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  نوشتٔه داکتر زمان ستانيزی

  ٢٠١٣ دسمبر ٢۵
  

  تحليل سياسی
  و پيمان امنيتی امريکا نيرنگ استدالل استعماری

  
 مشورتی آن سؤاالتی را ايجاد کرده که جواب دادن به آن جرگهٔ » لويه«بين امريکا و افغانستان و » امنيتی«پيمان 

در برابر آن موضعگيريھای آيديولوژيک و سياسی زيادی صورت گرفته که . مستلزم بررسی وژرفنگری خاص است

برخی از اين بررسی ھا بر محور منافع گروھی، قومی، و . ه کرده اندئآراھر کدام داليل مقنع برای تأئيد يا ترديد آن 

اگر . سانی می چرخند و فاقد دورانديشی، وسعت نظر، و جھانبينی اند که متضمن منافع مملکتی افغانستان باشندل

 گذشته نگاه کنيم ممکن بتوانيم تا ۀ شواھد تاريخ تحليل کنيم و آينده را در آئينیروشنتناقضات جھات مختلف مسأله را در 

ير آن به طمع پوستين در چنگ خرسی خواھيم افتاد که ما را در قعر حدی از تکرار تلخيھای تاريخ جلوگيری کنيم در غ

  .دريای خروشان غرق خواھد کرد

  

  مشروعيت پيمان در تعريف جرگه

 قالبی به اين پيمان مشروعيت ۀجرگ» لويه«دستھای عقب پرده می کوشند از طريق تشريفات و صحنه سازيھا و از راه 

 اين توافقنامه را به درستی ۀه آگاھی کامل داشته باشند و يا عواقب ناگوار آيندکه از ماھيت لويه جرگ ببخشند بدون آن

  .پيشبينی کرده بتوانند

با ) ارکان دولت(جرگه عبارت از تجمع مردمی است برای حل مسأيل مردمی به سطح محلی، قومی، يا دولتی 

ولی لويه جرگه که . گردند ولت تنظيم می عرف عامه، رسوم مردمی، يا قوانين مدنی دیصالحيتھای محدود که بر مبان

ای معنی جلسٔه عظمی را افاده می کند جرگه ايست که صالحيت کامل و بلندتر از قوانين نافذ کشور، ارکان دولتی، رؤس

تاريخ افغانستان . وران را داراست که در حاالت اضطرار و تاريخساز داير می گرددتدولت، و حتی پادشاھان و امپرا

از فحوای شواھد تاريخی و تعامالت .  لويه جرگه ھا قلمداد کردهزمرهٔ چون مارجه، شيرسرخ و پغمان را در جرگه ھای 

  :سياسی برمی آيد که لويه جرگه بايد اقالً دارای سه صفت ذيل باشد

  . به اثر ابتکار مردم افغانستان داير شده باشد-١

  .افع عليای کشور داير شده باشد برای رفع مشکلی به سطح مملکتی و به منظور تأمين من-٢

  . داردی صالحيت کامل و باالتر از ھر مرجع دولتی و مملکتی ديگر باشد-٣

در جرگه ھای سه دھٔه اخير اصول فوق رعايت نگرديده چون فاقد اصل ابتکار افغانی، عاجز از تأمين منافع عليای 

 به ابتکار قالبیی شوروی، ناتو، و امريکا جرگه ھای در شرايط تحت اشغال قوا. کشور، و فاقد صالحيت کامل بوده اند
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مين دستگاھای نوکر شان، و برای مشروع نمايان کردن دسايس و ضای تأمين منافع خود آنھا، برای تاشغالگران، بر

چون دست نشاندگان اجنبی .  لويه جرگه ناميده اند، سياسیخدعهٔ سياست ھای استعماری شان داير گرديده و اين تجمعات 

 جنبٔه تظاھر و نمايش اً در تشکيل اين جرگه ھا صرف وسيله بودند نه مبتکر عمل، پس ذکر منافع افغانستان در آن صرف

  .توان به آنھا مقام، حيثيت، و نام لويه جرگه بخشيد داشته نمی

  

  جرگٔه کوچک مشورتی» لويه«و اما 

» مشورتی«لويه جرگه را .  بوده نمی تواند»مشورتی«چون صالحيت کامل جزاليتجزای تعريف لويه جرگه است، پس 

تنھا ه ن» لويه جرگٔه مشورتی«. ناماندن و ناميدن خود عبارت ناقض فی النفس است يعنی خود معنی خود را نفی می کند

 اين جرگه ءً بنا. انستان را به تمسخر می گيرد افغۀکند، بلکه اصول ثقافت سياسی جامع مراودات دولتداری را نقض می

عالوه .  نيست،که معنی جلسٔه عظمی را می دھد» لويه« صفت حائزفاً مشورتی است و بدون صالحيت کامل، که صر

نيت وان آن ھم از تھديد فشار خارجی مصبر مسألٔه مشروعيت اين جرگه  و بی اعتنای در برابر مشورت آن، نمايندگ

پس معنی جرگه در اھداف آن ُگنگ است و . رأی دھند» تیامني«ئيد توافقنامٔه أندارند و زير فشار اند تا ھرچه زودتر به ت

  .عکسه ب

  

  »امنيتی«تناقضات پيمان 

تنھا دارای عبارات متناقض است، بلکه اھداف آن ھم عمداً ناھمگون نوشته شده که استنتاج ھای ناشی از ه اين پيمان ن

 ئی ھا امريکابرای، مثالً . يز مساعد می سازد استفاده و بھره برداريھای ناجاوءشتھای متفاوت آن زمينه را برای سبردا

کنند که اين پيمان به منظور  کنند ولی به افغانھا طوری وانمود می اھداف اين پيمان را از بين بردن القاعده معرفی می

ی از بازگشت دوبارٔه طالبان بر روی صحنٔه ئشده تا در صورت خروج قوای امريکاامنيت افغانستان روی دست گرفته 

 Status of( قوای امريکا يا یرا به نام يک پيمان نظامی متمم ضرورتھا يان آنئبرای امريکا. ياست جلوگيری کندس

Forces  Agreement (که  آن.  امنيتی افغانستان می فروشندۀرا به نام توافقنام کنند، ولی باالی افغانھا آن معرفی می

  .دنز مید و ھم به نعل، آخر به پای خود نھم به ميخ می ز

طرف عمليات نظامی را درچھارچوب انسجام و ھمکارئ نزديک  که مندرجات اين پيمان از يک ولی از ھمه مھمتر اين

ن معاف کنند و از طرف ديگر نظاميان امريکا را از اطاعت به قوانين افغانستا  میتوجيهبين قوای افغانستان و امريکا 

ر شرايط مسلط بر افغانستان تحت اشغال تعامالت و روشھای ضد د. نيت می بخشندوساخته از حاکميت قانون مص

 تخلف صريح از یبه ھانکرامت انسانی مثل سوختاندن و قطع کردن اعضای بدن و اھانت به اجساد رزمندگان ج

تحريمات توافقنامه ھای ژنيو است؛ و اگر روش وروند دوازده سال گذشته را مصداق ادعا قرار دھيم احتمال وقوع 

 نقض حاکميت قانون و سلب صالحيت محاکم افغانستان که متضمن ءً بنا. م در آينده بيشتر خواھد بوداب چنين جرايارتک

  . بخش عدلی امنيت مردم در چنين موارد است به ھيچ منطقی به منفعت افغانستان بوده نمی تواند

  

  خدعه در قياس اقتراحی

رش داده می شوند که اگر امريکا و ناتو در افغانستان موجوديت تبليغات آميخته با افواه، ترس، و تھديد طوری گست

  : اين پيشفرضھا به داليل ذيل نادرست اند .نظامی و پايگاه نداشته باشند، القاعده و طالبان دوباره به قدرت می رسند

     .می پندارند، که چنين نيست» لبطا« ھر مخالف موجوديت قوای خارجی در افغانستان را عمداً -اول   
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. سازش با بيگانه را بر مصالحه با دوست رجحان می دھند»  مھربانتر از مادردايهٔ « در اين استدالِل -دوم   

  .عجب کاسٔه داغتر از آش. يعنی مردم افغانستان بايد به بيگانه تسليم شوند ولی بين خود نسازند

که چون خروج  دھند يعنی اين ی ذھنيتھا را به سوی يک قياس اقتراحی سوق موء از راه تبليغات س-سوم   

 ی از افغانستان ھم باعث ظھور دوبارٔه طالبان میئلبان گرديد، پس خروج قوای امريکاقوای شوروی باعث ظھور طا

  .گردد

 که ھر رويداد علت واقعٔه مابعد آن ،حقيقت امر اين است که در تسلسل علت و معلول وقايع سه و نيم دھٔه اخير افغانستان

. اند، ھيچ ثبوتی در دست نيست که خروج قوای شوروی و ظھور طالبان را علت و معلول مستقيم پنداردبوده می تو

 حکومت داکتر -٣ خروج قوای شوروی، - ٢ کودتای کمونيستی و اشغال روس، - ١: تسلسل وقايع را مشاھده فرمائيد

  . ظھور طالبان-۵ حکومت اتحاد سمت شمال، -۴نجيب، 

در مدت بيشتر از ھفت سال بين خروج قوای شوروی در . تواند لت مستقيم واقعٔه پنجم بوده نمی اول يا دوم عۀپس واقع

در نتيجٔه اختناق، بی .   طالبان مطرح نبودند١٩٩۶ و سقوط حکومت سمت شمال در ١٩٩۵ تا  ١٩٨٩فبروری 

ی مسلط که تماميت ارضی بندوباری، سياستھای تعصب اندوده و بيکفايتی حکومت سمت شمال در برابر ملوک الطوايف

 ی ظھور طالبان فساد اداری و اخالق علتءً بنا. ه بود جنبش طالبان قوت گرفتافغانستان را در معرض تجزيه قرار داد

  . داخلی افغانستان بود نه خروج عساکر شوروی

معلول را خالف  ناخود آگاه و يا به اثر ترغيب اشغالگران کشور در قياس اقتراحی اصول علت و ه ایدر نھايت عد

  .تسلسل  وقوع آن بر وقايع تاريخ تحميل کرده از وھم و ترس آن مردم را به قبولی اسارت رسمی ترغيب می کنند

  

  نيرنگ جھانی از ديدگاه جھانبينی

ی کاذب آغشته، در تنگ نظريھای قومی لسانی و تلقينات ذھنی سياسی کشور ئگاه ھای ھويتمرکزی ما در تفوقگراديد

درک درد وقايع سه و نيم دھٔه اخير برما محنت می گذارد که مسأيل را از ديدگاه جھانبينی . ود مانده اندخمود و جم

وسيعتر بررسی کنيم تا در فراخنای آن نيرنگھای طراحان سياست جھانی را ببينم که چگونه بازيھای وقايع منطقه و 

نحصار قدرت جھانی لزوماً کشورھای کوچک را متکی، آنھا برای ا. جھان را ھمواره بر محور منافع خود می چرخانند

مستعمر، و مشتری اسلحه و مھمات نظامئ خود نگه می دارند که خود مستلزم درگيريھای نظامی قابل پيشبينی می 

اگر احياناً بين قوای متخاصم صلحی به ميان می آيد که منجر به تورم و تراکم مھمات و اسلحه استعمال نشده . باشند

  .لحٔه استعمال نشده و تضعيف دولتھای مربوط آن را تضمين کنندسرا روی دست می گيرند تا تخريب ادسايسی شود، 

 عراق ۀخاير اسلحذ ايران و عراق بايد ۀبعد از متارک.  بوديم ایدر منطقٔه آسيای جنوبغربی اقالً دو بار شاھد چنين قضيه

ھمچنان بعد از خروج قوای شوروی اسلحه و قوتھای . تندی سياسی آن کشور را ضعيف می ساخرا نابود و توانمند

 منافع شخصی را ،ولی مدعيان بی بصيرت زعامت کشور در دام خودنگری. جنگی افغانستان را بايد تضعيف می کردند

  .بر منافع کشوری ترجيح داده جھل را عوض جھد گزيدند و کشور را به خاک و خون يکسان کردند

 عساکر و قطعات نظامی تحت ادارٔه داکتر نجيب آمادگی خود را برای پيوستن با قوای بعد از خروج قوای شوروی

احتمال به وقوع پيوستن اين مأمول افغانستان را به حيث يک قدرت نظامی منطقه در می آورد . مجاھدين نشان دادند

و ظفر آزادی خواھی افغانستان چون از نگاه تاکتيکھای نظامی قوای مسلح، مھارتھای چريکی مجاھدين، و روحئه فتح 

ولی برای افغانستان مجھز و مجرب ھم در . در مقايسه با کشورھای منطقه الجرم دارای قوای مجرب و مجھز می بود

  : مذاکرات ِسری بايکال دسايس شوم  روی دست گرفتند که بايد در سه بخش عملی می گشتند
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تشويق و ترغيب سفير امريکا در پاکستان بھترين رزمندگان  ظفرمندی مجاھدين در اثر ۀ به منظور تضعيف روحي-١

ی جالل آباد ئی ماين گذاری شدٔه دور ميدان ھوامجاھدين را بدون تياری به يک حملٔه واقعاً انتحاری به سوب کمربند ھا

ن شکست بی  تن مجاھد دلير افغان در يک شب به خون غلتيدند، بلکه اي١،٨٠٠تنھا بيش از ه  ن در نتيجه. سوق دادند

  . سابقه و فاحش به روحئه مجاھدين صدمٔه جبران ناپذير وارد کرد

 حکومت ۀ برای جلوگيری از پيوستن نظاميان حکومت داکتر نجيب با قوتھای مجاھدين ھمزمان چند عسکر بيچار-٢

 و تکثير خبر اين ءاافش. کابل به شکل مرموز کشته شدند و اجساد شان را در بوجی ھا انداخته سر راه تورخم گذاشتند

  . عمل فجيح در مطبوعات و اتھام آن باالی مجاھدين توانست تا مدتی از پيوستن قطعات نظامی با مجاھدين جلوگيری کند

که اقليتھای قومی  به بھانٔه اين.  جنگ داخلی را آماده ساختندۀ برای تضعيف بنيادی افغانستان فاتح و قھرمان زمين-٣

را » اقليتھای محروم«ا از راه مذاکره نه، بلکه به زور اسلحه از اکثريت به دست آورند، ذھنيت لسانی بايد حقوق خود ر

ضد ه ی مسلح ساخته بئقومی لسانی را در تشکيالت مليشيابه گونٔه اقليتھای نژادی غرب ترويج کردند و گروه ھای 

در نتيجه ھمسنگری . تونھا منتقل ساختندبه اين ترتيب خشم دشمنی با روسھا را به دشمنی با پش. پشتونھا گماشتند

ذھنيت نفاق آغشته با . مجاھدين مدافع اسالم به جبھه گيری برادرُکشی مدافعين ھويت ھای قومی لسانی تبديل گرديد

تعصبات قومی لسانی  زير نام اتحاد سمت شمال و بعداً ائتالف شمال از سطح گروھی به بخش ھای قوای نظامی کشور 

  .را قسماً ناديده گرفتند  افغانستان فدرالی را مطرح کردند که البته بعد از انحصار قدرت سياسی آنۀمسألکشانيده شد و 

ثريت ھمين پالن شوم باعث شد که امريکا ھم در زمان تھاجم باالی افغانستان از ھمينھا استفاده کند چون ؤسر انجام م

حاضر اند ناموس وطن را در بدل » راھبُران« که کدام گروه می دانستند) یئتناد باب ودورد ژورناليست امريکابه اس(

  .پول بفروشند

   

  پيشبينی احتمال آينده در پسمنظر تاريخ

 قابل تشويش ظھور دوبارٔه ۀولی مسأل. ُرق وادار کردن نمايندگان جرگه ترسانيدن آنھاست از بازگشت طالبانيکی از طُ 

ی که مردم از دست ئسمت شمال است با خصلت ھا و خصوصيتھاطالبان نيست، بلکه ظھور دوبارٔه حکومت اتحاد 

  .مروری بر وقايع قبل از ظھور طالبان می کنيم.  پناه بردنداقانون جنگل آنھا به طالبان قرون وسطانارشيزم 

حکومت اتحاد شمال متشکل از ناراضيان اقليتھای قومی لسانی ھمواره از رکود و پيشرفت بطی اقتصادی حکومت ھای 

 ق شاکی بودند، ولی صفحات تاريخ افغانستان ثمرٔه کارروايھای اينھا را تنھا بر حسب  اين وجيزه توجيه کرده میساب

زمامدار شھر کابل را به » راھبُران«برخی از اين . »دو دزدی خری باھم دزديدند  سرتقسيم آن باھم جنگيدند«: تواند

را تحت حمالت اسلحٔه ...  شھر مثالً ھزاره نشين و پشتون نشين نواحی مختلفه ایگونٔه برلين چند تقسيم کردند، عد

 ھزار شھرنشين ۶٠کشتن بيش از . سنگين قرار دادند و پايتخت را به شمول آبدات تاريخی آن به ويرانه زار تبديل کردند

غازه ھا و  مۀپايتخت، مجبور کردن بيشتر از يک پنجم نفوس آن وقت شھر کابل به مھاجرت، سرقت دسته جمعی شبان

در دوران زمامداری اينھا کس سنگی . شان به جامعٔه افغانستان به حساب می آيند» خدمات«در زمرٔه ... سرايھای کابل،

  .که به غرض پرتاب کردن بر فرق ھمديگر بوده باشد را سر سنگ نگذاشته، مگر آن

ی ھمسايه طرح افغانستان فدرالی را زمامداران اتحاد شمال اين است که به تشويق کشورھا» خدمت«ولی بزرگترين 

  .روی دست گرفته حکومتھای مستقل ملوک الطوايفی را در چند واليت کشور تشکيل دادند

را اول در بعضی نواحی کابل تعميل کردند، و بعداً در واليات تحت سلطه » پاکسازی نژادی«لمان ابه تقليد از نازيھای 

را در شمال کشور روی دست » ی نژادیپاکساز«ائيل برنامه ھای وبی و اسرخويش به تقليد از نژادپرستان افريقای جن

اين روند ھنوز ھم . گرفته پشتونھا را به زور اسلحه از مزارع و منازل شان بيرون رانده دارايھای شان را غصب کردند
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 شمال جنگ ھای که حکومت سمت خالصه اين. به سطح خفيف تر در مناطق پشتون نشين شمال افغانستان جريان دارد

ناکتر آن يعنی تصاحب و تصرف ملکيت و ساعی و تقسيم قدرت به مرحلٔه خطرداخلی افغانستان را از سطح تشريک م

  .دارای مردم کشانيدند

شرح اينچنين وقايع با خون ديده بر رخ رنجيدٔه مسکونين مظلوم شھر کابل و بعضی واليات نوشته شده، ولی چون 

در عوض کشتن . را روی صفحات تلويزون نمی بينيم اری سياسی مساعد و مناسب نيستند آنتصاير آن برای بھره برد

 يک زن را در محضر عام ھزار بار ديده ايم ليک ھزاران واقعه به مقياس وحشت، دھشت، و کراھت ۀ و وحشيانيهکرِ 

  .ديده ايمار ھم نب را حتی يک بيشتر از آن

 طالبان ظھور کردند و مردم علی رغم ذھنيتھای قرون ستخوان رسيده بوددرست در ھمين مقطع زمانی که کارد به ا 

بيشترين انتقادات مردم از طالبان با مراودٔه خشن آنھا با مردم و سلب آزاديھای مدنی و . ی شان به آنھا پناه بردندئوسطا

در انتقادات در اين موارد . د آن نبوی طالبان پذيراۀ افغانستان بود که ذھنيت ھای منجمد و کھنۀتعامالت عرفی جامع

جا آورده ه که حرمت انصاف را ب توافق نظر کامل موجود است و ھيچ گنجايش برای چون و چرا نيست، ولی برای اين

ند و ی را از افغانستان برچيدائباشيم، اين را ھم بايد بگويم که تنھا طالبان بودند که دامن ملوک الطوايفی قرون وسط

لی دزدان حرمت و ناموس طالبان آن زمان دزدان آزاديھای مدنی بودند و. مين کردندضتان را تتماميت ارضی افغانس

  . نيت مردم، و تماميت ارضی افغانستان نبودندومملکت، مص

پس بھترين راه جلوگيری از ظھور دوبارٔه طالبان برقراری حکومت پاک نفس و حاکميت قانون است، نه ادامٔه اشغال 

  .قوای خارجی

 تا زمانی. نظری است که از ھويت ھای قومی لسانی ريشه می گيرند رد ما با چنين وقايع معموالً از موضع تنگبرخو

که اينچنين اعمال شنيع را به قوم يا گروھی منسوب نساخته ايم وجدان انسانی ما از شنيدن آن شرم می کند و پائه 

ی ھکه ارتکاب اين اعمال زشت به قومی يا گرو ه مجرد اينخورد؛ ولی ب ايمانداری و ستون عقيدت ما به شدت تکان می

پس رنج .  به دفاع می خيزند و ھزاران ناسزا نثار آنانی می کنند که زبان انتقاد گشوده انده اینسبت داده می شود، عد

کنيم، ولو وجدان را در جوھر انسانی و اعتقاد اسالمی می پذيريم، ولی از ھويت قومی لسانی خود سرسختانه دفاع می 

 بين اعتقاد شخصی و تکامل تفکر عدٔه بيشتر از ما است که به نحوی اين واقعيت نمايانگر فاصله طوالً . بی لزوم ھم باشد

  .در داستان لغزش پا در يخبندان توجيه می گردد

  

  لغزش پا در يخبندان

  ) معنوییمثنو(حقيقت نقد حال ماست آن     خود   بشنويد ای دوستان اين داستان

مردم از ھرطرف فوراً به سوی او می . صدا می کشد» آخ«در شام يخبندان کابل مردی در کوچه می لغزد و می افتد و 

در لحظات ... است، وسر او می رسند به چھرٔه رنجيدٔه او می نگرند و می بينند که کی است ، از کجه که ب وقتی. دوند

رخی تبارز می کند که بندد و عباراتی در ذھن بعضی و بر زبان بی و دودلی بر چھره ھای شان نقش می ئتأمل معلق دو

  :گون شان حکايت می کند جھان دگریگوناز دگر

  . خدام کيس، به مه چی-١

  .نميُکنه) ل(ی خوده َسیأ بانينيش اوغان غول ر-٢

  . سر سختس بالم نه زديشيسئتغاری ھزا ای -٣

  .زار بانُمتظاا ره انی نَنی اوالددين نيستم که از غم ای َچپَنَکالرص مه خو مال ن-۴

  .شيری لوده فرق کو و کوچه ره نميفامهج ای پن-۵



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

  .ی ُمردهئو، بال زديش، ايتو افتيده تو بگو ای کابلی بيغيرته سيک-۶

  .  وال ای اوندو ره بيبی، ُخدام روی خوده ششته يا نی، مه بروم که نمازيم قزا نَشه-٧

  ...دا ُکنُمصه، تکسی ره برييت ر شد؟ مره دست ت کاکاجان چرا، چی شد؟ پاييت اوگا-٨

تنھا . از استعمال کلمات رکيک و پوستکنده معذرت می خواھيم و منظور تدريس مشروعات است، نه تنديس مکروھات

حتماً خوی خانوادگی، . چيزی که در اين داستان خيالی است مبالغٔه آن است، در غير آن داستان نقد حال ما افغانھا است

نبض بيان، لحن لھجه، و سجع کالم ھر .  ی داردئی ما با برخی از اين عبارات آشنايت ثقافتی، و تجربٔه وطندارذھن

کند و به نحوی ھويت ھای تحت شعوری را در شوخيھای لفظی   با احساسات اندرونی ما بازی می ایعبارت به شيوه

يست که ئ منعکس آگندگی ھا،اماليمات، ولو به مزاحرسوا می کند، و به ما می فھماند که ذھنيت ھای پذيرای اين ن

ولی اگر اين داستان به سبب خيالی بودنش . ايمانداری ما را مورد سؤال قرار می دھد و وجدان آگاه را به لرزه می آورد

تھای متخاصم درگير جنگی که در قصبات کشور از طرف قوباورکردنی نيست، آيا بی تفاوتی ما در برابر جنايات 

 ت می گيرد باورکردنی است؟ پس در بيتفاوتی ھا تفاوت نيست، تفاوت در بيتفاوتئ ماست که آن يکی را روا میصور

 که سر به گريبان فرو می بريم و با قلب تقابله می کنيم، فرشتٔه نجات روح  ایدر ھر لحظه. داريم وآن ديگری را ناروا

می شويم، يا ھنوز ھم به خواب خرگوش ھستيم يا به خواب خر  بيدار همنتظر است تا ببيند که آيا ما در آگاھی تاز

  .ھستيم» گوش«

اين داستان خيالی بيانگر اين حقيقت است که ما در انسانيت برای ھمدردی دور ھم جمع می شويم ولی در حيوانيت 

َرح يَزيد، لَما الُحزن يُشاِرُک لَما الفََرح يُشاِرُک الَجميع، الفَ «: قولٔه عربیبر حسب م. ی از ھم متفرق می شويمدربی تفاوت

 در رابطٔه ءً بنا.  ما با ديگران کاھش می يابديعنی مسرت ما با ديگران افزايش می يابد و غم» الَجميع، اَلُحزن يَنقُض

داستان عکس العمل آنی و فوری ما مظھر ھويت خداوند اندرونی ما است که با درد ھر زنده جان ھمدرد و با نوايش 

عبارت » آخ«او آه ھر حی را قيوم است و در اھتزاز ھر . چون در ُکليت او مفاھيم خود و بيگانه نمی گنجندھمنوا است 

در اين حال آنی خداوند اندرونی ما بی تأمل برای التيام و دفع خطر با پای . را می شنود» خدايا به دادم رس! آخ«کامل 

حيوانی ما ھم اين فوريت را درک کرده عکس العمل آنی /سانیسرشت ان.  ما قدم می بردارد و به دست ما عمل می کند

و زيست » زی«ولی لحظات تأمل ما را به بُعد .  نشان می دھد چون خطر به ديگران را ضرر به خود می انگارد

 حيوانی می کشاند که در ِعقالٔه عقالنيت حافظ سالمت خود است، و تدبير و تحليلش در تبعيضات و منيتھا بر محورھای

  .اين دام بالی بی تفاوتی است. ھويت فرقه، قوم، لسان، ديانت کاذب و غيره می چرخد

  )گلستان سعدی(نشايد که نامت نھند آدمی         تو کز محنت ديگران بی غمی 

  

  تفکيک منافع و مداخله در سياست ترس و تھديد

يکا و ناتو در افغانستان پايگاھا نداشته باشند، دسيسٔه ديگر ترساندن مردم افغانستان و نمايندگان آن اينست که اگر امر

که گرگان ايران و پاکستان برٔه افغانستان را ندرند و  يعنی برای اين. کنند ايران و پاکستان افغانستان را اشغال می

  ! دیعجب مردم گوسفن. دست بجويده نخورند، اين بره بيچارٔه افغانستان بايد امنيت خود را از امريکای قصاب کارد ب

خيلی مھم است که تفاوت بين منافع کشورھای ھمسايه و مداخلٔه کشورھای ھمسايه در امور افغانستان را از ھم تفکيک 

ی که تماميت ارضی ئسياستھا. عکس آنه  حتماً در افغانستان منافعی دارند، و بپاکستانکشورھای ايران و . کنيم

. اين دو کشور ھمسايه از نگاه حفظ منافع حياتی شان بيتفاوت نبودندافغانستان را متأثر می سازد، مثل اشغال شوروی، 

آنھا لبيک گفتند چون تجاوز ابرقدرت شوروی ھرسه کشور را به گونٔه مشابه تھديد می » ۀمداخل«اکثريت افغانھا ھم به 

  .اين قياس در قسمت تھديدھای ابرقدرت امريکا در برابر اين سه کشر ھمچنان صدق می کند. کرد
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وشت کشور ما را بر محور بنيادھای ن سره که ایافغانستان به گون) داخلی(لی مداخلٔه ايران و پاکستان در امور و

برای جلوگيری از اين گونه مداخالت افغانستان به حکومتی ضرورت . کشورھای ھمسايه بچرخانند قابل تحمل نيست

ستقالل کشور را برای تصميم گيری در حفظ منافع کشور  به ھر حکومت ديگر اءزيرا اتکا. دارد که متکی به خود باشد

زير فشارگرفتن مقامات دولتی افغانستان از . نقض می کند، مثل حالت جاری فعلی که خود حيثيت مداخله را پيدا کرده

 که منافع امريکا را تضمين می کند ولی منافع افغانستان را مشروط به» امنيتی«غرض تائيد پيمان ه طرف امريکا ب

وضاحت استدالل بر اين امر منافقت و ضعف منطقئ اين ادعا برمال می .  صريح استۀشرايط زمان می گذارد مداخل

 احتمالی ايران ۀ صريح و آشکار امريکا را  بايد در امور کشوری خود قبول کنيم تا از مداخلۀکه مداخل يعنی اين: سازد

  . و پاکستان در آينده جلوگيری به عمل آيد

موکراسی مردم افغانستان را سزاوار ن حقوق بشر و پرچمداران دايشقراوالن آزاديھای بشری و مدافعمی بينيم که اين پ

در افق ذھن آنھا استقالل و خودمختاری مردم افغانستان قطعاً مطرح . ھيچ کدام اين محسنات تمدن بشری نمی دانند

نستان بايد حتماً تحت اشغال ديگران باشد و يگانه حق انتخاب نيست، چون از فحوای استدالل شان روشن است که افغا

ولی حفظ کرامت . گی استعمار نوين جھانی، يا غالمئ استعماريون منطقه ميان دو نوع اسارت باشد، يا بردشان بايد

  .دھد و آن انتخابيست بين مرگ يا آزادی  يک انتخاب ديگر را ھم به افغانھا میانسانی لزوماً 

  

  ی در پيمان موش و پشکديده درائ

در .  استمنکوب تحميل مساوات بين دو نامساوی ی و امريکا به داليل فلسفی و منطقبين افغانستان» امنيتی «ۀتوافقنام

اين يک امر ُمَسلَم و ثابت است که  قدرتھای . تاريخ بشريت ھرگز قرارداد نامتوازن به نفع عضو کم توان آن نبوده است

 شان با در نظرداشت شرايط متحول و ۀارند و سياست ھای خود را در توازن روابط چند جھتجھانی منافع جھانی د

متغير زمانی عيار می سازند و در صورت لزوم کشورھای کوچک را مثل پياده ھای شطرنج قربانی مواضع بُرد و 

  .  باختھای سياسی خود می سازند

و اين تناقض ھم در . متفاوت اين پيمان را غيرقابل تعميل می سازدتأکيد باالی ارزشھای ناھمگون و اِسرار باالی منافع 

شصت سال پيش حکومت وقت افغانستان کوشيد با امريکا روابط . تاريخ معاصر و ھم در متن وقايع جاری مشھود است

 قرار داشته  ھمسائه شمالی خود در امنيت نسبییثيرات ايديولوژيک و اقتصادأنزديک سياسی داشته باشد تا از سائه ت

ولی .  به امريکا سفر کردهد صدر اعظم افغانستان شخصاً برای تأسيس و تحکيم اين رابطوسردار محمد داو. باشد

که امريکا پاکستان و ايران را برای توازن رقابتھای سياسی دوران جنگ سرد مناسبتر و مساعدتر يافتند   اينضمح

. کشور نھايتاً در حالت بی دفاع در معرض ھجوم شوروی قرار گرفتافغانستان را عمالً به روسھا واگذار شدند و 

ژيک، سياسی، و اقتصادی وافغانستان ھمچنان با شوروی در يک پيمان نامتوازن ديگر تحت اثرات ناگوار ايديول

 رقابتھای ی که افغانستان را يک بار در ميدانئو امروز ھمان امريکا. را بلعيدند که روسھا آن شوروی قرار گرفت تا آن

که عاليم بھبود روابط آن بار  و اين درست در حالی. سياسی تنھا گذاشته بود تقاضای يک پيمان نامتوازن ديگر می کند

ولی آيا سياسيون افغانستان اين درايت را صاحب اند که بينش و فراخنای سياست . ديگر با ايران در شرف بھبود است

  ند؟ درک کرده آزموده را نيازمايرا جھانی 

گانش پايگاه نمی سازد بلکه برای ا برای دفاع افغانستان از ھمسايآيا درک اين واقعيت مشکل است تا بدانند که امريک

پاکستان چندين بار باالی . اثبات اين ادعا شواھد روشن دارد. عی سرشار منطقه پايگاه می سازديقبضه بر منابع طب

يکا از کشور ھم پيمان خود يعنی افغانستان ھيچ دفاع نکرد چون منافع قلمرو افغانستان تجاوز نظامی کرد، ولی امر

تشويش امريکا از مداخلٔه احتمالی آيندٔه پاکستان آن وقت اعتبار می . افغانستان برايش ارزش دفاعی نداشت و ندارد
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پس . اج می فرستادمريکا به حمالت صريح پاکستان به قلمرو افغانستان در ھمين سال جاری اقالً يک احتجاداشت که 

در واقع توافقنامه بين دو قدرت نامساوی . آگر صداقت معيار اول ھم پيمان بودن باشد، حکومت امريکا حائز آن نيست

 بين موش و پشک می ماند که با ھم عھد می بندند تا حق داشته باشند از جان ھمديگر ادمثل افغانستان و امريکا به قرارد

  .نندفقط يک لقمه راخورده بتوا

را از نظاميان  حقوق بين الدول ۀ جنايات ناقض ھمی سال مردم مظلوم افغانستان سنگيندر ساحٔه عمل ھم در اين دوازه

 امريکا به جز عفوھای ميان تھی مکرر چيزی ید، ولی آيا از سران نظامی و سياسی متحمل شدنئبی بندوبار امريکا

ی عفو خود را بی شرمانه در لفافٔه گريز از ئظاميان امريکانر نبيشتر شنيده اند؟ حتی در موارد قتل اطفال در ک

دستٔه مست و ی از طرف يک ئھادت مکرر مردم که قتل عام پنجواکه شآن رغم علی . ليت قضيه اظھار کردندؤومس

 يک ی انجام شد، نه يک فرد تنھا، ولی امريکائيھا برای سھولت ھمٔه آن جنايات را منحصر بهئخودسر افسران امريکا

ھيچ کدام از دست نشاندگان بر . معاف خواھند کرد» خلل دماغ«فرد ساخته و احتماالً او را ھم سر انجام به بھانٔه چون 

  .  قدرت در افغانستان طالب تحقيقات جدی در اين جنايات و امثال بيشمار آن نشده اندۀاريک

  

  ليت افغانھا در غربؤومس

موکراسی است، پس بايد يبٔه اخالقی و مدنی علمبرداران دعايت احکام آن وجشمول اند و ر موکراسی عالماگر اصول د

 اندازه اجتناب کنند که قوانين امريکائيھا از تعميل رنج، زجر، مشقت، و شکنجه بر رعايای ملکی افغانستان به ھمان

موکراسی جھانی بوده  دجمھوريت امريکا مشعلدار. مريکا ناجايز شمرده اندارا در مورد مردم  مريکا آناموکراسی د

مين اعالمئه حقوق بشر وقع ضئيد قران و تأ انسانھای روی زمين به تۀکه به کرامت انسانی ھم تواند مشروط بر آن می

  .گذارند

ی درکشورھای تحت اشغال شان مثل عراق و افغانستان صورت می ئه از طرف برخی از نظاميان امريکاجناياتی ک

 حقوق بشر را زير پا می کنند، بلکه با روحيه و مندرجات ۀر موسسٔه ملل متحد و اعالميتنھا مجوزات منشوه گيرند ن

ل امريکا که به حمايت  تابعين افغانی االصءً بنا. ی آن در تناقض استن اول حقوق مدۀقانون اساسی امريکا و ده ضميم

 یا از تھديد اميال امپرياليستت رل اند تا مؤسسٔه جمھوريؤو امريکا حلف وفاداری ياد کرده اند مسیقانون اساس

  . وری بر تن کنندت نگذارند جمھوريت را جامٔه امپراانارشيستھای بی بندوبار در آمان نگھدارند و

ن کنند و ھويت ھای شان را يافغانھا نبايد بگذارند که در غفلت ھمرنگی و ھمدری ھمديگر منافع شان را ديگران تعي

ن و تشخيص کرده ي اخير ھر قدرت اشغالگر خارجی قوم يا قبيلٔه ھمدست خود را تعيدر چند دھهٔ . ديگران تعريف کنند

تفرقه اندازند و «ضد ديگران به جنگ گماشته اند و ھرگروه مقاومت را اشرار، تروريست، يا طالب خوانده اند تا ه ب

راھه  ليک رفتن به اين بي.  اندگزيده»  بيگانه پرست کشخود«بعضی از وطنداران ما دربی تفاوتی شيؤه . »حکومت کنند

  : که عاقبت عقابی را چنين بنموده ایيست به نام قباديان و کتيبهھرا پيشينان ما راه ترکستان خوانده اند که در آنجا کو

  اراستـويش بيـال و پر خـع بــر طمـاز بھ  روزی ز سر سنگ عقابی به ھوا خاست 

  تـر ماسـر پـين زيـه روی زمـز ھمروـام  ن گفتـنيـال نظر کرد و چـ بیتـر راسـب

  داخت بر او راستـ و قدر انءتيری ز قضا  یـــانـمـت کـخـگاه يکی سـينـه ز کمـاگـن

  تـت که بر ماسـم که از ماسـگفتا ز که نالي  ر خويش بر او ديد ـزی تيز نگه کرد و پ

  بنگر به عقابی که منی کرد چه ھا خواست  حجت تو منی را ز سر خويش برون کن

  )امير خسرو قباديانی(                  
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ی ئی کنند چون موجوديت قوای امريکائ افغانستان ناگزير ھمين نوحه سرارھبَران و راھبُران روی صحنٔه سياست

من بقای شان است و لی متفکرين و دانشمندان افغان بايد دورانديش و عاقبت سنج باشند و مسؤوالنه جوابگوی نسل ضمت

. شان ھستند با مد و شد تفسير و تفھيم کنندليت ؤو متکفل مسواقعيت ھا را به مردم افغانستان کهھای آينده باشند و اين 

شرم است که از نام گندمک . افغانھا بارھا قھرمانی ھا و فداکاريھای ميدان جنگ را بر سر ميز مذاکره از دست داده اند

 درس عبرت گريم و اقالً ھمين يک بار در غفلت و سھل بايد از تاريخ. و ديورند عار کنيم ولی در سر خيال تکرار کنيم

  . نگذاريم،سارت شرايط يک عمل انجام شدها کشور را در ۀانگاری نسلھای آيند

   

  شال و چادر و دستار

قيل می کوبيدند و ھراتيان در خون می ثپرچمی آزاديخواھان را با اسلحٔه /در زمان قيام ھرات که قوای روسی و خلقی

مردم ھرات به مشران قندھار چند پارچه شال و . دم شھرھای ديگر کشور در بيتفاوتی ناظر احوال بودندغلتيدند، مر

از آن مقطع زمانی به بعد مردم . فرستادند تا آنھا را در بی تفاوتی شان به رسم طعنٔه نامردی بشرمانند» تحفه«چادر 

پياپی دادند که وزير دفاع شوروی خود به افغانستان آمد قندھار به جھاد برخاستند و قوای کمونيستی را چنان شکستھای 

ی تعجب وبرای جنرال شور. از نزديک رھبری و تماشا کند» ناگھان«تا عمليات نظامی را در مرکز مقاومت در قصبٔه 

آور بود که چرا قشون سرخ شوروی با شھرت برگشت ناپذيری جھانی اش قصبٔه ناگھان، اين ويرانه زار محض را 

در روز منطقه کامالً در تصرف ماست ولی شبانگاھان حتی : يکی از مشاورينش به او گفت. توانند  کرده نمیتسخير

  .مرده ھای شان از گور می خيزند و بر سر ما می ريزند

محرک انگيزٔه قيام قندھار ھمان چند شال و چادر ھراتی بود که آتش افغانيت آنھا را چنان مشتعل ساخت که تا ھنوز ھم 

وقت آن . پس نبايد شجاعت مردم قندھار را در اقتران تنفر خود از طالبان آغشته کنيم و ناديده بگريم.  شدت می سوزدبه

است که مردم قندھار به کابل شال و چادر بفرستند، اما به استثنای آن سه زن که به سبب احتجاج از جلسه خارج ساخته 

گی را حاصل کرده و ارواح ماللی ھا را در زير خاک ميوند شاد شدند و چادرھای شان حيثيت بيرق وقار و مردان

  . ساختند

جناياتی که در . خواھی کنندی نظرئ در افغانستان اند از مردم پنجواکه طرفدار تداوم حضور قوای امريکا آنھائی

 درک واقعيت آن ی و قصبات بی شمار واليات جنوب افغانستان به وقوع پيوسته تجاوز باالی ناموس وطن است وئپنجوا

جناياتی از قبيل .  حس کنيمرا بايد در آگاھی وجدان انسانی خود ج آنينبايد تنھا در قرينٔه افغانيت محسوس باشد، بلکه تھي

بر محکمٔه . ی قندھار و ميالئ ويتنام بايد به خاطر احيای حيثيت انسانی بر ضمير جامعٔه متمدن جھان سنگينی کندئپنجوا

اشغالگری وء ی ارتکاب چنين جرايم شنيع را در لفافٔه تبليغات سئنظاميان امريکاند است تا نگذارند  ھالجنايات بين المللی

  . ناديده بگيرند،در زمرٔه فعاليتھای تروريستی قلمداد کرده

  

  از پايگاه تا دستگاه: پيشبينی عواقب ناگوار

. پای و دست افغانھا را از پشت می بندند)  فساد اخالقی(مجوزه و دستگاھای ) نظامی(واضح است که در پايگاھای 

ولی آيا .  از نمايندگان را خلعت خان دوخته مشتاق اند ھرچه زودتر کليد را تسليم امريکائيان کننده ایاحتماالً چشم عد

ته وباری مطلق به فساد اخالقی آغش ی که در آن پايگاھای امريکا محيط و ماحول را در بی بندئاينھا از احوال کشورھا

  ی از مردم آن حوالی پرسيده اند که برای شان تعريف کنند؟ ئپايگاھای امريکاخبر دارند؟ آيا از فوايد 

 پايگاه در کشورھای خارجی ٨٠٠بيشتر از ... امريکا از اوکيناوای جاپان تا کوريای جنوبی، از فلپين تا گوام، تا تايلند

سؤال در اينجاست که . ين کشور ھا معافيت و مصونيت کامل دارنددنی ا تابعيت قوانين می ازئدارد ولی عساکر امريکا
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 متمدن ۀحکومت امريکا که در خاک خود حاکميت قانون را شرط تعظيم به اخالق سياسی و تسليم به ايجابات يک جامع

از اطاعت خواھند؟ آيا ھمين معافيت  می داند، چرا در کشورھای خارج برای عساکر خود از تابعيت اين امر معافيت می

 اينھا مردم جوامع ديگر را به ۀ رسمی انارشيزم می پوشاند که در نتيجۀی جامئور نظاميان امريکاقانون نيست که به غر

  جمع خس و خاشاک می انگارند و با آنھا مراودٔه وحشی و فحشی می نمايند؟ 

کب می شوند که در ھيچ محکمٔه حکومت امريکا به اين حقيقت واقف است و می داند که عساکر شان جرايمی را مرت

 خود تقاضای ۀکه جلو اين بی بندو باری را بگيرند، از حکومت ھای تحت قبض پس عوض آن. دنيا قابل دفاع نيست

  .معافيت و مصونيت از قانون می کنند

راق و  عسکر بازگشته از جبھات ع٢٢روزانه اقالً . تعداد بيشمار عساکر امريکا به تکليفھای عصبی مبتال ھستند

عالوتاً ). کارشناسان امور صحی تعداد کامل انتحاريون را بيشتر از اين می دانند(افغانستان دست به انتحار می زنند 

 ۀتعدادی زيادی از اينھا که به قتل و جنايت بی بندوبار در عراق و افغانستان عادت کرده اند، مرتکب قتل اوالد و عايل

ی که در جوار قشله ھای عسکری قرار دارند ئکه جرايم اخالقی و قتل در شھرھااحصايه نشان می دھد . خود شده اند

تعدادی از بازگشته ھای خدمت عسکری که با استفاده از سوابق نظامی شان . بلندتر از شھر ھای ديگر امريکا است

 ۀمحاکم.  گرديده اندپوليس گرديده اند مرتکب جنايات عليه مردم ملکی امريکا خاصتاً اقليتھای نژادی» خدمت«شامل 

چند تن از نظاميان سابق که به وظايف پوليسی اشتغال ورزيده اند ھمين اکنون به جرم قتل در شھر فُلرتن کليفورنيا در 

دانند که وزارت دفاع امريکا معيارھای کفايت استعداد  ناظرين علت ازدياد اين جرايم را ناشی از اين می. جريان است

ً در رابطه با سوابق جرمی شان پائين آورده تا توانسته بدرخواست کنندگان خدمت اشند تعداد بيشتر  عسکری را خاصتا

فغانستان در واقع ھمينھا ھستند که مرتکب اعمال شنيع و رکيک و جرايم اخالقی در عراق و ا. دام کنندجوانان را استخ

  .کنندموکراسی و يونيفورم و بيرق امريکا خيانت می گرديده اند و به آمال د

 ۀآيندپھره داران نمايند گان جرگه که مشتاق تأسيس پايگاھای امريکا در قصبات و واليات شان ھستند بايد از سوابق 

خود باخبر شوند و بدانند که علت اصلئ پافشارئ امريکا برای حصول معافيت از حاکميت قوانين افغانستان برای 

 سری بزنند تا مبادا که از باران برخاسته یئپنجوابر ندارند، اقالً به عساکر شان چيست؟ اگر از شرايط جامعٔه امريکا خ

يا آيا الاقل روش و روند دوازده سال اخير را در قصبات جنوب افغانستان مرور کنند تا بدانند که . زير ناوه خزيده باشند

  : آزمودن آزموده مصلحت است يا نه

  قد خرامت می شناسم  من از        به ھر رنگی که خواھی جامه ميپوش

  

    استعمار موجبات ضرورت اشغال خود را خود ايجاد می کند

را ايجاد می کنند تا به  استعماريون برای مدلل نمايان کردن تجاوز و اشغال قلمرو ديگران اسباب تحقق بخشيدن آن

  :به چند مثال می پردازيم. اعمال خود در نظر ديگران مشروعيت ببخشند

ديگر به جنگ  ضد يکه قای جنوبی اقوام ھمنژاد و ھم کيش را که زندگی نسبتاً صلح آميز داشتند بانگليسھا در افراي

در روديشيا اقليت اروپائيھای . گماشتند و با استفاده از نزاع ايشان سرزمين شان را اشغال کرده کشور روديشيا ناميدند

ی دوم که ئاروپا/بعد از جنگ جھانی. ويش ساختندسفيد پوست اکثريت سياه پوست بومی را در سرزمين خودشان غالم خ

شد اقليت سفيد پوست روديشيا به اکثريت قاطع سياه پوست آزادی نمی دادند به  دامن استعمار کھن از افريقا برچيده می

ت که به زعم اينھا سياه پوستان استعداد اداره و تشکيل حکومت و کفايت آزادی را نداشته، محض انتقال قدر دليل اين

يان سفيد پوست بايد ضرورتاً بر سياه پوستان حاکم ئ اروپاءً بنا. دل خواھند ساختمنطقه را به خانه جنگی و خونريزی مب

  .يعنی شرايطی را که خود به ميان آورده بودند دليل تداوم سلطه بر سياه پوستان می شمردند. باشند
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جنگ داخلی «ردند که گويا حکومت افغانستان برای دفع يک روسھا دليل اشغال افغانستان را به جھانيان طوری قملداد ک

که ادعای شان تحقق  و بعداً ھم برای اين. عمل آوردهه دعوت ب» دوست«از قوای کشور » و تھديد ارتجاع سياه خارجی

وجود  که يی راضد اکثريت کشور، جنگ داخله يافته باشد، از راه مسلح ساختن اقليتھای قومی لسانی و گماشتن آنھا ب

» دوست«به اين ترتيب ضرورت اشغال افغانستان را فراھم آورده می گفتند که موجوديت قوای . نداشت مشتعل ساختند

  .بين گروھای درگير در جنگ داخلی جلو گيری کنند» دشمنی«در افغانستان ضرور است تا از 

روميت ھای سياسی و عدم توازن تقسيم در اثر مح. بخش دوم ھمين صحنه سازی ھم اکنون در افغانستان در جريان است

تھای خارجی در حالت عدم توازن را به زور قو» بار کج«داوم حالت قدرت در حکومت ادارٔه حاکم ناگزير است ت

اشرار، تروريستان، القاعده، طالبان، «روندھای جنگھای روانی که از طريق آن مردم را از عواقب برگشت . نگھدارد

نده ھای دست نشا. »به مرگ بگيرند تا به تب راضی شوند«می ترسانند برای آنست که مردم را » ...پاکستانيھا، ايرانيھا،

داليلی را . ی می کنند که موجوديت قوای امريکا در افغانستان يک ضرورت مبرم استئنوحه سرارا امريکا ھم ھمين 

 بی بندوبار می ن استعمار نوين سرمايه داریچاکراکه دو دھه قبل از چاکران استعمار سوسيالستی می شنيديم امروز از 

  .شنويم

اگر از فراخنای ديدگاه وسيع و بصيرت دورانديشی به مسأله نگاه کنيم می بينيم که امريکا خود ضرورت موجوديت و 

چون سياست امريکا در افغانستان سياست جنگ است، نه . حضور قوای نظامی خود را در افغانستان ايجاد کرده

 بازی شطرنج است به خاطر اين» تالچال«ن افغانھای برادر، پس تظاھر برای مصالحه صرف يک فريب و مصالحه بي

ی در مواضع قريب به منابع سرشار نفت و گاز ئ برای باقيماندن قوای امريکا ایکه اگر در افغانستان جنگ نباشد بھانه

  . و عناصر نادره در آسيای ميانه نمی ماند

ی در منطقه حالت جنگ يک ضرورت استعماری است و يک بھانه، ورنه مصارف ئ قوای امريکا برای باقيماندنءً بنا

 نفر از بين می روند امريکا بی دشمن ٨٠و اگر اين .  نفر القاعده خيلی گزاف است٨٠تريليونھا دالر برای از بين بردن 

ختن احساسات دينی، مذھبی، و ثقافتی شان دشمنی افغانھا از راه بر انگي. می ماند، پس بايد دشمن ھای بيشتر خلق کند

 بی لزوم منازل در شب، بی یيلوت، کشتن اطفال بی گناه، تالشميسر است، و اين کار از راه حمالت طيارات بی پ

ورده شده آحرمتی در برابر اجساد مبارزين، تھديد اصل حرمت ننگ و ناموس و تخطی ھای ديگر قوانين بين المللی بر

.  با بستن َدِر مراجع قانونی برای رفع و دفع شکايات، مردم از ناچاری به دشمنی امريکا برمی خيزندضمناً . می تواند

ی در آسيای ئمستلزم تداوم مجوديت قوای امريکابدين طريق امريکا برای خود دشمن ايجاد می کند تا دليل مدافعه با آنھا 

  .ميانه و اشغال افغانستان باشد

  

  چه تدبير ای مسلمانان

ردم افغانستان دونيم صد سال در برابر استعمار غرب و شرق پنجه نرم کردند، آزادی را به خون تن و تاوان سر م

حاصل کردند و با آب ديده آبياری کردند، از پی اين و آن نرفتند، استقالل و انزوای سياسی را به بھای پيشرفتھای 

حيف است . تقامت کردند تا افغانستان مستقل و بيطرف بماندسطحی و چشمگير حفظ کردند، در برابر ناماليمات ايام اس

اگر ھمٔه اين دست آوردھای تاريخی را زير فشار اجانب و محنت ديگران برای حصول خواسته ھای ديگران با 

  .سرنوشت آينده و آيندگان بر باد فنا دھيم

ليونھا دالر و بلندترين سطح فساد اداری در يب جھانی سنستان با اشتغال يک پايگاه اختالدر سيزده سال اخير اشغال افغا

توانست کشور را نمونٔه پيشرفت اقتصادی، استقرار سياسی، تعالی تعليم و  اين مبالغ ھنگفت می. جھان معروف گرديد

پس بر حسب وجيزٔه آزموده را آزمودن خطاست به . تحصيل، و انسجام اجتماعی بسازد، ولی اين خيال بود و محال
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 مسلط ۀتنھا تضمينی برای بھبود افغانستان نيست بلکه در نتيجه ينی کرده می توانيم که در تداوم اشغال نصراحت پيشب

.  افغانستان را بيشتر به سوی متالشی شدن کشانيده اند،»افغان«ک قومی لسانی بر ھويت کليت ساختن ھويتھای کوچ

که  خود به کمک بيگانگان ضرورت نيست، به شرط آن به ھمبستگی بين ءکه بيدار و آگاه شويم زيرا در اتکا مگر آن

    . برادری را بر برتری سبقت دھيم

برسياسيون و سران و زعمای .   افغانستان در چھار راه تصميم گيری قرار دارد،در اين مقطع سرنوشت ساز تاريخ

 ۀرا در نظر گرفته آيندز مدت کشور کشور است تا در مورد از درايت، سنجش، و دورانديشی کار گيرند، منافع درا

نسلھای فردا را قربان خواسته ھای زودگذر و وعده ھای ميان تھی ديگران نکنند، ترس از عواقب ناگوار بجاست ولی 

. که به نمايندگی مردم افغانستان تصميم می گيرند نبايد با نام شان بازی کنند آنھائی. ترس از ترس خطرناکتر از آن است

 مردم اين سرزمين است سنجيده و عاقالنه تصميم ۀ که خاصی آگاه با خلوص نيت و با شھامتبا ضمير روشن و وجدان

    .بگيرند و شجاعانه بر آن ايستادگی کنند

انگيزٔه اصلی در اين عجله از آن است تا اسرار نيم . عجله را از آن کار شيطان پنداشته اند که با تدبير فاصله می گيرد

چون تداوم انحصار قدرت مزدوران اجنبی مستلزم حضور باداران اجنبی است، پس . د نشونءکاسٔه زير کاسه افشا

فيصله ھای جرگٔه چاکران اجنبی که متضمن تداوم اشغال کشور است، به احتمال قوی از راه جرگه ھای نامشروع با 

 بدانند که چرا از شر که به خود آيند و تا آن. فيصله ھای نامشروع به اشغالھای نامشروع مھر صحه خواھند گذاشت

تنھا به بيگانگان داوطلبانه قباله داده بودند، بلکه آنھا را حقدار ه شيطان به دامن شيطان پناه بُرده بودند؛ و از تھديد ترس ن

  .  قلمرو کشور ساخته بودند شفعه دارو

 را می کنند واجب است گی مردمبر ھمه سران و سروران و سرداران و سردمدارانی که ادعای رھبری کشور و نمايند

اين ھوشدار برای آن است که در چند دھٔه . قلت منافع مملکتی بر منافع شخصی و قومی را معيار تصميم قرار دھندثتا 

ُمَسلَم است که اِسرار باالی . اخير افغانيت را بارھا به قيمت وفاداری به ھويتھای قومی و اصالتھای لسانی فروخته اند

انفراديت قومی در واقع ھويت افغانی را آن قدر » جزبازی« در اين  افغانھای آغشته. گردد میجز باعث تضعيف ُکل 

دچار گشته زيرا ُکليّت ھويت افغانی درجزئيت ھويتھای قومی لسانی » افغانيت«کوبيده اند که اکنون کشور به فقدان 

  .ناپديد گرديده

 نيندازد و با دقت متوجه آن باشد که مبادا پوستين در آب خردمند آنکه ديده و دانسته خود را از پس پوستين در آب

. خرسی باشد حريص و حيله گر که خود اندر پی شکار است؛ و بداند که در آغوش کشيدن خرس از بھر محبت نيست

به رسم ِختام اين رساله اندرز داستان شگفت را که شرايط . از چنگ خرس خالصی ده ھا برابر دشوارتر خواھد بود

  :ی افغانستان را به بھترين وجه توجيه می کند از زبان حضرت موالنای بلخ تقديم می کنيمکنون

  جو برون آرشه م درِجه بــور گفتـعه ب  کی پوستين بود اندر جوـروز سرد يه ب

  و بارشـرد آب جـی بُ ــود ھمــاده بــتــف  رس بود اندر جوـود آن خـين بـنه پوست

  دست خرس بکرد آن طمع گرفتارشه ب    س رسيدد او بطمع تا به پست خرـدرآم

  ه دور و دير بماندی برنج و پيکارشـچ    ن باز آـو پوستيـا کن تـمش که رھـبگفت

  گ جبارشـی ز چنئت اميد رھاـکه نيس    بگفت رو که مرا پوستين چنان بگرفت

  تمام شد  )ديوان شمس تبريزی   (              

  :يادداشت
ه يم ک ذکر دھ ست ت ه يادآوري ه الزم ب يچ ربطی ب ا، ھ شور م ر ک زدوران روس ب ت م ور و حاکمي ای ث ا، کودت د م  از دي

  .کمونيزم نداشته است
 AA-AAادارۀ پورتال


