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  دن آن  در گودال این شبکهباز تاب رو�د جها�ی شدن افغا�ستان  و افتا
  خبش اول

هبمگان معلوم است که قرن بیست ویکم ادامۀ و مکمل تشکیالتی و سازما�یافته قرن بیسم است که از رو�د 
کشور های صنعتی جهان که با از دست دادن امکا�ات و منابع طبیعی تولیدات کار خا�ه یی . عمل باز ما�ده بود

�ه هاا میدید و از جا�بی در آوایل سده بیستم فشار های کشور های آزادیخواموسسات اقتصادی خود را رو به فن
سردمداران کشور های بزرگ صنعتی �ظیر ا�گستان، فرا�سه، هسپا�یه و پرتگال را به آن واداشت که 
استقالل و متامیت ارضی کشور های را که در مستعمره خویش داششتند برمسیت بشناسند که این شناسایی از 

  .ت و استقالل،راه پر خو�ی را در کشور های آزاد خواه کشوده بودمتامی
   

تاریخ مشعر به این حرف است که کشور های آزاد شده این موهبت را به آسا�ی بدست �یاور�د که اکثرًا با ریزش 
باه کن باران خون در امتداد جنگ های ویرا�گر آ�را بدست آورده ا�د ؛ �ظیر افغا�ستان که قبل از هر دو جنگ ت

جها�ی که از بسرت کشور های اروپایی برخاست، استقالل خود را در زمان شاه امان اهلل بدست آورد، که این 
  .پدیده باعث گسرتش حرکات آزادیخوا�ه در شرق و جنوب آسیا شده و از آجنا به افریقا راه باز کرد

   
فزون خالفت اسالمی عثما�یها به تشویش بود و داری امپراتوری برتا�یا از سیطره روز اردمامپریالزم جها�ی به س

قدو�یه هر روز میدید که بر تعداد متحدین و قلمرو این خالفت که تا دهلیز های اتریش و هنگری و م
رهربی عثما�یها ه خاصتًا جنگ های مدهشیکه ب. د بوهاد اروپا را مورد هتدید قرار دگسرتش یافته بود، 

وپایی در بیت املقدس که به جنگ های صلیبی معروف است صورت گرفته خباطر قلع و قم �فوذ مسیحیان ار
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ش حمسوب میشد از هند که دومین کشور از رهگذر تعداد �فوس مسلما�ان در قبل از گرفنت آزادی ا

ی شبه قاره هند را رهربی میکرد و از جا�ب دیگر امید های موجود بود که در شرق ایشیا دذایکطرف داعیه آ
یک امپراطوری بزرگ اسالم را در هند فراز منایند که شاه امان اهلل در این مورد با شخصیت های بزرگ هندی در 

سیاسی جهان را زیر ا�گلیس که واکنش های . متاس بود و حاضر شده بود که این داعیه را شگوفا سازد
�ظر داشت و از جا�بی منیتوا�ست از استقالل هندوستان طفره برود ابتدا با لطایف و حیله های حمیال�ه ابتدا 
دولت شاه امان اهلل رابا عمالی که در بین دولت وی به رتبه های دولتی باال قرار داشتند با ایجاد فته فساد در 

 بی اعتبار و از ملت   وی را که   فاقد پایه های مردمی بودساد دولتدستگاه دولت وی با ایجاد ا�ارشی و ف
عث دور ساخته و راه را برای خیزش مردمی مهیا ساخت و بعدًا توسط عمال خود در دو طرف خط دیور�د با

  .دفرو پاشی و سقوط دولت وی گردی
ض او جاه گیر کند ولی ا�گلیس که گزینه خوبی را در اروپا آماده داشت و میخواست �ادر خان را بعو

معموًال تاریخ �شان داده است که در کشور ما حوادث تاریخی و �ظامی در یک طرفتة العین تغیراتی را بار آورده 
است، این تغیرات آ�قدر سریع عمل کرد که پیش از اینکه ا�گلیسی ها دست بکار شو�د، در این منظومه، امیر 

                                                 
بن عبدالوهاب و بن سعود  در بر اندازی  دولت عثمانی ، بنگاه انتشاراتی مال مزدوران استعمار در لباس مذهب ، نقش گيری محمد - 1

  .مشک عالم
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 بود که به مهیاری متام اقوام  و از وادی پروان ستقلی از تبار تاجکحبیب اهلل کلکا�ی که یک شخصیت ملی و م
افغا�ستان که از سلطنت دو صد ساله دودماهنای سدوزایی و حممد زایی خسته شده بود�د،در لوگر، میدان 
وردک، و سایر جا ها اریکه خود را با تفاهم اقوام خباطر ایجاد یک امارت سچه اسالمی که خدعه گران در آن 

  .�د لقب خوا�دهلل سبب او خود را خادم دین رسول استی �داشته باشند �ایل آمد و از مهیند
ا�گلیس که اوضاع را از کنرتول خود خارج میدید، جنرال �ادر خان را که در اروپا بسر می برد از طریق   

صر چهل ستون پاکستان و سرحد و قبایل جنوبی کشور از طریق تنگی للندر بکابل وارد گردا�ید و در ق
 �ادر خان پسر سردار حممدیوسف، امیر حبیب اهلل خان را در یک تعهد و بعدًا توسط 2.برایش بیعت گرفتند

  قتل های سیاسی زمان �ادر شاه درسا�ید که از فجیع ترین رویداد یک غدر فاحش از بین برد و با یارا�ش بقتل ر
  .قرن بیستم در کشورما میباشد

 افغا�ستان که به مثال کبیریت به داخل کشور های شرق در امر آزاذیخواهی عمل وقتی ا�گلیس از طرف 
میکردبا ایجاد رژیم ترور �ادر خا�ی در افغا�ستان خود را بیغم ساخت به هندوستان پرداخت و آزادی آن کشور 

 اسالم با را به رمسیت شناخت و بعدش هم خباطر شکسنت کشور و مردم بزرگ هند پاکستان را از ادرس ظاهرًا
تبا�ی عمال خویش ایجاد و حدود دوصد ملیون مسلما�ی را که در هند بسر می برد�د باوجود �قل و ا�تقالتی که از 
رهگذر دینی در منطقه ایجاد شد، دور از هویت اسالمی شان در هند جدا ساخت که جهت مزید معلومات 

ار منای اریایی مبدیدیت عزیز جرئت، مراجعه و  تالیف �گار�ده در خبش کتاب ت»از پاکستان تا قدس«به کتاب
  .د�بشکل پی دی اف آ�را دریافت بدار

   

                                                 
  . افغانستان در مسير تاريخ ، مير غالم محمد غبار- 2
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از آن که بگذریم پس از جنگ جها�ی دوم سردمداران کشور های غربی خمصوصًا دولت ا�گلس قصه هیلو 
 رویکار که تا حاال �توا�سته ا�د مشخصًا ا�را ثابت ساز�د، را) سوزا�دن یهودیان در کوره های گاز(کاست 

کرد�د و مشعر به آن بود�د که �ازیها حدود بیش از چندین ملیون یهودی را که در جنگهای جها�ی دوم در اروپا 
این عامل مهم خباطر ایجاد ترس و ) به کتاب از پاکستان تا قدس مراجعه شود.(گیر ما�ده بود�د سوزا�ید�د

کار میکرد�د و آهنا خباطر جنات جاهنای شان حاضر وحشت در بین یهودیا�ی بود که با پوهلای کالن در اروپا 
  .یل است جا جبا شو�دئشد�د در سر زمین بیت املقدس که حاال قسمت اعظم آن در دست اسرا

 رو به ترقی و ا�کشاف هناد حدود هشت )روسیه(در این گیر ودار بعد از جنگ جها�ی دوم کشور شورا ها 
و از جا�ب . تا در میداهنای �ظامی اروپا و امریکا را زیر آتش گیردهزار سر گلوله امتی این کشور آماده بود 

دیگر با پخش آیدیالوژی مارکسستی که بعد جنگ جها�ی دوم رو به گسرتش هناده بود روسیه شوروی 
توا�ست کشور های را در شرق میا�ه از قبیل سوریه، عراق، مصر را غیر مستقیم مشمول عنایات و کمک های 

 خود مناید که ساختمان بند اسوان بزرگرتین سد آبی در جهان به کوشش شوروی و به هزینه اقتصادی و فنی
و الی روبی و تقویه سیاسی  عبور راه  سویز که  مدیرتا�ه را به دریای سرخ و حبر هند وصل آهنا بتکمیل رسید

 روابط ر توا�ست آن کشو. میکرد �قطه عطفی در رویکرد ها و کمک های بی شائبه شوروی ها حمسوب میشد
د و افغا�ستان را در زمان زعامت حممد ظاهر شاه زیر  سازمستعمرات سابق برتا�یا بر قرار خوبی با هند و 

 قرارداد و در موارد فرهنگی �یز جوا�ان افغان را در عرصه های   و �ظامی بلند خویشپوشش های اقتصادی
 از جوا�ان افغان را به هزینه خود به سایر کشور های  و یک تعدادو جتهیز ساخت �ظامی و صنایع جنگی تربیت 

چون افغا�ستان . سوسیالستی از قبیل چکسلواکیا، پولند و مجهوریهای آسیای میا�ه برای حتصیل جذب منود�د
حلقة الوصل میان کشور شورا ها و پاکستان که متحد �زدیک غرب بود آن کشور را حتریص منود تا زمینه اشتغاالت 
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 را به اشغال �ظامی افغا�ستان سرعت خبشد تا بتوا�د در آینده �زدیک با گرفنت پاکستان خود را فزیکی خود
  .مهسایه هند ساخته و به آهبای گرم برسا�د

این مسایل دست بدست هم داد تا افغا�ستان قادر گردد در ردیف یک تعداد از کشور های رو به ا�کشاف قد 
سبات این کشوری در حمور شوروی  در چرخش بود این کشور اجازه �یافت تا ار باال بکند ولی از آجنائیکه متام منا

  .رهگذر فکری و عقیدتی  به جهان آزاد ره باز کند 
در این بازیهای سیاسی ایکه افغا�ستان با شوروی تازه شروع کرده بود در ساحه   استقرار بین املللی توا�ست  یک 

اسیس  پاکستان  قرار داشته باشد چنا�چه زما�ی میخواست به  پشتیبا�ی �یروی قوی ای در برابر  کشور جدید الت
  . شوروی   با پاکستان  بر سر مسأله پشتو�ستان  در جنگ شود

افغا�ستان علی رغم �داشنت راه های جتارتی و سوق اجلیشی به  آهبای آزاد توا�ست  با مهیاری شورویها  خودش 
، از این روی هم ایران در زمان و پاکستان  در امن و ثبات �گاه  دارد را منحیث یک کشور قدرمتند بین ایران 

رضا شاه و هم پاکستان در زمان ریاست مجهوری  جنرال اسکندر میرزا و ژ�رال حممد ایوب خان که یک پختون از 
ند که آن طرف سرحد بود و جنرال یحیی خان که  متایل به ایران داشت، مناسبات سیاسی با درهبای بسته داشت

گاه گاه  اشخاصی از این سو و یا آ�سوی سرحد خباطر کار و جتارت بقسم غیز قا�و�ی  در رفت و آمد بود�د 
تنها خطری که پاکستان  حس میکرد از جا�ب جوا�ان . که به مناسبات هر سه کشور خطری ایجاد منیگرید 

�ستان  در مدرسه های لیلیه در کابل لیسه پختوخنواه بود که  حتت یک  بر�امه  از قبل حساب شده در داخل افغا
و حتی بعضًا با استفاده  از بورسهای حتصیلی در مربوطات شوروی حتت تربیه ) رمحان بابا و خوشحال خان

گرفته میشد�د تا آهنا در آینده  در بر�امه های آزاد سازی  به اصطالح پختو�ستان بکار گماریده شو�د که 
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امت حممد ظاهر شاه بدون پیشرفت و یا عقب �شینی با صرف ملیوهنا دالر و ربل این بازی در مدت چهل سال زع
  .ادامه داشت تا  کودتای ثور به این آواز اختتام خبشید
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 افغا�ستان و جها�ی شدن

 حبران عمیق
  دومخبش 

  
ا ا�دازه ای در معرض در خبش قبلی مشکالتی را که از رهگذر  توطئه جها�ی دامن گیر افغا�ستان   بود ت

. که منجر به مداخالت و سیطره بازیهای شورویها حتت زعامت حممد ظاهر شاه گردیدپژوهش قرار دادم 
حاال میخواهم از این قلم  حبراهنای را که دامن گیر منطقه و جهان  است که کشور ما در حمراق خطر آن قرار 

  :دارد  باز تاب دهم
 کشور های منطقه و جهان قرار دارد خاص فالن  یا هبمان حکومت �یست این حبران عمیقی که امروز فرا روی

حبراهنا  که از رده های  شعبات حکومتی شروع و عمق آن تا خود دیموکراسی پارملا�ی و حتی رده های باالی 
این حبرا�ات عمیق باوجود شدت تأثیر آن در . تصمیم گیری و تئوری پردازی کشور را در بر گرفته است 

افغا�ستان تا هنوز  حس �شده است و دلیل آن �یز این است که مردمان این کشور مهواره از چاله فرار و در چاه 
  .افتاده ا�د و یا بر عکس آن

 شاهد چالش های چشم گیری در سطح  شکل )10-2009/هجری1388(ما در سال موجوده
آزاد  ی و ا�تخابات سراسری  سریگیری تشکیل و راه ا�دازی یک حکومت با معیار های عدالت اجتماع

هر چند در این را مشکالتی ایجاد گردید که خوشبختا�ه  کشور ، متفکرین ،  �یرو های موشگاف  و . بودیم
علی رغم کار و .  اخبار �ویس ها و پژوهش گران با آرامی از کنار آن گذشتندمتفکر جامعه خمصوصًا
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 تا  که در راه  �اختابات  صورت گرفت  بود ختطی هایکوششی که  در قا�ون اساسی کشور پیش بینی شده
 و شفافیت  اجرای قا�ون  را فلج ساخت و یک �ظام  خود  کشور و رو�د دیموکراسیا�دازه قابل مالحظه یی

ساخته شده گروپی  شبه ا�تخابی را بوجود آورد که از هر  حیث  دولت داری را در افغا�ستان به شکل هنایت 
  . هر چند آ�را معیوب ساخت کشیده   وضعیف آن به متثیل

در افغا�ستان ساختار یک حکومت با ارزشهای دیموکراسی آ�طوری که قا�ون اساسی کشور  تثبیت کرده بود بر 
مبنای ا�تخابات شفاف  عملی �شد که آگاهان سیاسی آ�را از مجله ا�تخاباهتای مشکوک  که در آن جعل  کاری 

 گرفته بود  هم دولتی را که باید زمام اقتدار کشور را در دست  گیرد و هم و تقلب به پیما�ه  کبیری صورت
�یرو های بین املللی  دیده بان و �ظارت کننده را بی اعتبار  جلوه داد که در �تیجه آن معاون اداره سیاسی  ملل 

ان ، دولت  متحد در کابل مستعفی و سبک دوش گردید و کا آیده خودش شخصًا به �اکامی خود به آ�چه جه
  .های  مشرتک در فعل و ا�فعاالت جاری در افغا�ستان  و مردم توقع می برد�د بر مشرد 

 ارگاهنای تصمیم گیری باوجودیکه از حرکات قا�و�ی کشور یک کمی  فاصله گرفتند �ا گزیر این 
 دو باره پرداخنت بیک دور  ا�تخابات �اکام را  قا�و�ی اعالم کرد�د زیرا در اینجا از یک سو  فشار های اقتصادی به

دیگر ، �بود امکا�ات ، امنیت، �بود اطمینان در بر گذاری یک دور دیگرا�تخابات شفاف ، این ارگاهنا 
تصمیم گیری سیاسی را جبای تصمیم گیری دیموکراتیک  در زمینه مسائلی که با مرگ و ز�دگی جامعه  

گیری خود از �شا�ی معیوبیت اثراتی داشت اما با گر چند این  تصمیم . در ارتباط  است مرجع داشتند  
  .د وج  جنات خبشیدفلجم  یک تشنج موجهه با ایجاد یک حکومتآهنم  جامعه را از حالت

  
در کشور  تقریبًا هشت سال از رو�د �ابود سازی  رژیم طالبان میگذرد و از چهل و سه کشور �یرو های امنیتی  

مهین . د�تان جا جبا شده ا�د تا جلو  طالبان و ترور القاعدیی  ها را بگیربا امکا�ات  عصری �ظامی  در افغا�س
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دیروز  از طریق رسا�ه های خربی اعالم شد که افغا�ستان بیشرتین  تلفات را اعم از مردمان ملکی ، پولیس ، 
 مبراتب �ظامی و قوای حافظ صلح در افغا�ستان  داشته ا�د ، سطح  واقعات دخلراش محالت پیشمرگا�ه دمشن

زیاد تر از سال گذشته و ساهلای پار بوده است بقسمیکه ما شاهد درد �اکرتین حوادث در پایتخت کشور در  
سفارت  هندوستان و  جاده میدان هوایی و جاده مشرف به شاهراه جالل آباد در �زدیکی های گمرک ؛ در 

در اینجا سوال ایجاد . اسر افغا�ستان بودیمکندهار ، در هلمند ، در پکتیا و لغمان و کنر ها و خالصه در  سر
میشود که چرا جامعه جها�ی که در این کشور �یرو پیاده کرد تا  امنیت ما را تأمین ساز�د و جلو تروریزم را 
بگیر�د ولی بر عکس ما دیدیم که در موجودیت هشت هزار  سپاهیان  ا�گلیسی در هلمند  تقریبًا اضافه تر 

بوده است ) ا�گلیس(  خارج از کنرتول  �یرو ها و سازماهنای دولتی و قوای  �ظامی غربی از  �یم  مناطق هلمند
   .این خود کار شکنی و عدم  صداقت این �یرو ها را در امر  تامین  امنیت  در منطقه �شان میدهدکه 

دولتمردان افغا�ستان علی رعم  مبالغ هنگفتی که از آدرس جها�ی با دست باز داخل کشور گردید  که �ه 
افغا�ستان و �ه هم کشور های کمک کننده �توا�ستند یک سیاست  جامع ،شفاف  و مشخص را در زمینه مسائل 

 کشاورزی که ممد در شهری ،حمیط زیست ،مسائل خا�وادگی و جندر ، احیاء ساختماهنا و موسسات 
مبود آذوقه  جنات می خبشد،  و سر سبزی و به سازی حمیط زیست می شود و کشور را از کتولیدات کشاورزی

ایجاد و پردایش در   ساختماهنای  ا�رژی که خیلی در کشور  امهیت دارد ،   هر گز قدم مثبتی گذاشته 
�شد و آهنمه سرمایه های هنگفت باد آورده قبل از اینکه به درد اقتصاد و امنیت این کشور مصرف گردد ، 

و رفاه مهگا�ی امهیتی �داشته است در غباری از جعل و  ساختماهنا و موسسات دیگر را که در �ظم عامه 
که این خود بی توجه یی  سازماهنای جها�ی را در امر درست بکار . تذویر و فساد  گسرتده اداری پدید آورد

گیری از منابع را �شان میدهد که عامل اساسی آن �داشنت  اسرتاتیژی  ملی و سراسری در شئون این  کشور 
اگر به ا�تقاداتی که از  خارج  میشود توجه کنیم  حتی یک سیاست مشخصی هم وجود .  شودمیتوا�د عنوان
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ی واگر چنین سیاستهای هم وجود میداشت �ظام  سیاسی افغا�ستان بشمول امریکا و کشور ها. �دارد 
 فقدان یک .تا �داش خبشیدن  و اولویت دادن به آهنا برای ا�سجام راائی الزمذیدخل در قضیه افغا�ستان  توا�

سیاست  مشخص آ�چنان  �ظام تصمیم گیری افغا�ستان را  از هم گسسته است که رئیس مجهور کرزی در 
. اکثر �طق های رمسی خود بطور بی سابقه از  فساد و عدم مهکاری ارگاهنا در افغا�ستان حرف زده است 

ی که اکثرًا با محله به اهداف غیر �ظامی او حتی بار ها از بی بر�امگی و بد بر�امگی  �یرو ها و قوهتای خارج
و از عدم بر�امه های  مشخص  .خا�واده های  ملکی را بکام مرگ کشیده است  جمدا�ه آواز بلند کرده است
  .�ظامی که استوار بر معلومات  اشتباه وشبه �اک  بوده است معرتف شده است

 و خاصتًا از هم پاشیدگی سی سال اخیر مشکالتی را که در افغا�ستان ریشه های چندین صد ساله دارد
کشور را به طوری معیوب ساخته است که هیچ هنادی به مشول ریاست مجهوری ، قوت های خارجی ، پارملان ، 

 در این کشور  تشدید شد و 50قضاو سایر موسسات امنیتی قادر �گردیده ا�د تا این حبران را که از اوایل دهه 
را که هیچ رئیس مجهور ی، خواه از رژیم های گذشته ، جماهدین و حتی رئیس باز تابی از مشکالت بنیادی 

 این  مشکالت سیاسی باعث شده است  تا هناد .مجهوری رژیم  بعد از �شست بن �یز �توا�سته ا�د به آن فایق آیند
  .های اصلی  اجتماعی �ظیر خا�واده و مدرسه و شرکت �یز دچار  بی ثباتی و تزلزل  شو�د

   
مصوبه ها ، بصد ها موسسات غیر دولتی در خارج از چوکات وزارت ز�ان که هر یک می بایست بر دها 

ز�دگی خا�وادگی تآثیر گذار می بود �ه تنها اثرات فوری �داشته ا�د بلکه یک  دیگری را  �فی یا �قض 
منجر شده و حبران  که باعث شدت حبراهنای خا�وادگی که به خود سوزیها و جامه دریها و طالقها .کرده ا�د

  .خا�واده را به شدت وسعت  خبشیده است
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در زمینه تعلیم و تربیه ، بودجه های کال�ی برای  ساختمان مدارس درست موقعی اختصاص یافت که مجعیت 
مدرسه بشدت رو به کاهش گذاشته بود ، این در کشور باعث شد تا تعداد زیادی مدرسه ها از �و ساخته 

کتاب، قرطاسیه ، آموزگاران (مدرسه  ها اکثرًا عاری از سرتاتیژیهای �صاب درسی ،  حالیکه این شو�د در
، منطقوی از قبیل  فرش بافی ، حرفوی با جتربه ، بر�امه های درسی، �بود کار گاههای آموزشی  حرفوی 

اورزی و ایی با  طریقه  های کشاورزی، �بود  مدرسه های ختصصی مسلکی از قبیل میخا�یکی ، ختنیک، کشآشن
  .بود )سایر فن آوری های عصری که عمران و باز سازی کشور به آن سخت �یازمند است

  
موسسات و شرکت های اقتصادی  به صرف مهین که در کشور اقتصاد بازار حاکم است در یک فضای سیاسی 

. ن روشن �یست بی ثباتی فعالیت میکنند  که از امروز به فردا  تکلیف شان در برابر  دولت و سیاست های آ
ا�تقال موتر های کهنه از هر گوشه جهان و فعال سازی آن در یک خط وسیعی از جتارت بازار باعث این شده 
است که اصالً دولت وظیفه خدمات  ترا�سپورتیشن شهری و ا�کشاف آن را از طریق ایجاد  معابر زیر زمینی با 

مجهور و یا مامور ارشدی خبواهند از یک گوشه  بقسمی که اگر   رئیس مکا�ات عصری بکلی فراموش کندا
 را بر روی ی شهر شهر بگوشه دیگر آن عبور کنند  ، موظفین ترافیک جمبور خواهند بود تا مهۀ راه  ها

در حال حاضر شرکتها و موسسات اقتصادی . در غیر آن  حرکت شان �ا ممکن میگردد. عرادجات ببند�د
اکثر  دستگاههای تولیدی که از مهان آغاز ساهلای جنگ وجود  . در یک حالت بدی در کشور قرار دار�د

داشته ا�د  تا حبال حبالت توقف  قرار دار�د که کوچکرتین  توجه ای �ه از دایره کمک های  وافر بین املللی صورت 
د گرفته و �ه هم دولت به آن توجه کرده است �ظیر آن فابریکات جن و پرس  در مشال کشور ، تاسسیات تولی

کود کیمیاوی و برق حرارتی مزار شریف ، فابریکات سپین زر ، و باخرت در مشال ، سیلو های  حجیم و یزرگی 
  . که با صرف ملیوهنا دالر قبالً ساخته شده است در حالت بدی رو به ختریب از عوارض جوی است
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ز پایا�رتین کیفیت بر خوردار است تیل های که به کشور وارد میشود مطابق به قا�ون خود وضع کرده امرای بازار ا
کاربو�یک که باعث  خرابی  حمیط   بار بیشرت اسد سلفوریک و سایر گاز های35که این باعث میشود  . 

  .زیست و صحت مهگا�ی میشود  تورید میکند
یشود  این در مورد  استعمال از معد�یات آ�چنان آئین �امه های بغرجنی وجود دارد که در �تیجه آن �ه دولت قادر م

که عاقبت این مسایل ما�ند .معد�یات را به مزایده بیندازد و �ه هم مزایده چی کامیاب میشود تا بر�ده گردد
  . مس عینک در بین هالۀ از فساد  گم میگرد�د

  
در مورد تولید و تورید دارو ها کمرت توجه صورت گرفته است که علی رغم  ایجاد شفاخا�ه ها ادویجات فاقد 

  .وثره میباشد که هم مرگزا است و هم �واقص اقتصادی را بار می آوردکیفیت م
این پیچیدگی های که  در �ظام اداری  موجود است  خبش بزرگ فعالتهای اقتصادی را خمتل میسازد که در عین 

  .حال  دو باره کاریهای  مسئولین دولتی  و پاسخ  های سرسری  آ�ان  بر هرج و مرج  موجود دامن می ز�د
  

�ظام سیاسی کشور  با تلون مزاج خود  و اینکه  رأی و تصمیم خود را دائمًا عوض میکند باعث شده است  تا 
  . وضع برای  سایر هناد های اصلی جامعه  که در تالش حفظ خود هستند  پیچیده تر شود

لت های دو. باید اذعان داشت که این  سردر گمی  در تصمیم گیری  خمتص به دولت افغا�ستان �یست 
امریکا ،  فرا�سه و املان  و ژاپان و ا�گلستان  و ایتالیا هم ما�ند کشور های کمو�ستی سابقه دچار  مهین وضع 

بطور مثال در  آخرین روز های ا�تخابات افغا�ستان با�و هلری کلنگنت مشعر به این بود که موجودیت . هستند 
باید بی موجب  جوا�ان خود را در افغا�ستان از دست بدهیم عساکر آمریکائی در افغا�ستان بی فایده است و ما �

و مهین مقوله  از زبان  صدر اعظم ا�گلیس  گوردون بررون �یز زمزمه شد ، ما در عمل دیدیم که امریکا �ه 



 15

تنها عساکر خود را از افغا�ستان بیرون �کرد�د ، بلکه تصمیم گرفتند به تعداد چندین ده هزار �فر به �فرات  
.  که تعداد آن حمتمالً به ا�دازه �یرو های شوروی سابق در زمان اشغال فغا�ستان خواهد شده خود بیافزایندسابق

  .که این منو�ه ای از تناقض و سر در گمی تصمیم گیری کشور های بزرگ  میباشد که منباب مثال  عرض شد
 جها�ی زیر فشار روز افزون قرار در مباحث آیند ه  عواملی را که ماشین تصمیمی گیری  سیاسی را در سطح

  .  میدهد حبث هایی خواهم داشت
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  افغا�ستان و جها�ی شدن 
 خبش سوم

  :روابط درو�ی جهان با بافتهای حملی
هناد های سیاسی افغا�ستان اصالً در موقعیتی �یست که اصوًال بتوا�د حتی سازماهنای قدیمی و منسوخه را 

در افغا�ستان احزاب سیاسی بعد از سال . و یا ال عقل آ�را از خود دور ساز�دایش بگذار�دتبارز دهند و به من
درس متضاد و �ا مهگون خود شان را در بسرت مناسبات سیاسی و آ به بعد به دو 1990 تا ساهلای 1960

  �ظامی بارور ساختند ؛
   

. دو تبار پشتون و غیر آناز بسرت کمو�یزم و مارکسیزم آغشته به �اسیو�الزم ملی گرایا�ه از
که بعدًا به احزاب هفت گا�ه و هشت گا�ه از بسرت ایدیالوژی اسالمی از آدرس جوا�ان مسلمان افغا�ستان 

  .در ساهلای جهاد عرض وجود کرد�د
   

 یا دروغ بزرگ امریکا در برابر دو کشور افغا�ستان و عراق که در اولی القاعده و رهربان رویداد یازده سپتمرب 
 شرح �اموفق  دومی سالحهای کشتار مجعی را می جست که کشور و در و تعقیب میکردطالبان را می جست

 که هر دو حالت �اموزون ا�فعالی امریکا بودن در هر دو تالش که با حدیث صداقت استوار �بود جبایی �رسید
یت دارد ما رو�د ساختار صرف چیزی که امه. جهان مشول بوده و تبصره باالی آن وقت گیر و بی فایده است

  .تشکل ملت سازی را در دو جو خمتلف به �قطه حمراقی پژوهش خود قرار میدهیم
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باز هم اولی از آدرس کمو�یزم و مارکسیزم و دومی از �شا�ه امپراطوری بازار  

  افغا�ستان شاهد برپایی بر�امه های سیاسی از �شا�ی کشور به اصطالح70 تا 1960بعد از ساهلای 
 به واژه های از قبیل اقوام حمروم، زما�یکه این ایدیالوژی در افغا�ستان پهلو باز میکرد جوا�ان ما. بود» شوراها«

اقوام برادر، جها�ی شدن و مهبستگی پرولتاریای جها�ی، جنات زمحت کشان از یوغ فیودالیزم و امثال آن عنوان 
وم و برادر سایر اصطالحات جا باز �کرد�دو صرفًا اقوام  از سایر فعالیتهای این واژگان جبز اقوام حمر.میشد

در بین خود بدو ) خلق(برادر در کشور از سوی حزب به سر قدرت عنوان میشد که در �تیجه آن این حزب 
فریکسون خلق و پرجم برهربی �ور حممد ترکی و پسا�رت ها حفیظ اهلل امین و در جناح پرچم برهربی بربک کارمل، و 

  .هلل راه خود را با ساز ماهنای برون مرزی و فرا جها�ی از ادرس شوروی باز گذاشتنددکرتجنیب ا
   

�توا�ست در مقابل دومی جوا�ان مسلمان افغا�ستان که از زمان مرحوم حممد داود خان سر کوب آن آغاز شده بود 
ل کشور محالت مرگبار و بی رمحا�ه حزب خلق که قبالً مهدگر خود را خوب می شناختند در داخ

روی این ملحوظ آ�ان منحیث اولین . مقاومت ثابت داشته باشند، زیرا ماشین قدرت بدست حزب خلق بود
مهاجرین افغا�ستان، خاک وطن را ترک گفته به مهسایه های شرقی و جنوبی جهت سازما�دهی فعالیتهای 

  .سیاسی خویش متصل شد�د
   

 امریکا حمسوب میشد چرا که دولت �و پای مخینی  �قطه درد �اکی در تاریخ دپلوماسی1981/1359سال 
کلیه منسوبین سفارت امریکا را در هتران به حماصره و گروگان کشیده بود که تالش های کارتر در مقابل 
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امریکا را بیشرت �ا توان ساخت که با تعویض زعامت امریکا به ریگن امریکا » خط امام « �فس های تند پیروان
ظامی خود را در منطقه اسیای جنوبی که با شرق اوسط مهسایه بود، تغیر داده از طریق موقعیت و سرتاتیژی �

  .سازماهنای اطالعاتی خویش توا�ست در پاکستان ریشه های عمیقی را ایجاد کند
   

از فعل و ا�فعاالتی که بین حکومت امریکا و پاکستان و جماهدین افغان که درین بیست و ا�د سال سر فصل اخبار 
 بوده است صرف �ظر کرده و به مطالبی می پردازیم که بعد از بن در افغا�ستان پایه  در جهانالعات مجعیو اط

  .میباشد
   

 آن قرار داریم خیلی مطالب را در سرتاسرتاتیژیهای جها�ی و مواز�ه  شروع دهۀ ابتدا و میالدی که ما در 21دهه 
له کامیابی جماهدین از طریق ترک قوای اشغالگر و برهم ز�ی قدرت های کبیر در قبال داشت که از آن مج

شوروی از افغا�ستان سقوط دولت دست �شا�ده شوروی در کابل و کشایش اولین قدم های جماهدین در 
افغا�ستان به منظور کسب ساختار های قدرت دولتی در افغا�ستان که از مهان آغاز با چالش های داغ �ظامی و 

از بیرون سازما�دهی و محایت گسرتده میشد در متام کشور خمصوصًا کشایش جنگهای دامنه دار که
و در ساحه بین املللی سقوط ابر قدرت شوروی در �تیجه این ا�فعاالت، فرو افتادن دیوار .ویرا�ی کابل گردید

  .برلین و وحدت اروپا با یکجایی بلوک شرق و حتوالت عمیق در کشور های بالقان و غیره میباشد
   

از و ا�فعاالتی را که در عرصه های سیاسی از آغاز حکومت جماهدین تا حباال در افغا�ستان جریان دارد متام فعل 
جنبش عبدالرشید دوستم یکی از خط های پر قدرت قرمزی بود که اگر . �شا�ی تبار و اقوام بظهور رسیده ا�د



 19

 باوی ری را در عرصه ایجادرهربی درست میشد میتوا�ست به سود اقوام اوزبیک کار های موثر و دوامدا
دولت جماهدین .  باجنامد)پشتوهنا ( مواز�ه سیاسی بین اقوام که حاال بیک تبار تکیه کرده استسیاسی خباطر

برهربی آقای پروفیسور ربا�ی �یز قبل از اینکه استقرار یابد با دو شاخ، پر قدرت حزب اسالمی برهربی اجننیر 
ی عبدالرشید دوستم و شاخه ای از حزب وحدت اسالمی که آهنم از گلبدین حکمتیار و جنبش مشال برهرب

گریبان ملت هزاره �توا�ست ثبات را در کشور بیاورد و از غارت و قتل و جنگهای سلیقه ای جلو گیری 
  .مناید

طالبان که از ادرس اسالم �اب سخن میگفت و در قدم اول این دکتورین را داشت که میخواهد جنگ و برادر 
 در بین اقوام و قوهتای افغا�ستان خامته بدهد و بعد از کامیابی زعامت را به حممد ظاهر شاه،شاه سابق کشی را
اما دیده شد که �ه تنها طالبان �توا�ستند جنگ ها را خامته بدهند بلکه این جنگ ها بصورت گسرتده . بسپارد

و سایر اقوام کشور در ) یان قرآن به وفور بودطالبان اصلی که در بین آن علمای دینی و قار(باعث کشتار خود شان 
  .چندین جنگ هولناک گردید�د

   
ه منایش و در اگر ما قادر باشیم که به اسناد پشت پرده سیاستهای جها�ی که شاید یک سده بعد در موزیمها ب

وال ست رسی داشته باشیم می دیدیم که در پس این مهه فعل و ا�فعاالت که باعث زدسرتس قرار گیرد، د
جماهدین، طالبان و مهین حاال دولت ا�تخابی آقای کرزی و فلج دها احزابی که در فوق ذکر ) وطن(حزب خلق 

  شد چه دستهای از بیرون از سرحدات و ماورای منطقه در کار میباشند؟
   

: راوبط بافتهای حملی
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 سازماهنا، از قبیل وزارختا�ه ها، و در افغا�ستان سازماهنای قدیمی وجود داشته ا�د که دولت علیه افغا�ستان این
اداراتی که حبوزه های جدا گا�ه چون امور مالی، امور خارجه، دفاع و امنیت داخلی و خارجی، کشاورزی، 
بازرگا�ی،، اداره پست و ارتباطات و فن آوری های مربوط به آن، محل و �قل، ختصیص داده شده ا�د، ادارات 

الس قا�و�گزاری کمیته ها و کمیسیوهنای خاصی دار�د که به مسایل این حوزه حملی و ملی افغا�ستان و سایر جم
ولی دولت و حکومت هر گز �توا�سته است روابط درو�ی این بافت ها را با داشنت حتی . ها می پرداز�د

های یعنی اینکه فعالیت:مشکل روابط درو�ی بافتها استمتفکر ترین و و مقتدر ترین اهنا، قادر به حل ان �یست،
تا جبای آثار و �تایج متناقض و متنافی و شلوغ کاری، بر�امه های . متامی این واحد ها را چطور با هم هم آهنگ کرد

  .منظم و منسجم ارائه دهند
   

جتربه های دولت داری در گذشته این را �شان میدهد که کلیه مشکالت اجتماعی و سیاسی با شئون اداری 
 بافته شده ا�د جامعه را یکی از دیگری متأثر و یا با هم پیوستگی و ربط کشور که مهچون تار و پود هبم

برای مثال ا�رژی بر اقتصاد اثر میگذارد و اقتصاد به �وبۀ خود هبداشت،و آموزش و پرورش، و . میدهند
هر قدر کوشش شود تا این پدیده ها . ز�دگی خا�وادگی و کار و هزاران چیز دیگر اثر گذار میباشد

ستقل عمل کنند که برای جدا سازی آن که خود ماحصل ذهنیت اقتصاد بازار است، فقط به سر در بصورت م
گمی و فاجعه می اجنامد که اکثرًا تسا�د و دوستی های ادارات و موسسات بین املللی از طریق ایجاد دفاتر 

یری تنگ رایز�ی و مشورت فعال عرصه را برای تصمیم گیری حکومت و پایگاه های قدرت تصمیم گ
میسازد که اکثرًا فاجعه آفرین و درد �اک است مهین امروز از طریق رسا�ه های تصویری شاهد بر بیا�یۀ آقای 

که این رایزهنای بالقوه » یا بگذار�د یا ترکم دهند«رئیس مجهور کرزی به زبان ا�گلیسی بودم که میگفت 
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دشان را از جمرا های غیر اخالقی و خمالف با خارجی میخواهند در سیستم های دولت داری دولتی مزورا�ه خو
عرف بین املللی و رابط بین الدول که در کنوا�سوهنای جدا گا�ه حد و حدود ان از طرف جامعه ملل مشخص 
است بر دولت قا�و�ی افعا�ستان که حق مسلم ملت افغا�ستان است مسلط و یا بعباره پوست کنده تر دولتی در 

ز مهین سبب است که قدرت های خارجی بار بار میخواهند در متام سازماهنای که ا. میان دولت ایجاد کنند
  .درفوق �ام گرفته شد �فوذ داشته باشند

   
از �گاه دا�شمندان حقوق دولت این مسأله فقط در سر در گمی و فاجعه می اجنامد که حاصل ذهنیت 

اهنای �امرئی بیرون مرزی که در بین جهان صنعتی است، این ساختار ها �ا مهزمان اعم از داخلی و سازم
ساختار های داخلی ذینفوذ هستند این را میرسا�ند که ساختار تشکیالت دولتی کنو�ی هر گز منیتوا�د به 

هر اداره یی سعی میکند مشکالت (منازعات پایان �ا پذیر حقوقی و قومی بر سر قدرت و بیرون هشنت هزینه ها 
که به ایجاد عوارض جا�بی متعارض و فساد منجر ) ی دیگری حل مناید خود را با بقیمت ایجاد مشکل برا

و هبمین علت است که هر تالش دولت برای حل مشکالت به ایجاد مشکالتی جدید و غالبًا بد تر از . میشود
  .مشکالت اولیه منتهی میگردد

یق مترکز بیشرت حل کنند و باوجودیکه حکومت آقای کرزی کوشیده است این مشکل رابطه درو�ی بافتها را از طر
شخصیت های پر قدرت جدیدی را وارد صحنه های سیاسی کشور میسازد و مهیشه آرزو میکند این رهربان 
ا�تخاب شده توسط وی، بدون توجه به عوارض جا�بی خمرب سعی کنند تا جامعه را متحول بساز�د ولی سر اجنام 

ین ارمان سپری و ختم می شود پیش از اینکه این عوارض دیده میشود که عمر حکومت شان �یز با تداعی به ا
  .جا�بی خمرب از بین رفته باشد که حتی مترکز قدرت هم �توا�سته است گره کشا باشد
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در چنین حاالتی ما در دور گذشته حکومت آقای کرزی شاهد اقدام دیگری از جا�ب شان که از روی  

ای مشرتک وزارختا�ه ها بوده است که وظیفه داشتند درما�دگی اجنام شده است و آن ایجاد کمیسیوهن
تصمیمات را هم آهنگ منایند و یا مورد جتدید �ظر قرار دهند، ولی دیدیم که این کا ر �تیجۀ ایجاد جمموعۀ 

که این کار �تیجتًا پیچ و خم های . دیگری از فلرت ها یا صافیهای است که تصمیمات باید از اهنا بگذر�د
ن هم پیچیده تر ساخت که باعث کندی رو�د پیشرفت کشور توسط کسا�ی شده است که جهان را اداری را از ای

  .در عینک سیستم های بین املللی بازار که چند سالیست ما را به آن چسپا�ده ا�د می باشیم
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 آرامگاه سیاسی

 خبش چهارم
 

افنت رهرب مطمئن و  مقتدر  بلند تر میشود و به اشتباه میز  برای ی میشود روز تا روز فریاد اعرتاض آقسمیکه دیده
مردم  به این  تصور  که �اشی از کار سازی  استوره  های اقتدار که کالً رهربان دیکتاتور را در بر می گیرد که 

 تاریخ ظم بین مردم باشد ، در حالیکه اگرتصور میشود آهنا میتوا�ند منحیث ماشین های برقرار سازی �
 اولین پدیدۀ شومی که مهیشه دیموکراسی را در پیشگاه عدالت قربا�ی کرده فغا�ستان را بگردید بهمعاصر ا

ه هر گز یارای آ�را �دار�د تا  در این �وع رژیم ها  عام.است رژیم  های فاشستی و دیکتاتوری بوده است 
حنرافی قدرت را بر روی قدرت رویکرد های واقع شده در حمیط و ماهول خود  ا�تقاد منایند و یا کار های ااز

اگر چنین حرکتی �درتًا در جوامع .مداران بکشند و یا ال اقل آهنا را در سر جایشان مصلوب �گهدار�د
ایکه دارای رهربی  دکتاتوری میباشد بوقوع بپیو�دد  ز�داهنا  مملو از مردم می گرد�د که ما �ظیر آن را در سلطه  

و مجهوری دیموکراتیک خلق  جتربه ) حممد داؤد خان(هوری خا�وادگی های شاهی و بعدًا در هر دو �وع مج
در این �وع  حاالت  جامعه سکون خویش را  در مقابل فعل و ا�فعاالت با لنده افزایش می دهد و مجعیت . کردیم 

م های مردم  کار آئی های سیاسی خود را از دست میدهند که سر اجنام  این حالت به اهندام  رژیم و از ه
  . پاشیدگی �ظم اجتماعی   میگردد
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در کشور ما باوجود این که مردم  دارای دیموکراسی �ثبی هستند  و میتوا�ند افکار و �ظریات و اعرتاضات خود را 
تا عالی ترین مرجع کشوری ادامه بدهند و برسا�ند ولی اگر �یک دیده شود امروز ه آ�قدر  زوال و از هم 

 های جامعه شتاب گرفته  و اینده آ�چنان تیره و تار  جلوه میکند که هزاران �فر پاشیدگی سازماهنا  و هناد
را بدهند  تا �ظام اجتماعی ، ) البته ترجیحًا آزادی دیگری(در کشور حاضر�د  خبشی از آزادی خود 

حالت بد حتی خود رهرب ها هم در مورد هبرت شدن آینده در . اقتصادی  و سیاسی جامعه  جمددًا �ظم پیدا کند 
در این حالت که کنرتول اقتصادی مضافًا از توا�ایی های دولت قا�و�ًا خارج .گما�ی و شک و تردید بسر میرب�د 

ساخته میشود  و به شا�ه های بدون مسئولیت بازار  محل میگردد  جامعه را مبرگ قریب الوقوع هشدار میدهد 
تان  و �ظیر آن از جا�ب موج هایی بین املللی قا�ومنند ، زیرا در چنین �ظامات دیموکراسی بازار که در افغا�س

گردیده است دولت آن توا�یی را هرگز منی یابد تا �ظام بازار را با ارائه و پردایش موسسات و شعبات  دفاع 
له  موسسات از حقوق کار گران ا�تظام �وی خبشند تا  بازار مهچنا�یکه در قا�ون مسجل است بدون مداخ

 و احتادیه های مشابه کار گری  کنرتول و در زمینه موسسات قا�و�ساز  دولت دیکا هادولتی توسط سن
مکلفیت پیدا میکنند تا خباطر ز�ده �گهداشنت حقوق عامه  این موسسات را یاری رسا�یده و قدرمتند �گاه 

 و باالخره ساملندی و �ظام کار و اشتغال را از مهان آغاز ز�دگی در مهد کودک تا دوره �و جوا�ی و جوا�یدار�د 
اما در . مسلسل و بدون وقفه بساز�د که در کشور های ا�کشاف یافته  اتباع آن این جمال و سعادت را  می یابند

کشور های �ظیر افغا�ستان ، پاکستان ، و سایر کشور هایی اسیایی امکا�ات بر آورده شدن این بر �امه به معضالت 
از مهین سبب است که روز . ه مردم هر گز به آن منیتوا�ند توفیق یابند ارما�ی اجتماعی ای تبدیل شده است ک

تا روز ماحصل فعل و ا�فعاالت اجتماعی و اقتصادی کشور در  صندوقهای بازار می ریزد بدون آ�که توا�سته 
 این واریزی های سرمایه  از صندوق های �ظام ا�کشافی سرمایه بیرون ساخته شود و در عرصه های باشد
 و اگر این حالت ادامه پیدا کند ما در مدت کمی �سل جدیدی از فقرای را که در ن اجتماعی مصرف شود شنو
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روی جاده ها تولد شده و بزرگ  گردیده و باالخره در روی جاده می میر�د شاهد  خواهیم بود که �ظیر آن در 
. �د این گروه عاطل را جنات خبشندکشور پهناور هند مهین اکنون  وجود دارد که �ه دولت و �ه هیچکس منیتوا

وقتی کشور هندوستان با آن غنا مندی طبیعی و توا�ائی های کدری �توا�د چنیم قشری را از میان بر دارد  کشور 
ما هر گز قادر بچنین کاری خنواهد شد و جباست که بگوئیم طبقه فقیر ی از مردم و �سل موجوده در این 

 است  مدفون  و آزادی جلام گسیخته سرمایه ن جها�ی گریقربا�گاه به آرامگاهی که مسبب آ
  .خواهند شد

ا �یست  که �شان شواهدی در دت..   بکار آئی �دارد معهذا  ، رهربی قدرمتند  و حتی خود کامه  چندان ربطی
ید بوده از ایاالت متحده  و فرا�سه  یا سوئ»  قدرت ورزتر«و » قوی تر «دهد  احتاد شوروی که رهربیش  بطور قطع 

به استثنای ارتش و )  احتاد  شوروی سابق(است  در اداره امور کارآئی بیشرتی داشته  باشد  ، زیرا آن کشور 
 از مجله در – زمینه ها ای بقای رژیمش حیاتی بود ، در مهۀپولیس  خمفی و چند کار کرد  دیگری  که بر

زیرا جامعه  شوروی از . شد چیزش در هم ریخته با در واقع به یک کشتی طوفان زده می ما�د که مهه –ات مطبوع
در مدت کمرت از یک سده فلج » عدم کارآئی  توتالیرت« راف و بی مسئولیتی  و رکود و فساد  و بطور خالصه اثر اص

  .شده  و  از اثر زوال  و افول قدرت به ارامگاه ابدی سیاسی خود  غنود
  

م  که در قلع و قم  هلستا�یها  و روسها و یهودیان  و دیگر گروه های مثال دیگری  میتوا�یم از املان �ازی بیاوری
بطور حیرت آوری کارایی داشت ، از جهات دیگر چندان کارا �بود ، ریمو�د فلچر عضو »  غیر �ژاد آریایی«

یک پارملان ا�گلیس و حتصیل کردۀ املان  که خود از �زدیک �اظر  شرایط اجتماعی املان  هیتلری بود ه  است 
  :واقعیت فراموش شده را   یاد آور میشود
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ما به املان �ازی  بصورت مدلی از کارآیی  �گاه میکنیم ، در حالیکه بریتا�یا برای جنگ  هبرت از املان سازمان « 
�ازیها آ�قدر تا�گ  و �فر بر زرهی ساختند  که دیگر قطاری جهت ) منطقه صنعتی املان(» رور« در. یافته بود 
 هزار اخرتاع 16آ�ان از دا�شمندان خود  چندان استفاده منیکرد�د ، از . هنا به جبهه وجود �داشت ا�تقال آ

. �ظامی که در اثنای جنگ  صورت گرفت  بعلت عدم کارایی  سیستم فقط معدودی  از آهنا تولید گردید 
لجنت سرویس بریتا�یا  سازماهنای  اطالعاتی این کشور  در کار یکدیگر جاسوسی میکرد�د ، در حالیکه ا�ت

در شرایط که بریتا�یایها  مردم را بنحوی جتهیز میکرد�د  که با ساخنت وسایل اهنی و .  کارش در سطح عالی بود 
حتی ماهی تابه های خود  به جبهه های جنگ کمک کنند  ، این در حالی بود  که املاهنا  هنوز هم به تولید کاال های 

�یایی ها ز�ان را زود به جبه جنگ اعزام میکرد�د ، در حالیکه املا�یها  این کار را جتملی  مشغول بود�د ، بریتا
رایش سوم  به عنوان  مناد  کارآئی �ظامی  یا . خود هیتلر  منو�ۀ کاملی بود از بی تصمیمی . �توا�ستند اجنام دهند 

    3».صنعتی افسا�ۀ  مضحکی بیش �بوده است
  .ند که برای  ایجاد �ظم  ، جامعه به چیزی  بیش از رهربی  قدرمتند �یاز دارد  جامعه شناسان معتقد به این هست

  
تصور دومی  در باره گرایش به رهربی قدرمتند ، بر این فرض استوار است  که چون شیوه رهربی قوی در 

ی ا�دیشیم ، از هر زما�یکه در باره رهربی م. ینده �یز کار ساز خواهد بود شته  مرثر بوده ، در زمان حال و آگذ
. اعماق گذشته تصاویری چون داؤد خان ، ترکی و حفظ اهلل امین  و جنیب را در ذهن خود �قش می بندیم 

این تصویر در حافظه من ز�ده می شود که وزیر حممد گل خان مهمند  در بازار شهر ک بغالن استاده است و در 
این تصویر در .   یگا�ه مسجد شهر برای مناز برا�ندروز مجعه به اهل هنود  شالق میدهد تا مسلما�ان را در

ذهن ما ز�ده میگردد که برادران �ادر خان خباطر قتل برادرشان حممد �ادر شاه   متام طلبۀ مکتب  را یکجا می 
                                                 

   ، ترجمه  شهيندخت  خارزمی555 تا 552 الوين تافلر ، موج سوم ، ص، - 3
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این تصویر در ذهن من ز�ده میشود که شورویها در بازار های کابل  خباطر جلو گیری از تظاهرات . کشند 
به این می ا�دیسشیم که  .  ابل  دخرتان مکتبی و مردم های عادی را زیر چرخهای  زره پوشها له کرد�دملیو�ی مردم ک

پسر خا�واده  در سازمان اولیه حزبی خباطری که درجه ا�قالبی بودن خود را �شان داده باشد پدر پیر خود را ضد 
 میشود که جماهد مسلح   خادم  مدرسه ای و این �کته  در حمراق قدرت در �زد من جمسم. ا�قالب معرفی میکند 

را جبرم  کار کردن در حکومت  خلقی  در �یمه های شب از خا�ه اش کشیده و حلق آویز میکند تا فردا پشت مردم 
  .از سطوت چنین دهشتی بلرزد

رمتند  بنظر حاال�که متدهنا   هر کدام  الگوی  رهربی متفاوتی  الزم دار�د  و چه بسا رهربی که  در یک کشور قد
  .میرسد ، در کشور دیگری بطور فاجعه آمیزی  آدم ضعیف و �اتوا�ی باشد

شاهان با پیش کار های خود  با مهارهتای  .  در گذشته  کشور رهربی  بطور معمول  موروثی بود �ه اکتسابی
خنت  افراد جامعه  و یی  رهربی افراد  در جنگ ، حیله گری الزم  در جبان هم ا�دااعملی حمدودی  از قبیل توا�

لذا در اینگو�ه رهربی ها سواد و توا�یی های . با زیرکی  در هبره مندی از یک ازدواج مصلحتی  احتیاج داشت
بطور مثال در یک منطقه ای  مدیر معارف یا وزیر آن به رهرب گروه یا مملکت می . ذهنی و عقال�ی  رولی �داشت 

وا�ان توجه شود تا آهنا  تربیه درست ببینند که جامعه به آهنا �یاز دارد گوید باید بیشرت به مدرسه و اطفال و ج
 می شنود که  دا�سنت چه  از رهرب چنین  کشوری در جواب مهان سر معلم  یا مدیر  مدرسه و احیا�ًا وزیر معارف

اد شاه هستم من که مکتب خنوا�ده ام حاال باالی مشا پ:بدرد میخورد  به طرف مقابل به خطاب  تند می گوید 
حاال مشا بگوئید که من دا�سته هستم و یا تو که چنان شغلی پست تر از من  داری ؟  مرد  دا�شمند در مقابل آن 

چنین بود در اروپای قرون وسطی که اطراف پادشاه مکتب خنوا�ده و بی سواد را  . سلطان امحق جماف میشود
 شان میخواست شاه و مملکت را در آن مسیر می جنبا دوکها و کنت ها می گرفتند و هبر حیلتی که دل

  .چرخا�ید�د



 28

موضوع هرم قدرت در دولت مداری  رابطه جدایی �ا پذیر و باز تاب پیچیده ای درامر  افزایش قدرت دارد  که 
از این سبب است  .قدرت امروزی دولت ها به این  هناد ها و یا چوکات بندیهای قا�و�ی لزومًا به آن متکی است 

الزم را با عناصر آن در ایجاد یک دولت  دیموکراتیک یجاب میکند  تا شرایط و خصوصیات دن موج جدید اکه مت
این عناصر لزومًا در حتکیم  قدرت یک دولت ضروری منیباشد بلکه دقیقًا بر توا�ایی اش برای . از قبل آماده سازد 

تصویب یک قا�ون عالی که متام ارکان و اعضای جامعه تدوین و : استفاده از این ابزار ها میباشد که عبارت ا�د از 
ایجاد  جمالس ملی کشوری ، شنودن و گوش کردن به گفت و شنود های  . را  بتوان توسط آن محایت کرد 

مردم دقیقًا بر توا�ایی چنین  دولت ها که دارای هناد های دیکوکراسی از قبل تثبیت شده میباشد �ه به �یروی 
قدرت  تفکر و ختیلش �ه در جنون خود بزرگ بینی اش، بلکه در شناخت وی  �سبت به بولدوزری اش، در 

  .طبیعت حمدود  و رهربی در جهان امروزه میباشد
  

یک چیزی را که جتربه ثابت ساخته است این است که سیر متد�ی بشر این کاروان بشریت را آرام آرام بطرف کمال 
ایره این  طرز تفکر دور بوده ا�د و یا خنواسته ا�د با این کاروان متد�ی یکجا به پیش میربد و چه بسا قدرهتای که از د

به پیش برو�د ، بلکه خواسته ا�د از طریق خود و از سلیقه ای که جای پای در رو�د تکامل فعلی جامعه �دارد 
  ودباهی ختم میشکامه  به پرتگاه تمیخواهد  خودش را به پیش بکشد که عاقبت راه آهنا ما�ند رژیم های خود 
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  ادامه آرامگاه سیاسی

  توا�ایی و عدم توا�ایی رهربان سیاسی
  قسمت پنجم 

  
چنا�یکه خاصیت  موج صنعتی به ضعف کشیدن  رهرب های کشوری میباشد در جنب خود در �ظام بازار 

م کارۀ جهان در رهربان �امرئی ای را پرورش میدهند و به بلوغ میرسا�ند که هم کاره کشور در سطح ملی و ه
در این حالت توا�ایی رئیس مجهور صرف �ظر از اینکه در کدام کشور و حتت چه  . سطح جها�ی میباشند

. شرایطی مدیریت میکند مهواره حبث بر ا�گیز بوده و ازچیره گی  مهین رهربان پرقدرت �امرئی متأثراست 
 جملس منایندگان آن کشور از آن خود دارد و بطور مثال  رئیس مجهور امریکا باوجودیکه اکثریت قدرت را در

مردم  امریکا از رئیس مجهوری قا�و�ی شان  محایت میکنند ، حبکم شرایط  و جو موجود درسپهر قدرت جها�ی 
مثالً رئیس مجهور امریکا به مثابه فرما�ده اعلی قوای �ظامی امریکا منیتوا�د با . منیتوا�د هرم قدرت امریکا باشد 

این رابطه باوجودیکه با قدرت مهسوئی  دارد �ظر به پیچیدگی هایکه . مسایل �ظامی عمل مناید دست باز در 
روابط ریاست مجهوری امریکا با قدرت  . در جو جها�ی موجود است  منیتوا�د از آن  به رغم خود  کار بگیرد 

 این علت است  که رئیس مجهور به. باز تاب پیچیدۀ روز افزو�ی دارد که قدرت  امروز ه لزومًا بآن متکی است 
امریکا  میتوا�د  در کنار دکمه ا�فجار  هسته یی  که بوی قدرت �ابودی  متامی کرۀ زمین  را می دهند  بنشیند و مع 
هذا �ی بینیم که مهین شخص پر قدرت در بر�امه خلع تروریزم جها�ی در �قطۀ آغازین آن یعنی در افغا�ستان  جمبور 

ن مرد پر قدرت جها�ی در  عملیات  هولناک طالبان و القاعده دست بسر شودو �اگزیرًا ایمیشود که از شدت  
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 که شاید افغا�ستان از طریق ریاست مجهوری افغا�ستان با مال عمر رهرب طالبان  توافق و مذاکره را پیشنهاد کند
ا در چهره  کاملرتین ما در سطح بین املللی این درما�دگی ر.این ماجرا در سپهر قدرت عجیب بنظر برسد

مظهر قدرت جها�ی میخوا�یم  که  هرگز منیتوا�د علی رغم  پیچیدگی های سیاسی  که در آن ارمان و  مفاد 
و این ا�عطاف  . امریکا مضمراست هبیچ صورت چشم پوشی �کرده و از مقابل مهچو واقعات آرام بگذرد

قدرت جها�ی امریکا منجر میشود چرا که او از  پذیری رئیس مجهور امریکا در شرایط حبران جها�ی به سود 
و یا . ضعیف ترین   مهره  های شطر�ج در عرصۀ جها�ی  خباطر هببودی مناسبت های امریکا  استفاده میکند

زما�یکه در بازیهای سیاسی خود بنا بر خبط ها و اشتباهات  �اموفق می شو�د  مستقیمًا  رهرب های حملی را به بی 
واقعیت می . مدیریت و فساد متهم میکنند، در حالیکه واقعیت چیز دیگری را �شان میدهد کفایتی  و سوء 

گوید که رهرب های حملی که توسط �یروهای باز دار�ده بازارکه سر و سُرّی با ادارات �ا مرئی جها�ی دار�د اداره  
در . لی  �ا ساز گار باشدمیشو�د هرگز چنین کاری را منیتوا�ند اجنام بدهند که در سیاست های بین املل

اینجا یک تبا�ی دو سویه و یا دو طرفه بین  رهربان جها�ی و منطقوی بوجود می آید که یکی موجودیت دیگری را  
منطقی جلوه میدهد و طرف دیگر در ساحه جها�ی  باقدرت بال کیف خود رهرب های منطقوی را  از سقوط 

  .حتمی جنات میدهند
   

 افغا�ستان از بام افتاد و پروسه ا�تخابات از اثر سوء عمل 88س رسوایی ا�تخبات بطور مثال زما�یکه کو
کارگذاران ا�تخاباتی بطرف تقلب  چشم گیر پیش رفت، در حلظات سر�وشت ساز که باید �تیجه این 

ودش را ا�تخابات که در هالۀ از شک و �ا باوری به �تیجۀ دخلواه و دیموکراتیک �رسیده بود، رهرب جامعه جها�ی خ
در آن روز بکابل رسا�ید و هم  پیامهای داغ مبنی بر کامیابی زعامت افغا�ستان را در ا�تخابات ریاست مجهوری 
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ارسال  تأئید و پشتیبا�ی کرد و این کاری بود که از طرف زعامت امریکا و کشور های دخیل در موضوعات 
  .رزی تربیک گفتندافغا�ستان مهه پروسه را کامیاب تلقی کرده و برئیس مجهور ک

  
ولی جهان مها�طور که با گذشت هر روزی شاهد رسوائی گردا�ندگان جهان هستند دور یا زود �سل 
فردا شاهد خواهند بود که رهربان جها�ی در حتکیم  آمیزی اش در قدرت موفق �باشند ، بلکه دقیقًا بتوا�ایی 

ور و پر قدرت ساز�د، �ه به �یرو های  غول پیکر بگوش دادن حبرف دیگران میتوا�ند آمیزه های حیاتی را بار 
قسمیکه در قسمت گذشته این حبث اذعان داشتم جهان با رهربان  خود با . و ختریب گر�ظامی  شان

چراکه رهربان . قدرت ختیل و ا�دیشه اش  پیروزی حاصل میکند �ه  با جنون خود جهان بینی و زور بلدوزی خود
ا که  قدرت های موجوده در جهان مرتکب شده ا�د یکسره باالی مهۀ آن خاک می موج آینده متامی اشتباهاتی ر

واما این در صورتی امکان پذیر می باشد که جهان .پاشند تا این آتش جنگ و �فرت در بین ملل خاموش گردد
یگر در یا بعبارۀ د. آبسنت طرز تفکر و برخورد جدیدی در مقابل پدیده ها اعم از مادی و  معنوی حاصل کند 

 شود تا بتوا�د که عدالت اجتماعی بدون کیف و سکتگی را  جها�ی  رهربی فردا جوی حاکم ساختار های فرا 
  .از �و  در د�یا مروج سازد

  
رهربان فردا علی رغم  ا�دیشه های ارما�گرایا�ه ای که در مورد شان وجود دارد شاید ممکن است با جامعه 

آهنا . کار داشته باشند ، جامعه ای که از جامعه امروز  مبراتب پر تنوع تر  است�امتمرکز  و مشارکت جو  تر سر و 
هر گز مثل گذشته منیتوا�ند مسبول مهه چیز  برای مهۀ مردم باشند ، در واقع غیر ممکن است  که یک فرد 

نی بر مهکاری  بشری بتوا�د  مهۀ صفات الزم را در خود مجع کند ، رهربی ، احتماًال  امر بیشرت موقتی ، مبت
مهین امروز ما در افغا�ستان  �شا�ه های کوچکی از این  حرکت . گروهی از افراد  و یا شورایی  خواهد شد
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چنا�چه آن عده از دهقا�ان کوچک که توا�ایی  خرید و هتیه ابزار تولید و خمارج . دسته مجعی جها�ی را می بینیم 
ت کمک بکشاوری قبالً در بازار های پول و سرمایه از جا�ب این در حالیست که موسسا(کشاورزی  را �دار�د 

، زما�ی میتوا�ند  از کمک های پولی و ) دولت حتت پروگرام ملکی سازی و رجعت به بازار حبراج رفته  است
ختنیکی جامعه جها�ی خبصوص اداره ا�کشافی امریکا هبره مند شو�د که بدور یک احتادیه صادقا�ه زراعتی  مهه 

ما �ظیر اینگو�ه احتادیه  ها را از ساهلای گذشته به اینطرف در موارد  کشاورزی ، دام . تحد شو�دبا هم م
پروری ، احداث باغهای کوچک وپرورش و تولید حیوا�ات شیر ده و ایجاد  کارخا�ه های  پروسس لبنیات و  

از صدها یا هزاران �فر متشکل اصالحات در مارکتنگ آن  پرورش طیور و ماهی را در چهره های احتادیه های که 
است بکار آغاز کرده ا�د و موج �امرئی و اما پر قدرتی را در ا�کشاف اقتصاد در جنب روستا ها ایجاد کرده ا�د 
که ما بشکل روز افزو�ی شاهد ایجاد این �وع موسسات در اکثر �قاط کشور هستیم که ایجاد آن �ویدی است از پا 

زیرا مزیتی که این رشته بر�امه ها در خود دارد حفظ سیستم . فردا خواهد بودگرفنت مشارکت مردم در موج  
توسط یک کتله بزرگی از خا�واده  ها که تعداد آهنا به دها هزار �فر میرسد این موسسات را در برابر �ا امنی و 

ز اثر رویداد عقبات اقتصادی �یز مصئون �گهمیدارد در حالیکه  فابریکات و موسسات بزرگ صنعتی هر روز ا
  .های حملی و �ا امنی و ورشکستگی مسدود میگرد�د

   
اکثر رهربان «:این حتول را  چنین تعریف میکند »  گاردین«ژیل تویدی در مقالۀ  با چشم ا�داز �و  در روز�امه  

 آ�قدر جهان با درک این �کته که کره زمین در �زد آهنا کوچکرت شده است خود را آ�قدر کلی و آ�قدر بنیادی و
وابسته  شده میدا�ند   که قوۀ ابتکار  هیچ شخص یا دولت  واحدی  �ظیر گذشته  قادر حبل آهنا خنواهد بود 

چنا�چه ما دیدیم که رئیس مجهور بوش خواست تا درد مردم امریکا را از �احیه ا�فجارات  تروریستی با محله » .
 ساقط است رهربان جدید �یز توا�ایی آ�را �دار�د که جبنگ به افغا�ستان التیام مناید ولی حاال که  بوش از قدرت
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. فرسایشی افغا�ستان �قطه پایا�ی بیابند و از مهین سبب است که سوگمندا�ه بر هر حیلتی توصل می جویند
این خود �شان میدهد که ما  بطرز درد�اکی  بسوی تعریف جدیدی از رهربی در حرکتیم �ه به این علت که کسی 

مرد . ست که این امر خوبی است  بلکه بعلت ضرورتی است که طبیعت مسائل ایجاب میکند فکر کرده ا
  . قدرمتند  امروزی ممکن است  بیک شخص حنیف  و ضعیف و مرد�ی  فردا تبدیل شود 

هبر حال در این حبث به �وعی �اجی سیاسی . هر چند منیتوا�یم طرز تفکر خود را  درست یا غلط ارزیابی کنیم 
 جنس معنوی ضرورت داریم  تا جامعه را از چنگال آ�چه که مهه را با خود در آرامگاه سیاسی اشتباه ای از

در غیر آن �ه قدرت ، �ه تکنالوژی عصر و �ه هم  قهرما�ان ملی و بین .آمیز شان  دفن میکنند   به جنات �یاز داریم 
ه آن یعنی  تکنالوژی سیاسی تکیه  دار�د را از بین املللی در رأس کار منیتوا�ند  حبران غایی که دولت  های ملی ب

  .بردار�د
  

سرعت یابی ز�دگی سیاسی  میتوا�د  باز تابی از شتاب عمومی رادر حتول فرو ریختگیهای سیاسی و 
بعبارۀ ساده تر رهربان امروزی جمبور هستند  در چارچوب هناد های بین املللی . حکومتی امروز  تشدید کند 

 جهان صنعتی فرمان میرب�د کار کنند ، از مهین سبب است که این رهربان  هرگز توا�ائی تصمیم قدرمتند که از
چرا که تصمیمات یا دیر گرفته میشود و یا بی تصمیمی در .گیری سریع درست را منیتوا�ند داشته باشند

های که در فابریکات آن مثالً در سابقه تولیدی فابریکات شوروی سابق  هر �وع کاال. امور معنًا حاکم میگردد
کشور و مجهوریتهایش تولید میشد باید په منظوری شعبه اقتصادی کمیته مرکزی شوروی  در�شست های �وبتی 

از زمان شروع . اعضای ارشد حزب کمو�ست  شوروی که اهنم شاید  در سال یکبار دایر میشد حاصل بدارد 
ه از خرید و رسیدن آن به بازار بنا به �بود تقاضا یا پایان بودن تولید جدید تا ختم آن که تولید این کاالی منظور شد

جنسیت و یا هم بلند ی تثبیت قیم  این کاال های بی لزوم تا  دایر شدن دور  دیگر کا�گره حزب بی جا تولید 
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از مهین سبب بود که صنایع قوی شوروی در راه رشد خود . میشد که در ذخیره گاههای شوروی می پوسید 
صامیم عاطال�ه و مبطل حزب کمو�ست شوروی مواجه بود که یکی دیگر از دالیل شکست و �اکامی به ت

  .شوروی را تثبیت میکند 
  

 پس از مهین سبب است که جهان امروز بر�امه حرکت های تولیدی و  عرضه و توزیع کاال و سرمایه های خود را 
مایه هر دو با تصمیمات روی عرضه و تقاضای یک با �صف النهار ها مهراه در حرکت می آور�د تا وقت و سر

  . سیستم  مارکتنگ با هبره  های مفید را مهیشه در سر زمان  از آن خود داشته باشند
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  افغا�ستان با مشکالت جها�ی شدن

  ا�بوه زدایی جامعه
  خبش ششم

   
جامعه را ا�وه زدایی میکند به این معنی که  ینده جهان بعد از دوره  صنعتی رویکرد پیدا خواهد کرد  موجی که در آ

   .مهۀ �ظام اجتماعی را  در جهت تنوع و پیچیدگی سوق میدهد 
  

و این بسیار جالب است  که  . علمای جامعه شناسی این فراگرد را در تکامل مشابه  جا�داران  میدا�ند
. »شدن را در جوامع الزا مًا رد میکنداز بین رفنت مهراهی عمومی یا جها�ی « پدیده  های  سیاسی عصر حاضر  

امروز ما می بینیم چقدر سرمایه های کال�ی در بر�امه  های جها�ی شدن افغا�ستان  در راه رشد سامل  آن از بین 
�ظر به آمار رمسی دولت امریکا  که از تریبیوهنای اطالعاتی پخش شده است حدودًا شصت هزار ملیون (میرود

را از سال )  ملیون آن از طرف جامعه امریکا پرداخت شده است را �شان داده استدالر کمک را که چلهزار
  و قبل از آ�که بدرد رشد ملی خبورد  حیف و میل گردیده است که این خود �اکامی  مهیاریهای 2002

 با آن جها�ی را �شان میدهد تا  تاوا�ی باشد برای جنگ سردی که مردم افغا�ستان بر�ده آن حمسوب شده است تا
علی رغم این هدف بزرگ و مهدردی ا�سا�ی . بتوا�ند وطن ویران خود را آباد و �ا امنی را به سالمتی تبدیل منایند 

که بذریعه افراددیگری از ملت های دیگر با پرداخت مالیات های سنگین حبکومت های شان از این در 
اه مهیاری های ظاهرًا جها�ی مبصرف رسا�یده شود که آمد  های ا�باشته شده عایداتی و مالیاتی این  پوهلا  در ر
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مده ا�د که تا  و امریکااز پرداخت آن  به ستوه آظاهرًا هم دولت های پرداخت کننده و هم مالیه پردازان در اروپا
لذا حتا یک فرد غربی هم هبیچ . و یا عراق صرف شود چه وقت این پوهلا در جاهای دیگر �ظیر افغا�ستان

  . خنواهد بود ما حصل ر�ج و تالش شان بطور مستمر در چنین کشور ها مبصرف برسد صورت حاضر 
  

جای امید واری است که در مهین یکی دو روز قبل، دولت امریکا هیئت بلند رتبه یی را تعین منوده است تا (
ن فساد و دست حساب  پوهلای مبصرف رسیده در افغا�ستان را که یک رقم کامالً کیها�ی هست  بیابند و عاملی

را از �و مورد تفتیش جدی قرار دهند  که اگر واقعًا کار در این عرصه جریان  »  باد آورده« برد  ها به این وجوه 
پیدا کند باید متام عمرا�ات بدون کیفیتی که از بودجه مهین وجوه بشمول جاده های اسفالت و عبور راه های 

در این .  �زد شان تاوان گرفته شود و یا  از �و اعمار گرددعمومی افغا�ستان مبصرف شان رسیده است، از
ولی قسمیکه .)مورد هم جهان و هم مردم افغا�ستان مشتاقا�ه متوجه عمل این هیئت  باز جویی بین املللی هستند

  .دیده شد این هوشدار ها تا هنوز جامه حقیقت را �پوشیده وشاید هرگز این مامول غملی �گردد
  

»  هدف ملی « چه صنعتی و چه فقیر و غنی و چه  در حال رشد  دیده میشود که  مردم از �بود  در مهه کشور ها
و رواج حیرت ا�گیز  گروه گرایی  » وحدت ملی«�بود روحیه  فداکاری ، و از هم پاشیدگی  تدریجی 

بین کشور های حبث داغی که امروز در . و بروز اختالفات گروهی به اعرتاضات  و مرثیه خوا�ی می پرداز�د 
غربی  جریان دارد و ما�ند مرض مسری  جامعه ما را  �یز در�وردیده است مسأله داغ  روز که منظور  گروه  

 �ظیر مسأله سقط جنین ،  کنرتول تسلیحاتی ،  تبعیض �ژادی ، تبعیض علیه های سیاسی  است موضوعاتی را
، و امثال آن ت ، �یروی هسته یی و باز داری آن با�وان و جنسیت، بیکاری ، فقر عمومی ، الودگی حمیط زیس

  .در سطح ملی و بین املللی  آ�چنان مطرح میگرد�د که منیشود بی صدا از کنار این مسایل گذشت
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ما می بینیم بی خا�ه ها خباطر بدست آوردن خا�ه با هم متحد می شو�د  باز �شسته ها برای عدم پرداخت مبوقع 

تشکیل سازمان »  مدافعین حقوق برابر ز�ان از مردان«یند ، زن آزاد خواهان و معاش شان با هم گرد می آ
حتی . میدهندو حتی حکومت ها را زیر فشار قرار میدهند  و حرکت های ضد فحشا آغاز بفعالیت میکنند 

و و ضد آن ، سازماهنای �ازیهای مهجنس باز ) کسا�ی که برهنه گردی میکنند(در اروپا گروه  های خلتیها 
سازماهنای  رهایی خبش مهجنس بازان که حتی روح کلیسا �یز  ما�ع از حرکات آهنا شده �توا�سته است ، واقعًا 
که این حرکات طوری  مایه شرمساری جهان شده است که حتی  سازماهنای بزرگ ملی را به سختی در ا�سجام 

با داشنت  مرام �امه  های دقیق فعالیت احتادیه های که در طول دها سال . یکپارچگی آن منیتوا�د حفظ کند 
و صرفًا برای بر آورده ) گریز کرده(میکرد�د اکنون هر کدام شان از خط مشی  سیاسی واحد خود طفره رفته

  .ساخنت مقاصد خاص خود مبارزات ا�تخاباتی را براه می ا�داز�د 
  

ای مجهوری و شورا های مملکتی موجود  امروز در آمار هایی که در مورد  اشرتاک مردم در  ا�تخابات ریاست ه
مادر کشور  خود در شورای . است، اضافه تر از دو ثلث مردم  در این �وع ا�تخابات اشرتاک �داشته ا�د 

منایندگان شاهد بودیم که اکثر تصمیمات که به سر�وشت آینده کشور تعلق داشت �سبت عدم  حاضری یا 
 در ا�تخابات ریاست مجهوری افغا�ستان شاهد به  کا�دیداتورا�ی  ما. عدم اشرتاک شان به تعویق افتاده است

اضافه تر از چهل �فر  بودیم که اکثر شان �ه شناخته بود�د و �ه از کارآیی و پیشربد  مبارزات ا�تخاباتی می توا�ستند 
�د که بدون آ�که بدر آیند و �ه بکار  ریاست مجهوری آشنایی داشتند و �ه درس و مکتب این  کار را  خوا�ده بود

رای   کسب کنند  در  صحنه ا�تخابات افغا�ستان ظاهر شد�د و بعدًا هم اکثریت شان  از صحنه  �اپدید شد�د 
در حالیکه  اشرتاک بی لزوم هریک آهنا به صرف اظافه تر از ملیون دالر متام شده است که در یک کشور فقیری ما�ند 
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 که این �شا�دهنده عدم تسا�د و به بازی گیری سر�وشت سیاسی .افغا�ستان قطره ای مبثابه دریا میباشد
امروز در افغا�ستان بیش از  صد ها حزب و گروه خود را به ثبت رسا�ده ا�د که  اکثر . کشور منجر میشود 

و . شان فاقد  کار آیی و جذب مردم می باشند و آلوده به قومی گرایی ولسان مشربی و مست �گری هستند
دروازه  های این احزاب برای مهیش بسته می باشد که عدم کشادگی بر مبنای کشش و از مهین سبب 

در اینجا و  هر جای . خواست حقیقی ، مردم را در قبال اهداف و حرکات حزبی  فاقد عقیده و ارمان میسازد 
  ترکیب  می شو�د  دیگر  عمر این احتادیه  ها و احزاب هنایت کوتاه می باشد ، و بدین ترتیب شتاب و تنوع باهم

  . و گروه های سیاسی جدید  را بوجود می آور�د که اینها هم یکی بعد دیگر از صحنه می پر�د
  

در اینجا و سایر جا ها  تصوراتی  در مورد ائتالفها ی سیاسی ، احتایه یا جبهه های متعدد  که وجود دار�د �یرو و 
فته رفته مفهوم خود را از دست میدهد در سابق دولت حضور شان روز تا روز در جامعه کم ر�گ می شود  و ر

ها بر منبای ائتالفهای پایه دار صادقا�ه در فضای تسا�د و مهدردی و پیشرفت  ایجاد  میشد و دوام می آورد ولی 
حاال عمر حکومت های ائتالفی فاقد ا�دیشه سیاسی حتی در ا�گلستان ، اسرائیل و ترکیه �یز کوتاه و حتی �ا 

این ائتالفها هرگز منی توا�ند  تا ا�تخاب رئیس مجهور آینده  دوام بیاور�د یا بالفاصله  بعد از . ه استممکن شد
ا�تخابات ریاست مجهوری از هم می پاشند و بدین ترتیب پشت رئیس مجهور  تازه  برای پیشربد  بر�امه ها یش 

 دو حزب مطرح یکی بر�ده شد ارکان دولت مهچنان است در ایاالت متحده امریکا زما�یکه از. (خالی می ما�د 
را بدست می گیرد و حزب دومی بدون اینکه تیر  خود را از ترکش خالی سازد یک قدم به عقب در پشت سر 
تصمیمات حزب حاکم قرار میداشته باشند که از این  تیر های احتیاطی در بسا موارد دولت  بسر قدرت و در 

ه �شا�ه ای از وحدت و یکپارچگی یک ملت بزرگ را در بر آوده سازی یک سخن آمریکا را محایت میکنند ک
  .)اهدافش د�بال میکند



 39

  
هرگاه  مسأله . این  ا�بوه زدایی  توا�ایی سیاستمداران را  در اختاذ  تصمیمات حیاتی  بیشرت حمدود   میسازد 

زمان و شورا هایی که با آهنا ائتالف ائتالف در میان باشد آ�قدر خواستهای مئتلفین زیاد میباشد که دولت و یا سا
این مردمان که موکلین خود را  بقدرت رسا�یده . کرده ا�د از سیل تقاضا ها  و درخواستها ی  آ�ان بستوه می آیند 

ا�د از برگه های ا�تخاباتی خود توسط تلفوهنای مهراه فوتو برداری کرده و به موکل خود �شان می دهد که او را 
تخاب کرده و به کامیابی رسا�یده است و از آن حبیث سپر در بر آوردن اهداف شخصی استفاده با این برگه ا�

 سیلی  از تقاضا ها و درخواستها ی خاص موکلین توسط وکال بسوی جمالس مینمایند، به این ترتیب
قا�و�گذاری  و ادارات دولتی  سرازیر میشو�د که اکثرًا باعث اتالف و ضیاع وقت مامورین دولت و وکیالن �یز 

  .میشو�د 
   

وب  بسوی  حتوالت در  گذشته از آن ما می بینیم که  جامعه با سرعتی شتابان با صد ها ا�باشته مطلوب و �امطل
حرکت است  ممکن است در جریان این حتوالت  تأخیر در تصمیم گیری  مبراتب بد تر از  تصمیم �گرفنت 

قسمیکه دیده میشود وکالی ملت  آ�چنان گرفتار کار های شخصی و موکلین هستند  که این آقایان . باشد
ه هبیچوجهه فرصتی برای تبادل �ظر  و هم مهدگر شان را فقط در حال آمد و شد  در شورا می بینند ک

باوجودیکه شرایط هر کشوری فرق میکند اما  آ�چه در مهه کشور ها  . آهنگی �ظریات پیدا منیگردد
. مشابه است  هتدیدی است  که موج آینده  متوجه هناد های منسوخ  و کهنه د�یای صنعتی  گردا�یده است 

 سیاسی جدید �یستند خباطری که این هناد –خگوی  تنوع اجتماعی زیرا این هناد های کهنه به هیچوجه پاس
ها برای جامعه ای ساده تر و کند تر طراحی شده ا�دکه به گِِل �شسته ا�د و کهنه شده ا�د  و بزمان  حاضر  

ه خود  این رویکرد ها به مبثابه از بین رفنت  مهراهی عمومی  در جامعه است و بنوب. منیتوا�ند تعلق داشته باشند 
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مبعنای این است که حکومتها  بتدریج بطرف  حکومت اقلیت  که بر مبنای ائتالف زود گذر  و �ا مطمئن  بنا 
  .شده است  سوق داده میشو�د

  
. فقدان اکثریت مردم در بافت های حکومتی ، دموکراسی را صرفًا بیک ادعای پوچ  و مسخره تبدیل خواهد کرد 

ن پرسش قرار میدهد  که با توأم شدن سرعت حتول  و تکثر و تنوع گروهها ، آیا هیچ این امر مردم را در برابر ای
  منایندۀ منتخبی  میتوا�د ادعا کند  که منایندۀ آراء حوزه خود میباشد؟ 

  
در یک جامعه ا�بوه صنعتی  که مردم دارای �یاز های بنیادی میباشند که از مهین سبب مهراهی عمومی  هدف 

ولی جامعه ا�بوه زدایی شده  امروز �ه تنها  دیگر مقاصد مشرک ملی �دار�د  . ار میرفت قابل دست رس بشم
و این خود مبین آ�ست که این .  بلکه حتی مقاصد مشرتک  منطقه یی  یا والیتی و شهری  هم منیداشته باشند

تی  جامعه امروز  و مقابله  فرضیات که مدهتای طوال�ی در جامعه مستولی و حاکم بود  امروز در حل  مسائل فرا ملی
با مسائل هبم  پیوسته ، و �اتوان  در مهگام شدن  با حرکت شتاب آلودۀ �یاز ها  و مقابله  با تنوع  و تکثر گروه 

  .بندیها ، و خورد شده در زیر بار  مشکالت ، در حال متالشی شدن جلو چشم مهگان قرار دار�د
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  جها�ی شدن
   �ظام تصمیم گیریا�فجار درو�ی

  خبش هفتم
  

  ی را در سطوح جها�ی برهم میز�دجها�ی شدن حبران  میزان تعادل مناسبات کارحبرا�ی شدن جهان یا  
 

 باعث توسعه  فیصد 80ی فرق بین غنا و  فقر به میزان   جها� و �فوس کا�سرسیوم  های با رشد فن آوری رایا�ه یی
رسا�دفیصد را بغنا می20خواهد شد و بیکاری   

 
  ا�فجار دورو�ی �ظام تصمیم گیری

  
در این قسمت  ما از موضع افغا�ستان و مشکالتیکه فرا روی آن  در حوزه فعالیتهای جها�ی شدن که با آن پیچ در 
پیچ وابسته میباشیم موقتًا  تاقسمت های اخیر این �وشتار دور می رویم و بیک مسأله جنجال بر ا�گیز دیگر 

 های تفکری  فا�تیزیست ها در کارتوهنا شباهت دارد می پردازیم و پرده از روی حقایقی  می که بیشرت با ساختار
بر داریم که مغز به اصطالح متفکر و کاوشگر ا�سان آ�ا�یکه در باالترین رده  های رفاه خصوصی شان رسیده 

ش میکنند که این  طرز بیاهنا ا�د و برای مهیش مواضع وتفکر در راه رسیدن به رفاه مهگا�ی و امثال آن را فرامو
 میتوان آ�را به ا�فجار  که واقعًا از جا�ب خنبه ترین مردمان ا�گشت مشار جهان مطرح شده است که واقعًا

تعبیر کرد  اما واقعیت در اینجاست که این تصمیمات تا حبال که بیشرت از دو دهه از درو�ی  �ظام تصمیم گیری 
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ا هزار ا�دیشه ای در قالب الفاظ در بین کتاهبا دور از اجرا قرار دارد و یا آن میگذرد هنوز هم در میان  صده
ولی قسمیکه گردا�ندگان این . اگر در معرض اجراء هم قرار گرفته باشد زیاد حمسوس �بوده است 

یک طرز  تلقی مسرا�ه می کوشند سعی بر این دار�د تا در �ظام جها�ی مهچون بی سر و ساما�ی را که حتی به �فع 
  . طبقه بسیار خاص در جهان �یز  حمتمل بنظر منیرسد ،خواهد بود

  
جهان را با  حتوالتیکه در « �ام گزارید این طرز دید اگر حمتمل باشد طرز تفکر جدیداین را  میشود که  

جریان است چنان تغیر میدهد که بشکل گذشته ، یعنی شکلی که در دوران های پیشین ز�دگی داشته 
  .» آورداست ، در می

  
که حمل رویائی و دلربا و هوشربایی است بشکل فا�تستیک در " سا�فرا�سسکو  فرما�ت"این تصمیمات در هتل «

دایره خیاالت چند �فر ابر قدرت جها�ی که  �فوذ فرا ملیتی در شرکت ها و کا�سرسیوم های رایا�ه ای و یا از 
  :رده ا�را باز تاب میدهیم سیاستمداران کهنه کار امریکاست بیان شده است که ما فش

  
مهچون یک سنگ مرز عظیمی  میان مدرن و آینده یعنی " سا�فرا�سسکوفرما�ت " �ویسنده مشعر است که هوتل 

رهربان باز سازی خرابی های �اشی از زلزله های سال . میان امریکا و منطقه اوقیا�وس ارام �شسته است 
جها�ی ، بنیان گزاران سازمان ملل، رهربان کا�سرن ها  و کالفر�یا ژ�رال های امریکایی جنگ  دوم 1906

متامی روسای مجهوری قرن اخیر  امریکا پیروزیهای خویش را در سالن های وسیع و جملل این هتل جشن گرفته 
  .ا�د 
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  میخائیل گورباچوف یکی از �ادر مردان تاریخ ساز ،خود به زبده گان جهان در این هتل 1995در سال 
این حمفل خباطر بزرگداشت از ختم جنگ سر داز طرف گورباچوف جتلیل . ... گوید خوش آمدمی 

 تن از سیاست مداران و ، دا�شمندان و رهرب ان اقتصاد جهان را در اینجا دعوت منوده است ، او این 500و 
   �»   یدراه رسیدن بتمدن جد«.می �امد که باید راه قرن بیست ویکرا �شان دهد » مغز های جهان« مجع را 

 تصمیم آن توسط اشخاص و افرادی اخذو " جامعه بیست بر هشتاد �ام گزاری کرده ا�د " این جممع را بنام 
  .�ام گذاری کرده ا�د" هدایت کنندگان جهان در راه یک متدن دیگر"میگردد که خود را 

 آورده است  کالً اکنون که میخائیل گورباچوف پنجصد �فر از خنبگان مهفکر خود را در این هوتل گرد
  .میخواهند به مهدگر شان راه رسیدن  به متدن قرن بیست و یکم را بشناسا�ند

  
درین جممع فوق العاده ذواتی �ظیر جورج بوش ،جورج شولز ، مارگارت تاچر  در میان عدۀ از آریائیان جدید  

رگ  کشور های جنوب شرقی چون تد تور�ر  رئیس سی ، ان ، ان  ؛ واشنگنت سای سپ ، یکی از جتار های بز
آسیا  میخواهند مبدت سه روز   با تبا�ی مهدوش بازیگران کامپیوتر و دارائی ، صاحبان اقتصاد جها�ی و 

  .استادان علم اقتصاد  دا�شگاههای استا�فورد ، هاروارد ، اکسفورد،به ا�دیشه بنشینند
  

و برای .ه بازی با کلمات خوداری منایندقواعد سختی متام شرکت کنندگان را جمبور میسازد که از هر گو�
  .هر سخن گوی صرفًا پنج دقیقه وقت داده شده است  تا مطلب خود را ابراز دارد 

  
حبث در مورد "سان مکرو سیستم"این حبث توسط جان گیج مدیر عمومی شرکت های رایا�ه سازی امریکا 

ایل است میتوا�د برای ما کار کند ،ما برای هر کس م« تکنالوژی و اقتصاد جها�ی را  آغاز میکند او میگوید
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داوطلبان خارج از کشور به ویزا �یاز �داریم ، دولت ها و مقررات شان برای ما د�یای کار بی معنی گشته است 
را تا آجنا که توا�ایی کار را داشته " مغز های متفکر"او هر وقت خبواهد و ازهر کشوری که ضرورت داشته باشد 

اوبه این عقیده است که کار کنان ". ق رایا�ه از متامی �قاط جهان  تقاضا�امه کار دریافت میکند باشند و از طری
» .شان را از طریق رایا�ه استخدام میکند ، آهنا با رایا�ه کار میکنند و از طریق را یا�ه  �یز از کار اخراج میشو�د

 سال در آمد ساال�ه خود را 13 ایم در ظرف او میگوید ما زر�گ  ترین  ها را خبدمت می گیریم ما قادر شده
  . میلیارد دالر برسا�یم6از  صفر به 

تعداد کل کارمندان خود را از شش الی هشت �فر :او در میان پرسش های مدعویین این معلومات را ارائه میدهد
وید برای کامپا�ی او میگ. بر می مشارد و میگوید با �بودن این تعداد کار مند کارش البته که لنگ خواهد شد 

  .من در حال حاظر شا�زده هزار �فر کار میکنند که در هر �قطه جهان پراگنده  هستند 
  

 فیصد از مردم جهان کافی 20واشنگنت سای سب معتقد است که برای گردا�دن اقتصاد جها�ی اشرتاک  
  .و شاید هم چند فیصد ی به عنوان وارثین این  سرمایه ها عالوه گردد. میباشد 

  
اما سوالی مطرح میگردد که هشتاد فیصد بقیه مردم چه کار میکنند؟ چگو�ه هشتاد فیصد داوطلبان کار 

  بدون کار ز�دگی میکنند؟
هشتاد در صد مردم با مشکالت  : میگوید " پایان کارکردن"از قول جرمی رایفکین �ویسنده امریکایی کتاب 

"   برای خوردن داشته باشد ور�ه خودش خورده میشودا�سان چیزی: "زیاد مواجه میشو�د، سپس او میگوید
.  
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گفته میشود که در �ظام آینده جهان . در هوتل فرما�ت �وع جدیدی از یک �ظام اجتماعی بتصویر کشیده میشود 
  . کشور های ثروت مند دیگر فاقد  طبقات میا�ی قابل ذکری خواهد بود که کسی به آن ایرادی �دارد

  
آن چیزیست که کارل مارکس در مورد قرار گرفنت جامعه در مرحلۀ سوسیالزم و هنایت  این �ظر درست عکس 

کارل مارکس معتقد بود که  در فاز  سوسیالیز هر کس بقدر . آن کمو�یزم، جهان به آن  دست می یافت  
ید استعدادش از �عم مادی هبره می گیرد و در فاز کمو�یزم هر کس به ا�دازه  �یازش از این �عم مستف

  .میگردد
  

سیاست مدار هلستا�ی االصل امریکایی که چهار سال "برژ�سکی "توسط " تیدی تایمنت"برعکس اصطالح 
مشاور امنیت ملی جی میکارتر رئیس مجهور اسبق آمریکا بود  که ساهلای عمر خود را  در مسایل ژیو پولیتیک 

ازیهای جربان �ا پذیر برای ملت ها  صرف کرده از مجله �ادر اشخاصی است که سیاست را تا سرحد حقه ب
ادامه داده و اکنون �یز در  جملس فوق اینطور پرداخته است که میشود متباقی �فوس بیکار  جهان را به لطایف احلیل 

  .از قبیل سرگرم ساخنت در مسایل تفریحی  و خوش گزرا�ی و   روش های ختدیر آمیز سر گرم ساخت
  

قیده ا�د که  موجهای عظیم بیکاران  را در مشاغل پست و عمومی از قبیل  پاک رهرب کا�سرهنای جها�ی به این ع
و یکی از . جاده ها ،  خا�ه ها ، بدون دستمزد در مقابل  غذای ا�دک  و امثاهلم سرگرم ساخت. کاری اماکن 

وشه معتقد  است که برای این بیکاران در هر گ" راستام روی" شرکت کنندگان در این جملس  پروفیسور 
این . جهان  معاش بسیار �اچیز خبور و منیر که صرفًا عزت �فس شان به آن مصروف گردد پرداخته شود
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رهربان به این عقیده ا�د که بزودی موج بزرگی از ا�بوه بیکاران  در اکثر �قاط مشغول کار های بدون در آمد 
  .خواهند بود که در ازای سرپناه و غذای ا�دک کار مینمایند

  
یسبیت یک  حمقق آینده شناس به این عقیده است  که باالخره دوران  صنعتی یا موج دوم  هبمراه  رفاه توده ها  جان �ا

  .جز یک مژه برهم زدن در تاریخ  علم اقتصاد �بوده است 
  

این چیزی را که رهربان سرمایه و کا�سرن های بزرگ جها�ی بعد از سه روز مباحثه و تفکر در هوتل فرما�ت به 
اما مسیری را که  . ادل �شستند حاکی از آن است  که موج های تفکری جدیدی را به بشر عرضه دار�د تب

حتلیلگران ، سیاسیون رهربان و صاحبان سرمایه های جها�ی و کنسرهنای بزرگ به بشر ارمغان خواهند داد با 
 سوق خواهند داد و ما �ظیر این فعل و این طرز دید  پوچ و ابلها�ه شان بشر را به قهقرایی �ظیر عصر قبل از متدن

ا�فعاالت را در  حرکت های هراس افگنی  خمصوصًا در بین ممالک  ضعیف  که روز تا روز در حالت 
گسرتش است مالحظه میکنیم بقسمیکه اکنون این سیاستمداران که میخواستند �عمات مادی جها�ی را بین 

باقی بیکاران را به کار های که در باال گفته امد سوق دهند بیست فیصد از طبقه خود شان تقسیم کنند و  مت
می بینیم که حاظر�د �یمی از سرمایه های خود را وقف این کنند تا جلو ترور را که حرکات مرگبار و کور دار�د 
و از عقب یک اسرتاتیژی کامالً حساب شده با قدرهتای جها�ی در مصاف هستند بپرداز�د و از شر شان خالض 

چنا�چه مهین اکنون بیش از چهل الی پنجاه مملکت مرفع به عالوه ملل متحد و ساز .  اما امکان پذیر منیباشد شو�د
ماهنای اطالعاتی  جها�ی که ظاهرًا  موجودیت این سازماهنا امنیتی مشهود و قابل دید منی باشد در  افغا�ستان ، 

یند تا این  ا�فعاالت را حمار ساز�د که هر گز قابل  جلو پاکستان و سایر �قاط  د�یا بشمول یمن و عراق جهد مینما
  .گیری �یست و این تازه شروع کار است 
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اگر کشور های پر قدرت که دارای �یرو های اقتصادی و �ظامی بی حد و حسر  هستند در پالیسی های شان 

ت تفکر منایند دیر یا در �گرش بر اوضاع جها�ی �ظیر جملس خنبگان اقتصادی در هوتل سا�فرا�سسکو فارمن
  . زود این متدن �یم بند جها�ی از بین میرود

   
ما با ارائه مطالب فوق می بینیم که  پیامد های منفی این حرکات �ا خبردا�ه تا کدام سرحد متدن و اقتصاد جها�ی را 

 ا�داخته است امروز حبران جها�ی از هر جای دیگر  جامعه اروپا و امریکا را از رو�ق. متزلزل ساخته است 
بورس های سهام را پایان آورده است بزرگرتین کا�سر ن های جها�ی سیر �زولی حبرا�ات �اشی ازرکود اقتصاد 

در اروپا و امریکا اگر از یک خا�واده �یمه مرفع سه  �فر کار منایند منیتوا�ند مایحتاج ز�دگی . را می پیمایند
حالیست که بار کمر شکن جنگ  افغا�ستان و عراق باالی شا�ه های یک خا�واده عادی را  فراهم بساز�د و این در 

 .این شهرو�دان گرا�ی میکند
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  جها�ی شدنافغا�ستان در راه 

 دست برد به اراده و امنیت مملکت
  هشتمخبش 

  
 را هتدید میکند ما در حبث های گذشته علل و ا�گیزه و خماطراتیکه از رهگذر جها�ی شدن افغا�ستان

را گفته آمدیم و اکنون به یک واقعیت ملموس که متام افغا�ان آن را حس کرده ا�د  از سوی جامعه جها�ی  
خمصوصًا ا�گلیس و ایاالت متحده امریکا در بیرون و  زعمای افغا�ی در داخل  کشور آ�را راه ا�دازی کرده ا�د 

�زدهم  توسط شاه شجاع امللک پسر تیمور شاه درا�ی براه �ظیر کاله برداریهای است که ا�گلیسها در قرن 
  .ا�داختند که در �تیجه کشور ما را بیک کشور  حتت احلمایه برتا�یا یا مستعمره آن تبدیل ساخت

اکنون که قرن بیست و یکم در جریان است گروه  های  بیرون از کشور حدودًا  هشت سال به اینطرف خود را 
م ساخته و کلیه ا�فعاالت سیاسی ، اقتصادی و حتی �ظام سازی و  قا�و�سازی ما را  در مقدرات کشور ما حاک

  .حتت پوشش خود قرار داده  ا�د 
  

 امریکا خباطریکه القاعده باالی برج های جوره مرکز جتارت  جها�ی در �یویارک و مهزمان به آن به 2001در سال 
محله کرده بود و طالبان از ) وزارت دفاع( متحده امریکا عمارت پنتاگون یا مرکز ستاد قوای کل �ظامی ایاالت

دستیاران و محایه کنندگان �زدیک  القاعده  حمسوب میشد�د و �ظام سیاسی کشور افغا�ستان را بدست 
داشتند در یک شب سیاه  به کشور ما از طریق هوا به محالت ویرا�گری  اقدام کرد�د که در ظرف یک  هفته متام  
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ر کشور تار و مار کرده و برای سران القاعده  و زعمای طالبان بشمول مال حممد عمر و سایر و زرای آن  طالبان  را د
  .خباطر دست گیری جوایز سرا�ه تعین گردید که از ملیون دالر جتاوز میکرد 

  
تیجه  مهنظری ملل متحد را بدست آورد�د و در �) القاعده و طالبان ( امریکا خباطر سر کوبی این دو قدرت 

 حتت زعامت ملل متحد  تعین و مطابق به فیصله 2009کا�فرا�س بن دایر شد و خط مشی  افغا�ستان تا سال 
 ا�تقالی و ا�تخابی یکی بعد دیگر  عمالً در افغا�ستان ایجاد و در مهین –�شست بن حکومت های  عبوری 

زرگ خباطر اینکه اکثر اعضای  این مدت  قا�ون اساسی کشور در یک جرگه �یمه  بزرگ  تصویب شد ، �یمه ب
آهنا تعین و  ظاهرًا  قا�ون  جرگه توسط مردم به  ا�تخابات �رفتند  بلکه بیک شکل عنعنوی ا�تصابی و فرمایشی

و در آن مدار های را گنجا�ید�د که باید در یک کشور مرفع که دارای .اساسی کشور توسط شان تصویب شد 
 براه می افتاد �ه به  افغا�ستا�یکه تازه هنوز روز های جنگ را �توا�سته عقب �ظام بسیار حمکم دیموکراسی باشد

�تیجه این شد تا �ظر به قا�ون جدید  دولت مردان و زعمای افغا�ستان  �توا�ند دارای یک سیستم مستقل . ا�دازد
جوده حاکی از آن اداره مملکتی شو�د و قسمیکه  بیا�ات و فرمایشات ریاست مجهوری در دور سابق  و حالت مو

است که  آقای رئیس مجهمور از فقدان و یا کمبود  اراده  کامل برای پیشربد �ظام مملکتی ر�ج می بر�د چنا�چه  هفته 
زبا�زد » دورم ساز«و یا » ترکم کن«قبل این �ومیدی به سر حدی رسید که دو واژه  از زبان ریاست مجهوری  

  .رسا�ه ها گردید
   

م برای مردم و هم برای زعمای دولت افغا�ستان  درد آور است �بودن یک سرتاتیژی واحد ،  هبر حال چیزی که ه
  . اساسی و قاطع خباطر حل معضالت کشور میباشد 

  



 51

گروه طالبان در مدت هشت سال توا�ستند خود شان را دوباره به شکلی سازمان دهند که مطرحیت خود را 
اکنون باوجود اینکه  قوای بیش از یکصد هزار �فری . یی منایند در حلقات سیاسی  کشور و جهان دو باره کما

آمریکا بریتا�یا و �اتوکه  در افغا�ستان خباطر قلع و قم طالبان و دستیاران القاعده شان فراز آمده بود�د به این باور 
 سیاه طالبان �امی قدرت  های بزرگ  میخواهند  هستند که به تردستی ملل متحد این موسسه میا�ه رو خباطر تعاط

را  از صحنه های جفا هایی که به مردم و خود شان رسا�یده ا�د پاک ساز�د و حتی  در �شست لندن که در مهین 
دو روز آینده  بر گزار خواهد شد  شاید این را جبهان �شان دهند که طالبان شایستگی آن را دار�د  تا در 

 که باید در این  کا�فرا�س حدودًا یکصد �فر از سران  قدر مسلم این است. رو�د کشور داری شریک باشند 
مناطق خمتلف افغا�ستان از طریق یک ا�تخابات تعین میشد بعدًا در این مسأله که شاید افغا�ستان را بکدام جناح 
دیگر بکشا�د  تعین میشد تا ملت قا�و�ًا مقدر به این میشد تا در مهچو موارد خود تصمیم بگیر�د زیرا آن فعل 

 ا�فعاالتیکه اینده وطن  و مردم  از آن متأثر خواهد شد باید تصمیم آن توسط منایندگان  گرفته میشد که و
و از جا�ب دیگر ما می بینیم که ریاست مجهوری �ظر به دوره گذشته  از مرغوبیت کمرت  قا�و�ی . �شد

زیادی �زد ملت و مردم  موجود بود که برخوردار است زیرا که در تعین و تائید فرمایشات  ا�تخاباتی شان سواالت 
ملت  افغا�ستان  آن پروسه را پذیرفتند و اکنون  جناب کرزی را منحیث رئیس  ا�تخابی حکومت در دولت 
میدا�ند ولی جناب شان باید از ملت  و حد اقل از منایندگان پارملان افغا�ستان و شورا های والیتی کشور 

چیده ای که مهین اکنون در �شست لندن دولت را و آینده  حنوه سیاست های  استشاره در مورد  مسایل بسیار پی
سرتاتیژی آ�را به چالش می گیرد حل می منود�د تا در اینده دولت متکی به آن از حتدیدی که بآن مواجه است 

تا هناد های رهایی می یافت ولی در این مورد �ه  رایزهنای ریاست مجهوری و �ه هم یاران بین املللی خنواستند 
 افغا�ستان ان  احزاب قا�و�ی سیاسی و دولتی را ار قبیل شورای ملی ، شورای اعیان  و شورا های والیتی ، رهرب

  .را شریک در این حترک ساز�د 
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هبر حال  �تیجه این میشود که با تطبیق فیصله های این �شست  واحد  های حقوق بشر ، و دیده بان های آن پرو�ده 

د  زیرا منیشود با سیاست یک بام و ده بود�د کالً از میان بردار�در مورد �قض حقوق بشر از قبل هتیه منوهای را که 
 . دو هوا ا�سان قرن بیست و یکمی را ولو که در افغا�ستان ز�دگی مناید فریب داد و یا ال اقل قا�ع ساخت
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 جها�ی شدن 
  سیر و شتاب در چالش های بین املللی

  ش هنمخب
  

 حرکت در بازیهای سیاسی  در کشور ما آ�قدر زیاد و براز�ده و تند  است که منیشود  با آن در این روز ها ما شااهلل
توسنی کرد ، چنا�چه که صفحات اخبار و گزارشات مربوط به شروع روز در افغا�ستان  مهه روزه  با سرعت 

. �صف النهار  ها را  از موعد معین آن  قطع مسافت میکند بیشرت از آ�چه که زمین حرکت دوار دارد دایره  های 
حتی این  سرعت ها توا�سته است  حافظه های اجتماعی و یا شخصی  سیاستمداران را �یز با خود دگر 

  .گون سازد 
   

این در حالیست که علمای جامعه شناسی معتقد به این امر بود�د که حافظه های غیر مشرتک و خصوصی با مرگ 
می میر�د ، اما حافظه اجتماعی  جاودا�ه بز�دگی ادامه میدهد و حتی توا�ایی حیرت ا�گیز در شخص 

  .بایگا�ی فراخواهنای  حافظه های مشرتک را �وعی از راز موفقیت تکاملی �وع بشر خوا�ده ا�د
  

زی جهان رو به ولی آ�چه که ما امروز به آن سرو کار داریم حافظه های اجتماعی است که در بازیهای دهکده سا
  .مرگ میرو�د یا ال اقل دچار عذوبت میگرد�د

  



 54

بطور مثال  برداشت ما از حافظه مشرتک دولت مردان امریکا در شام  فاجعه هولناک  یازده سپتمرب  تصمیم قاطع 
ستاد تصمیم گیری ایاالت متحده امریکا در مورد بر پایی یک خط اهندامی  القاعد و هراس افگنان در 

خاکی تصمیم اجتماعی و مهگا�ی  بود زیرا رئیس مجهور بوش از حافظه متام  مردم امریکا در حالیکه سطح کره 
رؤسای کلیسای اجنلیکن و مناینده های مردم امریکا وسیاسیون آن کشور یکجا گرد آمده بود�د، جورج بوش 

یساز�د روی این تصمیم  این صدا را فریاد کشید که القاعده و هراس افگننان را در گیتی حمو و �ابود م
 و بعدش هم باالی این خوان هتی از هر �وع افغا�ستان و از طالبان شروع کردوسنجش او اولین ضربات  خود را از  

  . در �وع خود بوده استیامکا�ات چهل و چند کشور دیگر را  �یز به مهما�ی فراخوا�د�د که امر بی  �ظیر
  

ا ّ�ه سال سپری شده است ولی باوجود مهۀ این شتاب  در تصمیم   و فرا خوا�ی قوهت1001 اکنون از سال 
در مهان �قطه ) امریکا و ا�گلیس( گیریها قوای حافظ صلح و قوای که القاعده یی هارا ویران میسازد  

آغازین یعنی صفر و در یک دایره بسته معیان دارد و عاقبت االمر خودشان را در  وادیها و دره های افغا�ستان 
رده می یابند که این حالت  باعث این شده است که تصمیماتی که توسط حافظه های مهگا�ی گم ک

زیرا شتاب در افعال .گرفته شده بود�د قبل از مرگ سیستم و هرم قدرت به �ابودی  کشا�ده شود 
�دارد که مبین سیاستمداران  روی پرده قوای بین املللی خبصوص آمریکا این را می رسا�د که حرفی   به یقین وجود 

  . و �شا�دهنده ادامه جلو گیری و یا احمای هراس افگنی در افغا�ستان باشد
چرا که در یک ماه قبل هم امریکا و هم ا�گلیس تصمیم گرفته بود�د که  �یرو های بدون لزوم خود شان را از 

ه حتی توا�ایی �گهداری جاده افغا�ستان و از این جنگ بی لزوم کنار بکشند و اداره مملکت را به قوای  داخلی ک
ولی بر عکس این تصمیم دیدیم که  در مدت کمی . های مشرف به ارگ  ریاست مجهوری را �یز �دار�د  بگذار�د

  .این دهلره جای خود را به ازدیاد و زیاد سازی قوهتا در افغا�ستان تبدیل منود 



 55

ان �شان داده ا�د تا با دیدن آن  از ماهیت اصلی  و حاال هم  امریکا کیسه پر  از زر خود را به مهان هراس افگن
زیرا با (شان که  ترور و دهشت است ا�کار منایند این به آن می ما�د که  گربه از شکار موش توبه کرده باشد

چیزی که . پیسه ساکت ساخنت دمشنان هیچگاهی �تیجه مطلوب  حتی در کوتاه مدت �یز بار �یاورده است 
عمق است موجودیت یا ظاهر شدن طالبان  میا�ه رو وصلح جو و متمکن به قا�ون است که در هنایتًا قابل غور و ت

تعریف از القاعده و طالبان  که هر دو عضو یک خا�واده ا�د جور در منی آید و قبول این ا�دیشه ساده لوحا�ه چنا�چه 
�ه رو  و صلح خواه وتفکیک آن در این روز ها از حنجره حافظه های بی ذوال  اجتماعی اصطالحات طالبان میا

اگر امریکا متوجه شده باشد و به حافظه خود رجوع کند برایش روشن . از طالبان ستیزه جو شنیده می شود 
خواهد شد که بوش با کدام دکتورین به افغا�ستان  وارد شد و اکنون ادامه دهندگان سیاست امریکایی 

؟ آیا امکان دارد مهه چیز را در بدل پول بدست . وجیه  میکنندموجودیت و وظیفه خود را به افغا�ستان چطور ت
آورد و یا تغیر داد ؟ اگر این امر ممکن می بود بعوض جنگ های تبه کن مدعیان بعوض میدان جنگ  صفوف 

  با�کها را برای گرفنت  پول ترجیع میداد�د؟
  

یعنی ختم دوره (که �قطه پایان موج دوم اما ما اینطور فکر میشود که حاالت  و رویداد های قرن بیست و یکم  
میباشد  حمدودیت حافظه را از میان برداشته است ، زیرا قسمی که می بینیم  سواد در متامی ) صنایع کالسیک

مناطق کشور مهگا�ی شده ، و ساخت و ساز امور اقتصادی را با هبرت سازی امور اجتماعی  بطور منظم در 
 از �و باز سازی و �و سازی  شده و بازار ها مملو از صدها هزار گو�ه اجناس کشور رو�ق خبشیده ا�د ، سرکها

با لزوم و بی لزوم گردیده اتومبیلها و خود رو  ها  کران تا کران  سرکها و جاده های شهری و خارج آن را در 
 هناد حقوق به صد ها بلکه هزاران بنگاه و سازماهنای. �وردیده و شلوغ دائمی خیابا�ی ایجاد کرده  است

مد�ی و بشری به �امهای گو�اگون ایجاد گردیده و حتی معاشات  کارمندان دولت را که در طول ساهلای 
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جنگ پرداخت �شده بود از وجوه صندوقهای کمک جها�ی پرداخته گردید و صد ها کار پر هنر و پر مثر 
و این .از حالت ا�زوا بیرون کشیده شددیگر در کشور رواج پیدا کرد و با عملی شدن این بر�امه ها افغا�ستان 

�وید دهنده  حرکت سریع بطرف تصمیم گیریهای معقول و عاقال�ه �ظام  اجتماعی و اقتصادی از شعبه رشد 
جها�ی می باشد که اگر موضوع را با روشنگری و با خوشبینی مالحظه کنیم یک قدم از رزم آوران پیشرت و 

دیشه شان �یز بیا�گر رفاه جها�ی در چار چوب وضع حاضر بین املللی  کامیابرت بثبوت رسید ا�د که این  ا�
  .صدق میکند

  
این مبا میرسا�د که  با فراگردی ا�باشت دا�ش ، متامی فرا گرد های که منجر به �و آوری  و حتول اجتماعی 

  .ه استمیگردد از مغز ها به بیرون تراوش یافته وباعث ایجاد صد ها مدرسه از �و ایجاد شده گردید
  

هلره از سا�سور و اجبار در امر خرب  و مبنظومه کشیدن �وشته ها بدون د مهچنان است در ساحه آزادی تفکر
گزاریها که ما  قدمهای متین این ا�دیشگان آزاد را  در بر�امه های �وشتاری، شنوایی و تصویری که عرض 

 �ظم آزادی بیان در کشوررا به هبرتین چهره آن �شان وجود کرده و با بر�امه های فرا مرزی  متصل شده ا�د که ملتزم
میدهد  و حاال ما در یک مرحلۀ از جهش  حافظه اجتماعی هستیم که با  گذشنت هر روز حتوالت عمیق  
سیاسی و اجتماعی را در �ظم �وین جهان بوجود خواهد اورد که ما منو�ه های آن را در بر گزاری توافقنامه ها و 

بین املللی که قوام جامعه را  یا بارور میسازد و یا آ�رادر صورتی که تفکر جنگ گرایا�ه گرد هم آیی های 
زیرا در سیر حمیرالعقول عقل آدمی . وجود داشته باشد، از بیخ و بن خشک و بی اعتابار میسازد هستیم

دف صلح در جایگاهی واالتر از این وجود خنواهد داشت تا هدف  قدم اول خود را بشود در راه رسیدن هب
امروز غربی ها �یز مهین کار را به جتربه می گیر�د و میخواهند یک گام جبلو  . یک کشور دیگر قربان منود 
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خطوط سیاسی ورزم آزمای و قرمز طالبان را به خطوط آبی  آگنده از صلح و آشتی مبدل ساز�دتا باشد که 
آشتی و یا جنگ و �فرت؟ این را . ؟ صلح در مقابل این حرکات شتابگو�ه ما و د�یا چه بدست می آوریم

چرا که حاال . شتاب زمان به زودی مبا پاسخ میگوید حتی قبل از اینکه حافظه های اجتماعی  فلج گرد�د
 و مهبستگی یاری که در پشت پرده وجود دارد  د�یا میخواهد درامۀ در د�یا بعوض �فرت و بد دلی ضاهرًا

   .جها�ی را بنمایش بگذار�د
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  و حنوه عمل برخورد موسسات جها�یرزیگا�گی جامعه ما با طب

   
  مسألۀ بر خورد های جها�یتأثیرات روا�ی 

  خبش دهم
تأثیرات روز افزون  کاری که �تیجه  فعل و ا�فعاالت و تغیرات از �احیۀ شگفتیهای تغیر در شکل و حمتوای 

ده است ؛ چرا که در سابق ما با دولتهای سرو کار جامعه خمصوصًا دولت گردیده است مهه را هبت زده کر
از آجنائیکه . داشتیم که علی رغم غیر قا�و�ی بودن شان از تاثیرات قوه شگفت ا�گیز قهری بر خوردار بود�د 

مردم ما خمصوصًا جوامع عقب افتاده جهان سومی و یا کشور های جنوب که بسیار کم  طعم دیموکراسی را که به 
 و استقاللیت در رو�د کار و واکنشهای  ز�دگی اش ایجاد کرده است ، باوجودیکه سطح فرد خود آگاهی

  .بینش فرهنگی فرد و بینش کیها�ی جامعه را دگر گون میسازد  اغلبًا باعث �ا رضایتی �یز میگردد
  

 کشور و مردم را مثالً در سابق میدید�د که یک  پادشاه و یا یک رئیس مجهوری ایکه از طریقه های غیر مشروع زمام 
تصاحب کرده بود�د خباطر حفظ ظاهر  خود مردم را جمال ا�دیشیدن منیداد�د، در چنین حاالت هم مردم و هم 
وکال و منایندگان مردم که جزء از مهره  های حافظ قدرت بود�د  ، خود راسًا در قدرت  و اداره دولت موثر 

توسط شخص شاه یا خنست و زیر و یا رئیس دولت که بر مبنای �بود�د ، بلکه متام تصمیمات در یک  دایره بسته  
زور قدرت را تصاحب شده بود�د مهان مهره های را در اریکه قدرت �صب میکرد�د که هر دو روی عمل شان 
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به �فع  شاه یا مهره  های قدرمتند که  حاالت را در مهه حال حتت حاکمیت جبارا�ه خود  کنرتول میکرد�د بوده و 
  .فع خود چرخش میداد�د آ�را بن

  
بطور مثال زما�یکه  حممد ظاهر شاه  را بعد از کشته شدن پدرش به اریکه قدرت �شا�د�د در مدت اضافه تر از 
بیست سال زمام امور کشور بشکل قهارا�ه آن توسط حممد هاشم خان عم شاه و دو برادر دیگرش حفاظت و 

 که سردار حممد داوود خان و سردار حممد �عیم خان باشند حکومت میشد که این مسأله حتی در �سل بعدی �یز
  .بطور عنعنوی منحیث یک پدیدۀ مالک الرقابی  شریک و در قدرت دولت از مهره  های اساسی  بشمار می رفتند

   
 زما�یکه مجهوری داوود خان  و بعدًا حزب حاکم خلق رویکار آمد آهنا �یز قدرت دولتی را هبمان دایره بسته آن 

نی بین اعضای گروه خود معیان داد�د که اگر  حرفی از شوری و یا جملسین  مبیان می آمد مهه اش عاری یع
چنا�چه در زمان حممد داود خان شوری دایر شد تا رئیس مجهور را تعین کند  . از قدرت  و شکل منایشی داشت

امر  برگزاری  ا�تخابات ریاست و این در حالی بود که ظاهرًا عزیز اهلل واصفی  پیش کار داوود خان در 
مجهوری از طریق پارملان صدا بلند میکرد که داوود خان  حاظر �یست که در این ا�تخابات شرکت کند اما 
صدای حاضرین جملس داوود خان را منحیث یگا�ه شخص به ریاست مجهوری فرا میخوا�د�د زیرا که 

میدا�ستند که اگر کسی حاضر شود در مقابل در حالیکه مهۀ وکال . دیگر کدام کا�دیدی وجود �داشت
  .داوود خان خودش را بریاست مجهوری کا�دید کند چه بالی بر سرش می آید 

  
روش های مطالعه . اما در موارد  دیموکراسی واقعی و حکومت های قا�ون  صدا طور دیگری بلند میگردد

ه چیز آ�چه که در کتاهبا و �ظریات اوضاع اجتماعی یک کشور در برحه یی که زیر سنجش قرار میگیرد مه
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حمققین و صاحب �ظران به اثبات رسیده ا�د حمق ثابت منیشود ، چرا که در آبگینه های سیاسی اجتماعی 
به  عوامل زیادی در تطورو حتول ذیدخل هستند که میتوا�د یک کشور دارای بر�امه های ثابت را جبا�ب دیگری

غور وتعمق است موضوع دخیل ساخنت مردم در مرامهای ملی و بین املللی بیراهه  بکشا�د، اما آ�چه که مدار 
میباشد که در مرامهای ملی زیاده ترو در مرام های بین املللی �ظر به شاخصه های که اوضاع سیاسی را تفکیک و 
ین متغیر میسازد این سهم گیریها کمرت میباشد و یا به عبارت واضح تر حاالتی در یک جامعۀ حتت پوشش ب

املللی از قبیل بی امنی و بد امنی و فساد ، فعالیتهای مافیایی تیم های بین املللی را جمبور میسازد تا خود در این 
موارد در مورد مسایل عادبدون اشرتاک دولت  حملی  تصمیم بگیر�د و یا حتی که بر�امه های خود شان را 

تکان دهنده میباشد که حاکمیت و خود ارادیت  ازدولت حملی کتمان کنند که شدت این تصمیم گیری حبدی 
و در این جاست که  از هر گوشه ای صدا باال می شود . کشور  میزبان رابا تکا�ه های خود زیر سوال می برد

اما وقتی در فحوای مطالبی که این مسایل را بار آورده . که این حکومت یا دولت دست �شا�ده و ملعبه میباشد
یم دید که تصمیمات حلقات بین املللی توا�سته است کماکان  این کشور را از حالت سقوط است  توجه شود خواه
لذا هر قدر کوشیده شود که تأثیرات روا�ی این مسأله را کم ارزش �شان داد امکان پذیر . و فرو پاشی جنات دهد

» در افغا�ستان  طالبان «منیگردد که این حالت ها اکثرًا باعث جتدید جنگهای جدید در منطقه �ذیر 
حتی حلقات روشنفکری که خود آغاز رو این کاروان هستند �یز مهین ساز و سرود را سر . خواهد شد

میدهند که صدای اعرتاض شان از حنوه عمل کرد  قوای بین املللی باز تاب جها�ی می یابدکه �تیجتًا چالش سختی 
  .یزبان میسازدرا فرا روی بر�امه های امنیتی  ادارات جها�ی در کشور م

  و غیر ات و کار کرد های غیر ا�سا�ی تر  است که موسسات جها�ی در کشور خواسته ا�د  از عملییو این در حال
حال ما میتوا�یم در جوامع �ظیر جامعه افغا�ستان  دو �وع رابطه را  شناسایی .. شخصی تر جلو گیری منایند

سیر دیموکراسی با صد ها موسسه مهصدا یکجای به پیش برویم  یکی رابطه ایکه ما را قادر میسازد در م: کنیم 



 61

دوم روابطی که توسط ضابطه  های قهری که �اشی از . که البته در این کار هم مشالت زادی  پیش خواهد امد 
طرز تلقی و تفکر  جامعه  که متأثر از حاالت خود ارادیت �شئت میداشته باشد روابط جنگ ستیزا�ه و 

ر ور میساز�د که اکثر مردم  عادی و کم سواد  پیشاپیش این حرکات جاهنای خود را آماده قربا�ی خوگرفته را با
و این . میساز�د که ما �ظیر آ�را هر روز در کوچه ها و پس کوچه های شهر ها خبصوص شهر کابل شاهد میباشیم

�فعاالت قدرت در افغا�ستان در حالیست که هم دولت حملی و هم جامعه جها�ی و سازماهنای دخیل در فعل و ا
می کوشند تا  رابطۀ جدیدی را که منجر به راه حل �وی شود بیابند که اگر واقعًا این بر�امه بتوا�د صداقت هر 

. یم در کوتاه مدت �فس عمیقی بکشیمون مسلح را جلب کند شاید ما بتوا�سه جا�بی حکومت ، مردم و اوپوزیسی
  است  گروه سازیهای اشخاص بر مبنای موثریت شان در پروسه  های ز امهیته در اینجا حائولی چیزی ک

صلح  میباشد که مستلزم یک بر�امه کاری ا�کشافی دراز مدت میتوا�د باشد که در چنین حاالتی خباطری که ملت 
امه بتوا�د از طرز برخورد موسسات خارجی اطمینان حاصل کنند این  موسسات حد اکثر بکوشند تا در بر�

 کوچه های زیر بنایی  ا�کشاف کشور بگذر�د تا  هم دولت و هم  موسسات صالحی و �و سازی شان  ازهای ا
البته در بر آورده . کمکی خارجی بتوا�ند مرام مردم را که استقرار یک �ظام  مرفه برای کافه مردم است را بیابند

مهگا�ی صورت گیرد اما ما شدن این مأمول شاید اشخاصی باشند که منیخواهند چنین کار های بنفع 
میتوا�یم با تعین ضوابط حقوقی و پایان آوردن هزینه متام شد  مشکالت زیادی را بر طرف  سازیم که در �تیجه ما 

و ما قادر .میتوا�یم شرایط عاطفی را که چهره  های را با چهره ها مهگون  و �زدیک میسازد ایجاد مناییم
 �ظام  از کاری را به  اشتغال  حتویل دهیم  تابر�امه کارا و مثمر میزان بیخواهیم بود با تولید و دستیاری یک 

در غیر آن مشکالت بطور الینحل  و بدون پاسخ وجود خواهد داشت و کاری �ه از ما . فرسودگی جنات یابد 
و خشو�ت آماده  بر می آید و �ه از دوستان  بین املللی ما جبز اینکه داشته های  خود را دو دسته به بازار قهاری 
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 و آبی که صد ها سال در این جوی  هرگز آسیابی را �چرخا�ده است سر اجنام بدون استفاده. فروش سازیم
  . به گودی دره  سراشیب سازیمباز هم
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  افغا�ستان در دام جها�ی شدن

  
   جها�ی در �ظام سرمایه داری فعلیشرکت افغا�ستان در فرهنگ

  خبش یازده
  
غا�ستان کشوری بوده است که در طول صد ها سال  در بین  مردم خود جبز حسرت و تباهی  جنگ و �فاق و اف

  .بعضًا جتاوز های �ا مربوط و �ا مناسب تار و پود  فرهنگ این  مردم راکه مهواره بیغما برده است 
  

ه اش در کشمکش و تنازع وجود بسر   مهتا طلوع  فجر اسالم از دایره مشارکت ادیان ویدایی و میرتایی و بودایی 
برده شده است که این مسایل با ساخت و ساز  فکری و ارما�ی مردم دائمًا در تضاد بوده و روی مهین اصل است 

  .که این مردم هرگز خنواسته ا�د چیز های  �و و �ا ما�وس را بپذیر�د 
  

از دوشیزه شاهدخت های درباری زما�یکه اسکندر مقدو�ی با پیشو)   ساسا�ی-هخامنشی( حتی در فارس
ودر سغدیا�ا بیست و چند ) مشرق  زمین گهواره متدن ، ویل دورا�ت ، جلد اول (کیاسره استقبال شد

در فکر  دوشیزه از سران آن سرزمین را به  فرما�دهان خود و خود با رکسا�ه دخرت امیر سغد به زفاف رفت
افیای اما در سرزمین ایکه مطابقت با جغر. وده میشداسکندر زمین  های زیر پایش مهچون خطوط قالی کش

 این شاه مغرور که غرب را تا هندوستان در �وردیده بود در مناطق پارپامیزاد با فعلی افغا�ستان کنو�ی دارد
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مشکالتی رو برو گردید که جمبورًا قوای خودش را برای مهیش در این منطقه با جنگ و �ربد با مردم و متولیان 
دایی و میرتایی و برمهایی حبالت اماده با جنگی برای سالیا�ی حتی پس از فوت اسکندر ملتزم ساخت ادیان بو

 گردید که در تاریخ این کشور و سایر کشور گریک و بودیککه این خود با عث ایجاد یک فرهنگ قویرتو جدید 
هایی هم در سیاهه های های شرق که حاال از بد�ه این کشور جدا میباشند  زیستگاهی خاصی داشت و حرف

  )مهان(تاریخ 
  

در آن زمان  . ولی شرکت امروز افغا�ستان در خوان سرمایه داری جها�ی از �وعی �یست که در با ال گفته امد 
این مردم به مقدسات . افغا�ستان هم  گردا�نده ادیان معترب آئین  های فوق الذکر و بعدًا دین مقدس اسالم  بود

 و از مهین سبب است که شاها�ی �ظیر  اده و حتی از سر �وشت خود بیشرت توجه داشته ا�دخود از اطفال و خا�و
غز�ویان ، غوریان ،تیموریان و شیبا�یان خطوط ما�دگار متد�ی خویش را حتی بیرو�رت از سرحدات کنو�ی 

زمین  بوده تند که حمصله یک اقتصاد حساب شده و منابع سرشار  و پیداواری این سر کشور بیاد گار گذاش
اما امروز بعد از کشف راه های حبری استعمارگری کشور های اروپایی و آمدن  موج صنعتی در . است 

حتی ایادی و دمشنان شرق بلباس دزدان دریایی و هیکل های . اروپا مهه چیز را در شرق واژگون ساخت 
و در مدتی که در این وطن ما�د�د و  از بنگال تا دشت های میو�د تاختند ی کمپا�ی شرقی جبان متدن های شرق

مصادف با سه جنگ ریشه بر ا�داز از طرف افغاهنا شد�د که �اگزیرًا این وطن را ترک گفتند ولی قبل از ترک 
  .و بعد از ترک به توسط ایادی خود  ختم �فاق و بد دلی را بین این اقوام  پاشید�د 

  
یش آمده ا�د تا این کشور را  در ماشین سرمایه داری اکنون مهان ا�گلیس ها با  شرکای قدرمتند دیگر خو

فرهنگ جها�ی  که از مهه بیشرت �یاز جها�ی سوار کنند و این کشور از مهه چیز عقب  �گاه داشته شده را در 
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و با تقلید از این و از آن و وام گرفنت دارد میخواهد با دست خالی به این بازار بکشا�د؟ » سرمایه بنیادی « به
ولی ما هر گز قادر خنواهیم بود  بدون گذشته خود  که فرهنگ و داشته . واز این  عرض ا�دام کند از آن

  .» آینده جبهییم«به » خود و گذشته خود«های فکری و عقیدتی و عادات و آداب و سنن ماست ، بدون
  

 که هیچ را با خود  به افکار و ا�دیشمندان خارجی که ما میخواهیم خود را در آن بچسپا�یم کمند هایی �یستند
 ند زیرا این ا�دیشمندان خارجی  فرز�دان بازار  فرهنگ غرب ا�د که به هیچ صورت آهنا قادر �یست. آینده بکشد

بلکه کار ها و مست و سوئی که آهنا ما را و جامعه ما را بدان . د بود تا ما را از عقامت و �ازا بودن برها�دنو خنواه
 این ارماهنای صادقا�ه و جنات دهنده یی هم  باشد هرگز قادر خنواهد بود ما هم کهسو راهنمایی میکنند ولی 
  .�د ارا طبیعتًا ساز�ده گرد

  
ار عقامتی که زایده در چند سال قبل یک حرکت حمیر العقول جها�ی از مست سوسیالیزم میخواست  جامعه ما را 

اما از آجنا که ما چیزی جز لیزم سوسیالستی جبها�د  سیستم های فیودالی و ارباب رعیتی بود به مست جامعه ایدیا
تقلید کور کورا�ه از این تغیر در ماهیت خود �داشتیم شرکت در این فرهنگ جها�ی ما را و هم آ�ان را �ابود 

حاال ما به رادمردان مصمم سرمایه های جها�ی �یز هوشدار میدهیم تا قبل از این که ما خود در ماهیت . ساخت
 یک تغیر و زایش و تولدی دیگر �شویم کوشش �کنند هم ما را و هم خود شان را به هالکت ا�در خود آماده

 که ما مهین اکنون منو�ه ها و پیش مرگا�ی را از مهین قماش می بینیم که آهسته آهسته مهه چیز را خبود ساز�د
ین خواهد بود تا جامعه بشکلی که عقیده من و عقاید هزاران �فر متفکر و جامه شناس و اقتصاد دان ا. د نمیبلع

خودش آبسنت یک حتول ما حولی خود �گردد هر گز این حتول از  خارج  �تیجه ای منی خبشد بل به تباهی می 
  . اجنامد
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ا�ساهنای که در زهدان شدن به  فردا حامله �شو�د از عقامت می میر�د و برای این گو�ه ا�ساهنا  آینده و فردایی 

 این مردمان هزاران مرتبه کوس مد�یت و پیشروی را بکوبند و با هزاران قافله در هم بافته ولو هر روز�یست؟ 
ما هشت سال در فقدان این زایش کوس دیموکراسی را به صدا در . شده مزج گرد�د آینده و فردای �دار�د

 به �ابودی و �ا باوری   تشت رسوایی ما از بام می افتد و ما را،و عاقبت هم از عقامت ماست که جبز کوسآوردیم 
  .مقابل میسازد 

  
ما و مردم افغا�ستان .  ما �تایج آ�را در قا�ون شکنی های بزرگ دولتی در چند سال گذشته جتربه کردیمچنا�چه

در حالی که در این مورد قدمی برداشته �شد ما سیاه ترین روی ها را که . خواهان عدالت اجتماعی بودیم 
ریخ این کشور را سیاه گردا�یده بود از صفحه حوادثی فاجعه �اکی که مرتکب سیاهه های شان اوراق تا

مگر این سیاهه ها آیا در برابر عدالت خداو�دی هم ما�ند عدالت ا�تقالی . گردیده بود�د پاک �شان دادیم 
دافره  ساخته  جهان غرب �یز بی ر�گ می شو�د؟ �ه خداو�د حاکم و منتقم بی مثل و پاداش دهنده برای هر پا

پنهان سازی از ساز و برگ جهل زای و این .هست و هیچ عملی منیتوا�د خودش را جبلوۀ دیگری پنهان سازد
چه معنی دارد . بازار غرب است  که آمیغ های آن هم گذشته و هم آینده ما را در خود  استحاله میکند

 فقیر و گدا پراگنده در جامعه؟  یکصد، یکهزار ، ده هزار و باآلخره یکصد هزار ملیاردر و چندین ملیون
آیا سنگ متد�ی قرن بیست و یکم میتوا�د زیر این فشار خرد کننده و در تۀ این جلن متعفن قصر رویایی فردا های 

  .  بشریت را بسازد ؟ هر گز  و�ه؟ اگر کسی موافق است او خیره سر و عاری از عقل خواهد بود 
  

  !سازد تنها فرهنگ است که ملت را می: میگویند
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  اما فرهنگ چیست؟
  

آ�چه . بقول علمای جامعه شناس فرهنگ  فروزه �ا گنجا بودن یک جامعه و یک ملت در زمان  و مکان  است 
در تنگنای زمان و مکان  تاریخی منی گنجد و آ�را از هم می گسال�د  و جامعه را بدان می کشا�د  

و . ز شکم آن زاده می شود میرد ، فرهنگ جدیدی اوقتی تاریخی در یک  سرزمین می. فرهنگ آن جامعه است 
فرهنگ هر جامعه ای ، بیان حقیقی  و بینشی است  که در زمان  تاریخی « سبب است  که میگویند از مهین

   ».آن در جامعه گنجایی می یابد
  

�را ما�ند معهذا قسمیکه در قبل گفته آمد  فرهنگ چیزی �یست که ما�ند یک شی جتاری آ�را عرضه کرد و یا آ
سایه های یک دستگاهی در بین یک جامعه ای �صب کرد ، بلکه زمینه زایش فرهنگ در زمینه گاه تاریخ  

روشن و تاریک الیه های  در هم ریخته  که پرش از باالی آن را به آینده ممکن میسازد  �یست، بلکه این زمینه های 
موادیست که خبشی از این سرمایه برای ساخنت  زمینه روشن و تاریک الیه های رویهم ریخته  و در هم گداخته 

 پرداخته شود تا ما بتوا�یم در قوافل  ها هتًا به  گذشته و شناسایی این الیپس ضرور. های  آینده خواهد بود
یو جربان کنیم و هم زایش و جهش بطرف یک آینده با مرام مردم را  موجوده هم کسری اقتصادی خود را باز شناس

  .ائیمتداعی من
  

و در اینجا از بر�امه های جها�ی صرف مهینقدر خواسته شود تا جلو پیشروی بسوی این  صدفه را بگیر�د و 
  :زیرا بگفته مفروف. هم خود و هم مردم  را جنات دهند

 این ره که تو می روی به ترکستا�س    ترسم �رسی بکعبه ای اعرابی
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»معامله آشتی با طالبان« چرخش یا معامله در مورد افغا�ستان در  ارتباط  
«   در مورد  حلظه های پر چرخش یامشهورمکسی در مورد �وشته امحد رشید ژور�الست 

»معامله و آشتی با طالبان  
  قسمت دوازدهم

آقای امحد رشید کسی است که مهواره مقاالت سرتاتیژیک را خمصوصًا در مورد فعل و ا�فعاالت سیاسی و�ظامی 
�گاشته ا�د و خط پیشرفت گروه )  پاکستان– افغا�ستان –هند (رقی آسیا در مورد کشور های جنوب ش

طالبان را از زما�یکه با یک عده قلیلی از طالبان که میخواستند با پیشکشی کاروان حتفه گو�ه حکومت 
 پاکستان که از طرف �صر اهلل بابر مهراهی و سدا�ت میشد ظاهرًا میخواستند با استفاده از شاهراه های جنوب

و غربی کشور این حمموله ها را بکشور ترکمنستان برسا�د را قدم بقدم تا کشیدن سالح از زیر آستین طالبا�یکه 
ظاهرًا کتاهبای دینی را در دستان خود داشتند و میخواستند پیام آور صلح و آشتی در برابر �یرو  های خصم 

ت و اقبال حممد ظاهر شاه سابق را به اریکه گرا که کابل را به آتش کشیده بود�د باشد و در اخیر هم با خب
ولی پساهنا دیدیم که خود به یک گروپ اغوا گر و جنگجویان شکست �ا پذیر تبدیل . قدرت برسا�ند

گردید�د  این ژور�الست کار آزموده  کتاهبای چندی در مورد پیدایش و اقرتان طالبان �یز برشته  حتریر در آورده 
  .ا�د
  

 �وشته امحد رشید چنین بر می آید که در این معامله �ه طالبان و �ه هم ادارات �ظامی از حنوه �گارش این
ستان صلح بر قرار شود بدون افق خارجی موجود در افغا�ستان در این مسائل که بین  طالبان و دولت افغا�

  .باشند می
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ه فعالیتهای رویکردی خود در دالئلی وجود دارد که طالبان در پشت پرده مصروف صف  آرایی و تغیرات در حنو

زمینه های سرتاتیژی خود در �ربد با قوای حاکم و �یرو های بین املللی در افغا�ستان میباشند که امحد رشید �یز 
یورش از جا�ب طالبان بر 200این �کته را با ازدیاد روز افزون محالت طالبان  که در سال جاری که در هر ماه 

 درصد افزایش را امحد رشید  حماسبه کرده است او اذعان 65که میزان خاک افغا�ستان صورت گرفته 
 فیصد افزایش را �ظر 14 ملکی  از اثر محالت طالبان کشته شده ا�د که رقم 2412میدارد که در سال جاری 

 �فر و در سال 295تعداد 2008در سال :مهچنان است در مورد قوای بین املللی. بسال پار  �شان میدهد 
 در صد افزایش را در تلفات �یرو های خارجی �شان 75 �فر از �یرو های خارجی که 520ه تعداد  ب2009

میدهد بیا�گر آن است که طالبان در سال جاری که هنوز حدودًا دو ماه از آن باقی ما�ده است زیاده تر به �یرو 
  . های جنگی و بر�امه  های عملیاتی شان پیشرفت داشته ا�د 

  
الستا�یکه ما�ند امحد رشید و دیگر ها که مسایل جیو سرتاتیژیک را د�بال میکنند حرکت از رهگذر ژور�

های طالبان  با حنوه بر�امه های که دار�د یک قوسی را ترسیم میکند که دامن آن بطرف صعود میالن دارد و در 
ه  های شان حساب شده چنین حاالت  گروپ ها و �یرو های جنگی ایکه توا�سته ا�د  تا این ا�دازه در بر�ام

و دقیق و پر قدرت باشند اگر در جمامع بین املللی هم خباطر صلح  اشرتاک کنند آهنا در یک موضع مناسب و پر 
قدرتی جلوه منایی خواهند کرد و این در حالیست که دولت افغا�ستان �توا�سته است یک سپر  �یم کیلو مرتی حتی 

 –اد کند و ما شاهد سه محله مرگبار در مهین �قطه در هوتل سرینا در �زدیکی های ارگ ریاست مجهوری  ایج
 هوتل بامیان در جوار  –سینما آریا�ا (وزارت دادگسرتی و این آخری  هم در بازار پر اذدهام چوک پشتو�ستان 
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د حال اگر احیا�ا طالبان به مذاکرات صلح موافقت کنن. بوده ایم ) دو وزارختا�ه های داد گسرتی و مالیه 
  .آهنا از موضع �یرو مند تری میتوا�ند صحبت داشته باشند

علی رغم محالت مرگباری که در  مقابل قوای خارجی و پولیس ملی و اردوی ملی گاه بگاه از جا�ب 
 میالدی قوای �اتو و خمصوصًا ا�گلیسی ها و 2009طالبان صورت می گیرد در  روز های اخیر سال 

شان را  و �گهداشت آ�را در افغا�ستان مفید منیدا�ستند ، چنا�چه در این امریکائیان  موجودیت قوای خود
که در کشور خود در مواضع ا�تخاباتی خود اقبال چندا�ی هم ) گوردون برون(مورد صدر اعظم ا�گلیس

 �دارد بر این بود که �باید جوا�ان ا�گلیس در افغا�ستان  کشته شو�د و وزیر خارجه امریکا خامن کلینگنت �یز
اذعان داشت که باید  �یرو ها از افغا�ستان کشیده شو�د که این مسأله از جا�ب حلقات روشنفکری افغا�ستان 

اما زما�یکه رئیس مجهور اوبامادر مورد توامنندی ارسال عساکر تازه دم امریکایی  . یک راهکار خوب تلقی شد 
ی شد �تیجتًا سرتاتیژی �ظامی افغا�ستان را که از جا�ب جملس سنای آ�کشور �یز پشتیبا�2010در ظرف سال 

از حالت جم شدن و بار بسنت و خروج قوا �وید خبش یک سرتاتیژی شدت عمل �ظامی را در اینده  برای دولت 
هر چند که این مسأله هم ذهنیت طالبان را در مورد حنوه عمل شان و .افغا�ستان امید  وار کننده تلقی شد

 ظاهرًا تقویت کرد و هم سایر �یرو های �اتو را بشمول �یرو های  راغیر �ظامی�زدیکی آهنا در مناسبت  های 
و این خود میرسا�د . برتا�وی  قوت خبشید تا مواضع موجود شان را هبر قیمتی که  است در حفظ داشته باشند

کا و �اتو  که اگر طالبان از خود ا�عطاف �شان �دهند  با محالت قاطع و ویرا�گر قوای  ایاالت متحده امری
از جا�ب دیگر دل  گرمی طالبان به حلقات  . مواجه خواهند شد که به طالبان سخت گران متام میشود

سیاسی پاکستان بود اما محالت  هواپیما های بدون سر �شین  قوای  ایاالت متحده امریکا به طالبا�ی که در 
ر حالت سرد شدن است چرا که پاکستا�یها افغا�ستان موقعیت دار�د این را می رسا�د که جبهات عقبی شان د

از جا�ب دیگر  هناد . هر گز آرزو �دار�د کشور یکصد و چند ملیون �فری شان به هرج   و مرج کشیده شود 
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های محایت گر عربستان سعودی و اعراب خود در گیر جنگی ویرا�گر در سرحدات خود با یمن که 
ا آهنا در سال جاری مهینقدر خواهند توا�ست که گلیم خود را مشاهبت به القاعده و طالبان دارد میباشد لذ

  .از معرکه بدر کنند
  

اینجا در مقابل طالبان  سه عامل عمده قرار میگیرد که بیا�گر آن است که علی رغم پیشرفت های �ظامی 
موجود شان در طی یکسال گذشته موقعیت جنگی خود را با پشت سرد شدن مدافعین عنعنوی شان را 

دست بدهند و این در حالیست که آهنا جمبور  خواهند بود با �یرو های تازه �فس که با وسایل پیشرفته عصری از 
آرایش یافته است مصاف دهند که هر گز این قدرت را خنواهند داشت ، لذا طالبان میخواهند با لطایف 

غیر دهند تا در مدتی که بدست می احلیل افکار بین املللی و دولت افغا�ستان را از مسیر جنگ جبا�ب دیگر ت
  .آور�د از تاکتیک های جدیدی  صف بندیهای خود را ادامه داده  و مستحکم مناید

اما آ�چه پس منظر مذاکرات دولت افغا�ستان حمسوب میشود از  طیف ملی و مرغوبیت ملی بر خوردار �یست 
و الاقل با سران اقوام افغا�ستان �یز در این زیرا در بافت مذاکره کنندگان از عناصر ملی کسی اشرتاک �دار�د 

مورد مذاکره صورت �گرفته است و حتی این موضوع که مستقیمًا به حقوق اتباع افغا�ستان که در قا�ون 
چراکه . اساسی کشور باالی آن تأکید جدی وجود دارد و مسجل است وارتباط میگیرد توصیه �شده است

 جربان �ا پذیری از رهگذر  محالت هراس افگنا�ه که جاهنای  طالبان در مدت سالیان گذشته خسارات
هزاران �فر را  گرفته است و مهچنان موجود یت طالبان در مناطقی از افغا�ستان ساخت و ساز و رشد 
منطقه وی را که منجر به فقر کلی در جامعه گردیده است  سبب شده که بطی گردد و یا هر گز ساخت 

  .د رشید �یز در مقاله حاضر شان باالی این موضوع تأکید داشته ا�دو سازی �شود که آقای امح
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آیا امریکا و �اتو آماده خواهند بود که با «  "امحد رشید در قسمتی از مقاله اش این سؤاالت را مطرح کرده است
ور، از رییس مجه» کرزی«فرقه خواهند ما�د؟ آیا تطالبان گفت و گو منایند، یا این که ما�ند امروز دچار 

چنان اعتباری برخوردار است که در این گو�ه مذاکره های شرکت مناید و پای موافقت �امه یی که ممکن شکل 
تقاضا خواهد منود تا طالبان، این �یروی دست پرورده اش بار دیگر به . ا. اس. بگیرد، امضا مناید؟ آیا آی

پیروزی می مناید حتا به گفت و قدرت دست بیابد؟ ایا طالبان گزافه گر و سختگیر، که احساس 
گو حاضر می شو�د و در �تیجه القاعده را به خاک فراموشی می سپار�د؟ یا این که هشت ماه دیگر را به 

  »ا�تظار می �شینند تا امریکاییان این جا را آرام آرام ترک منایند؟
  

استخباراتی �اتو در افغا�ستان وی در یک پاراگراف دیگر از مقاله خود از قول ژ�رال مایکل فلین افسر خبش 
در سی و سه حکومت �شین از میان سی و چار تایش دار�د ـ » سایه یی«اکنون حاکمان »  طالبان«:مینگارد

آ�ان در خدمت این جنبش در سطح والیت ها ا�د و تالش می منایند تا ما�ع ابتکار عمل حاکمان مرکزی شو�د ـ و 
بر دست و پاچگی آمیخته با " فین"و مهچنان . »این کار ادامه بدهد برای مهیشه به ٫٫این جنبش می توا�د

غرور استخبارات امریکا صحبت کرده است و اذعان داشته است که متام �یرو ها ، هناد های جامعه مد�ی ، و 
  .غیره در مناطقی که طالبان استیال دار�د در شکست و خطر است 

  
خیم توصیف کرده و با ادامه  حاالت وضع را بر گشت �ا پذیر خوا�ده در اخیر این افسر امنیتی �اتو  اوضاع را و

  .است 
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فرما�ده �یروهای » مک کریستال« جنرال «:او در یک قسمت دیگری از �وشته حاضر اذعان داشته است که
ر یکی کیسه پول به ارزش یک و �یم بیلیون دال:  دست رسی دارد)قدرت(به دو اهرم �یرومند» �اتو«و » امریکا«

و دیگری یک گروه از افسران ا�گلیسی و » طالبان«برای دست زدن به ابتکار هایی در زمینه جلب 
و دیگر جنگجویان، پس از آن که » طالب«امریکایی که بر�امه یی را برای به دست آوردن دل قوما�دان 

مک «جنرال . ار�دمیدان جنگ را به �فع آ�ان دگرگون بساز�د، در سر د» امریکا«حضور �یرو های بیش تر 
برایم یاد آور شد که به این باور دست یافته » اسالم آباد«هنگام دیدار با من در آغاز ماه جنوری در » کریستال

این تالش های مصاحله با . را که در میدان جنگ ا�د به دست آورد» طالبان«است که می توان دل بسیاری از 
ت سران شان را برای مذاکره فرا می خوا�د، پیش برده می که سال های زیاد اس» کرزی«از سوی » طالبان«

  » .شود
  

هبر حال چیزی که امهیت کلی دارد  کیسه باز و پر توشه امریکا میباشد اینطور فکر میشود که در مرتبه قبلی �یز  
لتی یکپارچه و رهربان  طالبان را از این کیسه �واله خورا�ده بود�د که در ظرف یک هفته طالبان  با داشنت �ظام دو

حمکم  بدون مقاومت، حاضر به ترک کلی  کشور شد�د و اگر این بار هم امریکا از مهین کیسه پر استفاده مناید 
در کوتاه مدت میتوا�د شر طالبان را خاموش سازد اما مرده ریگ آهنا یکی دو سال بعد باز هم  ما�ند آب زیر بوریا  

  .تزمین زیر پای آمریکائیان را خواهند شس
  

با وجود . به این حبران از زاویه و رخ دیگر �یز می توان �گاه منود« :امحد رشید در ادامه �وشته خود می آورد
آ�ان به مرکز های پــُر�فوس عمده . به قله قدت خویش رسیده ا�د» طالبان«پیروزی ها، چنین به �ظر می رسد که 
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و به ویژه قدرت هوایی، فکر منی شود که هرگز دست » �اتو«دست �یافته ا�د ـ و با در �ظر داشت توا�ایی 
علیه �یرو » عراق«آن گو�ه که در » �اتو«در کشور، جنبش سراسری و مردمی مقاومت علیه �یروهای . بیابند

و جامعه جها�ی » کرزی«خبش زیاد مردم کشور با آن که از حکومت . های متحد وجود داشت، دیده منی شود
�کشاف اقتصادی را فراهم منایند، دل خوشی �دار�د، هرگز خواهان بازگشت که �توا�سته ا�د زمینه ا

 بسیار مردم به این باور ا�د که تا آن )و دولت موجوده را بر طالبان ترجیع میدهند(.به قدرت �یستند» طالبان«
کویی گاهی �یرو های جها�ی در کشور وجود دار�د، امید به این که وضع امنیت به تر شود و دگر گو�ی �ی

  ».در ز�ده گی شان رخ دهد، ادامه می یابد
  

آ�ا�یکه با تاریخ این کشور سر و کار داشته ا�د این را می فهمند که ولی هم امحد رشید و هم مردم افغا�ستان  یعنی 
که فعل و ا�فعاالت شان ازعناصر اقوام متد�ی خراسا�ی  هستند این )  سیستان– سند –خراسان (مردم ما یعنی 

حدودًا دو صد و ا�د سال در مقابل محالت شدید و کوبنده فاحتین اسالم مقاومت از خود �شان داد�دو اقوام 
هویت خویش را در این برهه زما�ی �یز حفظ کرد�د که اینچنین  پیش منظر تاریخی در هیچیک از کشور های 

در جنگ جها�ی  سایل منطقوی معامالت اروپا و کشور های حمور باالی م.جهان تا حال به  ظهور �رسیده است 
 ملیون کشته جا 55اول چند سالی بیش دوام �کرد ، جنگ جها�ی دوم با مهان �یروی خورد کننده اش که 

گذاشت در ظرف چند سال حمدود فرو کش کرد و اروپا به حیات عادی خود ظرف ساهلای ختم جنگ 
رسید �توا�ست تا دهه اخیر قرن بیستم شوروی هم که در اخیر دهه دوم قرن بیستم بقدرت .جها�ی بر گشت 

عمر بیاورد ولی از جنگ و �ا آرامی ها در افغا�ستان که به جنگ سرد پایان خبشید اکنون و در ساهلای بعد  هم 
امید رهایی از چنگال این �ا آرامیها میسر خنواهد بود و امریکا و کشور های  غربی این را باید بپذیر�د که با �یرو 

�ا مرئی که با سالح های آبدیده  هراس افگنی قرن بیست ویکم جمهز میباشند جمبور هستند ها و دمشنان 
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دست و پاچه �رم کنند و یا اینکه شکست شان را در قبال مهان تعهد بین املللی که خباطر حمو  هراس افگنی از 
شکست یک جهان . ذیر�دواشنگنت در د�یا براه ا�داختند و هنوز از کوچه  های افغا�ستان بدر �شده ا�د بپ

سراپا �یرومند و مسلح با موشک و هوا پیما  و دها هزار سر گلوله های اسرتاتیژیک در مقابل یک قومی قرار 
  .میگیر�د که سالح شان جبز مسلسل عادی و مخپاره های تاریخ تیر شده چیزی دیگری منیباشد

  
هردو به این باور ا�د » پرتایوس«و » کریستال«ن جنراال « :�شا�ه های آشتی مینگاردو اما امحد رشید در باره 

دید روشن » القاعده«در مورد وارد کردن شکست بر » اوباما«. که راه به پیروزی با دشواری رو به رو است
او، در سخرا�یش که در ماه دمسامرب در قرار . متایل بیش تر» طالبان«دارد، اما، در مورد گفت و گو با 

 باز منودن درب ٫٫» کابل برای«ایه داشت، به روشنی بیان داشت که او از تالش های ار» ویست پواینت«گاه 
شان احرتام می �مذاکره با آن عده طالبا�ی که دست از خشو�ت بر می دار�د و به حقوق ا�سا�ی شهرو�دا

  .گذار�د،، به شدت جا�بداری می مناید
   

ت اریکه طالبان در زمان حکومت داری شان در ما �یز منحیث یک شهرو�دافغا�ستان که مدت پنجسال را حت
افغا�ستان گذشتا�یم از اعمال خصما�ه طالبان این �کته مهیشه و در �زد مهه مردم هویدا است که طالبان هر 
چیز را بر�گی که می بینند با آن برخورد دار�د در �زد اوهنا که سیاه می بینند سرخ و سبز و زرد و خاکسرتی 

اگر داشته باشد تعریفی را که از طالبان داریم از �زد ما گم میکند ، چراکه طالبان اگر اصالً وجود �دارد 
از سالح دست بکشند ، به قوا�ین مملکت  عمل کنند و  حقوق شهرو�دی را احرتام دار�دد و به حکومت موجود  

وهی که مهه چیز  های بیعت کنند مهان �قش و تعریف طالبا�ی خود را از دست میدهند و منطقًا با ایچنین گر
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من منحیث یک شهر و�د . را که مورد  پذیرش ما است بپذیر�د  الزامًا موضوع حبث و مذاکره را منتفی میسازد 
  . هم  دولت افغا�ستان و هم �یرو های بین املللی صرفًا آب را در او�گ می کوبندافغا�ستان به این باور هستم که

  
نم که مردم ما دارای دو مرتبه یا بُعدِ شخصیتی هستند یکی ملموس و قابل دید و در اخیر باید به این �کته اشاره ک

و پیچیده ، این مردم از هر دوی آن کار می گیر�د و من خباطر اینکه امریکا کیسه پر  دیگر شخصیت پنها�ی
  . می آورماز زر را به اشخاصی از طالبان �شان داده ا�د یکی دو مثال از گذشته �ه چندان دور افغا�ستان

  
 به پیروزی رسید ، دولت زمین های کشاورزی را ملی 1357زما�یکه کودتای حزب دیموکراتیک خلق در سال 

 برای بی زمینهاو دهقا�ا�یکه باالی زمین کار میکرد�د ، هشت جریب زمین 7اعالن کرد و توسط فرمان مشاره 
�یز عضو  ن به کسا�ی صورت گرفت که در شورای حملآبی  درجه اول و یا معادل آ�را  توزیع کرد و این توزیع زمی

اما پساهنا که جنگ های شبا�ه و محالت به ستاد های حملی حزب و . یت احتادیه های حزبی را تعهد کرده بود�د 
واحد های حکومتی صورت میگرفت در �زدیکی های آن اجساد کسا�ی را یافتند که در جیب های شان 

ن  هشت جریبه پیدا شده بود در حالیکه خود بر ضد حرکت های ویرا�گری کارت عضویت حزب و قباله زمی
  . ضد دولتی از جا�ب دولت و سپاهیان حزب کشته شده بو�د

  
در کابل در آن ساهلا دهلیز ا�تقاالت از زمین از طرق حیرتان تورغندی بکابل و هم از طریق دهلیز ا�تقاالت هوایی 

 بسته شده بود که حمموله های آن از غذا و لباس تا  هوایی ی یک پل دائمیتوسط  هواپیما های ترا�سپورتر  شورو
مهه لوازم بود که توسط کوپون و یا در مقابل خدمات �اچیز و یااشرتاک در یک بر�امه گرد هم آیی و یا هم  
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ن تا ، این در حالی بود که دو عدد پایپ الین تیل از حیرتارایگان و جما�ی بصورت مستمر توزیع میگردید
بگرام  دو طرف سرک را بصورت  غیر رمسی قابل استفاده  میساخت و مردم بصورت کل به تیل جما�ی دسرتسی 

 سالح داشتند و شب  هنگام در مقابل قوای شوروی و �یرو های )مردم(مهان هابر عکس  ولی .داشتند 
  . داخلی دست به محالت  مرگبار میزد�د

ه حتفه یی که برایشان ارزا�ی شود می پذیر�د اما در باطن مهان کاری را که خالصه اینکه مردم ما پول و هر گو�
لذا آن خوش باوری ایکه آقای اوبا ما . در رگ و ریشه و سلول های بدن شان عجین است مهان را اجنام میدهند 

  .دار�د مردم افغا�ستان این طور فکر منیکنند
  

ستمرار فرما�دهی طالبان از جا�ب پاکستان و آ اس ای خوا�ده در یک قسمت از �ظریاتی که از طالبان در مورد ا
میشود منهم با آقای امحد رشید عم عقیده هستم زیرا مردم ما وقتی خود شان به هوای تازه رسید�د دگر هوای 
متعفن  گذشته را استنشاق منیکنند مهچنین است در مورد  رهربان جهاد افغا�ستان که با رهایی از زیر یوغ ای 

 ای و پاکستان وقتی هوای وطن را استنشاق کرد�د جبز عده معدودی مهه از حیطۀ حرکت های سرتاتیژیک اس
پاکستان استنکاف ورزید�د و فکر میشود که در مورد طالبان هم که در ساختمان شان از جماهدین سابقه  �یز 

  .وافر وجود دارد مهین حقیقت صدق میکند
  :آشتی و وفاق ملی
ر شنیده میشود ، اما این سخن باوجود زیبایی و معا�ی �فیس خود در افغا�ستان هرگز سخنی که زیاد ت

حبقیقت قرین �بوده است متأسفا�ه اگر تاریخ چند سال اخیر کشور مالحظه گردد ملیارد ها روبل و دالر 
ا به صرف پروسه آشتی ملی شده است حتی حکومت دکتور جنیب اهلل موسسه ای بزرگرت از یک وزارختا�ه ر



 78

چه طال های شوروی �بود که در راه این آشتی ملی در بازار های بورس جها�ی آشتی ملی توظیف ساخت و 
از یخن آشتی ملی سر از کودتا برون کردو در �تیجه هوا ) افغا�ستان( اما عاقبت وزیر دفاع خودشبفروش رسید

راسر کشور جبان هم ریختند و مهین و آشتیگران مهه در س. پیمای �ظامی این کشور را به پاکستان �شا�ید
ولی حاال . آشتی ملی که فقط صرفًا در قالب یک مفهوم مقدس باقی ما�د هرگز راهی در بین مردم باز �کرد

اگر این آشتی ملی که دولت ما از آن حرف میز�د یک چیز �و و یک صحبت �و  با چاشنی های �و باشد ما از آن 
  .آگاهی �داریم

  
تا مادامیکه به عالیق و احساسات مردم بازی شود و :  �ظر خودم را اینطور بیان میدارم در پایان این مکث

  .اعتقادات شان خفه گردد
  .تا مادامیکه فقر و بیچارگی و بیکاری از میان مردم برداشته  �شود

  تا زما�یکه فرز�دان این کشور از دا�ش روز هبره �گیر�د
  .شوری   حاکمیت داشته باشنداین ک و تا زما�یکه بیگا�گان به مقدرات

و تا زما�یکه قا�ون کشور حامی و حافظ و جوابگوی سعادت مردمان کشور از غنی و فقیر �باشد  این بازی 
  . خواهد داد و در خود خواهد بلعیدتباهی سوقمضحک و سیاه �سل ها را یکی بعد دیگر به 
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