ،چه رسد به طراج آن .
ً
ر
ر
فروپایس نظام و سوق افغانستان به سوی
صوری که طالبان واقعا خواهان صلح باشند و هدف شان
در
رساشیب بحران تبایه آور تازه نه باشد ،در آن صورت باید ضف نظر از هر گونه مالحظات نظری ،به
ر
البام عمیل در برابر قانون اسایس و داوری مردم تن دهند.
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 ۷مارچ ۲۰۲۱

ٔ
ی
افغای
یک پاسخ سچه
ٔ
ی
آنتوی بلینک ی
ی وزیر امور خارجه امریکا،
به آقای

رهبی افغانستان
آقای بلینک ری ،شما به ر
رهبان یک کشور مستقل
به حیث
ر
ر
ر
دوست که با آن پیمان های سبات ربیک و
امنی رت دارید ،نامه نوشته اید و یا غ رب از
آن؟!...
آقای بلینک ری ،اگر افغانستان کشور
مستقل است و اگر افغان ها حق دارند به حیث مردم یک کشور مستقل در مورد رسنوشت خود
مستقالنه تصمیم بگ ربند ،در این صورت بر چه اسایس نماینده شما در مورد آینده افغانستان طرح و
ً
نقشه ارایه میکند و شما در این راستا علنا نامه مینویسید و سیع میورزید تا افغان ها را وادار به پذیرش
این طرح وی بسازید؟!...
ً
آقای بلینک ری ،شما لطفا به دوسیه های پیشینه سیاست ها و درگ ربی های ایاالت متحده امریکا در
قضایای افغانستان بنگرید .و بنگرید که چند بار ایاالت متحده امریکا در مورد افغانستان «اشتباه» چه
ً
ر
رهبان افغان اشاره کرده اید.
که «خطا» و حتا بیشب از آن کرده است .شما مثال به خطای دهه  ۱۹۹۰ر
رهبان
اگر یک بار لطف کرده و کیم جستجو کنید در خواهید یافت که ایاالت متحده امریکا ،خود ر
تنظیم های جهادی را تشویق میکرد تا از پذیرش طرح پیشنهادی مصالحه میل رییس جمهور آن وقت
افغانستان خودداری بورزد .همچنان در اثر فشار وزارت امور خارجه امریکا بود که ابتکار وییل برانت در
آن وقت برای برگزاری یک همایش ب ری االفغای در برل ری ،متوقف ساخته شد .در چند دسته یك های
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کنوی آن سیاسیون افغان که در زیر ر
چب نظام جمهوریت قرار دارند ،دست های ب ربوی و از جمله دست
های ن ربومند مربوط به کشور شما دخیل اند .
ً
در مورد گذشته هزار و یک گپ دیگر وجود دارد که اشاره به آن ها برای شما اصال مطلوب نه خواهد
ً .
مثال آیا در آوردن جهادیست های عرب به افغانستان مگر ایاالت متحدهامریکا دست نه داشت؟!
بود
ً
ر
و بسا مسایل در دوره پسا طالبای  -مثال راه نه دادن طالبان به کنفرانس بن و بسی راه بر مال عمر برای
ر
انداخی طالبان به دامن پاکستان،
بیعت به حامد کرزی رییس اداره موقت منتخب درکنفرانس اول بن و
عدم توجه به تبارز دوباره طالبان در پاکستان و تالش آی اس آی برای استفاده از آنان به حیث ابراز
جنگ نی ر
ابت و  ....و  ....و...
ر
ساخی
جناب بلینک ری ،این اشتباه است اگر شما تصور کرده باشید که این نامه شما و به خصوص علت
آن نقش ر
مثبت در روند صلح ایفا خواهد کرد .امریکا در افغانستان دشمن کم نه دارد .این نامه تان حتا
یگ از این دشمنان را به دوست تبدیل کرده نه خواهد توانست؛ و اما ،بدون شک آنای را که به ایاالت
متحده امریکا به چشم دوست مینگریستند ،ناگزیر خواهد ساخت تا در این مورد دوباره بیندیشند .
در پایان از شما کم از کم از یک بابت باید تشکر کرد -تشکر از این که با این نامه تان یک سند رسیم ارایه
کرده اید .آینده گان در مورد سیاست امریکا در قبال افغانستان در این مقطع از جمله با مراجعه به این
نامه داوری خواهند کرد .این نامه سند ثبوت مداخله کشور شما در امور داخیل یک کشور مستقل است
– کشوری که ایاالت متحده امریکا با آن پیمان ر
سبات ر ربیک و پیمان امنی رت دارد .
مردم افغانستان خواهان پایان فوری جنگ و تام ری صلح پایدار اند .برای دیگران جنگ و صلح در
افغانستان بازی برای تام ری منافع شان است .و اما ،مساله جنگ و صلح برای افغان ها مساله زجر و بیم
و مرگ و یا زنده یك در رستگاری و صلح و رسبلندی است.
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 ۱۳مارچ ۲۰۲۱

«قب» باید «قیام» کنیم
پیش از افتادن در ر

هدف من از «قیام» در این جا توسل به خشونت ،برپاکردن شورش و یا هم چپه کردن کیس نیست-
بل شناخت ناتوای های است که آن ها را در ما ترزیق و تلقی کرده اند و ر
بسی کمر همت برای غلبه بر
ر
آن ها است :
در ما احساس عزت نفس و باور و اطمینان و اتکا به خود را کشته اند و احساس بیچاره یك و ناتوای ودستنگری را تلق ری کرده اند؛
در ما احساس اتحاد و همبسته یك میل را کشته و تخم تفرقه را کاشته و ما را دچار بیماریخودخوری(کانیبال ربم) ساخته اند.
در ما خردورزی ،دورنگری و تدب رب را کشته اند ...هدف من از «قیام» آن است تا این ناتوای ها و بیماری های خود بشناسیم و در برابر آن ها قد راست
کرده و برای غلبه بر آن ها کمر همت ببندیم:
ر
صغاری که به ما تلق ری کرده اند ،خود را رهای ببخشیم؛
ناتوانت و
گت ،
ر
ما باید از احساس بیچاره رما باید روحیه همبسته یك و اتحاد میل را در خود احیا کنیم و تفرقه را از ریشه برکنیم؛ما باید عزت نفس و باور و اتکا بر خود را به حیث یک کشور و یک ملت در خویش احیا کنیم؛ما باید بر تعصب ،تفرقه و تقابلهای مخرب غلبه نموده ،اصل ارجحیت منافع و مصالح میل را بر هرر
مشبک ،به تفاهم،
حزی و گرویه بپذیریم و بر پایهی منافع و مصالح
گونه منفعت و مصلحت
ر
همسوی ،همبستهیك و اتحاد میل برسیم؛
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سبات ربیک ،دید ر
سبات ربیک باید دارای تفکر ر
ما باید درک کنیم که برای دستیای به اهداف رسبات ر ربیک،
ر
ر
ر
سبات ربیک و حوصلهی ر
برنامهی ر
ر
سبات ربیک باشیم.
ر
البته که غلبه بر موانع و دشواریهای موجود و رسیدن به آیندهی مطلوب ممکن کار سادهی نیست .و
اما اگر چنان که گفته شد «قیام» کنیم ،در این صورت توان آن را کسب خواهیم کرد تا گام به گام به
رسمبل مقصود نزدیکتر شویم.
در برههی حساس کنوی این بسیار مهم است تا ما همه و از جمله اپوزسیون سیایس درک نماییم که
تضعیف حکومت به معنای تضعیف نظام است .این بسیار مهم است تا حکومت  ،اپوزسیون سیایس
آن و جامعهمدی در مورد روند مذاکرات همسو و یکدست عمل نمایند .
ما باید این را بدانیم که چندپارچه یك و تقابل در درون نظام به ارتباط روند مذاکرات صلح  ،میتواند رقب
نظام را بکند .ذهنیت عامه باید در این مورد حساسیت بسیار باال از خود نشان بدهد و روشن بسازد هر
کیس که این اصل بنیادی را زیر پا کند ،حکم تجرید و مرگ سیایس خودش را صادر خواهد کرد .
ما باید درک کنیم که رسنوشت ما به حیث یک کشور و یک ملت ر
ر
مشبک است.
کشت رسنوشت ما به
رسمبل مقصود نه خواهد رسید اگر در ررسایط حساس کنوی مسایل دیگر مانع از تفاهم و همکاری ما
ر
کشت رسنوشت میل ما به رسمبل مقصود شود.
در امر رسانیدن
طالبان هم باید از خطای مجاهدین که پیشنهاد مذاکره و مصالحهی میل دکتور نجیب هللا را رد کرده و
عبت بگ ربند .این را که « ۸ثور» چه گونه به وجود آورده
خواستند قدرت را از کرمل ری گدای کنند ،درس ر
شد و نتایج و پیامدهای فاجعه آن چه بود ،همه یمدانیم .واقعیت افغانستان کنوی چن ری است که «۹
ثور» نب نه تنها به چب ر
بهب از نتایج و پیامد های «۸ثور» نه خواهد انجامید ،بل میتواند به فاجعهبه
ر
ر
مراتب بدتر منتیه گردد .
واقعیت این است که حکومت دکتور نجیب هللا پس از خروج قوای شوروی سقوط نه کرد -بل در اثر
«ی» کرمل ری سقوط داده شد .رتب توطیه رویس بود و دسته آن «خودی »...
اجرای پالن ر
نظام کنوی قابلیت بقا را دارد ،ر
مشوط بر این که منابع حد اقل کاق را برای بقای مثمر در اختیار داشته
باشد -منظورم در این جا تنها منابع مال نیست ،بل بیش از همه و پیش از همه اراده ما برای عبور
پبوزمندانه از بحران و رسیدن به آیندهی ر
بهب است .دیدگاه خود را در این مورد که چن ری عبوری چه
ر
گونه میتواند صورت بگ ربد ،در نوبت دیگر خواهم نوشت.
برای «قیام» فرصت زیادی نه داریم .ما باید هر چه زودتر این کار را بکنیم -در غ رب آن ممکن است در
هم ری کنفرانس ماسکو مقدمات را فراهم کنند و در کنفرانس استانبول مراسم تکف ری و تدف ری ما را انجام
بدهند .
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 ۱۷مارچ ۲۰۲۱

ر
خویس رفتند تا در سایه اش
با

بنشینند ()۱

سفر حقارتبار به روسیه؛ نامه سفارت
افغانستان در مسکو چه چ ربی را فاش
یمکند؟
سید طیب جواد ،سف رب افغانستان در
روسیه ،با ارسال نامهای به وزارت خارجه
کشور ،جزئیات برنامه سفر هیات
افغانستان به مسکو را توضیح داده
است.
این نامه دارای شش بخش است که
نکات جالب و درخور تامل بسیاری را درباره این سفر فاش یمکند.
یکم :آمادهیك برای سفر
نشست مسکو برای یک روز در هژدهم مارچ ( ۲۸حوت) تنظیم شده است.
اعضای هیات افغانستان برای ررسکت در این نشست باید آزمایش کرونا بدهند و نتایج آن را هنگام سفر
با خود داشته باشند.
سفارت افغانستان گفته است که ر
بهب است این هیات یک روز پیشتر از برگزاری نشست وارد مسکو
شود.
دوم :سناریوی نشست
سفارت افغانستان در نامه پانزدهم حوت خود به وزارت خارجه کشور ،گفته است که این سفارت تا
کنون معلومات «رسیم و مشخیص» در مورد سناریوی نشست دریافت نکرده است.
این سفارت اما افزوده است که طبق معلومات «شخیص و ابتدای» ،نشست ترویکای توسعهیافته
(امریکا ،روسیه و چ ری بر عالوه پاکستان) راس ساعت  ۹:۰۰صبح آغاز یمشود و تا حدود ساعت ۱۱:۰۰
قبل از ظهر ادامه خواهد یافت.
در راس ساعت  ۱۱:۰۰از نماینده قطر به عنوان «مهمان ویژه» دعوت یمشود که به نشست این چهار
کشور بپیوندد.
طبق معلومات ابتدای سفارت افغانستان ،هیات افغان نزدیک ظهر  ۲۸حوت وارد جلسه یمشود.
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بعد از آن رسیك الوروف ،وزیر خارجه روسیه یک سخبای اسقبالیه ایراد یمکند و برای  ۱۵تا  ۲۰دقیقه
با مدعوین مصافحه غ ربرسیم خواهد داشت .به دنبال آن جلسه را ترک یمکند.
پس از آن مدعوین به ضف طعام چاشت یمروند و جلسه برای بعد از ظهر ادامه یمیابد.
سفارت افغانستان در مسکو گفته است که تا کنون صورت جلسه و موضوعات آن برای بعد از ظهر
 ۲۸حوت در اختیارش قرار داده نه شده است.
محل جلسه تاالر کنفرانس مهمانخانه رییسجمهور روسیه است.
در این تاالر ضفا به اعضای رسیم هیات افغانستان اجازه ورود داده یمشود .کسای که آنها را همرایه
یمکنند باید به هوتل برگردند.
سوم :گردانندهیك و سخبای
گرداننده جلسه ضم رب کبولوف ،نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان است.
طبق این نامه ،به نمایندهیك از هیات افغانستان (شورای عال مصالحه میل ،حکومت و رجال برجسته)
تنها یک نفر به صورت «مخترص» صحبت یمکند.
ر
صوری که عالقمند باشند ،ن رب اجازه
م ربرحمان رحمای و محمدعلم ایزدیا به نمایندهیك از شورای میل در
صحبت خواهند داشت.
سفارت افغانستان گفته است که تاکنون جزئیات موضوعات مورد بحث ،پس از پایان سخبایها ،در
اختیارش قرار نگرفته است.
چهارم :ر
تشیفات و ترانسپورت
طبق نامه سفارت افغانستان ،روسیه تنها مصارف هوتل شش عضو رجال برجسته هیات را یمپردازد.
مصارف هوتل نمایندهگان شورای عال مصالحه میل و حکومت در این هیات و همراهشان بر عهده خود
آنها است.
سفارت افغانستان گفته است که مقامات روسیه از تهیه ترانسپورت برای هیات افغانستان معذرت
خواستهاند.
سفارت گفته است که برای رفع این مشکل تنها برای رییسان هیات افغانستان که شامل رییسان هیات
حکومت ،شورای عال مصالحه و رجال برجسه یمشود ،موترهای مناسب را به کرایه گرفته که پول آن
باید توسط مدعوین پرداخت شود.
در بخش ر
تشیفات ،مقامات رویس از هیات افغانستان در میدان هوای مسکو پذیرای نیمکنند.
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رییسان این هیات از میدان هوای تا هوتل و برگشت آنها به میدان هوای تنها از سوی سف رب افغانستان
و دیپلماتهای افغان مقیم سفارت همرایه خواهند شد.
پنجم :مراسم پذیرای و مشایعت و مصارف سالون ویآی یی
سالون «ویآی یی» تنها برای رجال برجسته عضو هیات توسط کشور م رببان آماده شده است.
مصارف سالون «ویآی یی» برای آن دسته از اعضای هیات که مربوط شورای عال مصالحه میل و
حکومت هستند ،توسط خود آنها پرداخت خواهد شد.
ششم :مالقات ب ربون از نشست با مقامات رویس
سفارت افغانستان یمگوید که روسیه برایش طوری تفهیم کرده است که کل برنامه مهماننوازی این
کشور معطوف به نشست و موضوع صلح است.
روسها گفتهاند به دلیل آنکه نشست تنها برای یک روز تنظیم شده است ،از دیدار با هیات افغان،
ب ربون از این نشست ،معذرت یمخواهند.
سفارت افغانستان در روسیه از وزارت خارجه کشور خواسته است که مراتب فوق را به اطالع اعضای
هیات برساند.
قرار است یک هیات دوازده نفری به ریاست عبدهللا عبدهللا روز چهارشنبه ۲۷ ،حوت ،رهسپار روسیه
شد.
دعوتنامه این سفر قبال به صورت رسیم در اختیار ررسکتکنندهگان نشست قرار داده شده بود.
هشت صبح
 ۲۶حوت ۱۳۹۹
++
ترکیب هیات:
هیئت  ۱۲نفری که قرار است در نشست مسکو ررسکت کنند:
•
•
•
•
•
•

عبدهللا عبدهللا ،رییس شورای عال مصالحۀ میل
م ربرحمان رحمای ،رییس مجلس نمایندهگان
حامد کرزی ،رییسجمهور پیش ری
مارشال عبدالرشید دوستم ،معاون پیش ری رییسجمهور
رهب حزب اسالیم
گلبدین حکمتیار ،ر
محمدکریم خلییل ،معاون پیش ری رییسجمهور
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•
•
•
•
•
•

سیدسعادت منصور نادری ،وزیر دولت در امور صلح
محمدمعصوم استانکزی ،رییس هیئت مذاکرهکنندۀ جمهوری اسالیم
مت ری بیگ ،عضو هیئت مذاکرهکنندۀ جمهوری اسالیم
احمدنادر نادری ،عضو هیئت مذاکرهکنندۀ جمهوری اسالیم
حبیبه رس رای ،عضو هیئت مذاکرهکنندۀ جمهوری اسالیم
محمدعلم ایزدیار ،معاون مجلس سنا

منبع  :تلویزیون طلوع
+++
سب کرده ؛ گفت  :خوب است در سایه اش
( )۱به کیس گفتند در  ...ات( در آن جایت) درخت ر
مینشینم!...
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پاسخ «روشنفکر میل اندیش افغان» به «روشنفکر قوم اندیش»

پیام شما را خواندم و گفتم اگر پاسخ نه دهم ،شاید آن را ری اعتنای تصور بفرمایید .
هموطن عزیز ،به باور من مشکل عمده شما با روشنفکرای که به آنان از روی استهزا «میل اندیش
افغان» لقب داده اید ،این است که میخواهید تا به عالوه همسوی با شما روی مسایل دیگر ،مانند
شما از جنگ ساالران و تنظیم ساالران هنجار گریز قوم تان ن رب دفاع کنند  -حتا اگر اینان به جرایم
ً
علنا به آن ر
اعباف ن رب کرده باشند .
سنگ ری هم دست زده و به زبان خود
ً
همچنان جهت اطالع جناب شما و هم اندیشان شما عرض شود که مثال من خود را متعلق به هیچ گروه
ر
داشی پیوند خوی با چندین قوم و هم به بنابر اندیشه ها و ارزش های
خاص تباری نه میدانم -به دلیل
که به آن ها باور دارم...
من از هیچ جنگ ساالر و هیچ عنرص مخرب و قانون گریز -اگر هم برادرتت ام باشد -دفاع نه کرده ام و
نه میکنم و نه خواهم کرد .از این جهت ری انصاق است که از من بخواهید تا از جنگساالر مورد نظر
شما پشتیبای کنم .و ری انصاق است اگر به این سبب بر من و امثال من تاخت و تاز کنید...
من بر این باورم که مسایل افغانستان را نه میتوان با رویکردهای قوم اندیشانه و قومگرایانه درست
شناخت و حل و فصل کرد .به عالوه اگر ما بخواهیم در این جهان پرتالطم از منافع جمیع مردم
افغانستان دفاع کنیم در این صورت باید «ملت اندیش» و «ملت گرا» باشیم و نه «قوم گرا» -در غ رب
آن ما را علیه همدیگر انداخته و یک به یک قورت و قروت خواهند کرد .
گروه های قوم گرا گرچه در ظاهر علیه همدیگر در جدال اند و اما ،در واقع سبب توجیه وجود و تغذیه
و تقویت همدیگر و تضعیف افغانستان در برابر عناض استفاده جوی داخیل و بیگانه گای اند که اغراض
و منافع ر
نامشوع را در افغانستان دنبال مینمایند .
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من نه میگویم در افغانستان خ رب خ ربیت است و همه چ رب چنان است که باید باشد .نه خ رب من میگویم
برای بقای میل باید تفاهم،همبسته یك و اتحاد میل را تقویت کرد و برای تام ری عدالت باید همبسته یك
اجتماع را ایجاد کرد و ر
گسبش بخشید .این به معنای انکار و یا زدودن تنوع موجود تباری و زبای و
ر
ساخی تنوع از منبع تفرقه و اختالف به منبع غنا و یاد
فرهنگ در جامعه ما نیست -بل به معنای مبدل
ر
گرفی همبسته یك و اتحاد در ررسایط ارج نهادن به تنوع و پذیرش رجحان منافع همه گای بر هر گونه
ر
کوچکب است.
منافع گرویه
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در باب تفکر و تقلید
پی ر
ر
دوست در باب تفکر و تقلید صحبت
شب با
کردم و برج نکات را با وی در میان نهادم که
ر
فشده آن را این جا هم به خدمت همسخنان
تقدیم میدارم.
ر
کاست های بنیادی در
یک بخش بحث روی
نظام تعلیم و تربیه و تحصیالت عال افغانستان
بود .
ر
آموزیس در افغانستان ،پرورش ذهن پرسشگر و جستجوگر و رشد توان تفکر مستقل بر اساس
در نظام
خردورزی ،منطق و دید انتقادی هدف نه بوده است و هنوز هم نیست .یعت نظام در نهایت متخصص
ر
سبدن ولو به شکل پخپو) در مرکز
تولید میکرده و میکند و نه متفکر .در این نظام آموخی ( به حافظه ی
توجه بوده و نه فهمیدن .
ً
اکبا در مباحثات میان افغان ها دالیل بی ر
شب نقیل اند تا عقیل .منبع شنایس و راست
هم ری است که
ً
ر
آزمای و درست آزمای ن رب یا اصال مورد توجه قرار نه میگ ربد و یا کمب مورد توجه قرار میگ ربد و یا به علت
عدم آشنای با شیوه های انجام این کار به نتایج مطلوب نه م ربسد.
ً
اکبا ر
وقت مباحثه کننده گان بخواهند دالیل عقیل بگویند آن جا به روشت مشخص میشود
و باالخره هم
که پای منطق میلنگد .
این مشکل تنها میان درسخوانده گان عادی نه که میان مدعیان روشفکری و روشنگری ن رب به وسعت
ً
قابل مشاهده است .مثال مدعیان روشنفکری و روشنگری ،تعریف روشنفکر و وظایف روشنفکر را از
غری که برای زمینه اجتماع دیگری ارایه شده گرفته و میخواهند آن را در زمینه اجتماع دیگری
منابع ر
تطبیق کنند .آنان فراموش میکنند که ما از نظر تاریج با غرب هم عرص هستیم و اما از نظر زمان
اجتماع هم عرص نیستیم و چند سده عقبمانده تریم .
عده ی از روشنفکران ر
محبم ما فکر میکنند که در برابر دولت قرار ر
گرفی روشنفکری است -در نتیجه
در کنار تنظیم ساالران و جنگ ساالران و طالبان در برابر دولت قرار میگ ربند .در حال که نقد قدرت (
چه قدرت سیایس یعت دولت و چه هم قدرت اقتصادی) در غرب یک ضورت است ،در غ رب آن این
نهادهای بسیار قدرتمند توان تحرک و به روز شدن را از دست خواهند داد .
محبم ما فکر میکنند که مخالفت با ناسیونالبم یک کار ر
عده ی از روشنفکران ر
مب رق است -در نتیجه
ر
ً
عمال کنار گروه های قبیله گرا و فرقه گرا قرار میگ ربند.
غری که به ناسیونال ربم رسیده و میخواهد با عبور از آن به یک دولت فرامیل
ناسیونال ربم در اروپای ر
مبدل گردد تا با قدرت های جهای دیگر قابلیت رقابت را کسب کند ،پدیده «ارتجاع» است .و اما هم ری
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«ناسیونال ربم» با یک تعریف عاقالنه و معتدل برای کشوری مثل افغانستان یک ضورت تاریج است
تا از پراگنده یك و هرج و مرج و اختالفات «تباری» مهلک نجات یابد .
و هزار و یک گپ دیگر...
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صلح و یا جنگ و دعوا بر رس صلح؟!
اگر ما افغان ها و ن رب اگر قدرت های بزرگ
ذیدخل در قضیه از جنگ و بحران در
افغانستان و نتایج و پیامد های آن درس های
الزم را گرفته میبودیم ،به گمان نزدیک به
یق ری قطع جنگ و حل اختالفات از راه
مذاکره و راه حل مسالمت آم رب مسایل مورد
منازعه کار بسیار آسان تری میشد .
و اما ،گفته ها و کرده های طالبان و ن رب برج
از افراد و گروه های که تحت ر
چب نظام
جمهوری زنده یك میکنند و به نظام از پشت
خنجر م ربنند و آنای که با سوواستفاده از وضعیت میخواهند برنامه های گرویه خود را تحمیل نمایند
و همچنان هیاهوهای نابخردانه یک عده در شبکه های اجتماع نشان میدهند که متاسفانه ورود از
درب آسان میش نیست .
من در این شک دارم که قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه ی ن رب چنان که باید از خظاها و اشتباه
شان به ارتباط افغانستان درس های الزم را گرفته باشند .این که ترویکا (امریکا ،روسیه و چ ری) در پشت
درب های بسته به عالوه مورد اعالم شده دیگر چه تصامییم گرفته و یا نه گرفته به یق ری نه میتوان
چ ربی گفت.
واقعیت این است که سیاست های قدرت های بزرگ مانند توپ هفت پوسته است .ما پوسته اول را
دیده میتوانیم و از روی خراش و تراش های پوستهاول میتوانیم «رنگ» پوست دوم را حدس بزنیم و
اما ،نیات باطت قدرت های مذکور را که در هسته این توپ هفت پوسته قرار دارد ،تنها خود شان
میدانند .حتا قدرت های دست دوم و سوم ن رب میکوشند این روش را دنبال کنند.
به هر رو ،معیار اصیل برای شناخت رویکرد جامعه جهای و به خصوص ترویکا در قبال افغانستان این
است که آیا این رویکرد در مطابقت به قوان ری و مقررات ب ری الملیل است و یا خ رب .جامعه جهای،
جمهوری اسالیم افغانستان را به حیث یک عضو تام الحقوق به رسمیت میشناسد -عضویت ج ا ا در
ر
داشی روابط دپیلماتیک با آن ثبوت روشن این گفته است .اگر در این رویکرد به
سازمان ملل متحد و
جمهوری اسالیم افغانستان به حیث یک عضو تام الحقوق جامعهب ری الملیل نگریسته شود و به طالبان
ر
شوریس و در نهایت کوشش بر آن معطوف باشد تا این دو جانب از طریق مذاکرات
به حیث یک گروه
ً
به یک حل مسالمت آم رب برای پایان جنگ و استقرار صلح و ثبات ،برسند ،این طبعا یک رویکرد اصول
و مثبت حساب شده میتواند.
اگر قدرت های بزرگ بر همکاری مثبت یعت همکاری برای تامی صلح و ثبات در افغانستان با ر
احبام
ر
به حقوق افغانستان به حیث یک عضو تام الحقوق جامعهجهای و خودداری از هرگونه رقابت منف
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یعت خودداری از استفاده از افغانستان علیه همدیگر باشد ،میتوان از آن استقبال کرد .و اگر این توافق
توسط شورای امنیت در یک قطعنامه خاص که شامل ضمانت برای عدم مداخله کشورهای همسایه
در امور افغانستان ن رب باشد ،تصویب گردد ،آن گاه م ربان موثریت آن برای کومک به تام ری صلح و ثبات
پایدار در افغانستان ،در حد الزم بلند خواهد رفت.
و اما ،اگر واقعبینانه سخن بگوییم ،هم به ارتباط همایش ماسکو و هم اکنون به ارتباط همایش استانبول
ر
نکای وجود دارند که نه میتوانند سبب نگرای نه باشند .به صورت مثال گرچه پیوسته از « مذاکرات به
رهبی افغان ها» سخن گفته شده است و اما ،رویکرد عمیل طور دیگری است :
ملکیت و به ر
یك ترکیه را به حیث کشور محل مذاکره تع ریی کرد؟!تاری خ مذاکرات را یك و یا یك ها تع ریی کردند؟!مسوده اجندا را یك مع ری کرده و یا میکند؟!ترکیب و شمار راشباک کننده گان را یك مع ری مینماید و دعوت میکند؟!
ترکیب و شمار مهمانان را یك مع ری مینماید و دعوت میکند؟!ً
انج و در مشوره با دو طرف کارهای یاد شده را
گ ربم که به فرض دور مثال آقای خلیلزاد به حیث می ر
کرده باشد ،پس این نسخه ی که وی برای حل منازعه مهربای کرده نمایانگر چه ر
نقیس است؟!
و اگر تاکید بر این باشد که حل هم بر اساس نسخه آقای خلیلزاد صورت بگ ربد و طرف های افغای تنها
سبه رسم کنند ،پس کجای
برای حفظ ظاهر حق داشته باشند در جاهای خال آن مرغک ها و گل و ر
رهبی افغان ها است و یا خواهد بود؟ !
این روند ملکیت افغان ها و به ر
ً
جدا موجب نگرای میگردد ،همانا وضعیت در زیر ر
چب جمهوریت است .خوب این که
مساله دیگر که
ً
در دیموکرایس تعدد آرا و افکار و دیدگاه ها وجود دارد ،گپ واضع است .و اما این جدا موجب نگرای
ر
اناریس رسیده و یک عده به هیچ قاعده و قانوی تن نه میدهند .و این
است که کار از دیموکرایس به
ر
اعتبار و موضع جمهوریت را در م رب مذاکرات بسیار تضعیف میکند .اگر هیای هم که به نماینده یك از
جمهوریت در مذاکرات ر
اشباک خواهد کرد ،دچار این پراکنده یك شود ،در این صورت رس انجام کار به
هیچ وجه نیک نه خواهد بود .
همچنان جوانب افغای -دولت و طالبان -در مذاکرات اگر به جای مذاکره ،تفاهم و توافق مستقیم با
ر
خارج اجازه بدهد تا زیر هر نایم که باشد روی
همدیگر دچار چنان جدال با هم شوند که به طرف های
حل مسایل داخیل افغانستان نظرات و مواضع خود را تحمیل کنند ،باز هم عاقبت کار به هیچ وجه به
خ رب افغانستان نه خواهد بود.
و اگر مذاکرات استانبول با شکست مواجه شود ،آن گاه یک دور دیگر جنگ خون ری آغاز خواهد شد-
جنگ که به هیچ وجه به نفع افغانستان نه خواهد بود...
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ً
طبعا پایان جنگ و تام ری صلح واقیع و پایدار که زمینه بهروزی را فراهم بسازد ،به نفع مردم افغانستان
است .
و اما ،صلح بر این اساس که از طالبان خواست تا مثل دیگران شوند و یا از دیگران خواست تا مثل
طالبان شوند ،به دست آمده نه میتواند .همچنان نه مواضع جوانب چنان است و نه هم واقعیت کشور
که توقع داشت تا با تسیلم شدن یک طرف به طرف دیگر ،صلح تام ری شده بتواند .صلح از طریق یک
معامله میان چند گروه هم تام ری شده نه میتواند.
ر
صوری تام ری شده میتواند که هر دو طرف مصم باشند مسایل مورد منازعه را از
به باور من صلح در
طریق مسالمت آم رب و بر اساس اصول و قواعد واحد مورد توافق جوانب ،حل و فصل کنند .
این را همه قبول داریم که وضعیت موجود مطلوب نیست .و اما ،این مهم است تا روی تعریف
چهارچوب و اساسات بنیادی آینده مطلوب ممکن به توافق رسید .و باالخره ن رب برای رسیدن به این
آینده باید از راه مطم ری رفت -نه از طریق پل لرزانگ که تا به وسطش نارسیده ویران شود و جامعه و
کشور را در قعر بحران تبایه آور پرتاب نماید .این عبور مطمی تنها و تنها با رعایت ر
البام عمیل نسبت
ر
به قانون اسایس میش شده میتواند و بس .این هم قابل اثبات است که جمهوریت و مردم ساالری تنها
چهارچوی است که میتواند همزی ر
ست مسالمت آم رب ن ربوهای گوناگون سیایس و اصول مسالمت آم رب
ر
بازی سیایس را میان آنان تام ری کند.
این که این جمهوریت و مردم ساالری چه گونه باید باشد ،مساله ی است که همه حق دارند در مورد
آن نظر و طرح خود را ارایه نمایند .و اما ،در نهایت این اراده آزاد مردم در فضای دیموکراتیک و از مجرای
قانون است که باید در این مورد تصمیم نهای را بگ ربد .اگر این اصل بنیادی نقض شود ،هیچ تصمییم
نه ر
مشوعیت خواهد داشت و نه هم خواهد توانست صلح پایدار ،منافع همه گای و بهروزی جامعه را
تام ری کند.
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خوی که مبوید
در راه تان ر
فراموش نه کنید که ما قدرت های
بزرگ را دعوت نه کرده بودیم تا
افغانستان را به صحنه خون ری ترین
مقابله خود در مرحله پایای جنگ رسد
مبدل بسازند.
این که رسبازان جنگ های نی ر
ابت تان
یك ها بودند ،همه میدانیم -شما هم
ر
بهب از ما میدانید.
ستبه جویان عرب را هم خود تان به جنگ افغانستان آوردید -این را هم ر
بهب از ما میدانید.
ر
در تولید طالبان ن رب دیگر نقش تان پنهان نیست.
بن میتوانست به جای بنبست به موفقیت برسد -به ررسیط که حامل نقایص ژنتیک نه میبود و یا عوارض
آن اصالح میشد -نه این که درمان مرض به کسای واگذار ساخته شود که خود از اسباب آن بودند .
درک این که پروژهافغانستان چرا به ب رباهه رفت ،تنها برای دیروز نه که برای امروز و فردا ن رب مهم است.
ر
پسانب از مجریان طراز اول سیایس آن ن رب بود،در این ناکایم سهم خود را دارد .او یک بار
مهندس بن که
دیگر پروژه ی را طرح کرده که از هم ری حاال به بنبست برخورده است .
خوی.
م ربوید بروید -در راه تان ر
م ربوید ؛ بروید  -ری آن که مانند روسیه پسا شوری ،خطای دیگری را در قبال افغانستان مرتکب شوید.
ر
دوست تان مصیبت های زیادی را
و فراموش نه کنید که ما افغان ها هم از برکت دشمت و هم از برکت
متحمل شده ایم .
پس از ر
رفی تان باز هم کومک میکنید  -خانه تان آباد .کومک بکنید و اما به حیث یک متحد به متحد
و با ر
احبام به افغانستان به حیث یک عضو تام الحقوق جامعه جهای .
م ربوید بروید و از جنگ های ری حاصل و یی هم تان درس های الزم را بگ ربید -این هم برای امریکا به
درد بخور خواهد بود و هم برای جهان.
خوی  -ما شما را به آمدن دعوت نه کرده بودیم.
م ربوید؛ برویددر راه تان ر
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پس از  ۲۰سال
من بیست سال پیش در مورد یک فرجام احتمال نوشته بودم.
خبنگاری ده سال پیش در مورد این احتمال از آقای عبدهللا عبدهللا پرسیده بود .و آقای عبدهللا عبدهللا
ر
معنای آن پرسش را پس از گذشت بیش از یک دهه فهمیده است -توجه بفرمایید به کلیپ ضمیمه.
+
من بیست سال پیش خطاب به امریکا نوشته بودم:
طالت  ،هم ری فردا از
«...ترس افغان ها از این نیست كه رژیم طالبان سقوط خواهد كرد بگذار امارت ر
بیخ و بنیاد فروریزد  .ررس بن الدن و یارانش ن رب كه شما خود  ،آنان را بالی جان افغانستان و افغان ها
ساخته بودید  ،هرقدر زودتر و اسایس تر ریشه كن گردد  ،همانقدر ر
بهب.
ترس از این است كه شما باز افغان ها و افغانستان  ،را با مصایب عظیم گذشته و جدید كه شاید هم
سنگی رنب از گذشته شوند و با ن ربو های مخرب مولود مراحل قبیل و جدید بحران  ،تنها بگذارید و فردا
چ رب بدتر از دیروز و پریروز باشد و در نتیجه ی 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 ر
ذلت كشانیده شود
سی به خود ررسمش بیاید  .اگر شما این ترس را با دادن آن تضمی ها كه پی ر
كه از نگری ر
شب برشمردیم ،
ر
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»...
و در همان نوشته خطاب به هموطنانم نوشته بودم:
ر
پرسیس است كه به مساله بودن و نبودن مان به حیث یك ملت و كشور رابطه
« ...یج باید كرد  ،امروز
دارد .
ر
درست بیابیم  ،ناگزیر باید تجارب تلخ دهه های
و در پایان اگر بخواهیم باالخره به این پرسش جواب
اخ رب را به گونه ی تمام حجم و بدون هرگونه پیشداوری تحلیل كنیم و از آن درس های الزم را بگ ربیم و
چراغ راه آینده ی ر
بهب بسازیم .
و اگر باالخره بخواهیم روزی به صلح و وحدت میل برسیم  ،باید از من و ما های كوچك  ،بسیار فراتر
برویم و به ما میل برسیم و این نكته را دریابیم كه هر افغان در هر زمان و به دست هر كیس كه در این
بحران و جنگ خون ری  23ساله 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 ی كه در این دوره ویران شده است  ،به دست هر كیس
كه ویران گردیده است صدمه ی است كه بر كشور واحدمان وارد شده است.
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و در جهان كنوی و ن رب جهان فردا به اهداف نیك صلح و بازسازی كشور مان و احراز موقعیت مناسب
در میان جامعه ی ملل ،نه خواهیم رسید مگر این كه رسنوشت میل مان را خود در دست گ ربیم و استوار
و بدون برگشت در سمت پ ربیزی مردمساالری حركت كنیم و اجازه نه دهیم تا رژیم های استبدادی ،
باز پابگ ربند و حقوق و آزادی های ر
بشی را سلب كنند  ،كشورمان را به میدان مقابله ی قدرت های
بیگانه تبدیل نمایند  ،با رس ر
كیس از قوان ری ب ری الملیل آن را به انزوا بكشانند و یا هم منافع و مصالح علیای
میل مان را قربای این یا آن هدف ایدیولوژیك و یا هر منفعت دیگری بسازند» .
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ٔ
دروغ وقیحانه طالبان
پاسخ طالبان در مورد خسار رای که بر
زیربناها وارد کرده اند ،چ ربی جز وقاحت
نیست...
طالبان بفرمایند نشان بدهند که در
ر
دوران امارات رقبستای شان در بخش زیربناها چه کار مثبت کرده بودند؟!...
و اما ،فهرست آن چه که به دست طالبان ویران گشته ،بسیار طوالی است.
در مجموع ویرانسازی زیربناها و هر آن چه در ر
دسبس بود ،از هدف های عمده گروه های مسلح ضد
ر
دولت صادر شده از خارج یط چند دهه اخ رب بوده است .حتا م رباث های فرهنگ ن رب از این ویرانگری
مصوون نه بوده اند.
تظاهر به ملیگرای و استقالل و آزادیخوایه ،از سوی نوکران آی اس آی نمایش بسیار مسخره است.
غری آن را روا
تظاهر به اسالمگرای و مسلمان بودن ن رب از سوی آنای که آتش بس با امریکا و متحدین ر
و آتش بس با حکومت افغانستان را ناروا میدانند ،ن رب ری نهایت مسخره است.
ر
کاست دارد و اما با آن هم هم ری حکومت در مقایسه با
حکومت کنوی در افغانستان هزار و یک
طالت) غنیمت
ناحکومت های صادر شده از پاکستان ( ناحکومت دورههرج و مرج جهادی و رقبستان ر
ر
کاست های حکومت به معنای تمایل شان به آن ناحکومت
بزرگ است .انتقاد بسیاری از افغان ها از
ر
ر
داشی حکومت تواناتر و با کفایت تر است ...
کاست ها و
ها نیست -بل تمایل به رفع
بیل،این درست است که متاسفانه به علت جنگ تحمییل  ،افغانستان هنوز نیازمند کومک های مال
ر
خارج بوده و از این بابت دست آن زیر سنگ میباشد .و اما ،هیچ افغان عاقیل آرزومند آن نیست تا
وضعیت نامطلوب کنوی را با وضعیت نامطلوب تر و بد تر از آن با زانو زدن و تسلیم در برابر پاکستان
تعویض کند .
آقایان طالبان ،اگر بالفرض به ر ر
است میخواهید دست افغانستان زیر سنگ هیچ خارج رت نه باشد ،پس
خودتان را از اسارت پاکستان رهای ببخشید .ر
وقت شما جنگ را متوقف ساخته و به صلح پایدار و
ررسافتمندانه و راه و روش عاقالنه تن دهید ،در آن صورت افغانستان این فرصت را به دست خواهد
ر
خارج به کیل رهای
آورد تا با تعقیب یک سیاست معقول در مدت کوتایه خود را از نیاز به کومک مال
ببخشد.
+
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اخب عبدالرحمان رییس آن وقت آی اس آی و ر
«کابل باید بسوزد» شعار ر
سبات ر ربیست جنگ اعالم
ناشده پاکستان بود .هزار و یک سند در مورد این که پاکستان میخواست افغانستان را به یک ویرانه
سوخته مبدل بسازد وجود دارد .حتا تنها کتاب «حقایق پشت پرده جهاد افغانستان» ( تلک خرس)
نوشته جبال محمد یوسف از مسووالن ارشد آی اس آی و مارک ادک ری به حد کاق و شاق سند و مدرک
در این مورد ارایه میکند .گرچه این افش آی اس آی باربار به طور ضمت ر
اعباف کرده که به علت
سانسور مقامات پاکستای نه توانسته همه آن چه را که میداند،بازتاب دهد .
ً
شبد
از آن زمان تا کنون ماهیتا چ ربی تغ ریب نه کرده است -نه در اهداف پاکستان و نه هم در طرز پی ر
جنگ اعالم ناشده برای تحقق اهداف پاکستان در قبال افغانستان .بیل ،نام لشکر این جنگ نی ر
ابت از
مجاهد به طالب تغ ریب کرده است -گرچه طالبان هم خود را مجاهد میگویند .
اگر کیس آن کتاب را نه خوانده ر
می ترجمهدری آن را به صورت یی دی اف میتواند این جا به دست
بیاورد:
تلک خرس یا حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان
ترجمه در فورمات عادی را میتوانید این جا بخوانید:
تلک خرس یا حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان
فشده در مورد اهداف ر
و مقاله تحلیل ر
سبات ر ربیک پاکستان در قبال افغانستان را میتوانید زیر این لینک
بخوانید:
افغانستان خطر هژموی پاکستان
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ٔ
در باره «بت های سیایس»
من نه «بت سیایس» دارم و نه هم در زنده
یك کدام «بت سیایس» را ستایش کرده ام و
نه هم خواهم کرد .
ً
اگر این «بت» ها واقعا چنان میبودند که
پرستنده گان و پ ربوان شان میگویند ،پس
باید توان مهار بحران و توان اداره کشور را ن رب میداشتند .و اما ،واقعیت این است که «بت» های مذکور
در ایجاد بحران و یا هم در تعمیق و تداوم آن سهم داشتند و یا هم در اصل محصول دوران بحران اند.
واقعبینانه که بنگریم ،کسای که امروز برای پرستنده گان و پ ربوان شان در مقام «بت های سیایس» قرار
گرفته اند ،همه از جنس انسان های خایک بودند و به تمام معنا انسان بودند و نه این که مافوق انسان
امبان را ن رب تنها پس از بعثت معصوم میشمارد .
و یا هم انسان کامل بوده باشند .حتا آموزه های دیت پی ر
البته که به صورت مقایسه ی برج از این «بت» های سیایس ،شاید در مقاطع مع ریی و در موارد مع ریی
ً
نسبتا مثبت و یا در مقایسه با دیگران نقش مثبت تر ایفا کرده باشند و شمار دیگری بی ر
شب و یا
نقش
ر
کاست ها و برازنده یك های این
پیوسته در راه خطا روان بوده باشند .این را هم میتوان گفت که تناسب
رهبان ن رب همسان نه بوده است .
ر
گفتت است که برج منابع ر
رهبان برخورد خاص
خارج بنابر منافع خاص خود شان در مورد برج از این ر
دارند .این منابع بی ر
شب از منظر منافع خود شان در مورد این «بت» ها سخن میگویند تا از منظر واقعبیت
راست ری .
خوب این نکته روشن است که نه میشود هم غازی بود و هم شهید و هم سالم و سالمت و در امن و
امان در خانه نشسته ،هم در راه جهاد ق سبیل هللا قربای شدن و هم صاحب آرگاه های فرعوی و ثروت
های قاروی شدن از مدارک آنچنای؛ گاه در خدمت این و و گاه در خدمت آن قدرت خا ررج بودن و به
رغم آن هم ادعای افتخارات و القاب بلند باال را کردن .
ً
رهبان سیایس دوران بحران را معرق بکنم  ،خواهم کوشید تا
به هر رو  ،من شخصا اگر بخواهم یگ از ر
ابعاد گوناگون شخصیت و همه مقاطع بارز زنده یك و کارنامه هایش را واقعبینانه و عاری از حب و بغض
رهبان سیایس خواهد شد .من
بازتاب بدهم .و میدانم که این کار سبب خشم دوستان و دشمنان این ر
اگر این کار را در مرحله کنوی نه میکنم ،از روی ترس نیست -از روی مالحظات کالن میل است .از نظر
من این بسیار مهم است تا همه آنای که برگشت به گذشته را نه میخواهند و در صف دفاع از نظام
جمهوری قرار دارند ،ضف نظر از هرگونه اختالف در مورد این یا آن مقطع گذشته و یا این یا آن مساله
در مرحله کنوی ،باید تمام توان خود را در استحکام و ر
گسبش این صف متمرکز بسازند .
باور من این است که در صورت بقای جمهوریت و مردم ساالری ،در آینده میتوان در فضای سالم و
آرام و کم خطر  ،در مورد مساییل به صورت سازنده بحث کرد که امروز بحث در مورد شان سبب بروز
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ر
شاری ل ری های برق در انبارهای مواد منفجره ،شده میتواند .بیل من در حد توان خودم
حاالت شبیه به
ر
میکوشم کاری نه کنم که شبیه به ریخی آب در آسیاب دشمن باشد .هیچکیس هم توان آن را نه دارد
تا مرا وادار به انجام چن ری کاری بسازد .و باز میگویم این که به برج تبرصه های تحریک آم رب و نیش دار
پاسخ نه میگویم از روی احساس مسوولیت در قبال منافع و مصالح میل در این برههحساس است و نه
چ رب دیگری ...
رهبان سیایس و فرماندهان نظایم میشود که جان باخته اند و باز
البته این خودداری من تنها شامل آن ر
هم این حرمت تنها و تنها شامل حال خود آنان است و نه منسوبان شان...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------467

 ۵ماه یم ۲۰۲۱

چند گپ در مورد پیامدهای خروج امریکا
ی
چاشت دار
مقدمه
اگر نظام کنوی پس از بیست سال حضور و
کومک ب ری الملیل ،باز هم توان دفاع مستقالنه
از خود را در برابر دشمنان داخیل اش نه داشته
و هنوز نیازمند چوشک ش رب و گهواره و  ...باشد،
پس معلوم نیست چه وقت از کودک نابالغ به
موجود بالغ مبدل خواهد شد که با پای خودش
راه برود و از منابع درآمد خودش امرار معاش
نماید!؟...
ر
شناخت که از طالبان و تجربه دوره امارت
اگر مردم غیور و مجاهد پرور و سلحشور افغانستان به رغم
طالت و هرج و مرج جنابان تنظیم ساالران جهادی و جنگ ساالران دارند ،باز هم حاض نه باشند از
ر
ر
نظام در برابر دشمنان آن و از دولت در برابر ری دولت دفاع کنند ،چه کیس میتواند جلو خود آزاری و
خود ر
کیس شان را بگ ربد!؟...
اگر یک عده به نام «روشنفکر» و «کارشناس» به عوض مارشنایس ،مارپروری کنند و به جای روشن
ر
ساخی ذهنیت عامه ،ذهنیت مردم را با زهرهای کشنده آلوده سازند و دیگران ن رب از ترس این عده
ر
خامویس اختیار کنند ،دیگر از رسانه های بیگانه و رسانه های به نام افغای و اما ،بیگانه از منافع میل
چه گالیه که بار دیگر ذهنیت جامعه را بفریبند و رساب های کشنده را به جای آب حیات بفروشند؟ !
اگر افغانستان به رغم پنجصد و پنجاه و پنج هزار سال تاری خ و یک میلیارد سال جغرافیا ،توان دفاع از
خود در برابر توطیه های جباالن کشور چنانستان ولد انگریز را نه داشته باشد ،در این صورت آیا ر
بهب
نیست تا همراه با قلل شامخ پام رب و هندو کش و بابا و با باشنده گای که میگویند شاخ غ ربت شان سقف
آسمان را هم سوراخ سوراخ کرده و همه قدرت های جهای را شکست داده و خواهند داد ،از ررسم آب
شده و در زم ری فرو برود؟!...
پس از این مقدمه پرپیغاره و با یک لعنت بلند بر همه بلندگوهای ضد افغای -ولو نام شان به ظاهر هم
افغای باشد -و به امید ذغالرو شدن دشمنان ررسور افغانستان ،یببدازیم به رویکرد خردورزانه به چند
نکته مهم برای برهه کنوی و در صدر همه این که آیا نظام پس از خروج قوای امریکای همچون دولت
آن وقت پس از خروج ن ربوهای شوروی سقوط خواهد کرد و یا خ رب...
در باب سقوط دولت و به دولت رسیدن مجاهدین در  ۸ثور
به دولت نادولت رسیدن مجاهدین در  ۸ثور سال  ،۱۹۹۲نتیجه غلبه نظایم آنان بر قوای مسلح
افغانستان نه بود .درآن زمان افغانستان پرشمارترین ،مجهزترین و مجرب ترین قوای مسلح دوران
موجودیت معاض خود را داشت .آن قوای مسلح میتوانست با قوت های مسلح کشورهای همسایه
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افغانستان ن رب از بسا جهات رقابت کند .پس از خروج قوای شوروی ،قوای مسلح دولت جمهوری
افغانستان توانست همه حمالت عمده مجاهدین را دفع و طرد نماید .قوای مسلح افغانستان به
خصوص در جنگ جالل آباد بر مجاهدین و حامیان پاکستای شان چنان تلفات و خسارات سنگیت
وارد ساخته و آنان را با چنان شکست کمر شکن مواجه ساخت که یگ از صفحات درخشان تاری خ آن
را میسازد .و اما ،دولت افغانستان پس از قطع کومک های روسیه توانای آن را نه داشت تا مصارف
قوای مسلح را همراه با حد اقل مصارف اداره ملیك دولت ،از منابع داخیل تمویل کند .ذخایر س ربات ر ربیک
مهمات و سوخت و مواد غذای ن رب ری پایان نه بودند .لذا علت نهای داخیل سقوط دولت جمهوری
افغانستان «افالس اقتصادی» بود و نه شکست نظایم .
«ی» ماسکو بود.
ر
علت نهای
خارج سقوط دولت جمهوری افغانستان ،همانا به جریان افتادن پالن ر
ر
سبدن قدرت به آنان از مظاهر علت رسوع
سفر هیات مجاهدین به ماسکو برای تقاضا از روسیه برای ی
ر
تطبیق این پالن بود .حوادث شمال که با آن شمارش معکوس برای  ۸ثور آغاز یافت ،ن رب بخیس از
«ی» بود .کوتاه این که ماسکو نه تنها همه کومک ها را به حکومت آن وقت افغانستان
همان پالن
ر ً
ر
قطع کرد ،بل عمال با به جریان انداخی یک حرکت پالن شده چندین جانبه به همکاری برج عناض و
حلقات در داخل نظام و قوای مسلح در هماهنگ با بخش های از تنظیم ها و فرماندهان جهادی  ،در
سقوط دولت جمهوری و «انتقال قدرت» به مجاهدین در  ۸ثور ،نقش فعال و تع ریی کننده ایفا کرد .
آیا خطر « ۹ثور» وجود دارد؟!
ایاالت متحده امریکا به رغم آن که نسبت به گذشته تضعیف شده است ،و اما ،وضعیت آن به هیچ
وجه با وضعیت نهایت بحرای روسیه پسا شوروی در سال های آغازین دهه پایای سده بیستم ،قابل
غری اعطای سالیانه دو -سه میلیارد دالر کومک برای رفع عدم
مقایسه نیست .برای امریکا و اروپای ر
توازن شدید میان عواید و مصارف در بودیجه دولت افغانستان که مصارف نظایم بخش عمده آن را
تشکیل میدهد ،کار سنگ ری به شمار نه م ربود .
افغانستان کنوی از نظر مناسبات ب ری الملیل هم با وضعیت مشابه به دهه هشتاد و آغاز دهه نود مواجه
نیست.
قوای مسلح کنوی افغانستان گرچه مانند قوای مسلح آن زمان افغانستان از سیستم ر ر
اکت ،هوای و
زریه سنگ ری برخوردار نیست ،و اما ،نشان داده و ثابت ساخته است که میتواند موفقانه در برابر طالبان
ر
اکماالی از نظر تسلیحات ،تجه ربات ،مهمات،
و گروه های دیگر عمل کند .قوای مسلح اگر با مشکل حاد
سوخت و سایر نیازمندی ها مواجه نه شود و از پشتیبای الزم سیایس و اجتماع برخوردار باشد ،قادر
خواهد بود وظیفهدفاع مستقالنه را موفقانه انجام بدهد.
ر
حلقای که در تحت ر
چب جمهوریت قرار
و اما ،اگر پس از خروج کامل قوای امریکا ،شماری از عناض و
دارند ،سبب ایجاد هرج و مرج شوند و یا هم توطیه های در درون نظام به راه بیفتند و یا هم متحدان
ر
خارج افغانستان از بذل حد اقل الزم کومک مال امتناع بورزند و یا به نوع از انحا بخواهند  ۹ثور را
تحمیل کنند ،در آن صورت فاجعه ی میتواند بروز کند که نتایج و پیامد های به مراتب سنگ ری تر از
تجربه فاجعه بار  ۸ثور باشد.
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در نهایت امر عامل تع ریی کننده این است که ما به حیث افغان ها در این برهه حساس و رسنوشت ساز
چه گونه عمل میکنیم...
به باور من  ،اگر بخواهیم از جنگ و بحران جاری پبوزمندانه عبور کرده و به آینده ر
بهب برسیم پس
ر
باید :
 - ۱عزت نفس و باور و اتکا بر خود را به حیث یک کشور و یک ملت در خویش احیا کنیم
- ۲بر مخاصمت و تفرقه غلبه نموده و بر پایه منافع و مصالح ر
مشبک ،به تفاهم،همبسته یك و اتحاد
میل برسیم
سبات ربیک  ،دید ر
سبات ربیک باید دارای تفکر ر
- ۳درک کنیم که برای دستیای به اهداف ر
سبات ر ربیک،برنامه
ر
ر
ر
سبات ربیک و حوصله ر
ر
سبات ر ربیک باشیم.
ر
البته که غلبه بر موانع و دشواری های موجود و رسیدن به آینده مطلوب ممکن کار ساده ی نیست .و
اما اگر چنان که باید اراده نماییم و خردورزانه دور نگرانه  ،مدبرانه و با تمام توان در این راه بکوشیم در
این صورت گام به گام به رسمبل مقصود نزدی ر
کب خواهیم شد .در مورد عکس مساله در مقدمهچاشت
دار سخن گفتم.
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در باب «شهدا» و منسوبان شان

من یط این همه سال حتا یک بار ن رب علیه قومندان احمد شاه مسعود یک کلمه هم نه نوشته ام .به
حیث رییس انجمن میل معلول ری و معیوب ری افغانستان ،با فرمانده احمد شاه مسعود ،همانند بسیاری از
رهبان جهادی ،روابط کاری پر تفاهم داشته ام .
فرماندهان دیگر جهادی و ن رب ر
و اما ،علیه شخص احمد شاه مسعود چ ربی نه نوشته ام -نه به دلیل این که او فرشته آسمای و موجود
به کیل ری عیب بود و یا هم به دلیل روابط کاری پرتفاهم در گذشته ،بل به دالیل دیگر .اگر هم روزی در
موردش بنویسم ،واقعبینانه خواهم نوشت -فارغ از حب و بغض .و اما ،این به آن معنا نیست که ع ری
کلت و مقصود هم بکنم که از موضع انتساب به وی سخن میگویند.
مراعات را در مورد احمد و محمود و ر
در مورد این منسوبان همان گونه برخورد خواهم کرد که در مورد سایر هموطنان -روشن ،خردورزانه،
منصفانه و انتقادی.
این سخن در مورد داوود خان ،ر
داکب نجیب هللا ،عبدالعیل مزاری ،قومندان عبدالحق ،استاد ربای،
عبدالجبار قهرمان ،جبال رازق خان و کسای دیگری هم صدق میکند که در راستای توطیه های ضد
افغای به دست دشمن و یا ایادی دشمن ترور شده اند .این سخن حتا در مورد عبیدهللا آخوند وزیر
قلت چشم از جهان بست ن رب
دفاع طالبان و معاون مال عمر که در زندان پاکستان گویا در اثر سکته ر
صدق میکند -چون مطم ری هستم که اگر او از تابع اوامر جباالن پاکستای میماند ،زندای نه میشد و به
قلت کشته نه میشد .
بهانهسکته ر
نامبده واقع خواهد شد و
خوب میدانم که این رویکرد من نه مورد پسند هواداران رسسخت اشخاص ر
ً
ر
نه هم مورد پسند مخالفان رسسخت آنان .و حرق که مورد پذیرش همه باشد ،اصال نیاز به گفی نه
ر
نوشی برای من کدام دکانداری هم نیست...
دارد .و
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ما و پاکستان و دیپلومایس و میپلومایس...
از نزدیک به چهار و نیم دهه است که
پاکستان مرصوف تدارک و صدور ترور،
جنگ ،جنایت و ویرای به افغانستان
است -برای ثبوت این گفته بیش از حد
کاق اسناد،مدارک و شواهد محکمه
پسند وجود دارند.
ما حق داریم از این سیاست پاکستان تا
مغز استخوان نفرت داشته باشیم .ما
حق داریم این نفرت را بیان کنیم .ما حق داریم طراحان ،مجریان و هواداران این سیاست را دشمن
بدانیم .ما حق داریم حرف ها و وعده وعید های دروغگوی ب ری الملیل را نه پذیریم و این را روشن به وی
بگوییم و به وی تفهیم کنیم که تنها ر
وقت به وعدهخود عمل کند،آن وقت میشود باورش کرد .ما حق
داریم آن افغان های را که آگاهانه در خدمت این سیاست پاکستان قرار گرفته اند ،خا ریی بدانیم .ما حق
داریم آن افغان های را که نادانسته به حیث رسباز جنگ نی ر
ابت پاکستان و یا کشور دیگری هموطنان
خود را کشته و وطن خود را ویران کرده اند ،به خاطر این اعمال شان محکوم کنیم .
ما حق داریم آن شهروندان افغانستان را که تالش میورزند این سیاست و این اعمال پاکستان را به نوع
از انحا توجیه کنند ،ستون پنجم دشمن بنامیم .
پاکستان باید بداند که ما چرا آن را دشمن میدانیم.طالبان باید بدانند که ما چرا آنان را لشکر جنگ نی رابت پاکستان میدانیم.
ستون پنجیم ها باید بدانند که چرا ما آن ها را ستون پنجم دشمن میدانیم.کسای که نادانسته و ناآگاهانه کارهای ستون پنجیم میکنند ن رب باید این را بدانند .مردم ما باید ماهیت سیاست پاکستان در قبال افغانستان و نتایج و پیامدهای آن را بدانند .مردم ما باید
آنای را که به نفع تحقق این سیاست پاکستان عمل میکنند ،بشناسند .تنها در این صورت است که
رستاخب میل برای نجات از دایم که پاکستان ر
گسبده ،میتواند برپا شود .این وظیفه روشنفکر و فعال
ر
مدی و هر افغان وطندوست و همه ن ربوهای میل و وطندوست است تا در سازماندیه یک چن ری رستاخ رب
میل سهم خود را ایفا کننند .تنها و تنها در این صورت است که دشمن حاض خواهد شد مواضع و
سیاست های خود را مورد بازبیت قرار دهد .تنها در این صورت است که متحدان ب ری الملیل ما را تنها
نه خواهند گذاشت .تنها در این صورت است که دشمن در عرصهب ری الملیل تجرید خواهد شد .
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اگر ما ضعیف باشیم نه طالبان حاض خواهند شد که راه حل سیایس را بپذیرند و نه هم پاکستان از
سیاست ویران کردن و بلعیدن افغانستان دست خواهد کشید و نه هم کشورهای مغرض دیگر از دست
درازی ها منرصف خواهند گشت .
ر
داشی پشتوانه مردیم نه میتواند به موفقیت
هیچ سیاست و پالییس و دیپلومایس و میپلومایس بدون
بینجامد .
این هم روشن است که اگر ما مرصوف بزن و بکن با همدیگر باشیم ،نه دوست ما را جدی خواهد
گرفت و نه هم دشمن ...
ما میتوانیم جنگ اعالم ناشده پاکستان را ناکام بسازیم -به ررسیط که تمام توانای های میل خود را
ر
کاست های خود را بشناسیم و رفع بسازیم .
بشناسیم و آن ها را به صورت موثر بسیج نماییم و ن رب
ر
دولت بخواهیم تا هوشیارانه و مدبرانه و سنجیده و دورنگرانه و  ...سخن
خوب این که ما از مقامات
ر
بگویند و عمل کنند ،گپ درست است -و اما ،خود ما ن رب باید فرق راه و چاه را بشناسیم و به حیث
شهروندان چنان که باید در امر نجات جامعه و کشور از گرداب بحران نقش خویش را ایفا نماییم.
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ٔ
از نگر یای به سوی امید و یا یاس!؟...
من هم بر این باورم که در مرحله کنوی از
ً
برج انکشافات باید جدا نگران بود؛ زیرا:
روند دوحه توسط امریکا طوری پیش بردهشد که به طالبان به حیث یک طرف منازعه
ر
مشوعیت بخشید و سبب تقویت غرور
کاذب در طالبان گردید .البته در این کار برج
رقبای امریکا وبه خصوص روسیه ن رب سهم
خود را داشتند .
تنظیم ساالران و جنگ ساالران با سوواستفاده از وضعیت ایجاد شده در صدد کسب امتیاز رای اند کهبه هیج وجه و عنوای حق آن را نه دارند .بی ر
شب این تنظیم ساالران و جنگ ساالران کسای اند که اتهامات
بسیار سنگ ری در مورد ارتکاب جرایم و جنایات جنگ و ضد ر
بشی و ن رب سوواستفده و فساد علیه آنان
وجود دارند .و اما ،در میدان سیایس چنان ن ربوهای که بتوانند اینان را بر رس جای شان بنشانند ،به
صورت توانا تبارز نه کرده اند.
فعاالن جامعه مدی و فعاالن  ،حلقات و گروه های وفادار به منافع و مصالح علیای میل و اصول وموازین آزادی و دیموکرایس و هوادار حفظ
دستاوردهای دو دهه اخ رب ،ر
حت در ررسایط حساس و رسنوشت ساز کنوی
ن رب نه توانسته اند بر پراکنده یك و عدم انسجام غلبه کرده و به حیث ن ربوی غ رب قابل انرصاف تبارز
نمایند .
تصور این که دولت بتواند بدون پشتیبای فعال ،ر
گسبده و موثر مردم ،از یک سو طالبان را چنان رس
جای شان بنشاند که غرور کاذب از رس شان یببد و چنان بر زم ری بخورند که حاض به پذیرش حل و
فصل مسالمت آم رب و عادالنه منازغه جاری شوند و از سوی دیگر جلو زیاده خوایه تنظیم ساالران و
جنگ ساالران را بگ ربد ،چندان واقعبینانه به نظر نه م ربسد .
اگر ما امروز باریگ اوضاع را درک نه کنیم ،فردا دیگر ممکن دیر باشد .
هواداران فردای ر
بهب و جامعه به طور کل هم ری حاال باید به طالبان به صورت روشن تفهیم نمایند که
رهبی قبول نه دارند .
دعوای آن را برای ر
هواداران فردای ر
بهب نه باید اجازه بدهند تا جنگ ساالران و تنظیم ساالران دولت را از درون ترصف
کنند .شورای دولت اگر هم تشکیل میشود ترکیب و حدود و ثغور وظایف و صالحیت های آن نه باید
چنان باشد که سبب سلطه تنظیم ساالران و جنگ ساالران بر نهاد دولت شود .در ترکیب این شورا باید
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برای نهادها و فعاالن جامعه مدی و سایر گروه های هوادار فردای ر
بهب ،ن رب سهم مناسب در نظر گرفته
شود.
بهب باید هرچه زودتر صفوف خود را چنان منسجم و ر
هواداران فردای ر
گسبده ساخته و بر توانای های
خود چنان بیفزایند که قادر به ایفای ایفای وظایف شوند که در برابر آنان قرار دارند .
نگرای از وضعیت کنوی تا حد زیادی موجه و برجا است .و اما اگر این نگرای ما را وادار بسازد تا به تفکر
جدی برای برونرفت سالم بیاندشیم و با ارادهقاطع در این راه عمل کنیم این یک عامل مثبت شمرده
شده میتواند .و اما ،اگر از نگرای ،به جای امید در یاس غرق شویم این دیگر بسیار خطرناک خواهد
بود .
ً
قاعدتا باید خواهان فردای ر
بهب باشد -این بر ما است تا مس رب درست تحقق این آرزومندی را
جامعه
روشن ساخته و ن ربوی مردم را در جهت دستی رای به آن بسیج نماییم.شاید یببسید که چه گونه میتوان
ً
گسبده پخش کنیم و شمار هر چه بی ر
مثال اگر همی پیام را به صورت هر چه ر
شب
این کار را کرد .خوب
ر
هموطنان را برای بحث روی آن دعوت کنیم ،شاید در نتیجه گفت و شنود ها بتوان راه انجام این
وظایف را بیابیم.
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پیشنهاد به آقای حامد کرزی،
جناب حامد کرزی ،با شما یک هزار و
چهارصد و هفتاد و دو فیصد موافقم که روند
جاری «صلح» را ر
خارج ها آغاز کردند و هنوز
هم ر
کنبول آن را در دست دارند .
حاال ،پیشنهاد من برای شما این است که به
جای نماینده امریکا و روس و چ ری و پاکستان و
کجا و ناکجا ،شما ابتکار میانجیگری میان
دولت و طالبان را برعهده بگ ربید .شما رییس
اداره موقت و انتقال و دو دور هم رییس
جمهور افغانستان بوده اید .طالبان را هم برادر
خوانده اید .مناسبات تان با تنظیم ساالران و
جنگ ساالران ن رب برادرانه است .اقامتگاه تان
تا ارگ ن رب تنها یک وجب فاصله دارد .مناسبات
تان با امریکا و روسیه و هندوستان و پاکستان
و ایران و هر کجای دیگر ن رب خوب است .آن روزی که ش ربعباس ستانکزی آن سخنان را گفت و شما با
حوصله تمام همه را قورت کردید -گفتیم آفرین به این حوصله .خالصه این که به غ رب از یک مورد دیگر
همه ایجابات میانجیگری را دارید .آن یک مورد هم گمانه ها در مورد مقاصد شخیص شما است .از این
بابت هم مدبرانه میتوانید همه را با ارایه ضمانت ،اطمینان بدهید که هیچ طمع و مقصد شخیص نه
دارید -نه مستقیم و نه هم از طریق همکاران و اطرافیان تان.
خالصه بروید و برادران طالب تان را برای در پیش ر
گرفی راه معقول و افغای و مطابق به منافع و مصالح
علیای میل قناعت بدهید؛ ع ری کار را با برادران مجاهد و نجاهد و دجاهد تان هم بکنید .قناعت حکومت
را ن رب فراهم بسازید که طرح شما مستلزم کدام کار خالف قانون اسایس از سوی حکومت نیست .قناعت
بدهید شان که در افغانستان با هم بنشینند -یا در بامیان یا در بام جهان  ،یا در بلخ بایم و یا در قندهار
نایم و یا هر گوشه دیگر که ش ربان خواسته باشند .قناعت بدهید شان که مطابق به منافع و مصالح همه
گای عمل کنند و نه در راستای منافع کوچک گرویه جداگانه شان و یا کم از کم این منافع را با منافع و
مصالح همه گای همسو سازند.
همه این کار ها را ر
بهب است تا ری رس و صدا بکنید .
ر
خوب با ر
خارج اند ،ن رب رفیق گرمابه و گلستان بوده
خارج های هم که سهامدران و مدیران پروژه صلح
اید و هستید .از میان افغان ها اگر کیس همهآنان را قناعت داده بتواند،آن کس شما هستید .آن ها را
ن رب قناعت بدهید .اگر قناعت هم نه کردند ،بال به پس شان -توافق ش ربها را که به دست آورده باشید،
مکارترین روباه ها ن رب توان خرابکاری را نه خواهند داشت .
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خوب این جا و آن جا -بر حسب عادت  -شاید کیم شوخ گفتاری کرده باشم؛ همان طور که شما عادت
چشمک زدن و یا شوخ چشیم دارید،من ن رب عادت به شوخ زبای دارم .و اما ،این پیشنهاد را در جدی
ترین معنا مطرح کرده ام .به شما آقای کرزی و ن رب به همه ش ربان دیگر ...
و اما ،تنها در یک مورد در باره گفته های اخ رب شما مالحظه ی دارم که به اجازه تان آن را بیان یم کنم.
ر
خارج را به روند میل مبدل بسازیم .ما برای صلح پروژه میل ،با ماهیت و اهداف میل
ما نه باید پروژه
باید طرح کنیم و آن را به روند میل مبدل بسازیم .حال اگر مطلب تان هم ری بوده که من پیشنهاد کردم
ر
خارج ها بوده ،یک چشمگ بزنید که
و آن چه شما بر زبان آورده اید ،تنها و تنها جهت جلب توافق
بفهمیم...
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ٔ
چند نکتهبنیادی و مهم
 - ۱دیموکرایس تحقق اراده مردم از
مجرای قانون است.
ما میتوانیم در مورد قوان ری و از جمله
قانون اسایس مالحظات نظری حتا بسیار
عمیق داشته باشیم و باز هم برای تحقق
خواسته های ر
نایس از این مالحظات
خود از مجرای قانون عمل کنیم؛ و اما به
حیث شهروندان رعایت ر
البام عمیل
نسبت به قانون مکلفیت شهروندانه ما
است .فهم ،در نظرداشت و رعایت این
اصول و موازین ،به خاطر خ رب بنیادی و همه گای است ؛ زیرا در غ رب آن جامعه به جنگل مبدل میشود.
رعایت این اصل در هر زمای امر حایز اهمیت بنیادی است.
ر
کاست ها در نظام موجود ،نیاز به ذره ب ری و دورب ری نه دارد .و اما ،ر
ر
کاست ها
وقت ما از این
 - ۲وجود
ر
سخن میگوییم باید عوامل و زمینه های بروز و تداوم آن ها را ن رب بشناسیم و انتقاد ما از کاست ها طوری
کاست ها کومک کند و نه این که سبب بی ر
ر
شب شدن و بدتر شدن آن ها گردد .انتقاد
باشد که به رفع این
ما باید طوری باشد که اگر کمر دشمنان جمهوریت و دیموکرایس نه میشکند و سبب تضعیف آنان نه
میگردد ،کم از کم کمر آنان را نه بندد .
 - ۳ما باید با در نظر داشت اوضاع و احوال حساس کنوی م ربان خواسته های خود را در حد واقعبینانه
نگهداریم .
 - ۴در مرحله کنوی دست های در کار اند تا اوضاع در درون نظام را در حد اکب ممکن متشنج بسازند.
به هم ری جهت ما باید به هر حادثه ی هوشیارانه برخورد نماییم – در غ رب آن ممکن است در اثر بروز
احساسات و هیجانات در مس ربی بلغزیم که هدف دشمنان نظام ،جامعه و کشور ما است.
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بد و بدتر
به باور من:
ر
ر
طالت است.
هم ری نظام با همهکاست هایش هزار بار بهب از گورستان امارت ر
ر
کاست های که دارد و یا هم مخالفانش به ناحق بر او اتهام میبندند ،هزار
هم ری رییس جمهور با همهر
رهبان امارت و ممارت است.
بار بهب از ر
طالت به خصوص در برهه داغ و حساس
در مورد پیش از طالبان نه نوشتم – برای این که در جبهه ضد ر
کنوی نه باید درز بیجا ایجاد کرد .
اگر نه میتوانیم در راه ارتقای روحیه و توان مردم و به خصوص قوای مسلح در برابر هجوم طالبان کار
مثبت و سازنده ی انجام بدهیم ،کم از کم خالف آن ن رب نه باید کرد .
ر
کاست هایش در برابر طالبان پشتیبای میکنم و فرد
من از هم ری نظام  ،دولت و حکومت به رغم همه
سب کرده اند ،قهرمانان واقیع و قابل
فرد قوای مسلح افغانستان را که در برابر طالبان جانبازانه سینه ی
ستایش میدانم .اگر این ررسم است من آن را با افتخار به گردن میگ ربم .
برای من ررسم و ررس واقیع و نابخشودی گفته و کرده ی است که سبب تضعیف جامعه  ،نظام ،دولت
و حکومت و قوای مسلح در برابر طالبان شود .
ر
کاست های نظام قابل اصالح اند؛ در صورت بقای جمهوریت ،فردا میتوانیم کس دیگری را به حیث
طالت و یا هرج و مرج پیش از آن ،در حکم
رییس جمهور انتخاب کنیم؛ و اما سقوط به گورستان امارت ر
افتادن در دوزخ نابودی آور است.
من به حل مسالمت آم رب و پایدار منازعه بر اساس منافع و مصالح علیای میل  ،بیل میگویم .و اما ،هر
گونه همدل با طالبان و یا سخن و عمیل را که باعث تقویت روحیه طالبان و عناض مخرب دیگر برای
براندازی نظام جمهوری شود خیانت میدانم.
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چند نکته در مورد «تخیلگران سیایس»
اگر کس از میان انبوه اطالعات به ارتباط به اوضاع جاری
در افغانستان تنها بخش های مطلوب خودش را بگ ربد و بر
ً
اساس آن تحلیل و داوری کند ،طبعا به نتای رج خواهد رسید
که یک کس دیگر دارای دید متقابل با بخش های مطلوب
خودش میتواند به عکس آن نتایج برسد.
ً
ما زمای میتوانیم یک تصویر نسبتا جامع از اوضاع را ترسیم
کرده و بر اساس تشخیص عوامل محرکه تع ری کننده
انکشاف اوضاع برونرفت های احتمال را شناسای کنیم که
ر
دسبس «معما» را در جای شان قرار
همه قطعات قابل
ر
ر
دهیم و با اطالعات قابل دسبس ذوق برخورد نه نماییم .از
برونرفت های احتمال سخن گفتم ،چون در ریاض ن رب که
همه چ رب قابل محاسبه دقیق است و اعداد و ارقام دارای منافع شخیص و گرویه ن رب نیستند ،معادالت
ً
چند مجهوله و دارای طاقت بلند معموال تنها یک جواب نه دارند .و باید گفت که معادله اوضاع در
افغانستان به هیچ وجه ساده و یک مجهوله نیست .
این را نوشتم چون تحلیل ها و مصاحبه های را در فیسبوک و یوتیوب از جمله در رابطه به سفر اخ رب
رییس جمهور غت و هیات همراهش به امریکا دیدم و دیدم کسای چنان سخن میگویند که گوی عقل
کل اند...
از این میان ،کسای امر و نیه ن رب صادر میفرمودند که بروید چن ری کنید و چنان کنید -با خود گفتم از
این آقایان اگر پرسیده شود که خود تان چرا نه م ربوید و آن فداکاری های را که انجامش را به دیگران
سفارش میکنید ،انجام نه میدهید ،جواب شان چه خواهد بود؟!...
خب از همه ارسار و یا هم آخرین مرجع حقیقت
به باور من ،به گپ کسای که از موضع عقل کل ،با ر
سخن میگویند ،ضف نظر از م ربان مطالعه و توان استدالل و فلسفه باق و سفسطه باق شان ،نه باید
باور کرد...
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طالت...
دهاندو *های ر
ر
«اوق ها»
این «فسقانه ها»،
ر
«فسقبوق ها» ی که ما
و
داریم اگر در دوران جنگ دوم
جهای در شوروی وجود
میداشتند ،شوری با ارتش
رسخش همراه با مارشال
ستال ری در همان سال اول
متحمل شکست نهای
میشد ...
میگویید این سخن مبالغه و یا
هم اغراق و حتا غلو است و یا هم این« قیاس معالفارق » است؟!
ر
ساخی و جلب توجه به یک نکته
داوری در این باب به دست شما؛ و اما ،من این سخن را  ،برای روشن
مهم و محوری برای برههحساس کنوی آوردم  :رسو صداهای که سبب تضعیف روحیه و توانای قوای
مسلح و تضعیف دولت شود ،چ ربی نیست جز خدمت به دشمن – حتا اگر نیت گوینده گان هم این نه
باشد...
در این جنگ اگر ما نه میتوانیم برای تقویت روحیه و توان قوای مسلح و تحکیم مواضع دولت در برابر
طالبان کاری بکنیم ،کم از کم گفتار و کردار ما نه باید طوری باشد که بر روحیه قوای مسلح و مواضع
دولت در برابر طالبان صدمه وارد کنیم .
+
*دهاندو -از جنس پایدوی که با دهان خدمت میکند
*

طالت -کسای که دهان شان در عمل درخدمت طالبان است
دهاندو های ر
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ٔ
در باره بدترین سناریو و پیشگبی از آن
ر
ساخی نکته ی که به باور من تع ریی کننده است ،از بدترین سناریو ررسوع میکنم.
برای روشن
گ ربیم طالبان دولت را سقوط بدهند و قدرت را در کابل به دست بگ ربند ،آن گاه چه خواهد شد؟!
به نظر من آن چه پیش خواهد آمد فاجعه کباالبعاد و به مراتب بزر ر
گب از فاجعه های گذشته خواهد
بود .
طالبان به هیچوجه حقوق و آزادی های ر
بشی ،مردم ساالری و فکر و فرهنگ و شیوه زنده یك همنوا
با ایجابات زمان معاض را نه تنها نه میپذیرند ،بل در صورت به قدرت رسیدن همه آثار و نشانه های
آن ها را ن رب از میان خواهند برد .مدل شبیه به حاکمیت طالبان در جهان وجود نه دارد تا آن را به حیث
ً
طالت نه خواهد بود -و آن
مثال ارایه کرد؛ و اما ،این حاکمیت اصوال چ رب متفاوت تر از دور اول امارت ر
حاکمیت را میدانیم که چه گونه بود...
همچنان نابود سازی م رباث های باستای و فرهنگ و از جمله تخریب پیکره های بودا در بامیان ،نشان
داد که طالبان با مفاخر تاریج و فرهنگ کشور ما ن رب دشمنانه برخورد کردند .
طالبان در زمان امارت شان و ن رب حاال نشان داده و ثابت ساخته اند که خوانش مردم افغانستان از
ر
خوانیس که یط سده ها شکل گرفته و کلیت معنوی جامعه افغای را
اسالم رحمای را نه میپذیرند-
میساخت .و میدانیم که خوانش طالبای از اسالم ،یک خوانش جاهالنه ،افرایط ،سطج و سنگواره ی
است که منبع آن مدارس پاکستای تحت مدیریت آی اس آی میباشد .
طالت در کنار نابودی همه دستاوردهای دو دهه اخ رب  ،نه تنها به
در این نه باید شک کرد که امارت ر
اندازه دور قبیل؛ بل حتا در آن سطح ن رب قادر به تام ری صلح در کشور ن رب نه خواهد شد -در واقع
ر
ر
خطرناکب خواهد بود .به هم ری جهت
مخربب و
طالت تکرار دور باطل در یک سطح
برپای دوبارهامارت ر
امید ر
ر
بسی به صلح در تحت رسایط برپای دوباره امارت اسالیم،چ ربی نیست جز خواب و خیال و
محال...
به باور من اکبیت مطلق مردم افغانستان و به خصوص باشنده گان شهر ها به دالیل بسیار و بسیار
معقول خواهان برگشت طالبان نیستند .
آیا میتوان از تحقق بدترین سناریو پیشگ ربی کرد؟!
ً
بیل ،من بر این باورم که انکشافات منف روزها و هفته های اخ رب را میتوان و باید حتما متوقف ساخت-
نه تنها متوقف ساخت ،بل کم از کم آن ساحات دارای اهمیت ر
سبات ر ربیک را که طالبان یط روزها و هفته
های اخ رب ،تسخ رب کرده اند ،ن رب از وجود طالبان تصفیه کرد.
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ر
صوری امکان پذیر خواهد بود که اگر از جمله ما به حیث شهروندان آگاه و با
یک چن ری تحول در
ر
مسوولیت سهم خویش را در پشتیبای از قوای مسلح ،بسی کمر دولت و شکست جنگ روای و
تبلی ر
ر
شکسی کمر طالبان ایفا نماییم:
غای و
هر یک از رسبازان و افشان قوای مسلح باید این را احساس کنند که در سنگر دفاع از مردم و کشور وارزش های دیت ،فرهنگ و تاریج مردم افغانستان قرار دارند و در این نبد از پشتیبای ر
گسبده مردم
ر
برخوردار اند .ما در این زمینه میتوانیم کار بسیار موثری را انجام بدهیم.
رسانه های جمع رت که خود را افغای میخوانند ،در این ررسایط نه باید از ری ری یس و یس ان ان و فاکسنیوز و امثالهم تقلید کنند .ما با واکنش های الزم در برابر این رسانه ها میتوانیم آنان را وادار بسازیم تا
به حیث رسانه های افغای با رعایت منافع و مصالح همه گای مردم افغانستان مسووالنه عمل کنند.
ما باید چنان که الزم است به تبلیغات طالبان و دهاندوهای آنان در رسانه ها و شبکه های اجتماعواکنش نشان بدهیم.
ما باید چهره واقیع طالبان و پشتیبانان ری نقاب و با نقاب آنان را افشا کنیم.ً
• پشتیبانان ری نقاب طالبان کسای اند که علنا و به صورت ری پرده از طالبان پششتیبای میکنند؛
• پشتیبانان نقابدار طالبان کسای اند که در ظاهر از طالبان پشتیبای نه میکنند؛ و اما ،از هیچ
کاری برای تضعیف روحیه قوای مسلح و ضبه زدن به حیثیت دولت و نظام خودداری نه
میورزند.
ر
کاست های وجود داشته و دارد که باید
خوب در این ن رب شگ وجود نه دارد که در مدیریت جنگبرچیده شوند .کارشناسان باید در این مورد از کانال های مطم ری مشوره های شان را به دولت و ارگان
کاست ها و نتایج و پیامدهای آن برای ر
ر
بافی تیوری توطیه
های قوای مسلح برسانند .کسای که از این
برای ضبه زدن به دولت استفاده میکنند یا خا ریی اند ،یا نادان و یا هم بیمار .
ر
کاست ها در حکومت و دولت و نظام وجود دارند؛ و اما ،لحظه کنوی زمان مناسب
البته و صد البته کهر
پرداخی به این مسایل نیست.
برای
ما به حیث یک ملت ،نه باید به فاجعه های دیروز و پریروز برگردیم و نه باید هم در بحران جاریامروزی ر
پسبفرداهای برسیم که ر
باق بمانیم ؛ ما باید به فردا و پس فردا و ر
بهب از امروز و دیروز و پریروز
و هر روز دیگر گذشته باشد؛ ما باید از بدروز به بهروز برسم ...
من نکات نظر خود را روشن و ری پرده نوشتم  .دست روشنفکران دروغ ری از اسالم آباد و الهور و تهران
ر
واشنگی گرفته ع ری تا به لندن آزاد -و صد البته که تف بر روی نوکران و دهاندوهای
و ماسکو و پکن و
بیگانه...
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خوابگردی ،شوک و بیداری
هنوز همه شوک زده اند ،چند روز ر
پسب همه
درخواهند یافت که چه چ ربهای را از دست
دادند و در بدل چه بدست آورده اند.
باور دارم که نه آزادی در میان خواهد بود ،نه
حقوق ر
ر
بش و نه هم دیموکرایس که به رغم همه کاست ها و دم بریده یك هایش برای افغانستان غنیمت
بود .
گمان نه کنم حتا کسای که امروز برای ابراز تفقد از سوی حکومت پاکستان به آن کشور خواسته
شده اند تا در بدل ابراز ارادت * در غنایم سقوط نظام سهیم برای شان در نظر گرفته شود ،فردا آن
عزت و جایگایه را داشته باشند که تا دیروز در نظام جمهوریت داشتند .
من به خاطر آقای غت و حکومت و دولت و نظام و مسووالن و متصدیان و مامواران آن  ،نه بود که
مخالف طالب و مالب و داعش و ماعش بودم و هستم؛ برعکس چون از بیخ و بن مخالف طالب و
مالب و داعش و ماعش بودم و هستم و خواهم بود ،از آن حکومت و دولت و نظام در برابر ررسهای
کالن تر پشتیبای میکردم .
اگر جنگ اعالم ناشده پاکستان و لشکر جهل و ویرای «مید ان پاکستان» در میدان نه میبود و ورژن
طالت «مید ان پاکستان »)(made in pakistanوجود نه میداشت ،من تمام قد در برابر آن
ماقبل ر
حکومت و دولت و نظام قرار میگرفتم و تا رفع بنیادی نقایض ژنتیک آن و مبدل شدن به حکومت و
دولت و نظام توانا و خادم مردم در موضع مخالف و منتقد ر
باق میماندم.
+
رهبان جهادی سابق
*نماینده خاص پاکستان برای افغانستان یمگوید« ،یک هیات مشتمل از ر
افغانستان به شهر اسالم آباد پایتخت این کشور رسیده است.
ر
رهبی
محمد صادق خان در توییب خود امروز یکشنبه ( ۲۴اسد) نوشته که به تازیك یک هیئت عال ربتبه ر
سیایس افغانستان به شمول م ربحمان رحمای رئیس ولیس جرگه ،صالح الدین ربای ،محمد یونس
قانوی ،محمد کریم خلییل ،احمد ضیا مسعود ،احمد ول مسعود ،عبدالطیف پدرام و خالد نور به آن
کشور رسیده است»( اظهارات مقام پاکستای به نقل از رادیو آزادی) .
+
ً
ً
پاکستان از هم ری آغاز کار میخواهد علنا و عمال نقش قیم را ایفا کند .
آنای هم که به حضور مقامات پاکستای شتافتند ،در عمل بر این نقش پاکستان صحه گذاشتند.
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چند نکته در رابطه به روایت های رسانه ی و دهان های کرای شان
این را که افغانستان چه گونه به داغ ترین و خون ری ترین میدان زورآزمای میان ابرقدرت ها در برهه پایای
دوران جنگ رسد مبدل شد ،میدانیم .آن چه را که ابر قدرت ها در آن دوره در ذهن افغان ها ترزیق
میکردند تا آنان را به سود خود به ه ربم جنگ مبدل بسازند ،ن رب میدانیم .این را که چانس مصالحه میل
را پس از پایان جنگ رسد چه گونه سوزانیدند ن رب میدانیم .و این را ن رب میدانیم که پس از آن چه مصای رت
بر مردم افغانستان گذشت .این را ن رب میدانیم که یك ها از این دریای خون و مصیبت مایه های بزرگ
مقصد خود را شکار کردند.
کیس که تلک خرس را نه خوانده باید آن را یک بار بخواند و باید با دقت بخواند.
و این که سپس امریکا خود چه گونه در این تلک پا نهاد و کار خودش و کار افغانستان در این میان به کجا
رسید شاید آن چه که اکنون شاهدش هستیم فصل پایای جلد اول ماجرا باشد...
رهبان میانه رو مجاهدین به امریکا در مورد عواقب
این روشن است که از همان اول ماجرا حتا یگ از ر
ر
خطرناک انتقال بینادگرایان عرب به جنگ افغانستان هوشدار داده بود -هوشداری که در واشنگی
ً
ر
رهب جهادی که پیام را به امریکای ها رسانیده بود،شخصا
گوش شنوا نه یافت .این حرف را دخب آن ر
برایم گفت .
ر
داکب نجیب هللا ن رب توسط یک دیپلمات ارشد در سال های آخر حکومتش پیایم در مورد خطرات تداوم
ر
واشنگی فرستاد و تقاضا نمود تا برای پیشگ ربی از این
بحران برای افغانستان و امریکا و بقیه جهان به
خطر امریکا در حل مسالمت آم رب منازعه و انتقال مسالمت آم رب قدرت به حکومت مورد توافق همه
افغان ها همکاری نماید .این را ن رب خود آن دیپلومات که هنوز زنده است به من گفت .
سپس هوشدار های دیگری ن رب بودند .
و این را که چه شد تا امریکا وجود خطر را دریابد ،امروز همه میدانند .
این را ن رب میدانیم که امریکای ها با چه وعده های به افغانستان آمدند و یك ها در این لشکر ر
کیس به
امریکا کومک کردند .
و این را ن رب میدانیم که هیات امریکای به ریاست آقای زلیم خلیلزاد در دوحه چه کرد و .چه فشارهای
ً
بر دولت افغانستان آورده شد تا مثال به رهای پنج هزار زندای طالبان تند دهد .
و میدانیم که یط دو سه سال اخ رب که مسوولیت های امنی رت به طور کامل بر دوش قوای مسلح
افغانستان قرار گرفت ،نظامیان افغانستان برای دفاع از نظام چه قهرمانانه رزمیدند و چه قامت های
سبده شدند -هزار و دو هزار و ده هزار نه که بیش از شصت
شمشادی به کفن های خون ری به خاک ی
هزار شهید...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------485

این که آقای بایدن در بیانیه دیشب خود به ارتباط افغانستان چه گفت و یا نه گفت ،کار خودش است.
این نوشتهمن پاسخ به آقای بایدن نیست .پاسخ به عمران خان و قری ریس و زام رب کبولوف و دیگران ن رب
نیست .
آن چه نوشتم توضیح معمای سقوط برق آسا نیست .من هنوز پاسخ روشن و بدون ابهام به این معما
را نه دارم .
ر
خارج و شاخه های داخیل آن ها منبع
هم ری قدر میدانم که روایت دهان های کرای و رسانه های
مطمی برای ی ر
افی پاسخ به این معما نیست .در دهه های گذشته این رسانه ها پیوسته روایت های را
ر
تبلیغ کرده اند که عمر چندان درازی نه داشته اند .
حتا در این مورد که پیام آقای غت ،در فیسبوک پیام خودش باشد ن رب شک و تردید های بیان شده است.
عده ی بر این باور اند که باید گوش به راه صدای خود رییس جمهور رارسف غت بود و روایت خود او
را ن رب شنید .به باور من ن رب ،این مکلفیت آقای غت است تا با صدا و چهره خودش پرده از ماجرا بردارد
و یا کم از کم آن چه را که برای او روشن است و ما آن را نه میدانیم ،برای مردم بیان کند -البته به ررسیط
که او آزاد باشد و ازادانه بتواند سخن بگوید.
و اما ،چنان که دیروز نوشتم ،باز هم میگویم این که در اوج فاجعه ،پاکستان چرا یک عده را که هویت
شان پنهان نیست به اسالم آباد دعوت کرد ،یک پرسش کالن است .بی ر
شب این چهره ها درست همان
های بودند که با تمام توان و امکان در تضعیف دولت میکوشیدند .این اتهام جدی وجود دارد که هم ری
ها در پس ماجرای فاجعه سقوط قرار داشتند -یا شاید هم ر
بخیس از این توطیه بودند .همچنان این نظر
بیان شده است که پاکستان در هماهنگ با روسیه و ایران طراح اصیل این توطیه بوده اند .
چنان که در آغاز نوشتم ،شگ نیست که ایاالت متحده امریکا ،به ارتباط افغانستان خطاها و اشتباهات
ً
بزریك را مرتکب گردیده است .و اما ،من این روایت را که امریکا آگاهانه و عمدا کاری کرده باشد تا به
شکستش در افغانستان بینجامد ،و باز این که گویا امریکا خود این سقوط رسی ع را سازماندیه کرده
ر
ر
منطف تر است اگر رقبای جهای و منطقه ی امریکا را
منطف نه یم دانم .برخالف این
باشد ،چندان
در این سقوط رسی ع مظنون بدانیم.
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ٔ
ی
کنوی
چند نکته مهم به ارتباط لحظه
 رکاست های «ژنتیک» نظام و آفات
متعددی که آن را از درون میخوردند و
سست میساختند ،کم و بیش روشن بودند؛
و اما با آن هم تحت ررسایط مع ری این نظام
توان بقا و امکان اصالح را داشت -که
متاسفانه چن ری نه شد؛
این که طالبان میخواستند یا نظام در برابرشان زانو بزند و دست بسته تسلیم شود و یا
به زور آن را رسنگون خواهند کرد گپ پنهان نه بود؛
ر
فروپایس برق آسای نظام کم و بیش برای همه غ رب منتظره بود؛ این که چرا چن ری شد ،معمای است
ر
که برای یافی کلید حل آن هنوز اطالعات حد اقل کاق را در اختیار نه دارم؛
ر
ر
فروپایس نظام بر گردن یک فرد و یا یک عامل و یا تعدادی از اشخاص و عوامل و آن
انداخی تقص رب
هم به صورت سلیقه ی و از روی حب و بغض ،نه تنها کار به درد بخوری نیست ،بل میتواند گمراه کننده
ن رب باشد و ما را در مس رب های نادرست سوق دهد؛
در مورد این که پاکستان از صدور جنگ و ترور و ویرای به افغانستان چه اهداف شویم را دنبال میکردً
و میکند ،قبال نوشته ام؛
اظهارات و موضعگ ربی های اخ رب روسیه و ایران ن رب سووظن های به جای را در مورد هماهنگ این دوکشور با پاکستان در قبال افغانستان بر میانگ ربند؛
گرچه واکنش های چ ری خوددارانه تر است ،با آن هم نه میتوان احتمال توافق ضمت آن کشور را باً
پالن احتمال مثلث پاکستان -روسیه – ایران ،کامال منتف دانست؛
ر
حلقای در کابل بر این باور اند که دست ایاالت متحده امریکا در پس معمای
در این جا باید بگویم کهسقوط رسی ع قرار دارد ؛ حتا این حلقات بر این باورند که خلع سالح گارد محافظ رییس جمهور غت و
ر
واداشی وی به خروج از افغانستان ن رب کار قوای امریکای بوده است؛
خب
در هم ری راستا ادعا شده که در آخرین صحبت میان رییس جمهور بایدن و رییس جمهور غت که ر
آن ر
نش نه شده ،تشنج جدی تا سطح پرخاش بروز کرده که به فردای آن گارد محافظ رییس جمهور خلع
سالح و وی وادار به خروج از افغانستان ساخته شده است؛
ر
منطف اگر بالفرض امریکا چن ری کرده باشد ،این تیشه بر ریشه خود زدن به نظر م ربسد و
گرچه از نظر
معتب در اختیار نه دارم؛
اما برای ثبوت و رد آن من هیچ اطالع و مدرک و شواهد ر
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ً
ً
غری آن که ظاهرا غافلگ رب شده اند ،هنوز گویا گیچ اند و فعال روی خروج شهروندان
امریکا و متحدان رو همکاران افغان خود متمرکز اند؛ گرچه ،سیاست آینده غرب در قبال افغانستان هنوز روشن نیست،
ول احتمال آن که دشمنان دیروزی به دوستان نزدیک مبدل شوند ،ن رب منتف نیست.
من بر این باورم که هر یک از ما نیاز داریم تا رس در گریبان کنیم و به حکم وجدان و خرد گوش فرا دهیم
و اشتباهات و خطاهای خود را دریابیم و اصالح کنیم و با چشم و گوش و ذهن باز و عاری از هرگونه
تعصب به تحلیل سیستماتیک و تمام حجم گذشته و حال یببدازیم .تحلیلگر برای دریافت واقعیت باید
چشم و گوش و ذهن باز داشته و آماده باشد تا اگر در نتیجه پژوهش و تحلیل به نتایج خالف تمایل
قلت و تصورات ذهت و دیدگاه های قبیل اش هم برسد ،آن را بپذیرد .و اما اگر هدف آن باشد تا با
ر
ً
قلت خودش را ظاهرا به اثبات برساند ،این کار
اطالعات و شبه اطالعات
انتخای،کیس موعود ذهت و ر
ر
به چ ربی جز گمرایه کومک کرده نه میتواند .البته به عالوه ایجابات دیگر ما به اطالعات موثق ن رب نیاز
ً
ر
اطالعای را در م ربان حد اقل کاق در اختیار نه دارم .آن چه که وجود
داریم – من شخصا هنوز چن ری
دارد اطالعات رسانه ی است و یا هم ادعاها که با اتکا بر آن نه میتوان «معما» ها را حل کرد ...
بدون حل معماهای مطروحه و تحلیل سیستماتیک و تمام حجم و از جمله بر بنیاد نتایج آن شکل دیه
ر
سبات ربیک و تفکر ر
دید ر
احساسای به چ ربی جز دور باطل تازه نه میتوان
سبات ر ربیک  ،با گپ ها و حرکات
ر
رسید.
+
اهداف ر
سباتژیک پاکستان در افغانستان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------488

 ۲۹اگست ۲۰۲۱

آینده به نسل جوان تعلق دارد
افغانستان با هیچ ورژن از اشباح تولید شده در
فابریکات دوران جنگ رسد و باتالق های کثافت
زای بحران های چند دهه اخ رب و وارثان شان نه
میتواند به فردای مطم ری برسد.
برای عبور مطم ری از فاجعه ،افغانستان به
ن ربوهای ملیگرا  ،دیموکرات و ترقیخواه نیاز دارد .در میان نسل جوای که یط دو دهه اخ رب رسبلند کرده،
ظرفیت های بالقوه بزریك برای بروز چن ری ن ربوهای آینده ساز وجود دارد .برای به فعل آوردن این
ظرفیت های بالقوه ،به نگرش تازه و معاض و چهره های تازه و توانای برخاسته از خود این نسل نیاز
است .برخالف هیچ یک از عناض و حلقات شامل در منازعات چند دهه اخ رب و مغزها و دهان های
کرای شان ،نه تنها نه میتوانند محور تشکل چن ری ن ربوهای باشند ،بل چنان که تجربه ثابت ساخته
است ،از شمار موانع عمده در برابر آن به شمار م ربوند .
ً
ر
دست
شخصیت های کهن سال و میانه سال هم که مدع اند و یا هم واقعا در حوادث ده های بحران
مخری نه داشته اند ،حتا اگر نیات نیگ هم داشته باشند ،تا کنون که نه توانستند کاری بکنند،
یا دست
ر
پس از این ن رب از آنان نه میتوان انتظار کارهای کالن را داشت.
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چند نکته در مورد خروج امریکا
ابر قدرت امریکا با سیاست ها و اعمال نابخردانه اش
در افغانستان تیشه بر ریشه خودش زد و «پروژه» ی
را که میتوانست موفق گردد و سبب خوشنایم اش در
جهان شود به یک شکست مفتضحانه برای خودش
ر
شکست
و یک فاجعه برای افغانستان مبدل ساخت-
که نتایج و پیامدهای جدی برای حیثیت و اعتبار
امریکا در جهان خواهد داشت.
امریکا با وعده های بسیار چرب و نرم به افغانستان آمد -وعده های که حاال همراه با پیمان های
ر
سبات ر ربیک و امنی رت به فر ر
سبده شده است .
امویس ی
امریکا به جای مبارزه با تروریزم ،به جنگ با تروریزم پرداخت.
امریکا به جای خشکانیدن منبع صدور ترور و جنگ به افغانستان که در پاکستان قرار داشت ،به شاخه
بری پرتلفات آن در دهات و قصبات افغانستان پرداخت.
ر
صنعت -نظایم
این دو تریلیوی که از آن صحبت میشود در واقع ضف امور جنگ و تغذیه کامپلکس
امریکا شده است  .از پول هم که گویا به افغانستان کومک میشد ،هشتاد درصدش دوباره به امریکا
رجعت میکرد و یا در راه رسیدن به افغانستان غیب میشد .از آن بیست درصدی که به افغانستان
م ربسید ،ده درصدش ضف امور نظایم میشد و ده درصدش برای پروژه های مورد نظر امریکا اختصاص
مییافت آن هم توسط خود امریکا .
مصارق را که امریکا در افغانستان کرد ،اگر عاقالنه رسمایه گذاری مینمود ،م ربان پی رشفت افغانستان به
عب و ر
مراتب رسی ر
بهب از آن میبود که یط بیست سال اخ رب بود .و این نه تنها به تجرید کامل طالبان و
برچیدن زمینه هرگونه تندروی و بنیادگرای اسالیم در افغانستان منجر میشد،بل اثرات مثبت آن بسیار
فراتر از افغانستان ن رب رفته میتوانست.
و باالخره با معامله با طالبان در دوحه  ،امریکا متحد خود را مفت و مجای به گرویه که آن را بیست
سال دشمن خود وانمود میکرد ،فروخت.
و متاسفانه تقص رب خود ما افغان ها ن رب که نه توانستیم برای یک چن ری روزی خود را آماده بسازیم ،در
فاجعه سقوط جمهوریت ر
کمب از تقص رب امریکا نیست.
اگر امریکا م ربفت و جمهوریت را به طالبان نه میفروخت و دستاورد های مثبت دو دههاخ رب حفظ
خوی .و اما حاال تنها چ ربی که میگویم این است که باید اتکا به
میشد،آن گاه میگفتم :رفتید در راه تان ر
توان و ن ربوی خود را دوباره یاد بگ ربیم  ،وقار و عزت نفس ر ادر خود اعاده نماییم و آینده را باید خود ما
بسازیم و دیگر هیچ گاه به هیچ بیگانه ی نه باید باور و اتکا کنیم.
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طالبان صاحبان!
با زور شمش رب میتوان حکومت و یا
نظایم را رسنگون کرد و به قدرت
رسید و نظام و حکومت دیگری را
برپا کرد؛ و اما ،با زور نه میتوان
عقول و قلوب مردم را فتح کرد؛ با
زور و یا تنها با زور نه میتوان همه
مسایل کشور و جامعه را حل و
فصل کرد .این را در سال  ۱۹۹۷ن رب
گفته بودم* که برای شنیدن آن
گوش شنوا نه داشتید و یا هم عقل
کاق برای فهمش نه داشتید .این نکته امروز و در ررسایط امروزی به مراتب نسبت به گذشته اعتبار دارد.
در آن زمان بخش بی ر
شبمردم ستمدیده کابل که از جنگ های مصیبت آور دوره تنظیم ساالرن و جنگ
ساالران به جان آمده بودند و شما را هنوز نه میشناختند ،حتا با یک نوع خوشبیت از شما استقابل
کردند .و اما ،امروز چن ری نیست.
ً
ً
ً
حاال مثال یگ از علل عمده فرار ده ها هزار افغان اکبا تحصیلکرده و جوان که احتماال شمار شان در
ماه های نزدیک به چند صدهزار نفر و حتا بی ر
شب از آن خواهد رسید ،هراس از شما و حکومت شما
است .آن ها م ربوند و شاید به سواحل آرام برسند .محاسبه شما ن رب شاید این باشد که به این ترتیب از
غم مخالفان تان بیغم خواهید شد .و اما ،از دست دادن یک نسل تحصیلکرده و جوان برای افغانستان
یک فاجعه است .حتا حکومت شما ن رب در فقدان این تحصیلکرده گان و کارشناسان در بسا عرصه ها
فلج و یا نیمه فلج خواهد شد .
میگویید این هراس نتیجه تبلیغات خصمانه است؟!...
خوب پرسش در این است که چرا مردم این تبلیغات را یم پذیرند؟!...
ً
ً
شما ظاهرا وعده میدهید و اکبا با پیشوندها و پسوندهای تعریف ناشده و نامشخص وعده میدهید-
ً
مثال  :زنان در چوکات ررسیعت اسالیم حق خواهند داشت که...
ً
ً
و اما ،مردم حق دارند تا با در نظر داشت تجارب شان از شما و از مخالفان و دشمنان شما ،اصال و کال
به وعده های شما باور نه کنند و یا هم در ر
نرمبین صورت به آن ها به دیده شک و تردید جدی بنگرند...
خوب ،بالفرض اگر در گفته ها و وعده های تان صادق هستید و میخواهید این ری باوری و شک و تردید
را از میان بردارید ،پس این صداقت را در یگانه یك حرف و عمل تان نشان بدهید:
رای و نظر مردم را باید به حیث داور نهای در شکلگ ربی نظام آینده و حل مساله قدرت بپذیرید.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------491

حقوق و آزادی های ربشی و حقوق شهروندی را به حیث یک اصل بپذیرید .
موقف زنان را به حیث شهروندان تام الحقوق و برابر با مردان به رسمیت بشناسید.در برابر علم ،هب و فرهنگ محدودیت های ایدیولوژیک وضع نه کنید.هیچ گریه را که با دست قابل باز شدن است با دندان باز نه کنید.عفو عمویم روقت معنا دار میشود که مشمول ری در هیچ عرصه ی مورد تبعیض و تعزیر قرار نه گ ربند.
اگر بالفرض به کسای که در نظام قبیل در پست های عال ردولت کار کرده اند و یا ازشمار دشمنان شما
بوده اند پست اجرای بلند نه میدهید ،کم از کم شمار قابل مالحظه تحصیلکرده گان دیگر دارای اهلیت
و کفایت و از جمله کادرهای جوان را در کابینه و سایر پست های مهم توظیف نمایید ،نه این که همه
پست ها را به افراد خود تان و از جمله دارنده گان القاب مال و مولوی و شیخ و میخ بدهید...
تبعیض علیه زنان را کنار بگذارید و کم از کم در دو پست وزارت امور زنان و وزارت صحت عامه زنانواجد ررسایط را توظیف بکنید ،نه این که همه پست های کابینه و مقام های عال دیگر را به مردان
بدهید .
ر
مشوری ایجاد کنید که در آن به مخالفان و
یک شورای عال دولت و یا هم کم از کم شورای عالمنتقدان قبیل تان و از جمله فعاالن حقوق زنان و سایر فعاالن مدی ،ن رب سهم مناسب بدهید .
انتخای باید از شمار وظایف
ارایه طرح برای نظام آینده و قانون اسایس آینده و دعوت لویه جرگه
ر
اسایس این شورا باشد.
هم در کابینه و هم در سطوح مهم دیگر باید تنوع موجود در جامعه افغانستان بازتاب مناسب داشتهباشد.
در عمل نشان بدهید که وابسته به پاکستان نیستید و یا دیگر وابسته به پاکستان نیستید و از منافع ومصالح علیای میل در برابر هر بیگانه ی به شمول پاکستان دفاع و پاسداری خواهید کرد...
+
خوب شاید شماری از همسخنان بگویند که از طالبان نه باید هیچ توقیع داشت .
من هم بیش از  ۹۹،۹۹درصد باور دارم که ولو این نامه به دست طالبان هم برسد آنان خواست های
مطروحه در باال را نه خواهند پذیرفت .و اما ،من تنها روی این احتمال صفر عشاریه صفر یک در صد
محاسبه نه میکنم – بل این یک چلنج در برابر کسای ن رب است که از طالبان پشتیبای میکنند .من از
ر
مخالفت با در خواست های مطروحه دارید؟!...
این هواداران طالبان میخواهم یببسم که چه
البته و صد البته که من خوشحال میبودم و تصور میکنم اکبیت قاطع مردم افغانستان خوشحال
میبودند اگر همه «ورژن» (نسخه) های اشباح تولید شده در فابریکات دوران جنگ رسد و باتالق های
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کثافت زای بحران های چند دهه اخ رب و وارثان شان و هرچه تف ها و تفاله تاری خ است به گذشته
سبده شده میبودند و نه این که هنوز هم و به تکرار بازیگران میدان سیاست و رسنوشت افغانستان
ی
ر
باق بمانند .و اما ،حال که هستند ،باید در برابر شان آیینه گرفت تا در آن سیمای واقیع خود را ببینند
و نه آن چه را که تصور میکنند هستند .باید به آنان خطا ها و اشتباهات شان را گفت و در مورد نتایج
و پیامدهای فاجعه آور آن هوشدار داد .
همچنان باید گفت و بار بار باید گفت که برای عبور مطم ری از بحران ،افغانستان به ن ربوهای ملیگرا ،
دیموکرات و ترقیخواه نیاز دارد .در میان نسل جوای که یط دو دهه اخ رب رسبلند کرده  ،ظرفیت های
بالقوه بزریك برای بروز چن ری ن ربوهای آینده ساز وجود دارد .برای به فعل آوردن این ظرفیت های بالقوه،
به نگرش تازه و معاض و چهره های تازه و توانای برخاسته از خود این نسل نیاز است .برخالف هیچ
یک از عناض و حلقات شامل در منازعات چند دهه اخ رب و وارثان شان و مغزها و دهان های کرای شان،
نه تنها نه میتوانند محور تشکل چن ری ن ربوهای باشند ،بل چنان که تجربه ثابت ساخته است ،از شمار
موانع عمده در برابر آن به شمار م ربوند .نسل جوان به جای ضایع کردن توان و تباه کردن رسنوشت
خویش در منازعه میان گروهای باطل در یک دور باطل نو ،باید خود به فاعل تع ری کننده و سازنده
رسنوشت خویش و جامعه و کشور مبدل شوند .
من آنچه ررسط بالغست با تو یم گویم
تو خواه از سخنم پند گب و خواه مالل
+
* افغانستان -پرسش بود و نبود منتشره در مجله روشنی شماره اول ،سال 1997
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تامیل در «پیشگوی» لوی درستب امریکا
جبال مارک مییل لوی درست رب امریکا گفته است" :برآورد نظایم من این است که ررسایط فعال احتماال
به یک جنگ داخیل برسد".
او در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ،گفت« :تخم ری من به عنوان یک نظایم این را یمگوید که ررسایط
یمتواند تغ ریب کند و به جنگ داخیل بینجامد .من نه میدانم آیا طالبان قادر خواهند بود که قدرت شان
را تحکیم کنند و دولت تشکیل بدهند یا خ رب .فکر یمکنم کم از کم احتمال زیادی است که یک جنگ
داخیل ر
گسبدهتری رخ بدهد و این یمتواند ررسایط را به گونهی بکند که منجر به بازسازی القاعده یا رشد
داعش یا دیگر گروههای تروری ر
ست شود».
آیا این پیشبیت:
یک انتقاد تلویج از تصمیم سیایس برای خروج است و برای برات گوینده از عواقب و پیامدهای آن؟ !یک هوشدار به طالبان و افغان های دیگر است برای اجتناب از جنگ داخیل؟!یک تهدید است علیه طالبان ؟!برای پرده رپویس کدام برنامه رسی است؟!
زمینه سازی برای توجیه همکاری های آینده امریکا با طالبان است؟!حر رکت است برای تحریک یک جنگ تازه؟!
و یا...ً
برای این که بتوان گفت کدام یک از این حدس و گمان ها احتماال درست و یا درست تر است ،به دالیل
و شواهدی موثق نیاز است .شاید هم هیچ یک از این حدسیات درست نه باشد .و اما ،قضیه این است
گت را به میدان بیندازد .
که لوی درست رب امریکا ،به ساده یك و بدون هدف نه میتواند یک چن ری ی
چ ربی که روشن است آن که امریکا میتوانست بدون کدام مذاکرات و امضای کدام موافقنامه با طالبان
بقیه نظامیان خود را از افغانستان خارج بسازد .نه حکومت افغانستان میتوانست مانع این خروج گردد
و نه هم طالبان -به گفت خلیل زاد امریکا برای خروج به اجازه کیس نیاز نه داشت؛ همان سان که برای
ورود به افغانستان از کیس مطالبهاجازه نه کرده بود .در واقعیت مذاکرات امریکا با طالبان و امضای
مشوعیت دیه به طالبان و ر
موافقتنامه با آنان ،ر
مشوعیت زدای از حکومت و دولت و نظام جمهوریت
در افغانستان بود .به خصوص که این کار توام بود با فشارهای بسیار بر حکومت افغانستان برای
رهاسازی زندانیان طالبان ،وضع محدودیت ها  ،تحریک مخالفت ها و قرار دادن مهره های سیایس در
برابر حکومت و گپ های از این دست که میتوان آن ها را از شمار عوامل سقوط رسی ع نظام جمهوری
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و مسلطه شدن طالبان بر افغانستان حساب کرد .حال ر
دلبی های و ناز و نوازش ها و بده و
وقت آن ر
بستان ها میان امریکا و طالبان در دوحه را با فضای کنوی مقایسه نماییم ،پرسش به میان یم آید که
اگر امریکا به قدرت رسیدن طالبان را تسهیل کرد ،برخورد امروزی آن را باید چه گونه ارزی رای کرد .خوب
و اما دشوار است تنها با هم ری یک دلیل چ ربی را اثبات کرد و یا رد .
به باور من ،ما باید همه این احتماالت را در نظر داشته باشیم و کاری نه کنیم که «پیشگوی» بسیار
شوم در مورد جنگ داخیل و مبدل شده افغانستان به میدان رشد و تبارز القاعده و داعش ،به واقعیت
مبدل گردد -این به هیچ وجه به نفع افغانستان نیست...
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سپتمب ۲۰۲۱
۹
ر

ی
کنوی...
یضورت حی یای تعقل در فضای ملتهب

«سونایم» های چند هفته اخ رب ،تمام جامعه را از بیخ و بن تکان داده و دچار شوک ساخته است .و
اما ،به رغم آن نه باید عنان عقل را به دست احساسات و هیجانات داد؛ بل باید کوشید تا احساسات
ما از دایره عقالنیت خارج نه شود .
در فضای ملتهب کنوی که یک جنگ روای چندین جانبه و بسیار پیچیده به غرض تحقق اهداف
بسیار شوم در جریان است ،باید بسیار ،بسیار محتاط بود.
در یک چن ری فضای حقیقت با قساوت تمام قربای میگردد .در چن ری فضای بسیاری ها تنها چ ربهای
را به حیث حقیقت یم پذیرند و بازتاب میدهند که جز جعل و تحریف و حتا دروغ شاخدار نیست –
ً
ً
قلت خود شان مطابقت و یا همسوی داشته باشد .ظاهرا گفتم
به ررسیط که ظاهرا با آرزومندی های ر
چون در واقع و در نهایت این فریب میتواند ،فریب خورده گان را به ه ربم دوزخ تبایه تمام جامعه و
کشور مبدل بسازد .
فراموش نه کنیم که در گذشته ن رب بیگانه گان به خاطر اغراض خود شان چند بار ما را فریب داده و در
برابر هم قرار داده اند .مردم افغانستان در اثر این فریب ها بهای بسیار سنگیت پرداخته اند .بار دیگر
نه باید اجازه داد تا اذهان و احساسات ما را هک کرده و ما را دچار یک فاجعه تازه بسازند.
ر
احساسای اگر هم بتوان به جای
باید دانست که به خصوص در فضای کنوی با حرف ها و حرکات
رسید ،افتادن دوباره در مس رب دور باطل خواهد بود .
حرکت و مبارزه برای عبور از وضعیت کنوی و باز کردن راه به سوی فردای ر
بهب باید خردورزانه،
واقعبینانه ،سنجیده ،دورنگرانه و عاری از هر گونه ماجراجوی باشد .چن ری حرکت و مبارزه ی تحت
رهبی گروه ها و عناض برخاسته از تاریکخانه های جنگ رسد و باتالق های کثافت زای بحران های
ر
.
رهبی این عناض و گروه ها به یگانه جای که
چند دهه اخ رب و وارثان شان ممکن نیست تحت ر
میتوان رسید تکرار دور باطل است.
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همچنان باید گفت و بار بار باید گفت که برای عبور مطم ری از بحران ،افغانستان به ن ربوهای ملیگرا ،
دیموکرات و ترقیخواه نیاز دارد .در میان نسل جوای که یط دو دهه اخ رب رسبلند کرده  ،ظرفیت های
بالقوه بزریك برای بروز چن ری ن ربوهای آینده ساز وجود دارد .برای به فعل آوردن این ظرفیت های بالقوه،
به نگرش تازه و معاض و چهره های تازه و توانای برخاسته از خود این نسل نیاز است .برخالف هیچ
یک از عناض و حلقات شامل در منازعات چند دهه اخ رب و وارثان شان و مغزها و دهان های کرای شان،
نه تنها نه میتوانند محور تشکل چن ری ن ربوهای باشند ،بل چنان که تجربه ثابت ساخته است ،از شمار
موانع عمده در برابر آن به شمار م ربوند .نسل جوان به جای ضایع کردن توان و تباه کردن رسنوشت
خویش در منازعه میان گروهای باطل در یک دور باطل نو ،باید خود به فاعل تع ری کننده و سازنده
رسنوشت خویش و جامعه و کشور مبدل شوند.
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سپتمب ۲۰۲۱
۱۱
ر
ٔ
بهانه بیستم ی
سپتامب
ی سالروز ۱۱
چند نکته به
ر

دولتمداران ،سیاستمداران و رسانه های بزرگ غری در  ۲۰م ری سالروز حوادث تروری رسپتامب
ست ۱۱
ر
ر
 ،۲۰۰۱از همه چ رب سخن یم گویند و اما ،نه از عوامل و زمینه های بروز تروریزم.
آنان از این ن رب سخن نه میگویند که چرا جنگ با تروریزم نه تنها به ریشه کن کردن تروریزم نینجامیده،بل هم شمار گروه های که منابع غری آن ها را تروری ر
ست میخوانند افزایش انفجاری یافته و هم
ر
ساحهحضور و فعالیت شان ر
گسبش یافته است.
ً
علت عمدتا این است که امریکا در این بیست سال به جای مبارزه برای خشکانیدن ریشه ها و برچیدن
زمینه ها و عوامل بروز تروریزم ،به جنگ با تروریزم که چبی جز شاخه بری و آبیاری بی ر
شب تروریزم
ر
نیست ،پرداخته است .
آنان همچنان در این مورد سخن نه میگویند که در دهه های پایای به اصطالح «جنگ رسد» برافغانستان چه گذشت و گروه های کوچک اسالمگرا که در گذشته هیچ چانیس برای کسب مقبولیت
در جامعه افغای حتا در سطح مناطق دور دست روستای نه داشتند ،چه گونه به لشکرهای وحشتناک
و ویرانگر یک جنگ نی ر
ابت خون ری مبدل ساخته شدند.
خوب این که امریکا خواست شوروی را در افغانستان به دام بیندازد و در افغانستان انتقام جنگ ویتنامرا از آن بگ ربد ،امروز گپ غ رب قابل انکار است .
زبیگنیف برژینسگ مشاور امنیت میل رییس جمهور کارتر و سپس هم مشاور رییس جمهور رونالد ریگن
نقش محوری را در طرح و سازماندیه این برنامه داشت .او در هماهنگ ر
گسبده استخبار رای با کشورهای
غری و ارساییل و رقبای شوروی مانند چ ری برای
مسلمان مانند پاکستان ،مرص ،عربستان و کشورهای ر
سازماندیه ،تکث رب ،آموزش ،تسلیح و تمویل گروه های جهادی در این جنگ نقش مرکزی داشت .
گبین و ر
عملیات سایکلون «یس آی ای» در افغانستان با بودیجه حدود  5میلیارد دالر ،بزر ر
گسبده ترین
عملیات تحت پوشش استخبار رای «یس آی ای»تا آن زمان بود  .به گفته برژینسگ این عملیات از 3
جوالی یعت شش ماه پیش از لشکر ر
دسامب )1979آغاز یافته بود.
کیس شوروی به افغانستان (در 24
ر
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برژینسگ این انتقادها را که طرح وی سبب رشد گروهای جهادی شده است نه پذیرفته و در پاسخ گفته
ر
ر
فروپایس شوروی؟ وجود یک تعداد
مهمب است؟ وجود چند بنیادگرا یا
بود" :چه چ ربی در تاری خ
مسلمانهای به هیجان آمده یا آزادی اروپای مرکزی و پایان جنگ رسد؟"
ً
طبعا از این هم سخن نه میگویند که ایاالت متحده امریکا چه گونه هزاران داوطلب عرب به شمولرهبان افغان را درمورد خطرات
بنیادگرایان را وارد جنگ افغانستان ساخت و حتا هوشدارها برج از ر
بعدی این گروه های برای فردای افغانستان و منافع خود غرب نادیده گرفتند.
شمار این عرب ها توسط منابع تحقی ر
قای مختلف ب ری  ۲۰تا  ۳۵هزار نفر تخم ری شده است.
از این ن رب سخن گفته نه میشود که چه گونه از تالش ها برای حل مسالمت آم رب بحران و منازعهافغانستان پس از خروج قوای شوروی جلوگ ربی به عمل آمد.
+
ر
طالت در افغانستان در مرحله خروج آخرین
بیل رییس جمهور بایدن ،از فروپایس رسی ع نظام پسا رواحدهای قوای امریکای از افغانستان سخن گفت و اما ،از این سخن نه گفت که امریکا خود چه ر
نقیس
در این سقوط ایفا کرد ...
ً
مثال :
بخیس به آنان و ر
مشوعیت ر
با امضای موافقتنامه دوحه با طالبان و ر
مشوعیت زدای از دولت افغانستان
و پا ریی آوردن دولت افغانستان حتا از سطح یک طرف منازعه به یک بخش از طرف منازعه و فشار
آوردن برای رهای زندانیان طالبان و تحریک عناض وگروه های اپوزسیوی برای تقابل با حکومت ،اعمال
محدودیت ها و هزار و یک رنگ و ن ربنگ دیگر...
رییس جمهور بایدن از این سخن گفت که از این به بعد در جنگ با تروریزم از ابزار های دیگر کار گرفته
خواهد شد .و اما ،از این سخن نه گفت که این ابزار های دیگر هم ری چند روز پیش ده تن غ رب نظایم را
که هفت تن شان کودک بودند ،که هیچ ربیط با ترور و تروریزم نه داشتند ،در کابل نابود ساخت و نه
ر
نظاری ر
ر
دفبی که
داعیس را  .این را تحقیقات روزنامه نیویارک تایمز با دیدن تصاویر کمره
تروریستان
آقای احمدی در آن کار میکرده ثابت ساخته که انجین رب احمدی بسه های بوتل های آب را در موتر
میگذاشته – در حال که گویا کارشناسان نشسته در مرکز نظایم مبارزه با تروریزم در امریکا از روی تصاویر
مخابره شده از طیاره بدون رسنش ری که مرصوف مراقبت منطقه بوده است ،این بسته های آب را ،
خیال مواد منفجره کرده بودند .نیاز به تخیل و تحقیات بسیار نه دارد تا فهمید که در این بیست سال
به چه تعداد انسان های بیگناه دیگر در اطراف و اکناف افغانستان به صورت مشابه و یا به اشکال دیگر
به ناحق کشته شده اند .
+
ر
ساخی افغانستان به میدان داغ ترین جنگ در دهه های پایای جنگ رسد ،در راس یک طرف
در مبدل
منازعه اگر شوروی قرار داشت ،در طرف دیگرش امریکا قرار داشت .با این تفاوت که امریکا طراح و
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رهبی کننده ،پروژه سایکلون بود که شامل پرورش و تکث رب گروه های جهادی و جهادی ر
ست و آوردن
ر
ر
هزاران عرب به این منازعه میشد که سال ها پس از درون آن تروریزم جهادیست رس بلند کرد .
سپتمب جورج بوش
در این منازعه میان ابر قدرت ها ،افغانستان و افغان ها قربای بودند .پس از ۱۱
ر
جبان کند .این که یط این بیست سال چه شد و چه نه شد،میدانیم .و در
وعده داد تا این تقص رب را ر
فرجام رییس جمهور بایدن میگوید که هدف امریکا تنها مجازات تروریستان و پیشگ ربی از سازماندیه
حمالت مشابه از افغانستان بود و این کار انجام شد و بن الدن کشته شد و القاعده ن رب ضبه دید و
تضعیف گردید -و البته نه میگوید که بن الدن در کجا کشته شد.
قبول آقای بایدن ،هدف شما همان بود که شما گفتید و چ ربی خارج از آن اگر گفته شده بود همه اش
فریب بود و یا هم رساب غ رب قابل تحقق .و صد البته که اگر افغان ها این وعده ها و سپس هم پیمان
های همکاری ر
سبات ر ربیک و همکاری های امنی رت را جدی گرفته بودند خود مقرص اند و نه شما .
در پایان تنها چ ربی که باید به جنابعال شما گفت این است که عمر آغاز نخست ری تجربه های عرصی
سازی در افغانستان بی ر
شب از عمر شما است .دیگر این که دیموکرایس را ن رب افغانستان چند دهه پیش از
دیموکرایس پر ر
اشوی شما تجربه کرده بود .و البته که میدانیم شما نه میتوانید تاری خ همه کشورها را
بدانید -و اما قابل تاسف است آنای که این بیانیه شما را نوشته بودند ن رب با تاری خ چند دهه پیش
افغانستان آشنا نه بودند.
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