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0931-سوم دلو   

 

 ۲۲هایی هستند که نمی اندیشند. انفال آیه  گان نزد خداوند، کرها و الله بدترین جنبند قطعًا

 

 

دلگیر، موذی -شام  

 من هیچ چیزی پربها به غیر ازیک رشته دریافت ها واندیشه های تجربی وکتابی دراختیار ندارم. 

س می کنم همه چیز دربحر تیره گی شناوراست، اگرنقشی به اندازۀ درشرایطی که گاه احسا

برعهدۀ من قراربگیرد، درکمال آرامش زندگی کرده ودردرکمال قناعت خواهم « یطان چراغش»

  مرد.

،  درکلبه های پنجشیرهرچند درکابل زاده شده ودرهمین شهر پرورش یافته ام، شاهد بوده ام که 

بی تردید معمول بود. « شیطان چراغ»وروغنی به نام  چراغچه های نفتیازدیرباز، 

استفاده  معمول باشد. اگرچه« شیطان چراغ»درسراسرسرزمین من، حاال نیز ممکن است کاربرد 

. از شیطان چراغ به شدت کمترشده. میان یک بوتل شیشه ای کوچک مقداری نفت می ریختند

ازناحیه سرپوش به داخل بوتل رها می  ویک رشته نخ )فلیته( سرپوش بوتل را سوراخی می زدند

تا ساعات متوالی با اشباح تاریکی غلیظ پنجه درپنجه مبارزه می کرد ، هرچند که دود می دادشد. 

 و روشنایی می بخشید. 

درکلبه های سنتی، شیطان چراغ را درحفره یی درسینۀ دیوارمی گذاشتند. غلبۀ کامل شب های 

ل می رفت. ای چه بسا که نورغم انگیزشیطان چراغ، با تاربا کورسوی شیطان چراغ زیرسوا

درجمع چند کس مثل خودش یا مهمان از راه آهنگ پیره مرد ساکن خانه درشب های زمستان، 



وشاهنامه را به  ، معراج محمدیبوستان سعدی رسیده، لحظه ها را رنگ وبو می دادند. آن که

 می انداخت  نفس می گرفت وندای خود را ابروها باالکمپوز متعارفی برای دیگران می خواند، 

. سایۀ آدم ها روی دیوارهای خاکی می جنبیدند. غالبًا سعدی اهتزاز بیشترمی بخشید وکیف می کرد

خوان وشاهنامه گوی خانه، خود کوره سوادی داشت به سان کورسوی شیطان چراغ جاخوش کرده 

روایات معراج محمدی ومثنوی، زن های شاهد بوده ام که هنگام حافظ خوانی و درچراغدان سیاه.

  خانه به خواب می رفتند.

بندگی من برای راهیابی به احتماالت واسراروقایع است. های  آن چه درین کتاب خواهد آمد، تالش

چراغ شب های رازناک کلبه های خاموش هم محاسبه شود، نقش من اگردرسطح همان شیطان 

هیوالهای حاضر دربسترگاه « اتاق های فرمان»ار درون من ازین سوی دیو پاداشم را گرفته ام.

قالب روشنایی می اندازم تا چیزی را گیر بیاورم ودرین صفحات « شیطان چراغ»کشورم، مثل 

 تحریر کنم. 

 

0931 -چهارم دلو  

صاف وبی غباراست  این منم که هوای بارانی دارم. هوا -بامداد  

 

درنامۀ برقی نوشت:نستان) ماجراهای آرش( نویسندۀ نخستین رمان درافغاپروین پژواک   
 مامون عزیز سالم

 »پلی شکسته از دیار غربت به کوچۀ خرابات« را خواندم و دلم به درد آمد.
 در گذشته هیچگاه نشده بود  نوشته ات بشکند

 تو از استاد رحیم بخش می گویی اما ناگاه رشته می سگلد.
 چرت تو بر می گردد به داغ از دست دادن »فردا«

 من با تو گریستم.
 

 نمی دانم در کجا هستی، اما می دانم حالت خوش نیست.
 می خواهم بدانی که دعا و محبت دوستان با تو است.

:خدمت ایشان نوشتم ز احساسم را شناسایی کرده است.اشاره: پروین خط قرم  

«من سنگ ترشده ام.»   

 

 

شامگاه  -ششم دلو  

د... حاال، نبنا می کنند، کم اند. راستش سرم زوری می کن برج خیالروح من  درآهنگ هایی که 

، «غذای روح است»باد می زند. اوصاف موسیقی تنها این نیست که ام موسیقی برآتش حافظه 

 آتش بیار معرکۀ روح نیز هست.

اتاق  -چشم انداز»که سرگرم چیدمان گزارش های افغانستان درروزنامۀ انترنتی امروز 

. به دستم رسید از آلمان «نمای پنهان مارشال فهیم»تحت عنوان  یگزارشبودم، « خبروتحلیل

این طورنوشته است:« دکترخاکستر»دوستی به نام   

 «زچشم اندا»سالم سرورم.اگر خواستی متن ضمیمه را بگذار روی صفحه » 
 .«من باز هم دوستدار شما هستم  و اگر نخواستید بیندازید دور

 داکترخاکستر                                                                         
 



بخشی ازآن قبل ازآن که گذاشتم. خیلی مهم وانگیزنده است والزم می دانم، « چشم انداز»به متن را 

وینستون  بریده یی ازگفت وگوی اوریانا فاالچی با جمع گزیده های کتاب حاضرقرارگیرد  در

 بدین شرح: نقل کنم ،وجسور انگلیس  نخست وزیرحاضرجوابچرچیل 

 .چرچیل سوال می کند  اوریانا فاالچی در یک مصاحبه از وینستون
آقای نخست وزیر، شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به آنسوی اقیانوس 

وش هند می روید و دولت هند شرقی را بوجود می آورید ، اما این کاررا نمی توانید در بیخ گ
 خودتان یعنی در ایرلند که سالهاست با شما در جنگ و ستیز است انجام دهید؟

 :وینستون چرچیل بعد از اندکی تامل پاسخ می دهد
برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج هست که این دوابزار مهم را درایرلند دراختیار 

 .نداریم
 :در پاسخ می گوید چرچیل  خبرنگار سوال می کند این دوابزار چیست؟

 .اقلیت خائنو اکثریت نادان
 

 به گونۀ عکس ارسال شده درین کتاب صرفًا متن آن را انتقال می دهم: سند ارسالی
 نامه سفارت افغانستان به وزارت امور خارجه

هجری شمسی از عواید صکوک سفارتکبرای دولت  2831لست انتقال پول در ربع دوم سال 
ینانتقالی اسالمی در برل  

 مصارف تداوی محترم مارشال فهیم معاون اول ریاست د.ا.ا.ا و وزیر دفاع
 شماره چهارم:
 مقدار به دالر

21,9022تسعیر به یورو   
21621شماره هدایت   
22/6/31تاریخ هدایت   

 مرجع احکام ریاست اداری محترم امور خارجه
,3/1,/8,تاریخ انتقال به مرجع مصرف   
 فرستندۀ گزارش افزوده است:

 چند نکته را ناگزیرم در ذیل سند باال ردیف کنم:
نای زخمی های جنگ و موارد مصارف تداوی به استث جه با قوانین نافذه در زادگاه ما، یکم: با تو

ناب جبرای تداوی بیماری  یورو ,,,21بر دوش فرد بیمار است و اما مصرف  مشابه، ظاهرًا
تخطی از  بودجه سفارت افغانستان در برلین، زمارشال فهیم وشگفتا با حکم شخص جناب فهیم ا
 قانون است و بیش از قانون است و کمتر نیست. 

 نه به دیگر کشور های اروپایی قدم رنجه می ئیس جمهورما،  برای تداوی بیماری،معاون اول ر
که سفارت آن کند و نه هم به شهر های دیگر آلمان و چرا فقط در برلین؟ صاف و ساده به خاطر 

ناه گزینان،  بیشترین درآمد را از ناحیۀ  تمدید غانستان در برلین به علت حجم بلند مراجعه پاف
احنامه و تذکره و صد ها موارد حقوقی دیکردارد. پاسپورت و نک  

کند  بیماری خودش به برلین سفر می اوایبرای مد ارشال با در نظرداشت همین باریکی،جناب م
یورو را  ,,,21حکم پرداخت  کرده و خود در ذیل پیشنهاد،یکته و به سفیر حکم "پیشنهاد" را د

وآن ناتوان  . ید و بی هیچ بنیاد قانونینما رسمی سفارت و از بودجه سفارت دستخط می در برگۀ
کافیست که او را از سمت سفارت  «نه درشت» یک داند،  زیرا نیک می سفیرما هم دم نمی زند،

 به زیر کشند. 



کرات و الیگارش و یا " گروه از ثروتمند ترین افراد دولت تیمویکی  رتمدار،که آن قد در حالی
تنها و تنها با  ن چنینی باید با هزار دلیل،رفتار" دولت حامد کرزی بوده و است و مصارف ای

استطاعت مالی مارشال فهیم، بلند تر  گردید. خاصی منظورمی ۀیس جمهور و از بودجئدستخط ر
ناه گزینان مداوا گردد. این نکته روشن چو آفتاب است.با پول پ از آنست که  

به مبلغ  " کبیر مرزبان" وزیر مشاور دولت، طور است مصارف تداوی جناب همیندوم: 
ل ما در کراچی به ناب "عبدالقهار عابد" جنرال کنسویورو در آلمان و نیز تداوی ج 2,813099

بم میان نص صریح قانون و حکم ریاست یورو در برلین. من هیج ربطی نمی یا 322,012مبلغ 
هردو مامور بلند مرتبت دولت. داری وزارت خارجه، برای تداویا  
آیا در همان شهر "  مگر امکانات تداوی برای کنسول ما،  پرسم از خودم و به کرات، می 
 ان،ظاهرًا باید هزار پناه گزین افغان در آلم میسرنبود؟ که بود و بسیار خوب هم بود. «کراچی»

ند. آن پناه گزینان ناب " مرزبان" را تکافو کرف تداوی جپول بپردازند که مصا  برای تمدید ویزا
  کنند. زنده گی را با حسرت و عسرت بسیار به سر می که به اکثریت،

آن رفته از این   یورو برای یادبود سالگشت احمد شاه مسعود؟ ,,,0سوم: چرا به هدر دادن 
قهرمان  که او را ظاهرًا اشت؟ همانیگذ همه تظاهر بها می ی بود که به اینآیا آدم سپنجی سرای،

هنوزدر تهران منزوی کرده اند وبا  یی که استبا هر مالحظه را  نام داده اندو اما خانواده اوملی 
ر خودم که چرا در تهران ونه د پرسم از قیمومیت سیاستگزاران تهرانی و من هزار بار می

ی گذارند. آوخ که دنیای دیگر به او ارج نم می دانم. ظاهرًا دل شیفتگان او،کابل؟ هیهات که ن
در وادی ما لنگر انداخته است. مصارف چنین نشست ها در  شگفتی ها، بهتر از هر جای دیگر،

آلمان بسیار کمتر از رقمی است که " حکم شماره" سوم" بر آن صحه گذاشته است. بیشتر از 
اد نفر؟چهار هزار یرو برای هفت  

 
 
 

 درین جا به آیۀ مبارکۀ قرآن اشارتی می کنم و می گذرم:
و لتجدنهم احرص الناس على حیاة و من الذین اشركوا یود احدهم لو یعمر الف سنة و ما هو  -2

 (96 آیه بقره، بمزحزحه من العذاب ان یعمر واهلل بصیر بما یعملون )سوره
بر زندگى )این دنیا و  -تر از مشركان  ریصحتى ح -ترین مردم  ترجمه: و آن ها را حریص

اندوختن ثروت( خواهى یافت، )تا آنجا( كه هر یك از آن ها آرزو دارد هزار سال عمر به او داده 
شود! در حالى كه این عمر طوالنى، او را از كیفر)الهى( باز نخواهد داشت و خداوند به اعمال 

 .آن ها بیناست
 

 

 

 0931 -هفتم دلو
 بازی سردار هاشم با هیتلر واستالیناشارتی به 

مشروطه خواهان وسوم واستخوان شکن نسل دوم « جالد»سردارهاشم خان درتاریخ افغانستان به 
تاریخ نگاران ضد استبداد ازوی تصویر آدم یک دنده، تمامیت خواه وعاقبت  مشهور است.

رواقع به یک هندوی تا آن جا که من برداشت کرده ام، هاشم خان، داند.  پرداختهنیندیش 
تحقیرشده یی شباهت داشت که درعین برده گی وعسرت، راجا وسلطانی درروحش نشسته است. 

چنین موجودی پس ازاحرازقدرت، جمله اصحاب حیات را مارهای افعی ودشمن زهردارتصور 



مگرهاشم خان تنها جانورسیاسی مرگ آور نبود؛ بسا عالیمی دررفتارش بود که درخور می کند. 

 أمل است.ت
پس ازروی کارآمدن ادولف هیتلردرآلمان، غول جنگ ازاروپا به حرکت درآمد. دریک مرحله 

دربارسلطنتی کابل به نحوی احساس کرد که  شوروی استالینی برسرتقسیم پولند به سازش افتادند.
تی که نظام سلطن هیتلر مایل است از راه افغانستان، دم ودستگاه هندانگلیسی را هدف گرفته است.

به طوراعالم ناشده ممثل وحافظ منافع انگلیس درمنطقه بود، با اشتشمام بوی جنگ، تدبیری می 
نظام مایل بود درصورت سنگین شدن کفۀ قدرت به نفع آلمان، را سنجید که ازجنگ بهره ببرد. 

هم نظام را حراست کرده وهم درصبح فردای جنگ، افغانستان با طرف غالب همسویی ایجاد کند.
بازی ظریفانۀ حکومت هاشم خان خیلی سری ودوراندیشانه  محصور، به بحرهند وصل شود.

  بود.
خاندان سلطنت بوی برده بود که هیتلر ازطریق شخصیت های طرفدارشاه امان اهلل مقیم دربرلین 

ره و ارتباط بالواسطه با شاه امان اهلل به وسیلۀ حکومت ایتالیا، مایل است امان اهلل خان را دوبا
گویا درهمان مقطع، استالین نیز رضا داده بود که بساط انگلیس ازهندوستان  برسرقدرت بیاورد.

دربارسلطنت درقدم اول خود را به حیث گزینه مطرح کرد و به قدرت های ضد  برچیده شود.
م انگلیس، شوروی وآلمان پیام داد که آن چه را شاه امان اهلل ممکن است درهمدستی یا متفقین انجا

این چرخش، بیانگرنوعی سیاست دهد، حکومت پادشاهی کابل به درستی می تواند به سربرساند. 
ازآغازکار، هاشم جالب این است که سنجیده شده بود که ابتکار را بازهم به کابل متمرکز کرد. 

جهت تجهیزاردو واقتصاد افغانستان قبل ازراه دادن هیتلر به صوب هند، امتیازات  کردخان سعی 
بزرگی حاصل کند وبعد ازانهدام انگلیس نیز، طبق قرارداد قباًل عقد شده، افغانستان را ازانزوای 

 غرافیایی دردناک رها کند وبه بحربرساند.ج
چنان که اوضاع به طوردیگری چرخید وهیتلر ناگاه به سوی ماسکو تاخت برداشت وهاشم خان 

 د.ماهرانه خود را از تیررس خشم شوروی نیز رهایی دا
خود درزمین ما بازی می کنند؛  به رهبری امریکا دردورانی که ما زندگی می کنیم، ابرقدرت ها،

اما خروج افغانستان از حصارفشارهای ایران وپاکستان فراهم است؛  برای پیشرفت وفرصت ها 
ز ا حتی به اندازۀ هاشم خان نیزبرای بقای خود، با سرنوشت افغانستان بازی می کند.  حاکمتیم 

 نبرده اند.چندان سهمی بازی سیاسی عرضۀ الزم  در درایت و
که مادام العمردنیا به کام شان بچرخد. با ساده لوحی گمان می برند سران تنظیم ها فکرمی کنند 

 به جان امریکا وغرب تیز کنند.« جهاد»مثل دورۀ شوروی می توانند تیغ 
 

 بازی حامدکرزی وفهیم قسیم
رخ سیستم بین المللی که به سوی تغییر نظام درایران درحرکت افغانستان نباید الی چ

 بگذارد. این چوب شکسته خواهد شد. چوب است،
ندارد. شبکه های  خونسردی واحتیاط امریکا در تماس هایش با حکومت افغانستان، راهی جز

د با مرتبط با امور افغانستان درکاخ سفید وکنگره، اکنون نیاز دارند درمورد شیوهای برخور
واشنگتن هم بیش  -سیاسی کابل معلق واقعیت های جدید درافغانستان بیشتر فکر کنند. ادامۀ رابطۀ

 ازین نه به نفع افغانستان ونه به صالح غرب است.
درمدیریت سیاست خارجی امریکا نام برد،  خطر نا به هنگام چالش دیگری که می توان همچون 

امریکا را تا میزان زیادی به سوی خود جلب کرده  توجه این است که سلسله حوادث خاور میانه،
مسایل فرامرزی سیاست آن  و درافغانستان، چنین خطری را می توان، رها شدن درحاشیۀ



عاجل اقتصادی، سیاست غرب را بهتر از دیگر رویداد  کشورتعبیر کرد. موارد دارای اهمیت

؛ به تعلیق درآورند؛ از اهمیت بیاندازند ویا هایی که درجهان اتفاق می افتند، می توانند تغییردهند
 خواهند بود. درآخرکار، دستخوش معامله هایی کنند کهغیرمنتظره

حکومت افغانستان میخ خود را برزمین سخت سیاستی که چندان واقع بینانه نمی نماید، کوبیده 
کشور درگرداب  با حضور امریکا و گیرآوردن پای آن مقابلۀ منفی است. این سیاست، راه اندازی

وگرفتن امتیازات بیشتر است. هدف سیاست کابل، آن است که امریکا باید تیم حاکم  ناگزیری های
می  تعریف بگیرد و برخورد خود را روی معاییری که از سوی افغانستان جدی درافغانستان را

تیمی  درموجودیت همین «حفظ سنتی قدرت» شوند، استوار کند. کلید این سیاست، تالش برای
رو به رو  «مشروعیت» است که هم درداخل وهم درسطح بین المللی با انتقادات گسترده ومشکل

 است.
های « تنظیم»تدوین چنین سیاستی، یک شبه انجام نشده است. سران گروه های مسلح وابسته به 

عوامل  مختلف دراتخاذ این سیاست نقش عمده داشته اند؛ اما مشوق اصلی درسطح منطقه،
 درداخل حکومت افغانستان بوده اند. وپاکستان  انایر

است. اول این که با مردم، نهاد های مدنی، اپوزیسیون  شکست این سیاست از دو منظرمحکوم به
سیاسی و کارشناسانی که نسبت به اتحاد منافع افغانستان وامریکا حساس هستند، مشوره ورایزنی 

شروط ایران و  تیم دولتی درکابل را درواقعصورت نگرفته است. دوم این که امریکا شروط 
خود تلقی می کند. اساسی ترین ابزارچنین مقابله، بهانه سازی های تحریک  دشمنان منطقه یی

آمیزی است که دربهترین حالت، امریکا را ناگزیر کرده است که دست کم در رفتارهای عادی 
عقب  به طور قطع به معنایبیشتری را رعایت کند. اما این موقف  حساسیت دپلوماتیک،

این مسأله به احتمال زیاد، امریکا را وادار می کند   استراتیژیک درحوزۀ افغانستان نیست. نشینی
روش های گذشته بیشتر کند. این امر، براتکای امریکا  جبران یا «بدیل» که در بارۀ

 ند اثر بگذارد.درداخل افغانستان ودرسطح منطقه بیشتراز گذشته می توا متحدان جدید روی
های حرکت تدریجی سیاست امریکا به سوی راهکار های جدید به وضوع قابل درک اند.  نشانه

وکاهش مرحله به مرحلۀ اعطای کمک های توسعه یی بین  صندوق جهانی پول قطع کمک های
ی المللی به افغانستان، از دید ناظران ومردم افغانستان پنهان نمانده است. بی تفاوتی نیروها

حمالت طالبان باالی اهداف اقتصادی وترورمقامات عالی  افزایش دراماتیک خارجی نسبت به
ترشدن چالش های ناشی  جدی پایۀ دولتی، انارشیزم امنیتی واقتصادی را گسترده ترکرده است.

ازبحران پارلمانی واضحًا نتیجۀ سیاست های آقای کرزی اند که به شمول خود تصمیم گیران، 
 تعجب فرو برده است.همه را در

حکومت، به نظر می رسد که درموضوع امضای « دوستان ایرانی»از نظر مشاورین کرزی و 
میان کابل وواشنگتن، ظاهرًا مقامات کاخ سفید را سرگیجه کرده اند. « پیمان استراتیژیک»

اربرهم سیاست ایران بربنای امتیازگیری از ایاالت متحده امریکا بنا نشده است؛ آن کشورخواست
نخستین  این پروسه است و این که تیم حاکم برکابل را همچون زدن کامل

 دربرابرنخستین ضربه های امریکا سرپا نگهدارد. دیوارحفاظتی
با توجه به سرعت واهمیت حوادث درمنطقه وافغانستان، هراندازه یی که افغانستان درین ماجرا  

نیزگام به گام نسبت به سرنوشت افغانستان  یتوجه جامعه بین الملل زمان را از دست می دهد،
جدی تر می شود. اهمیت افغانستان  «تغییرحکومت درکابل» کاهش می یابد یا آن که تالش برای

مساعدی به سوی  تختۀ خیز برای امریکا وغرب بیشتر درین نکته استراتیژیک مضمراست که
از دست دادن این تختۀ خیز، است.  ایران وآسیای میانه مأموریت های استراتیژیک به سوی



باخت استراتیژیک برای امریکا وغرب است وسیاسیون افغان نیاز به درک تحلیل واقعیت های 

خطای جبران ناپذیر خواهد بود که حیات افغانستان را به  بزرگترین موجود دارند. کمترین اشتباه،
 مخاطره می اندازد.

درحوادث بعدی یا درنتیجۀ تقابل کابل با  ازدرک این مسأله نباید غافل بود که ممکن است
رها شود. افغانستان درقرن  حال خود واشنگتن، شرایطی پیش بیاید که افغانستان باردیگر به

نام گذاری شده بود. درمهندسی سیاست جهانی « پسکوچۀ شوروی»بیستم درسیاست امریکا به 
تراتیژیک درسطح بین المللی کلیدی درتحرکات اس چهارراهی درقرن بیست ویک، افغانستان به

قابل تغییر اند وباید « بازی های بزرگ»مبدل گشته است. این موقعیت با توجه به ادامۀ 
افغانستان ازآن حداعظم استفاده ببرد. واقعییات جدید، هنرسیاسی، هوشیاری وظرفیت سیاسیون 

طلب می کند. با کمال  افغانستان را دربهره گیری ازامکانات بین المللی برای ساختن افغانستان
تأسف، توقع داشتن چشم باز وخرد سیاسی مسؤوالنه از تیم کنونی حکومت کابل، کوبیدن آب 

فجایع فراتراز  درهاون است. رهاشدن دوبارۀ افغانستان دربرهوت میان پاکستان وایران، تولد
واهند بود. درافغانستان خواهد بود. درآن صورت، هیچ کسی ممثل هیچ گونه اقتداری نخ تصور

 هنوزبرای حفظ منافع درازمدت کشور در تحوالت کنونی، فرصت هایی وجود دارند.
رابطۀ حیاتی ندارد. « پیمان استراتیژیک» امضا یا عدم امضای منافع استراتیژیک بین المللی با

جامعه جهانی از ده سال به این سو درعرصه های مختلف سرمایه گذاری کرده وهزاران نفر را 
ت داده است. امریکا وپایگاه های نظامی آن عماًل در نقاط کلیدی افغانستان متمرکز بوده و از دس

پایگاه سازی استراتیژیک به پایان رسیده است. تا کنون جامعه جهانی درین   درجریان پروژۀ
باره با حکومت ضعیف، فاسد ومعروض با چالش های خطرناک امنیتی مشورت نکرده وبعد 

 شد. نخواهند قابل اعتماد، با آن ها وارد معامله ان یک طرفازین هم به عنو
درسال های اخیر، همزمان با تشدید انتقادات داخلی وبین المللی نسبت به ضعف وکم ظرفیتی 

حکومت کابل درکار حکومت داری سالم و مبارزه با فساد ساالران وفرماندهان قانون گریز، 
از نظر امریکا   سربرآورده است. کوه بی اعتمادی یمیان مقامات کاخ سفید و حکومت آقای کرز

که بارمصارف و هزینۀ مأموریت مبارزه در افغانستان را بردوش دارد، پیمان استراتیژیک 
الزم کسب کند و  مشروعیت اصواًل با حکومتی امضا می شود که درقدم نخست، میان مردم

 به شمار می رود. شریک مطمئن یهمچنان دراثبات این موضوع تالش کند که برای جامعۀ جهان
قراردارد؛ ممکن  پشت پرده درحالی که رابطۀ رسمی استراتیژیک همچنان درگرو سیاست های

است درصورت سرعت تحوالت درسوریه، لیبیا وحرکت کاروان انقالب های مردمی به سوی 
 شود.حوزه افغانستان وایران، اولویت سیاست امریکا ازافغانستان به نقاط دیگرمنتقل 

برای سران حکومت کابل باید این نکته را تصریح کرد که اگرامریکا درپایان انقالب های 
پیدا کند،  دسترسی مردمی و تغییر جغرافیای سیاسی واقتصادی منطقه، بتواند به حوزۀ ایران

افغانستان باردیگر درتعامالت کالن اقتصادی باردیگردرمحاسبه های جدید، به حیث یک 
از نظرها خواهد افتاد. سیاست فعال، هشیارانه و به دور ازلجاجت « عالقۀ غیر»یا و « گذرگاه»

ها و دغدغه های شخصی، درمقطع کنونی می تواند، منافع حیاتی افغانستان آینده را درمعامله 
 های منطقه یی تضمین کند.
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د، به خودمان باز می گردد و تمام اعمالی که انجام می دهیم، حتی اگر ذره ای و مثقالی باش
 ۷ها را در زندگی خواهیم دید. زلزال آیه  بازتابش آن

 

 بت شکستی، انتظارآتش نمرود باش!

درپی کنارآیی احتمالی امریکا با مقاماتی که سیاست ومردم داری را به زباله دانی پرتاب کرده اند، 

خانواده انتقال نخست دروهلۀ د. سازوبرگ زندگی به خارج ازکشورتهیه کننطالبان، تالش دارند 

می گیرند که « چندی»شروع کرده اند وخودشان تا آن جا ازبدنۀ دولت ومال مردم های خود را 

انتقال اجاره داران قبل ازایشان چنین کرده بودند. . همان کاری را می کنند که روزگریزفرابرسد

به همین راحتی به ساحل نجات پا پس خانواده ها به دوبی، تهران وهندوستان سرعت یافته است. 

 خواهند گذاشت؟

پارلمان درارگ « اصالح طلب»رئیس جمهورهفتۀ پیش خطاب به یک دسته ازاعضای موسوم به 

دیگرفریب امریکا را نمی  بارک اوباما می خواهد ما را گول بزند مگر ما افغان هستیم وگفت که  

 خوریم!

گزینش امریکا ده سال تمام برمملکت حکومت کرده  شنیدن این گفتار اززبان رئیس جمهور که به

وهنوز هم برحال است، پرسشناک است. چه فریبی درکار است که خلق ازآن اطالع ندارد؟ 

بهتراست سوال شود که سهم خلق اهلل از زدوبند های عقب پرده تا حال چقدربوده که تازه ازین 

 عبارت رئیس حکومت سردربیاورد؟ 

مشاوران »ن برای رئیس جمهور، عادی شده است  اما صدها تن از افادۀ این گونه سخنا

وزیرک اندیشان درگاه، که هرچند همه روزه به سیب نعمات دندان می زنند، ازعواقب « ووزیران

جل شان را »، نیک با خبراند وبه اصطالح به تب وتاب افتاده که ناخوش تغییرآب وهوای سیاست

 «ازآب بکشند.

د که دم امریکا را زیرپایش گرفته است وانعقاد پیمان استراتیژیک را تا آن تیم حاکم تصورمی کن

استاد ربانی فقید پس ازشروع سرکشی های  جا کش می دهد که امریکا به تضرع وتسلیم افتد.

 اشتباه آمیز سیاسی رئیس جمهور دربرابرامریکا به وی گفته بود:

 بت شکستی، انتظارآتش نمرود باش!

 

 

 

 

 ت سه نیم.ساع -بامداد

هندی ها خیلی زود از خواب بلند می شوند. من دریک سال که این جا زندگی می کنم، نفهمیدم که 

اوقات خواب وبیداری شان دقیقًا چه گونه تنظیم می شود. یک بار با صدایی شبیه افتادن یک پرۀ 

زآلودگی می پری وهیچ کسی ازتو پوزش نمی خواهد. ااز خواب سنگین کوه روی یک قطعۀ آهن، 

درایجاد مزاحمت  شنیداری درکابل، گاه جانم به لب می رسید  مگراین طورش را ندیده بودم. 

درعین حالی که همه چیز درپیرامونم دلهره ند شاید درجهان رکورد زده باشند. ، مردم هصوتی

ته گان ) نه فرهیخانگیز نمی نماید، از حرکات القیدانه وبی نزاکتی مردم عادی کوچه بازار هند، 

 منزجر می شوم.وآدم های باکالس( 

دیگران ممکن است اذیت نیمه شب یا ساعات خواب، هیچ دربند این که ازشکستن یا تولید صدا،  

شوند، خیال شان هم نیست. اگردسترسی به انترنت نباشد، الجرم تا صبح درمعرض هجوم افکار 



ت: این مردم قبل ازهمه چیز، به پول چیزی که درهند متوجه شدم این اسمؤذی باقی خواهم ماند. 

می اندیشند  احساس شان وروح شان ازپول رنگ می گیرد  سپس به چیزهای دیگرزندگی روی 

 این طورنیست. گاه معکوس است. می آورند. درملک ما،

 

 

 «(ص»)حضرت پیامبر .هیچکس از مشورت بدبخت نشد و از خودرایی خوشبخت نشد

 

 نسخۀ قذافی درکابل

باید نیروهای  1,22ها به فیصله رسیده اند که تا سال « تنظیم»ودیگربازمانده های  فهیم خان
خود « تقسیمات»درکشورحضور نداشته باشند تا انتخابات بعدی را مطابق « پای پاک»خارجی، 

سفراروپایی آقای کرزی، آن هم دریک مقطع نازک زمانی، شبهه انگیز است. شان مهندسی کنند. 
تا این حد ساده اتفاق می افتند که ظرف سه روز، سه پیمان بلند مدت با « ردیراهب»پیمان های 

 سه قدرت محور دراروپا به امضاء می رسد؟
پیمان استراتیژیک با امریکا وانگلیس که تیم کابل دربرابر اولی شاخ وشانه می کشد ودربرابر 

 دومی درکمال خضوع گردن نرم خم می کند، دراصل چه تفاوتی است؟
ته نیاز به شرح وبسط این موضوع نیست که استراتیژی نویسان واشنگتن، خیلی خوب بلدند که الب

تیم های متحد وسپس متمرد را درحوزه های برون مرزی منافع امریکا، چطوری دور بزنند؛ 
درجال لبخند وتشریفات گیربیاورند وسرانجام هرگاه خود تصمیم بگیرند، درهمان جال پراز 

 با پنبه حالل شان کنند.راحتی ورضایت، 
معمرقذافی دراوج جوانی وقدرت مطلقه درلیبیا، ناگه تحت تأثیرجذبات عشقی دربرابر خودش، 
به فکررهبری جهان افتاد ویک مشت خیالبافی های شوخی آمیز را درکتاب کوچکی موسوم به 

هم کرد سر« ختم منازعه ومبارزه»به عنوان دستورالعمل بشریت برای عدالت و« کتاب سبز»
وبا انجیل مقایسه اش کرد. او با ایقان کامل به خانم اوریانا فاالچی مرحوم که از قیافه گیری های 

 قذافی دستخوش کراهت شده بود، گفت:« خداگونۀ»

می توانم در مقابل هجوم دنیا بایستم. برای این که با کتاب سبزم تمام مسائل بشر و جوامع را »
 «.حل کرده ام

کارتر می تواند در جهان جنگ به راه بیندازد، ولی برای دفاع در جهان سوم کتاب قذافی افزود: 
 سبز کافی است. کتاب سبز من.

قذافی بماند به جایش. من درحیرتم که تیم قدرت درکابل )شامل مارشال فهیم، خلیلی، سیاف، 
.( با چه مجددی، محسنی و...به اضافۀ باد آورده هایی چند ازاروپا به نام وزیرومشاور..

اعجازواحکام، رئیس جمهور کرزی را به درجات رفیع باورمندی رسانیده اند که ایشان نه به 
مدرس تاریخ نگاه می کند؛ نه به فریاد مردم دردمند؛ نه برسیالب گزارش های دربارۀ فساد، 

قانون زدایی، قوم پرستی، باندبازی وانحصار، هی برگردۀ اسب تصامیم تک تازشخصی تازیانه 
می نوازد ومی راند و این شتاب، چنان آهنگی دارد که واقعًا امریکا وجامعۀ بین المللی را تکان 

اما این را گفته باشم که آن که تیزمی تازد، زود به زمین می  داده وبه عقب نشینی واداشته است.
 خورد.

تی یک گام به سوی اصالحات برداشته نمی شود. غرش خفه وخوفناک تروروطالب را غنیم
خدایی درجهت تقویت موضع تیم حاکم تلقی می دارد تا بنا برمحاسبۀ تیم، امریکا را به درمنگنه 



نیز، مواهب  1,22فراچنگ آید وبدین ترتیب، پس از سال « استراتیژیک»گیرآورند وامتیازاتی 
 حالل شود.« تیم»به زور یا به رضا، بر« چند صدنفری»دولت واقتدار

« منافع ملی»واثبات « ضیافت های شبانه»یزبرای کارکشته های این است تعریف مصلحت آم
زمین سخت »برای مردمی که کارد به استخوان شان رسیده است ودروضعی گیرمانده اند که 

 وفقط آه رنجباراز سینه می کشند ونگاه به آسمان رها می کنند. « وآسمان بلند
است که درهیچ دوره « افظه کارانیمح»نا نوشتۀ تیم حاکم، ملفوظات درهم جوش « کتاب سبز»

یی، مدیریت مصلح به نمایش نیاورده اما درویرانگری، نفاق، سکتاریزم وبیماری قومی از 
 سرآمدان اند.

لفاظان مصلحت های سبز، طلسم شده های قدرت اند که دربازی های ناهنجار سه دهه، ازقضا، 
نافع ملی یافته اند. تغییردرآئین هرآن چه یافته اند ازخیرات همان تراوش های ضدتاریخ وم

های جمع خاصان، « مشورت»محافظه کاران کفراست ودارایی های مادی ایشان برمعقولیت 
گواهی می دهد.خطرداخلی وماهیت قهری مدیریت بین المللی را که چونان ماری خشمناک؛ اما 

 خیلی فریبنده وآرام، درقفای شان گردن کشیده است، توان دیدن ندارند.
به قیاس تواند آمد که هرگزگوش شنوا برای « تیم حاکم»مرقذافی، درین گونه کارزار، پیشوای مع

شنفتن ضجۀ مظلومان وعدالت باختگان نداشت. آن گونه بود که نقدونسیان هستی خود وبیتش به 
 تباهی برفت.

م، رئیس جمهور، با تنی چند غنیمت خور، مشغول گشتار درکاخ ها وفرش های پذیرایی در رو
پاریس ولندن؛ اما این سوی جهان، دپلومات های طالبان با استراتیژیست های سی آی ای درقطر، 

 به رشته می کشند وطرحی دیگرمی اندازند.« سخن نو»دانه های
« مصلحت»با اقماراروپایی وآسیایی امریکا، واجب ودرخورد « پیمان های راهبردی»سلسلۀ 

سفید، فرض انگاشته شده است؛ بی خبرازآن که این  مگرجرقۀ تیغ تقابل دربرابرچشمان کاخ
 فرض، فرضیه یی خام بیش نیست.

« ترکستان»تیم حاکم سرشارازهیجان که رۀ کعبه درپیش گرفته است؛ مگرزود باشد که سراز 
 برآورد.
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 کشوری درحریق تاریخ

رسید وازهرسو امید از دست داد،  آنگاه که به خط قرمز« جنگ اشباح»در« غازی»امان اهلل خان 

ازموترپیاده شد  دستی به خاک زد ودردستمالی « چمن»درکمال شکسته دلی درنقطۀ صفرمرزی 

 جا داد وگفت:

 جنگ تو صلح وصلح تو جنگ است 

 من به قربانت این چه نیرنگ است

 می روی تا نشنوی نامم 



 گرازنام من ترا ننگ است

 من )انگلیس( جان خود وخانوادۀ خود را به سالمت کشید!و اززادگاه خویش ازهمان راه دش

به چنین حال وروز افتاد  عاقبت « استراتیژیک»آن پادشاه روشن ضمیر ودلیر که درگیرودار

 زمامداران امروزی را می توان با قیاس های غیرقابل باور ضرب زد ونتیجه گرفت.

 حال روان بیاندازم:مرادم ازاشارۀ آن ایام بدین جهت بود که نیم نگاهی به 

درجیب، جادوی سخن دپلوماتیک به کابل رسید. قرص مسکن قاصد ویژۀ اوباما مارک گروسمن 

مگرچنین نیست؛ . ترکرد ارگ نشینان را کمی آرامظاهرًا برزبان وهدیۀ حضورش به عین، 
 کمایی می کنند!« فرصت»ذخیره می کنند و« زمان»هردوطرف، 
 افتند وچه آسان سرد می شوند!چه زود به جوش می گروه حاکم 

ائتالف تیم کابل دررابطه به گشایش دفترنمایندگی برای طالبان درقطر، سخت بی تابی می کرد. 
های یک شبه روی کارآمدند. اما واقعیت با استواری وبی رحمی مطابق نفس خود عمل می کند. 

 دورنمای تماس ها ورویداد ها هنوز تاریک است.
کابل نوعی دپلوماسی محتاطانۀ کاخ سفید است که درپی اعتراضات سفرمارک گروسمن به 

رسمی وپرسروصدای حکومت افغانستان درارتباط به مشارکت حتمی حکومت درمذاکره با 
گروسمن ظرف بیست وچهارساعت دو بار به کاخ ریاست جمهوری  است.  طالبان مطرح شده

د که قناعت دادن رئیس رفته و با رئیس جمهور دیدار داشته است. به نظرمی رس
جمهوروبرطرف کردن شک وی نسبت به پروسۀ جاری کار آسانی نبوده اما هدف اصلی 

 مأموریت آقای گروسمن بوده است. 
با توجه به موقعیت لرزان تیم حکومت کابل، نرمش امریکا درزمینۀ مشارکت دادن حکومت 

ؤقتی است وبا پیشرفت درمذاکرات درقطروسکوت معنا دار طالبان درین باره، یک امرم
 مذاکرات، حکومت افغانستان وتیم های مربوط به آن، باردیگر درحاشیه قرارخواهند گرفت. 

نمایش تبلیغاتی مذاکره با طالبان ممکن است تا پایان انتخابات امریکا ادامه یافته ودموکرات ها 
یس جمهور آیندۀ امریکا دوباره بارک اوباما به حیث رئ رند که ازین پروسه درجهت انتخابامیدوا

بهره برداری کنند. این که پس از انتخابات درامریکا، میکانیزم معامله با طالب وحزب اسالمی 
 چه شکلی به خود خواهد گرفت، هیچ کسی نمی تواند حرف حسابی درین باره برزبان بیاورد.

 
 دراتاق هستم. خواب زده وکمترمضطرب –شامگاه 

ردمی به کمک غربی ها استوارترشده وصدای پای سقوط به گوش درسوریه، سنگرهای مقاومت م

می رسد. سقوط سوریه، پیش زمینۀ فروپاشی رژیم ایران است. تورم کابوس آسا درتهران 

ازموادخوراکی خالی شده اند ومردم هرچه درفروشگاه ها وسراسرایران بیداد می کند. فروشگاه 

دادوستد می « کیلو»ایران به اصطالح حاال به ها می نگرند، می خرند وذخیره می کنند. پول 

 شود!
 

ظریفانه ترطراحی می شود.  اخبارمی رسانند که بازی روانی جامعۀ بین المللی علیه تیم کابل
آیا واقعًا چنین  انتشاریافت.« دریافتی»شایعۀ مذاکرۀ تیم کابل با طالبان درعربستان تحت نام خبر

 است؟
 

 ؟دردست کیسترمزعبور مغز تان 
فرارمغز ها اصطالحی عام شده است؛ اما شکارمغز ها شاید با مورد نخست تفاوت داشته باشد. 

شاید تعجب کنید که بازی با مغز ها موضوعی  فراترازین، مدیریت مغزها متفاوت ازهردو است.



جالب از موارد قبلی به نظر بیاید. همۀ این ها قبل ازآن که برپایه اصول اقتصادی قابل مطالعه 
شاید بشود نامش را امپراتوری بی نام ونشان  اشند؛ درواقع جزو علوم پیچیدۀ سیاسی هستند.ب

 گذاشت. جماعت های انسانیمالکیت کامل 
صحنه گردانی سیاست امروز درکشورما، با همین امپراتوری پیوند خورده است. پذیرش واقعیت 

تبلیغاتی را به نام مذاکره با  ، هوشمندی می خواهد. متاع کهنۀ وسپس بهره برداری از شرایط
این صدای خسته کن ازچه نوع مغزهایی تراوش می  طالبان درعربستان به گوش ها می خوانند.

 البد برخی خواهید گفت: مغزهای پریشان! کند؟
 به قول شاعر: خانه ازپای بست ویران است            اما خواجه دربند تاق ایوان است

ه با تیم کابل مذاکره می کند که تازه دعوا سرمکان مذاکره گرم شده طالبان چه وقت گفته است ک
این را  تیم حاکم می داند مگرحق خود می داند که با مغز پریشان، با مغزجامعه بازی کند. است؟

هم می داند که امپراتوری مالکیت مغزها، همه جا خیمه افراشته است. حاال می توانید احساس 
 درکجای مسأله ایستاده اند؟کنیدکه بیچاره مردم ما 

رها شدن این خبردرامواج رسانه ها، سرگرم سازی وتسکین کوتاه مدت حکومت کابل است که تا 
پیدایش نخستین نتایج تعیین کننده از مذاکرات مخفی قطر، دست به اقداماتی ضد توازن کنونی 

 نزند.
نیست، واقعیت تراشی های با طالبان صرفًا یک خیالبافی ضد واقعیت تیم کابل طرح مذاکره 

کاذبانه است که هدف ازآن، انحراف اذهان عمومی از تغییردیدگاه جامعه بین المللی نسبت به 
آیا به راستی، تغییردیدگاه قدرت های بزرگ نسبت به  نحوۀ برخورد با طرف های بحران است.

تیم کابل به ارگ حل بحران کنونی، آنقدر شکل جدی به خود یافته است که طالبان را به جای 
 هدایت خواهند کرد؟

این چنین برداشت ها هم به نوبۀ خود، ضدواقعیت اند. نکتۀ جالب این است که اخیرًا 
انجنیریوسف پشتون ازمشاوران همرازرئیس جمهور، درگفت وگو با رادیو آزادی صراحت داد 

اده است؛ درواقع، که این امریکا نیست که برخورد خود را نسبت به بحران افغانستان تغییرد
 تغییر داده است. « مخالفان دولت»حکومت افغانستان دیدگاه خود را دربرخورد با 

اما اصل قضیه این است که تیم کابل پس از موضع گیری امریکا درآستانۀ ظهوربارک اوباما 
درقدرت، احساس خطرکرد وازآن زمان تا حال، کلیه موضع گیری های خود را درجهت مقابله 

 امریکا تنظیم کرده است.« هداف مبهم وخطرناکا»با 
واقعیت جدید این است که جناح تصمیم گیر طالبان درتماس های تازه شروع شدۀ دپلوماتیک، 

ممکن است درچندین جهت مانور بدهد؛ زیرا روند مقدماتی درمذاکرات قطربسیاردشوار، 
شتن دولت افغانستان درعقب پرچالش وزمان گیر است. درین مدت، پیش بینی شده است که نگهدا

اتاق های مذاکره میان طالبان وامریکا، به احساسات ناشکیبایی وتقابل های جدی تازه دامن می 
زند ومهم تر این که رسوایی رسانه یی روزانه درین باره، افکارعمومی درافغانستان ومنطقه را 

 بیش از پیش صدمه خواهد زد. 
ان نیز مانند تیم قدرت درکابل ازپروسۀ مذاکرات سری برخی گمانه زنی می کنند که پاکست 

درقطر به دور نگهداشته شده وامریکا قصد دارد برای پیروزی اهداف استراتیژیک خود درحوزۀ 
افغانستان ومنطقه، نیروی تأثیرگذار طالبان را از دسترس پاکستان وافغانستان خارج کند. تا جایی 

به وسیلۀ ارتباطات شخصی برخی کارشناسان به بیرون که رگه های اطالعاتی از کانال اصلی 
درز می کند؛ این طور به نظر می رسد که پاکستان، ایران، ترکیه وعربستان سعودی درسطوح 

ارتباطات منطقه یی، ازجرئیات آن چه دراتاق های مذاکره می گذرد ویا گذشته است، به 
 این کشورها همچنان ادامه دارد. طورکامل اطالع دارند ورایزنی های مداوم با نمایندگان
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 دهد. تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا، هیچ رویدادی دوبار به یك شكل رخ نمی

   وینستون چرچیل                                                                                        

 نشست قوماندانان درشمالی

ونمایش  تصنعیدرمطبوعات پخش شد که سخت وتحریک کننده فته قبل یک نامۀ مشکوک دوه
ازنظرمن متن نامه نوعی دهندۀ تباهی وخطربرای فرماندهان وافراد قدرتمند جهاد ومقاومت بود. 

دقیقًا ازسوی شبکۀ  ،فراخوان برای آماده شدن برای جنگ بود. نتیجه گیری من این است که متن
درکابل تهیه شده بود. پس ازآن، افراد دیگری درپی نشرنامه، سعی کردند  جاسوسان ایران

را ترغیب کنند که درخواست مطرح شده درنامه را جدی بگیرند وکمی « تنظیم ها»فرماندهان 
بجنبند، ورنه روزی می رسد که طالبان، آل وعیال خود شان را جلو چشم شان ذبح خواهند کرد. 

ازهمین حاال دسته هایی  اخیرًا درشمالی تجمع کردند.اندهان جهادى شمارى از فرمبه همین سبب 
سعی دارند به اغتشاش فکری وعملی بی رویه میدان بدهند. ایرانی ها درین شب ها وروز ها 

مالقات می کنندو ازآنان « دوستان»هرشب با افراد دارای جایگاه وخیلی پول خرج می کنند. 
دربرابرخطرطالبان ویاری های منافقانۀ امریکا « مقاومت» سوال می کنند که برای راه اندازی

 به چه نیاز دارید؟

حال آن که اقتدارگرایان رو به زوال ایران، خود شان بیش ازفرماندهان مجاهدین ازروند 
 دگرگون کنندۀ اوضاع درافغانستان هراسان اند.

 وضع عجیب
 سردار داوود اگر زنده بود...
صدارتش روزی از دو جوان فارغ تحصیل دانشگاه حربی کابل سردار داوود خان در دوران 

در جواب گفته بودند؛ دفاع از قلمرو و حفظ  ها اردوی افغانستان چیست؟ آن ۀوظیف»پرسیده بود: 
 ۀخوب درس نخوانده اید؛ وظیفتمامیت ارضی و امنیت ملی افغانستان. صدر اعظم گفته بود: 

 «.دی پشتونستان نیز استدفاع از افغانستان، آزا ۀبر عالو اردو
برایش یک « جنگ سرد»گاه به نظرم می آید که مرگ دلخراش داوود خان، دراوج تصادمات 

عطیۀ سرنوشت بود. اگرامروز درقید حیات می بود و سنگینی بی قید وشرط پاکستان را دروجب 
ه بخش او با آن ک وجب خاک خویش می دید؛ شاید هرروز سکته می کردو دوباره زنده می شد.

اعظم مسئولیت فاجعۀ امروزی برسرافغانستان را به دوش دارد، با خیال راحت سربرنقاب خاک 
 کشید و سه نسل بعدی تاوان اشتباهات سیاسیون بیمار را می پردازند.

 فرض کنید که داوود خان زنده است و این خبرازتلویزیون پخش می شود:
ان به کابل، سازماندهی مذاکرات در به نظر می رسد هدف اصلی سفر وزیرخارجه پاکست

عربستان با شرکت مولوی سید آغا معتصم، نمایندگان حکومت کابل وهیأت آی ،اس، آی خواهد 
بود. مذاکره کابل واسالم آباد در عربستان با یک  گروه از مخالفان مالعمر رهبرطالبان صورت 

ای قرار دارد واخیرًا پاکستان خواهد گرفت. این فرکسیون طالبان تحت نظارت مستقیم آی، اس، 



« مذاکرات قطر»تصمیم دارد بعد از تیره شدن مناسبات بین پاکستان وامریکا و شروع پروژۀ 
 روی این گروه سرمایه گذاری کرده وآن را درنقطۀ مقابل طالبان مالعمر قراردهد. 

درجهت تمثیل هدف این است تا نشان داده شود که گروه مذاکره کننده درقطر، صالحیت کاملی 
 ارادۀ کل اعضای طالبان را ندارند.

پاکستان درتالش برای تشکیل اجماع منطقه یی به هدف دستیابی به ابتکارات اصلی صلح وجنگ 
با طالبان، الزم دیده است که حکومت کابل را که از مذاکرات مخفی بین طالبان وامریکا درقطر 

یعنی برندۀ شریک کند. « طالبان طعۀزی با قبا»ت، نیز درجبهۀ جدید به شدت سرخورده شده اس
 اصلی، پاکستان باشد وتیم حاکم درمدارآن بچرخد.

 
 آیا داوود خان می خندید یا می گریست؟

را بلند تربکوبیم. « پشتونستان»ذوالفقارعلی بوتو، به داوود خان گفته بود که ما می توانیم دهل 
هیم کوبید که همه افغانستان را به رقص مرگ اما وی نگفته بودکه این دهل را چنان سرچپه خوا

 خواهیم انداخت.

در مورد شورش بر ضد « امریکا در افغانستان»کتاب  02گلبدین حکمتیار به نقل از صفحه 
قتی به پاکستان آمدم، ذوالفقار علی بوتو از من بر ضد داوود »گوید:  جمهوری داوود خان می

 .خان کمک خواست، من قبول کردم

بر ضد حکومت داوود خان دست به شورش و عملیات مۀ گفتارش نگاشته است: وی درادا
جا آمده، با بوتو حاضر به  خورشیدی[ تا مغز داوود خان به 2822مسلحانه زدیم، ]در سال 
دهد که  این اظهارات عمق بیگانه پرستی و دشمنی با وطن را نشان می« مذاکره و سازش گردد.

تبار خودش مجبور ساختند به پای علی بوتو خم  ، هموطنان پشتونی پشتونستان را قهرمان داعیه
نتیجه گیری از گفتار وکردار گلبدین حکمتیار این نیست که نقش مخرب سردارداوود خان  .شود

 وی بوده است.« تنظیمی»درتباه سازی افغانستان درقرن بیست، کمترازدشمنان 

های خاندانی « اودرزاده ها»مخالف قدرت دکترعبدالقیوم خان ازدپلومات های دورۀ سلطنت که 
ازقول « دورۀ دموکراسی»بوده درنامه هایی که عنوانی دکترعبدالظاهر یکی ازنخست وزیران 

 داوود خان نوشته است:

 «این مملکت را یا جور می کنم یا تکه تکه اش می کنم.» 

رد، چنین نیست. ویژه گی یک سیاست دان سالم ومسئول که سرنوشت یک کشور را درید خود دا
به همین سبب باشد تاریخ را  این خاصیت بیشتر به قماربازان وچرسی های عصبی شباهت دارد.

دکترقیوم خان خود درهمین رابطه می  از رشته بافت های عاطفی وچاپلوسانه باید جدا ساخت.
 نگارد:

سپاند یکی ازاطبای روحی بخ« کوچ»من نمی دانم آن مردی که سردارداوود خان را به »
وامراض روحی اش را درک نماید، کی خواهد بود! ولی این قدر می دانم که سیرتاریخ، یک 

باردیگر قدرت بی حد وحصر را به دسترسش گذاشته است وبیم آن می رود که هرلحظه ای که 
افغانستان مأیوس گردد، جهان پانزده میلیون افغان )گویا آن زمان نظربه تخمین « جورکردن»از 



یعت افغانستان پانزده میلیون گفته می شده( را دگرگون سازد ویا به اصطالح خودش ها، جم
 «تکه تکه اش کند!»

 داوود خان بارها درخود گریسته بود.

گواین که راه برون رفت منطقی مثل نوک کوه یخ، کم کم درحال پدیدار شدن بود. سردارداوود 
تنها نتیجۀ معکوس گرفته بود، بل، کشور  از سی سال شدت عمل وشعارپردازی علیه پاکستان، نه

 شدن قرارداده بود.« تکه تکه»را درآستانۀ 

م سازمان ملل 2902سال  ۀافغانستان، در جلس  عبداهلل معین سیاسی وزارت خارجهوحید آنگاه که 
ختن حقوق برادران ما هیچ مشکل دیگری با برادران پاکستان خود نداریم، مگر شنا»متحد گفت: 

، همه شگفت زده شده بودند. مردی خود رأی که داروندارافغانستان را به پای «بلوچپشتون و 
 یک امرمحال قربانی کرده بود، درآخرین ماه های عمرش دستخوش عذاب وجدان گشته بود. 

 چانس نزدیکی وکسب اعتماد امریکا برباد رفته وپل ها به سوی ماسکو نیز کمرخم کرده بودند.

وقتی پیام حسن نیت »گوید:  م( می2902زوی سفیر افغانستان در پاکستان )داکتر عبدالرحیم شیر
ها دشمنی تا سرحد لشکرکشی[ به ذوالفقار علی بوتو سپردم، باورش  داوود خان را ]بعد از سال

آمد. موصوف در پیام گفته بود ما یک پاکستان و افغانستان قوی و متحد در منطقه  نمی
 «خواهیم. می

 2م به پاکستان رفت و طی 2906اگست  ,1بعد از سفر کولمبو به تاریخ محمد داوود خان 
من تو را پدر “ ساعت با بوتو مالقات کرد. در این مالقات بوتو به داوود خان گفت: 22روز، 

خواهم که همان طور باشد،  پشتونستان را به هر ترتیبی که تو بخواهی، من می  خوانم و قضیه می
این سیاست مورد حمایت ” یک فرزند را پیش ملتش خجالت ندهید. لیکن فکر باید بکنید که

 «رهبران پشتون پاکستان نیز بود.

 اگرداوود زنده بود...

 رهبران جهادی وقتی به داوود خان می اندیشند، گریه می کنند یا می خندند؟

 

 

 شامگاه -دوازده دلو

س نمی خواهد فرد مفیدی عیب جامعه این است كه همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ ك
 باشد. وینستون چرچیل

 اجتناب ناپذیراست. «ضدطالبان»برای تغییرکیفی درمیان نیروهای  گرایشبحران و



حکومتی وشبه حکومتی افتاده، این است که « رهبران»علت اصلی که احساس خطر به جان 
کره نیست. اگرطالب ازخط معامله خارج ساخته شده اند. طالب با این قشرحاضر به معامله ومذا

طالب تبدیل می شوند. حاال « دوست»گوشۀ چشمی برای تقسیم قدرت نشان دهد، بی درنگ به 
 که چنین نیست چه باید کرد؟

 چه وقت می رسد؟ ها« تنظیم»نوبت بلوغ سیاسی طیف جوان در 

نابود  اگرما درصحنه نباشیم، مردم جمع افغانستان کاملمحافظه کاران حرفی بهترازین ندارند: 

 می شود!

گسترۀ امنیتی ننگرهار وبلخ آرام آرام از نظارت جنگی ناتو خالی می شود. تخلیۀ حوزه های 

امنیتی مطابق به تقاضا های حکومت افغانستان انجام می گیرند  اما ارتش وپلیس تقریبًا بدون 

که انتقال جنگ افزارهای ضروری، دست خالی دربرابر طالبان رها می شوند. علت آن این است 

مسئولیت های امنیتی، نتیجۀ خواست های مکررواصرار تیم حاکم در قدرت است وجامعه بین 

المللی نیز با حفظ پایگاه های اصلی خویش، بی سروصدا خود را از صحنۀ جنگ های آینده کنار 

 می کشند. 

سئولیت امنیت والی بلخ که نسبت به دیگرهمتایان نظامی خویش ازچندوچون عملیۀ مرموز انتقال م

 آگاه است، از تجهیز ارتش ملی وآمادگی جنگی علیه طالبان سخن می گوید. 

و تحویلی « تنظیم ها»تجربۀ ده سال جنگ وتقابل نشان داده که طالبان جزتسلیمی بی قیدوشرط 

اسلحه هیچ شرط دیگری مطرح نمی کنند. اجندای طالب کماکان به قدرت خود باقیست. حاال که 

نیستند، ملزم کابل « ائتالفی »گی امریکا وناتو دیگر به ادامۀ دفاع از حکومت قوت های جن

خطردوباره درحال بازگشتن است. فصل تهدید های تازه از سوی سران تنظیمی فرارسیده است. 

 آدرس اصلی فراخوان، بازهم مردم است. 

 محافظه کار چه است؟« رهبران»پرسش اساسی آن است که جواب عملی مردم به 

این را هیچ کسی نمی تواند پیش بینی کند. مردم تا زمانی که عماًل معروض به یک خطر نباشند، 

بعید است به فراخوان های لفظی سیاسیون از جا تکان بخورند. مقاومت مردمی درگذشته، نتیجۀ 

تعرض طالبان برجان ومال وزمین مردم بود. آیا این بارنیز شرایطی پیش می آید که مردم به 

 برخیزند؟ « قاومتم»

این بار احتمال راه اندازی دهشت بی دلیل چندان قوی نیست. درگذشته، قومانده به طور دربست  

پاکستان پروژۀ خلع سالح عمومی و  مأموریت منطقه یی اقتضا می کرددراختیار پاکستان بود و

امریکا را هم یک دست کردن رهبری سیاسی را درافغانستان به آخربرساند. پول سعودی وتوافق 

با خود داشت. حاال چنین نیست. امریکا خود درصحنه حضور دارد و به منظور احتراز از 

 پرداخت تاوان گزاف جنگ وتقابل جدید، ازتجارب شکست خوردۀ دیروز جلوگیری می کند.

جایگاه واعتبارگذشتۀ « تنظیم ها»مدیران سیاسی منطقه یی متوجه اند که رهبران وسران نظامی 

را درمیان مردم باخته اند و درپناه تخیالت انبوه ده سال زندگی درحکومت، درحصارهای شان 



غول آسایی که خود به دور خود بنا کرده اند، با مردم فاصله گرفته اند. این قشربه مانع 

برسرتغییرات سیاسی واستراتیژیک مبدل شده اند وبه هرقیمتی که باشد، ازسرراه برداشته خواهند 

 شد. 

حی ساختارسیاسی قدرت درافغانستان، بازهم تابع زمان است وخصلت فوری ندارد.  تا زمانی جرا

که تهدید بالقوه و بالفعل از سوی فرماندهان نظامی جهادی از بین نرود، جامعۀ بین المللی نسبت 

به اتخاذ یک سیاست روشن ونهایی تمایلی نشان نخواهند داد. طالب اکنون یک نیروی عظیم اما 

بع مدیریت منطقه وبین الملل است. به نظرمی رسد که اختالف ونگاه متفاوت بین پاکستان تا

وامریکا وسعودی، برسر چه گونگی استفاده از طالبان ونقش سیاسی آنان درآینده، کاهش یافته 

ودورمیز همسویی کامل نشسته اند. پاکستان نسبت به دپلوماسی تحریک آمیز درقطر، خاموشی 

 است. اختیار کرده

درواکنش به وضع تازه، رهبران نظامی وسیاسی گروه های مختلف همه روزه خواسته های تازه 

یی را به هدف تقویت حضور شان درحکومت ودولت مطرح می کنند. درحال حاضر جامعه 

جهانی عالقه مند ادامۀ حفظ توازن قدرت بین طالبان وضد طالبان است تا پروژۀ تحوالت خاور 

ایران که به رهبری امریکا درمنطقه مدیریت می شود، مسأله رویارویی ایران با  میانه به سوی

 جهان را به نفع جامعه بین المللی حل کند. 

اقتصادی جاری، تهدید گروه های  -درصورت باخت ایران درآزمون پیچیدۀ جنگ استخباراتی

که یک برنامۀ درازمدت مسلح درسراسرافغانستان خود به خود ذوب می شود. لیبیایی شدن ایران، 

نظامی  -اما به دقت سازماندهی شده به شمار می رود، به پشتوانۀ سیاسی و)درصورت ضرورت

ومالی( گروه های مجاهدین درافغانستان نقطۀ پایان می گذارد. این روند هم اکنون درحال انجام 

لی خویش کمتربها است ورهبران مجاهدین که معمواًل تصادمات منطقه یی را نسبت به مسایل داخ

می دهند، ظاهرًا هنوز هم میخ خود را در زمین انتظارات واعتقادات قراردادی خویش فروبرده 

 اند. 

دست « جورآمد»حلقاتی که ازظهورمجدد طالبان ترس دارند، به هردری می کوبند تا به معامله و

عی، پاسخ مثبت برای پیدا کنند. چیزی که آن ها را بیشتر مضطرب کرده، این است که ازهیچ مرج

همسویی ومعامله دریافت نمی کنند. موقعیت زمانی بدتر به نظرمی رسد که سیاسیون محافظه کار 

 به هیچ قیمتی حاضرنیستند صحنه را برای دیگران خالی کنند. فتوای مغزشان هنوز هم این است:

 اگرما درصحنه نباشیم، مردم جمع افغانستان کامل نابود می شود!

نظریه، بوسه زدن برشمشیرکهنۀ بن بست است. به هیچ تغییری که حضورخود شان را  تفسیراین

ازعرصه منفی کند، باور ندارند. ضرورت جبهه سازی عناصرجوان دردرون تنظمیم ها امری 

حیاتی است. تنظیم ها نیاز به تحول وشکستن مقررات قراردادی درسطح داخلی دارند. تغییر از 

 گزینه هایی غیرازین، عمربن بست را طوالنی ترمی کند.درون باید تشدید شود. 

 

 04:21شامگاه  -دوازده دلو



 .مان هستیم یاهایؤما از جنس ر
  ویلیام شکسپیر                         

 

رسیده است که از همه چیز بترسند. فکرمی کنند کشور به سوی یک « بزرگان»اکنون نوبت به 

فصل دوستی ودشمنی را نمی شود پیش بینی کرد.می رود. سراشیبی نرم اما پراضطراب جلو   

 

"مردم افغانستان نه درموضع دولت و نه در موضع نیروهاى  دکترعبداهلل این بار با جدیت گفت:

خارجى، وضاحت را مى بینند و معاون رییس جمهور امریکا، با صراحت اعالم کرده که ما 

 د، پس جنگ بخاطرچه؟"باطالبان دشمن نیستیم؛ اما وقتى دشمنى نداری

 وى تاکید نمود: "مذاکره باید در افغانستان صورت بگیرد، نه درقطر و نه درهیچ جاى دیگر."

که از طرف طالبان وارد مذاکره میشوند، باید تعریف شان واضح باشد که از  وى گفت: کساني

 کنند. کى و کدام گروه نمایندگى مي

ه بامخالفان، یک بازى شده و از آن منحیث یک وسیله، داکتر عبداهلل اضافه کرد: "مسئله مصالح

 استفاده صورت گرفته است."

 به گفتۀ رهبر ائتالف ملى، در ده سال گذشته به مردم افغانستان، از سوى دولت وعده سپرده مي

خواهند با  کند و مخالفان که مي شود؛ اما جنگ تشدید پیدا مي شود و امیدوارى به صلح داده مي

 گردند. تر مي را سقوط بدهند، در کارشان قوي جنگ، نظام

باید شخص دکترعبداهلل علت العلل قضیه را بفهمد. ایشان پنج سال وزیرخارجه بود. کدام عابربی 

خبراز قضایا نبود. جواب نزد خود ایشان است. وقتی دولت را زیرضربه می گیرید، مسئولیت 

مارشال فهیم، قانونی ودکترعبداهلل تراشیدند. کرزی را ایجاد چنین دولت را هم برعهده بگیرید. 

 دزد هم می گوید یاخدا ... صاحب خانه هم می گوید یا خدا!

 
 ساعت شش -شامگاه

 9310 -تاریخ دوازده دلو 
 
 

در تحلیل آینده اشتباه كند، بسیار خطرناك نیست، خطر جبران  یاگر سیاستمدار
 ) شهیداحمدشاه مسعود( .نمایداشتباه  یناپذیر این است كه در تحلیل وضعیت جار

 
 
 

 می افتد.« مجاهدین»جادوی دپلوماسی پاکستان باردیگر به جان دولت و
 

ائتالف »ازگروه های « ضدپاکستان»کابل ومذاکره با شماری از نمایندگان به سفرحنا ربانی   
گام تازه یی را درمدیریت بحران وهمچنان درآفریدن بحران جدید « جبهه ملی»و« ملی 



رافغانستان به جلو برداشت. سفرخانم حنا همزمان با انتشار ناگهانی گزارش سری منابع د
 پاکستان با طالبان انجام گرفت. « مستقیم»امریکایی دربارۀ کمک 

به نظرمی رسد که زمان مناسب برای انتشار گزارش سری امریکا علیه پاکستان، روزسفرحنا 
پروپاگند »گزارش امریکا، آن را  هی درعکس العمل بده بود. حنا ربانربانی به کابل تنظیم ش

 توصیف کرد.« علیه پاکستان
آیا پاکستان واقعًا درصدد ایجاد بلوک مقاومت علیه امریکا وبرقراری اتحاد با دولت افغانستان 

 است؟« مجاهدین»وگروه های 
 گزیدۀ سخن دیگری احمدشاه مسعود را درین جا نقل می کنم که گفته بود:

 «!ارگر شنیده بودیم، استعمارگر دیده بودیم، ولي مانند پاكستان نهاستثم»
برای گروه های « حسن نیت پاکستان»تجربه مؤید این حقیقت است که لبخند های مملو از 

مجاهدین، پیام خوشی حساب نمی شود. پاکستان از دولت افغانستان وگروه های مجاهدین که 
اند، استفاده ابزاری وکوتاه مدت می کند. این یک پروژه  درواقع معاندان پاکستان نیز حساب شده

راه اندازه گفتمان دپلوماتیک به منظور تثبیت تعیین کننده جایگاه پاکستان در پالن های حکومت 
 سازی درافغانستان است. 

مذاکره مخفی با »پاکستان وافغانستان ظاهرًا درمعامله با اوضاع جدید ورویکرد واشنگتن به 
تاریخی و روابط دیرینه وپخته بین  ۀع مشترک قرارگرفته اند. اما تجربدریک موض« طالبان

اسالم آباد وواشنگتن، وهمچنان جایگاه بس مهم پاکستان برای امریکا درمأموریت آسیایی، نشان 
می دهد که مأموریت پاکستان درین مقطع، خصلت بازدارندگی دارد وباید تا رسیدن به یک 

درمذاکرات قطر، حکومت افغانستان وگروه های مجاهدین که نسبت به مرحلۀ تعیین کننده 
 اوضاع کنونی بی تابی می کنند، درگفتمان جدید ودل خوش کننده سرگرم ساخته شوند. 

پیوند پایدار پاکستان با امریکا، بسی ارزشمند تر از سرنوشت حکومت کابل وگروه های مجاهدین 
 است. 

شرکت امریکا، ایران، پاکستان، عربستان، ترکیه وامارات عملیات سیاسی درسطح منطقه با 
بان با وهمچنان هند درجریان است. چنان که امریکا قبل از حمله به افغانستان ونگونساری طال

درپروژۀ جدید تغییرات نیز با امریکا و پاکستان درتماس است  . ایرانایران به توافق رسیده بود
با ایجاد « منافع ایران»گری ازبازی را به هدف تأمین اما درعین حال، سعی دارد صحنه دی

اردوگاه مشترک شامل پاکستان، ایران، افغانستان، گروه های مجاهدین وطالبان والقاعده برضد 
 امریکا سروسامانی ببخشد وامتیازات کسب کند.

جا شورای رهبری القاعده همین اکنون درایران فعال است وعملیات منطقه یی خود را ازهمان 
مدیریت می کنند. این چیزی است که ایران اکنون که دررویارویی خطرناک جنگ با غرب 

 وامریکا قرارگرفته است، با دست بازاز یک چنین امکانات عملیاتی علیه دشمن استفاده می کند. 
سفیرایران درکابل بعد از سردی رابطه بین اسالم آباد وواشنگتن، روی پروژۀ ایجاد یک بلوک 

افغان مذاکرات فشرده وپرثمری را « دوستان»یکایی شامل ایران، پاکستان وافغانستان با ضد امر
« جبهه ملی»و« ائتالف ملی»به انجام رسانیده است. آقای مالکی سخت درتالش تأمین اتحاد 

 درحمایت از حکومت بود که تا این دم با ناکامی رو به روبوده است. 
ۀ ضرورت حیاتی نزدیکی پاکستان وایران را به هدف مقابله با مقامات ایران قباًل مذاکرات دربار

سیطره خواهی های امریکا درسطوح باال انجام داده و هزینه های بزرگی را نیز پیشنهاد کرده 
اند. پرداخت صد میلیون دالرکمک به سیالب زده های پاکستان، بخشی از ولخرجی های ایران با 

  اقتصاد لرزان درداخل آن کشور بود.



ایران وپاکستان از دوگونه بازی یکدیگردرحوزۀ افغانستان آگاهی دارند امامدیران دپلوماسی آنان 
به کارخود ادامه می دهند. ظرف ماه های آینده دو تحول احتمالی، تغییرات احتمالی را سبب 

 خواهد شد:
جنگ پیشرفت پرنتیجه مذاکره مخفی درقطر و شدت گیری فشارها برایران وعینی شدن خطر

 درمنطقه.
 
 
 

 ذهنم به زمان گم شونده، بند نمی شود. -بامداد سیزده دلو
 

 .آنان که گذشته را به خاطر نمی آورند مجبور به تکرار آن هستند
  جرج سانتایانا                                                                    

 
حکومت شان جدا نگاه کنم؛ مگرنمی شود. را ازماهیت « اپوزیسیون»سعی می کنم حکومت و

.دو روی یک سکه اند« اپوزیسیون»کرزی و  
 

را نیز کمترساخته « اپوزیسیون»نزدیکی طالبان وامریکا، ناگزیر فاصله بین حکومت افغانستان و 

است. این به تعبیر آب شدن کوه یخ اختالفات ونظرات بین دو طرف درکوتاه مدت نیست  اما 

واخبار برون مرزی به کابل واپوزیسیون حکومت پیام نا خوش آیندی را مخابره اتفاقات درقطر 

می کنند. درحال حاضر، دست کم درموضع گیری پیرامون مذاکرات مستقل وسری امریکا با 

به رهبری دکتر عبداهلل « ائتالف ملی»طالبان درقطر، یک نقطۀ مشترک از روی ناگزیری بین 

ت. تیم حکومت اکنون مخالفت خود را با صراحت درباب مذاکره وتیم آقای کرزی ایجاد شده اس

مخفی امریکا با طالبان مطرح می کند. اما سوال این جاست که آیا تشکیل اردوگاه مشترک سیاسی 

بین حکومت وجناح های اپوزیسیون می تواند موقعیت متزلزل وآبروی از دست رفتۀ حکومت را 

به حاشیه گذاشته شده، استحکام بخشد؟ل که درمعامله جدید درسطح منطقه کامال  

این نکته گفتن دارد که اگرجبهه اپوزیسیون همه درکنار دولت، فعاالنه برای مقابله با تحوالت جدید 

که از سوی کشورهای منطقه وجامعه بین المللی حمایت می شود، دردفاع از سیاست های دولت 

طرح وسامانۀ سیاست واداره درافغانستان قراربگیرند، چیزی را تغییر نخواهد داد. تغییر در

 کاریک شبه نیست وخصلت زمان گیرداردومستلزم کار ودقت بسیار است. 

درکشانیدن کاروان اداره وسیاست از « حکومتی»اپوزیسیون داخلی یا به قول معروف اپوزیسیون 

ولیت حوادث ده سال پیش تا نقطه کنونی، نقش کلیدی داشته واکنون به جای آن که درپذیرش مسئ

شجاعت خود را رسمًا نشان دهد، سعی دارد بارهمه لغزش ها، شکست درنظام سازی، ایجاد 

هیوالهای فساد ساالری وانحصار دستگاه حکومت ودولت را که سرانجام باعث رویکرد دوبارۀ 

 امریکا به طالبان وپاکستان را یکسره به گردن تیم کنونی درارگ کابل بیاندازند. حکومت کنونی

برخالف مدعیات چند مقام دولتی مستعفی یا برکنار شده ازجمع شریکان قدرت درارگ، صاف 

ساده حکومتی بوده که  گروه های مجاهدین درآن دست باال داشته اند ودرده سال تمام، به 

هرطریقی که مایل بوده اند، قدرت را تقسیم کرده واز کرسی به کرسی دیگروازیک جایگاه به 

ل مکان کرده اند.جایگاه دیگرنق  

دکترعبداهلل، احمدضیاء مسعود، جنرال دوستم، محمدحنیف اتمر،  امراهلل صالح، حمیدفاروقی، 

حاجی محمدمحقق،  معین مرستیال، محمدیونس قانونی، احمدولی مسعود وده ها وزیرووالی 



لف وسفیرکه درجریان کش وگیرهای ذات البینی قدرت ازرأس به حاشیه افتادند، هیچگاه مخا

حکومت کرزی نبوده اند. حکومت کرزی به عنوان ممثل اراده وخواست گروه های مجاهدین و 

 یاری امریکا تشکیل شد.

این شخصیت ها سال های سال، خشت های اساسی ساختارهمین نظامی بوده اند که اکنون آن را به 

اک کنونی روشن فساد، انحصار، طالب گرایی وسیاست دوگانه متهم می کنند. آسیب شناسی دردن

کنونی سال ها محرم رازضیافت های شبانه درارگ واین « اپوزیسیون»می سازد که خود آقایان 

جا وآن جا بوده اند واکنون غافگلگیرکردارهای اشتباه خویش شده اند. با آن هم یکی ازمیان این ها 

ه این مرحله جرئت نکرده تا اسرار خطا ها وقانون گریزی هایی را که باالخره مملکت را ب

خطرناک نزدیک کرده، برای مردم بازگو کنند ویا خود مسئولیت بخشی ازین جفا های تاریخی را 

به دوش بگیرند.   

این شخصیت ها درسال هایی که درمسندهای مهم تکیه داده بودند، هرگزعلیه دستگاهی که پیش  

وریخت همین دستگاه چشم شان رو به فساد می رفت  لب به انتقاد ومخالفت نگشودند. طرح 

ضدملی به زوربازو وحمایت آقایانی که حاال لباس اپوزیسیون به تن کرده اند، درست شد وکارش 

 به این جا کشیده است.

وقتی بی عدالتی وفروش پست های دولتی، تجارت سیاه ازحساب دارایی های دولت ومردم، 

ولساز با شبکه استخباراتی مخالفت بی جهت رئیس جمهور با امریکا وشراکت استراتیژیک وپ

ایران، فربه ترمی شد وشبح خطر را درآینده ترسیم می کرد، هیچ کسی ازین حضرات سنگ دفاع 

از مردم وآیندۀ سالم سیاسی کشور را به سینه نمی زد. حاال دیوارهای خطرواضطراب ازهرسو به 

. لبۀ تیغ جبهه سیاسی سوی معماران نظام جلو می آید. دیوارها همه را درخود خود خواهد فشرد

 درقطر، به سوی همه متوجه است. این نکته ها را مردم عادی به تجربه درک کرده اند.
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شود اما هستند کسانی که خود را به خواب زده  کسی که خواب باشد را اگر صدا کنیم بیدار می
 . دکترعلی شریعتیشوند اند و با هیچ صدایی بیدار نمی

 محور سیاسی جدید درقطر، یک طرح مخفی است اما صرفًا خلوتکدۀ امریکا وطالبان نیست. ایجاد 

دارد و تنها روی پاشنۀ عوامل داخلی خود نمی چرخد.  منطقه یی وجهانیبحران افغانستان خصلت 

درین نبردگاه چندین کشور برای تثبیت منافع خویش درگیر مبارزه، مشوره ومعامله اند. مذاکرات 

منطقه یی شامل ترکیه، هند، روسیه، پاکستان، ایران، عربستان سعودی وامریکا  پروژۀ قطریک

است. کشورهای بازیگر درحوزۀ افغانستان پس ازسال ها مشورت، چانه زنی وکارمشترک 

درتحلیل وارزیابی تجارب سیاسی و نظامی درافغانستان روی مفاد اعالم ناشدۀ محور قطر به 

 اجماع رسیده اند.

گونه که بارها ازسوی ناظران وتحلیل گران غیرحکومتی درافغانستان صراحت داده شده  همان

است، دربازی استراتیژیک افغانستان، تیم حاکم به عنوان ضعیف ترین حلقه، درآزمونگاه سیاست 

گذاری ومدیریت سیاسی امتحان بدی داده و درمرحلۀ کنونی ناگزیرخودش را به دادن عواقب 

  ی کند.آماده مناگوار 



امریکا موفق نشد افغان ها را درایجاد یک نظام واقعًا انتخابی یاری برساند. حکومت ده سال اخیر، 

بوده است. گروه های جنگی، دسته های باهم  ائتالفی ومصلحتیدرنام انتخابی اما ازنظر ساختار، 

و هم بربنیاد نظام دشمن، درحیات خلوت فساد وزورگویی و غیابت قانون، هم گور خود را کنده اند 

سازی درافغانستان جدید، تیشه زده اند. حکومت با تمام سازوبرگ و ساختار شدیدًا شخصی 

نظامی تبدیل شده است که هم با مردم عام  -وزنجیره یی، به ملکیت یک قشرکوچک اقتصادی

 برخاسته است. به تقابلدرکشمکش است وهم با جامعۀ بین المللی 

طالبان وکشانیدن دنیای عرب به این ماجرا، ازهمان آوانی شروع شد که  کار روی طرح مذاکره با

خود برخالف آرای عمومی و رضایت جامعه جهانی، از  دومعاونانرئیس جمهور افغانستان با 

امواج تقلب انتخاباتی به سوی دوردوم قدرت شناور شد. ایشان بدون درک ضرورت های تاریخی 

ن جهادی والبی های سری وعلنی شبکه جاسوسی ایران، برحفظ افغانستان درنتیجۀ تحریک رهبرا

در دست یک اقلیت غیرمتخصص پای کوفت. جامعۀ بین المللی ازهمان دوران  انحصاری قدرت

 ترجیح داد روی یک میکانیزم جدید درافغانستان درسطح منطقه مشورت هایی را آغاز کند. 

پاکستان، ترکیه وایران درتماس های فشرده اطالعات غیررسانه یی ازقطر حاکی اند که سفیران 

وغیرعلنی باهم کار می کنند تا روی  یک طرح جامع وقابل پذیرش برای همه طرف های دخیل 

درقضیه افغانستان به اجماع برسند. اما درکابل شماری ازاپوزیسیون حکومتی ونیمه رسمی سخن 

به تازه و سریالی را تحت نام از ائتالف های جدید برزبان می آورند و ائتالف های تازه 

ضرورت »به گوش مردم تبلیغ می کنند. درحالی برداشت در سطوح باال از  «ضرورت زمان»

درمذاکرات قطر طور دیگر است. سیاسیون رسمی ونزدیک به حکومت که آیندۀ شخصی « زمان

نه تنها نخبه گان خود را تیره می بینند برای تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی شعار می دهند. اما 

» درعمل ، اما «ریاستی»بلکه افراد عادی هم می توانند درک کنند که نظام سیاسی کنونی، درنام 

 است.  «تقسیماتی

ساختاردولت از ده سال پیش روی پایه های ائتالف گروهی وشخصی استوار بوده و حاال نیز چنین 

هشت سال، بازوی همین نظام ریاستی است. تمام افراد مخالف نظام ریاستی، خود ازیک سال تا 

بوده اند. وقتی درنتیجۀ تضاد درونی تیم حاکم به وسیلۀ دوستان خود شان از مدار معامالت خارج 

شده اند، به بهانۀ این که نظام ریاستی جوابگوی مشکالت کشور نیست، بیرق نظام پارلمانی را بلند 

درحال افزایش است. آنان ترمیم  سطح عمومیتغییرریشه یی درکرده اند. حال آن که تشنگی برای 

کاری ظاهری را با تحول بنیادی وریشه یی به اشتباه می گیرند. ضرورت زمان، تحول اساسی 

 است نه ترمیم کاری تشکیالتی.

همه گروه های شامل درتقسیمات قدرت درحکومت افغانستان درموقعیت لغزنده قرارگرفته اند. 

 ای کهنه، به معنای تغییرموقعیت یا چانس جدید سیاسی نخواهد بود.ایجاد ائتالف ها با مضمون ه

به اردوگاه محافظه کاران درکابل وارد آورده است.  ضربه یی کمرشکنانزوای اخیرتیم حاکم، 

چرخش طالب به سوی امریکا، یک شبه حاصل نیامده است. جغرافیای تازۀ مذاکرات از امواج بی 

، زورگویی وبرخورد های محافظه کارانۀ تیم کابل درسالیان کفایتی، قانون ستیزی، خیره سری

 اخیرشکل گرفته است. حال پرسش این جاست که آینده چه گونه رقم می خورد؟



متحدان خود  درتهران،ایران به تبعیت از سیاست دایمی خویش، با ایجاد دفترسیاسی برای طالبان 

تعامالت بعدی، به امریکا وپاکستان وطالبان درکابل را مدت ها پیش به شرط اعادۀ منافع ایران در

درترازوی معاوضه قرارداده است اما بازی دو جانبه خود را با مهارت ادامه می دهد. پاکستان 

طوری که برخی افراد قیاس می کنند، نه تنها درحاشیه قرار ندارد بلکه معامله با امریکا وطالبان 

ند نوبت اول به دست آورد هایی نایل شود، احتماال را با دقت پیش می برد. اگرمذاکرات قطر درچ

 به طورعلنی مورد بحث قرار داده خواهد شد.  حکومت جدید درافغانستانمسأله طرح یک 

قربانی اصلی درین تحوالت، تیم برسراقتداردرکابل است. ازهمین حاال نشانه هایی وجود دارد که 
وازین قبیل شعار ها دست به یک سلسله تیم حاکم ممکن است به بهانۀ دفاع ازحاکمیت ملی 

ماجراجویی هایی بزند که از سطح تبلیغاتی تا اعالم جهاد علیه امریکا فراتر برود، که درآن 
صورت، ممکن است هم ازدرون حکومت باواکنش روبه رو شود وهم اردوی ملی وقوت های 

 ناتو، کنترول اوضاع را دراختیارخود بگیرند.  
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، ولی همواره تبری در دست نگه دارید. ) ضرب المثل روسی(گرگ دوستی کنید با  
 

 سفیرروسیه درقفس خاموش دپلوماتیک درکابل
 

روسیه درکابل به همان میزانی که ازخونسردی یک سفیرکشوربزرگ تا  ضمیرکابلوک سفیر
د. با توجه به اندازه یی بی بهره است، بدخواهان زیادی در دستگاه اطالعاتی روسیه نیز دار

شعاع منافع روسیه درحوزۀ افغانستان، وی درمجموع سفیر کم کار وبی ابتکاردرکابل به 
 شمارمی رود؛ پایتختی که به پاتوق سفرای بزرگترین قدرت های جهان مبدل شده است.

به یاران سابق )حزب دموکراتیک خلق( ودشمنان پیشین) گروه های مجاهدین( روسیه امروزی 
یی ندارد وازآنان نیز هراسی دردل نمی پرورد. تاریخ آن پروژه ها تمام شده است.  دیگرعالقه

خیلی تالش دارد دو باره برسرمایه گذاری ها روسیه مثل افغان ها مجذوب دالرامریکایی اند؛ 
درافغانستان دست یابد؛ اما از کمک های نیم قرن قبل روسیه به افغانستان دیگر خبری نیست. 

سیسات کلیدی افغانستان نیز با شروطی همراه است که از توان اقتصاد کشورما باال بازگشت به تأ
است. روسیه از دست ودلبازی های گذشته اش نسبت به افغانستان حاال هیچ چیزی نقد دردست 

با آن که  ندارد ویاری های اقتصادی را به سرازیری دالرهای امریکا مشروط کرده است.
ح امروزی حاکم نیست، با آن هم سرزمین افغانستان به صحنۀ درمیدان جنگ دیروزی، صل

 شکارفرصت های اقتصاد جنگی مبدل شده است که می تواند اشتهای روسیه را فرونشاند.
وثمرۀ  کردهکابلوک بخش اعظم اوقات خود را درکابل به نظارت ازجریان های روزمره سپری 

رجه درمسکو منتقل می کند. گمنامی وکم مطالعات دپلوماتیک واطالعاتی خود را به وزرات خا
ابتکاری کابلوف تصادفی نیست. دراصول، پالیسی روسیۀ امروزی نسبت به وقایع جاری 

افغانستان برموقف انتظار، مطالعه درماهیت تعامالت منطقه وجهان وشکار فرصت های الزم 
ۀ چرب دردست طعم برای سرمایه گذاری هایی است که کمتر به دهان رسانه ها داده شود.



امریکا وغرب است و روسیه با گرگ امریکایی درکوهستانات افغانستان سفرۀ دوستی پهن کرده 
  را نیز درآستین نگهداشته است.« تبر»ولی 

کابلوف را « روس ها»ترس وسوء ظن نسبت به ایجاد ویا بازسازی خشونت ها وبدبینی ها علیه 
رفعال جلوه گر شود. با این اوصاف، اکنون برآن داشته است که حتی االمکان به صورت غی

کم کم « تعیین کننده»سرعت حوادثه به گونه ای است که روسیه باردیگر به محور بازیگران 
وارد می شود. وی تالش دارد تا سرپرستی سرمایه گذاری بزرگ انتقال انرژی از آسیای میانه 

تفاهم درسطوح خاص با امریکا این به پاکستان وهند را عهده دار شود. نزدیکی با پاکستان و 
 فرصت را مساعده کرده است. 

حکومت کابل که درتونل انزوا وبن بس گیرمانده، به نوبۀ خود تالش دارد ازهرتحرک روسیه به 
سوی افغانستان استقبال کند تا درتقابل رو به افزایش با غرب، روی بازوی روس ها اتکا کند. 

دربدل تعویض حکومت کنونی به یک حکومت طرفدارامریکا  روسیه امتیازات خود را ازامریکا
خواهد گرفت؛ لیکن تقاضا های خود را درامور معاون وسرمایه گذاری بیش از پیش افزایش داده 

 است. 
روسیه برخالف روایت رسانه ها، ازرشد افراط گرایی درافغانستان هراسان نیست؛ برعکس 

به تثبیت قدرت روسیه درآسیای میانه کنونی کمک  دودبرخاسته ازامواج افراط گرایی، تا حدی
می کند وبازار فروش اسلحه روسی به کشورهای منطقه نیز گرم تر می شود. هرچه ترس خیالی 
از طالبان به سوی آسیای میانه صادر می شود، اتکای مجدد سرزمین های متمرد آسیای میانه به 

 بازیگرسنتی مانند روسیه افزون تر می شود.
بازی با فرصت های پیش آمده « به رهبری افغان ها» ضمیرکابلوف از مذاکرات صلح  حمایت

می تواند حساب شود. مقامات روس بی زحمت درک می کنند که تیم کابل نمی تواند بدون مبارزه 
برای ایجاد یک حاکمیت سالم وعاری از فساد وبدون تفاهم با امریکا نمی تواند به تنهایی تأمین 

ع روسیه درافغانستان باشد. ضمیرکابلوف به ارگ رفته بود تا نبض رئیس جمهور کنندۀ مناف
 کرزی را میزان کند.
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 ت.ملتی که تاریخ را نداند محکوم به تکرار تاریخ اس

 است.« مجاهدین»ریز، درصدد بازسازی رؤیا های گریختۀ از موقعیت خفا وگحکمتیار  

گلبدین حکمتیار به این نتیجه رسیده است که پس ازاستاد ربانی، فضای باز برای رهبری 
« اتحاد مجاهدین»توسط وی بیش از هرزمان دیگر مساعده شده است. وی بازهم از « مجاهدین»

« مجاهدین»ی گریخته وبازنگشته است. سخن گفته است؛ چیزی که درتاریخ مجاهدین، یک رؤیا
چند پارچه، سرخورده از تجارب ده سال حکومت پس ازطالبان وبیرون شده از دایرۀ معامالت 

بین المللی، به دربحران الینحل رهبری به سرمی برند وبه رهبری شدن ضرورت دارند. 
وچه درخارج  حکمتیار درک کرده است که سران سیاسی ونظامی مجاهدین، چه دردرون دولت

 سیاسی قرارگرفته ومعروض به خطرات جدید گشته اند.  -ازآن، دریک تنگنای تاریخی
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سران اسالم آباد نیست که حناربانی « جهادگرایی»آیا این موضع گیری، تکرارفراخوان و
درسطح دپلوماتیک وگلبدین حکمتیار با احیای شعارهای ناکام وویرانگرگذشته، به گوش گروه 

 وتیم درحال احتضارقدرت درکابل، احادیث منسوخ می خوانند؟های جهادی 

وزیرخارجۀ پاکستان، دریک چرخش عجیب، گفت که کابل محور حل بحران منطقه است و به 
و حتی با احمدولی مسعود )به « ضد پاکستان»طرزی غیرقابل پیش بینی، با سران شناخته شدۀ 

تصریح کرد که وی حاضر است طورنمادین( به مذاکره ومشورت نشست. حنا ربانی 
دوریک محور بسیج کند. به این ترتیب، هستۀ جدید القاعدۀ « شبکۀ حقانی»را با « مجاهدین»

 متولد می شود.« بازی بزرگ»غیرعربی تحت سرپرستی پاکستان در –منطقه یی 

اتحاد مجدد گروه های مجاهدین، طالبان وشبکۀ حقانی جمع تیم قدرت درکابل، به سرپرستی 
لوماتیک پاکستان، پیام جدید خانم حنا بود. تشکیل چنین اجماعی برای پاکستان ضروری است دپ

وآینده هرچه پیش آید، تاوانش را دیگران خواهند پرداخت. سه ساعت قبل از رسیدن حنا ربانی به 
 کابل، گزارش سری وتحریک آمیز سازمان ناتو علیه پاکستان مبنی برحمایت قایم ودایم اسالم آباد
از طالبان منتشر شد. کمی بعد ترنکتۀ به ظاهررسانه یی از زبان وزیردفاع امریکا بیان شد بدین 

 شرح:

دولت آمریکا می خواهد همه متحدان ناتو در افغانستان به استراتژی تعیین شده در اجالس »
تی به احترام" بگذارند. آن پیمان خواستار انتقال مسئولیت های امنی" ۰۲۰۲لیسبون در نوامبر 
 «.می شود ۰۲۰۲افغان ها تا پایان 

امریکا می خواهد میدان بدون دفاع را هرچه زودتر برای نیروهای نامنسجم وضعیف افغان که 
دولت کابل روی آن خیلی حساب می کند، خالی بگذارد تا همزمان با صدای خروج، بحران 

ق است که فعال شاید تیم کابل امنیتی تا مرز سقوط حکومت باال برود. این خود مانوری بسیارعمی
آن را احساس نکند؛ اما باید منتظرش باشد. آنان ازهمین حاال از سقوط دولت هشدارمی دهند. 

 شود.« میدان شغالی»طالبان نیز عقب در، منتظراند تا 

، حاصل تلقین انتخاباتی نیکوال سرکوزی برای آقای 1,28موضوع خروج قوت ها تا پایان سال 
یس جمهورافغانستان هم بنا به عادت شتاب زده گی ازآن استقبال کرد تا طبق کرزی بود. رئ

محاسبۀ تیم قدرت، امریکا را زیرفشار یک فیصلۀ انجام شده قرار دهد.  بی تردید منابع ناتو از 
اقدامات التهابی تیم کابل بسیارخشمگین اند؛ پس تصادفی نیست که امریکا هرچه زود تر، 

 عنوان فرصتی برای ایجاد فشارباالی خود تیم کابل بهره می جوید.ازفشارهای کرزی، به 

این حوادث زنجیره یی بخشی ازیک جنگ تمام عیاراطالعاتی ودپلوماتیک درسطح داخلی 
 میالدی شدت کسب کرده است. 1,21ومنطقه یی است که ازاوایل سال 

مهارکردن یا هدف، آمأموریت جدید پاکستان به طور خاموش از امریکا مجوز نگرفته است؟ 
 وبه هرسو چنگ می اندازند؟گروه های مجاهدین ودولت نیست که از مذاکرات قطربیمناک شده 



احتمااًل مأموریت پاکستان این است که نگذارد که گروه های مجاهدین، به صف دشمن امریکا ) 
بال یا چوب ایران( ملحق شوند وایران ازآنان دردرگیری های قریب الوقوع ازآن ها به حیث سپر

 سوخت استفاده کند.

محور مقاومت آسیایی علیه امریکا به رهبری پاکستان با تردید های عمیقی می تواند همراه باشد. 
این چرخه، بدون مجوز امریکا بعید است به حرکت درآمده باشد. وزیرخارجه پاکستان به 

  درمنطقه ازکابل می گذرد.راه ثبات اصطالح به کاله ارگ نشینان سرخوردۀ کابل پر زد و گفت: 

 این پیام بدین علت دلخوش کننده نیست که نکتۀ نوی درآن نیست. 

پاکستان با داشتن حربۀ سه نوع طالب، پاکستانی، افغانی، و ترکستانی با دادن وزنۀ سیاسی به 
 کابل، رهبری گفتمان دپلوماتیک را در دست خود می گیرد. 

هدیدهای جنگی تنظیم ها علیه پاکستان رنگ باخت وشعارها پیگیری ترور استاد ربانی دفن شد. ت
به گوش نمی رسد. وضع مصداق این حقیقت است که درسیاست، « مقاومتی ها»دیگراز زبان 

حیثیتی وذاتی شده « مقاومت با پاکستان»دوست دایم ودشمن دایم وجود ندارد. اما ماهیت تضاد 
چرخش تبلیغاتی پاکستان الزامًا به مفهوم است وصرفًا درکسوت سیاست بازی ها نمی گنجد. 

نمی تواند باشد.  اصول نظری « مجاهدین»تغییرماهیت استراتیژی پاکستان علیه افغانستان و
 اپوزیسیون درگرو حوادث دراماتیک جدید است که پاکستان می خواهد آن را هدایت کند. 

ن مشارکت برای آوردن صلح حاال که دولت کابل درحال از پا افتادن است، پاکستان به میدا
؛ اما درین منازعۀ بین نقش پاکستان درجنگ وصلح تعیین کننده استدرکشور پا گذاشته است. 

المللی صرفًا یکی از طرف های دعواست. منازعۀ افغانستان معجونی از تضاد های داخلی، 
منافع بومی  فقط به اندازۀ« بین االفغانی»منطقه یی وجهانی است و تکیه برشعار حل مسأله 

 درمنطقه حایز اهمیت است.
را خیلی دشوارکرده « اپوزیسیون»وضع موجود وسوسه هایی دارد که تصمیم گیری دردولت و

است. آنچه برای سیاسیون افغان می توان گفت این است که بدون تفاهم با جامعۀ بین المللی، 
 هرگونه محاسبه با شکست رو به روخواهد شد.
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وقتی  وقتی خواستم ستایش کنم، گفتند خرافات است. وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را بستند.

وقتی خواستم  ریستن، گفتند دروغ است.وقتی خواستم گ خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است.

 )دکترعلی شریعتی( .خواهم پیاده شوم دنیا را نگه دارید، می خندیدن، گفتند دیوانه است.

 

وضع زندگی ما چونان است که استاد شریعتی درباال شمه یی ازآن را درگفتارگهربارخویش 

اران اتهامات چه کسی پیش بینی می توانست که طالب که ازهرسو ب وصف کرده است.

برسرش می بارید، درنقش طرف اصلی منازعۀ امریکا با مقامات « متحدالقاعده»، «تروریستی»

را هم به حساب نیاورد. « دشمنان»و« حریفان»کاخ سفید درمیز مذاکره بنشیند وهیچ کسی از
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صاحبان خنجروتیغ، که آدم ها را مثل گوسفند ها حالل کرده ودرتصاویردهشت را تکثیرمی 

 دند، اکنون نزد دولت وخارجی ها به مرجع رجوع بدل شده اند! کر

 

حیات، ممکن خواهد بود؟ هردوجبهه طالب ومجاهد دریک کشتی  سفر حال سوال این است که

 حذف خواهند شد یا هردو به نفع جریان های لیبرالیزه شده، پوست خواهند انداخت؟

شاهین به زبان انگلیسی راحت صحبت سه نفرطالب، شهاب الدین دالور، سیدطیب آغا وسهیل 

به دستگاه حاکم هشدار همان خطری که صاحب نظران وروشنفکران همیشه دربارۀ آن  می کنند.

نظریۀ منتقدان حکومت پیوسته به این  ؛ ازفیض جهال سیاسی به تحقق پیوسته است.داده بودند

ده درکنفرانس بن احترام نکته تکیه می کرد که حکومت کنونی باید به قانون وضوابط تعهده ش

جبهه »بگذارد؛ فساد ساالری دولتی را خاتمه دهد؛ به نیازهای مردم تمکین کند و با روش های 

 یی گذشته که براصول  تعریف ناشدۀ غارت وچپاول بی پرسان متکی بود، وداع کند. « 

برمردم  نکتۀ اساسی تر این بود که تیم های جهادی وغیرجهادی که به وسیلۀ امریکا وغرب

تحمیل شدند، باید با درک موقعیت حساس پس از سقوط طالبان، رفتار وکردار خود را برمحور 

. اما درعمل، آن چه دیده شد، می کردندمنافع افغانستان وهمسویی با سیاست بین المللی تنظیم 

های عامیانه درسیاست و باندبازی های گروهی درمخالفت عامیان با « فرد گرایی»ادامه 

 والت منطقه یی وجهانی بود. تح

پاکستان وطالبان ازآغاز ماجرا به امریکا وغرب توصیه می کردند که به سوی واقعیتی زنده، 

وهمچنان رهبران طالبان  گلمؤثر و کلیدی ) طالبان( دور بخورند. جنرال مشرف و جنرال حمید

ر بودند. اینک کاروان پاکستان، به طورسیستماتیک خواستار معامله ومذاکرۀ امریکا با مالعم

 تحوالت به همان نقطه یی رسیده است که طالبان وپاکستان درانتظارش آن بودند.

 اکنون هیچ چیزی به عقب برنمی گردد. 

اشتباه درسیاست به دشواری قابل جبیره است و اشتباهات سریالی به یک فاجعۀ سیاسی و نظامی 

فشرده « قدرت»قۀ خود را به دور کرزی وکه حل« مجاهدین»می تواند منتهی شود. گروه های 

ازیک  باهم بافت بخورد، مذاکرات سیاسی طالبان وغرب هرچهتر کرده اند، احساس می کنند که 

به طوراستثنایی، « رهبران»نظر، بازنده شدن وکنارزده شدن آن هاست. حدس وبرداشت 

ه به گذشته، حال وروحیه یی درهمین زمینه می تواند تا میزان زیادی واقعی باشد. طالبان با توج

مشارکت نمی کنند. « قدرت»که از خود تبارز داده اند، هرگز با قدرت مندان کنونی دریک قفس 

از مذاکرۀ اختصاصی امریکا وغرب با طالبان چه « نهایی»پس پرسش مطرح می شود که هدف 

 می تواند باشد؟

جواب روشن تر پیدا کرد. امریکا درین مقطع نسبت به هرزمان دیگر می توان به این پرسش ها 

وغرب همان طوری اخیرًا وزیردفاع امریکا درکابل اظهار کرد، درصدد ایجاد یک حاکمیت 

در افغانستان است. قطعًا برای تیم کنونی، جایگزینی تدارک  1,22پس از سال « اداره کننده»

وره های جنگ، به شدت دیده می شود. غربی ها از مارشال فهیم وآقای خلیلی ودیگر نماد های د



بیزار اند. هشدارهایی که سه سال پیش درین باره به کرزی داده شده بود، عواقب خود را درحال 

 نشان دادن هستند. 

 

 

 

 

 

 مجموعۀ دوم
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 یی.« صیغه»گرم ازدواج هزارتومان مساوی بیست ویک افغانی؛ بازار 

و حاضریم  .گرسنه هم نداریمما مشکل اقتصادی نداریمگفت: رئیس جمهور ایران احمدی نژاد 
 دنیا را مدیریت کنیم!

نین، بردینامیزم حیات انسانی نیست؛ دهن کجی اسفناک یک نظام آهتنها این نوع گفتار، 
 فروریزی آواربالهت عظیم بریکی ازگهواره های تمدن درخشان قدیم است.

اقتصادی یک باره یاغی شده وچنان  بعد ازتحریم بانک مرکزی ایران، غول کرخت بحران
سربرداشته است که حاال ازفلج شدن ناگهانی سیستم مالی ایران سخن می رود. کنترول امور 

پلیسی برگردش اقتصاد تحمیل شده اما نتیجه اش این است که هزار تومان ایران معادل به بیست 
 افغانی واحد پول افغانستان معادل شده است!

به شدت درحال افزایش « صیغه»دالر وسکۀ طالیی درایران، ازدواج به رسم با گران شدن بهای 
است وگزارش شده که دختران وزنان که به ازدواج صیغه یی اقدام می کنند، مهریۀ خود را 

ریسک های درهم شکننده، انتخاب می کنند وسکه هم روز تا روز ارزش پیدا می کند. « سکه»
دیگری نیز ممکن است در راه تاده و جهش های تکان دهنده یی دیگراز پردۀ اما واگرها برون اف

اقتصاد دانان می گویند که افزایش سرسام آور نرخ طال ودالر مردم را عماًل به میدان  باشد.
سروکله زدن با دالر وارد کرده وترس از بی ارزش ترشدن تومان، به شدت گسترش یافته است. 

افغانستان درماه های آخرحکومت دکترنجیب اهلل را به این وضع، اوضاع دادوستد دربازارهای 
 یاد می آورد که به سرنگونی حکومت انجامید. 

خطرات ناشی ازتنش با قدرت های غربی، شکاف میان ثروتمندان ونادارهای زیرخط فقر، 
 خطراتی اند که حاکمیت الیگارشی سپاه را هدف گرفته است.

، این است: ایران، ویران می شود!گرمازموقعیت یک ناظربیرونی می نآن چه من   
 
 
 

 ساعت هشت -شامگاه

 



که خود را  ترکمنستان؛ «ترکمن باشی» رونوشتقذافی معدوم و بدعاقبت، چیزی بود معمر 
کمی هم مزخزف ترازاو.  می پنداشت وکیف می کرد؛ت آویخته ازجانب خدا برسرخلق سرنوش

آکنده ازیک « کف دست»ی نوشت به اندازۀ کتابخود باوری قدرتمدارها خنده آور است. قذافی 
 ست عقل باخته. اما خودش می گوید:رشته الطائالت یک نارسی

بشریت است. کتاب سبز راهنمای مسیر بشریت به سوی  ۀبدون شک! کتاب سبز محصول مبارز
 .استقالل است. کتاب سبز انجیل است؛ یک انجیل جدید. انجیل دوران معاصر؛ دوران مردم

 
محافظه »فکرمی کنم ده نفر محورقدرت درکابل می اندیشم وگزارش ها را می بینم،وقتی به 

حس می کنم که ده  به یک قذافی تبدیل شده ویک سخن به گوش رئیس جمهورمی خوانند.« کار
ترکمن باشی وقذافی اند. کوری شان به )نیازوف( تصمیم گیراصلی درواقع ده پارچۀ جدا شده از 

 صل ازتصامیم شان را ناچیزمی انگارند.حدیست که تهدیدهای حا

 
زودهنگام تأمین امنیت از ناتو، مسئولیت خطرات را چه کسی برعهده می « مسئولیت»با گرفتن 

را وارد میدان می کنند؟ « مجاهدین»آیا شبه نظامیان تیم حاکم شتاب زده پیش می رود.گیرد؟ 
 «مجاهدین دربرابرطالب؟»بازهم 

 
ابطۀ التهابی بین کابل وواشنگتن، می تواند ایجاد گرحوادثی غیرقابل گزارش ها حاکی اند که ر

پیش بینی امنیتی درسراسر کشور شود. رویکرد شتاب زدۀ تیم حاکم به هدف تحویل گیری 
عملیات »های امنیتی از ناتو به نیروهای ارتش ملی واصرار مداوم برای قطع « مسئولیت»

رق وجنوب، مشخصًا یک فشارسیاسی باالی قدرت از سوی نیروهای ناتو درمناطق ش« شبانه
 های غربی است. 

تحویل گیری مسئولیت امنیتی موازی با افزایش تهدید های طالبان، عالوه برآن که یک اقدام پیش 
هنگام تلقی می شود، دربهترین حالت می تواند به بن بست امنیتی یا ایجاد زمینه برای رخنه های 

های داخلی منجر شود. ارتش نوپا که کاماًل وابسته به هزینه های امنیتی درصفوف شکنندۀ نیرو
خارجی است، بدون رضایت منابع تمویل کننده، هرگزنمی تواند مأموریت خود را طوری تنظیم 
کند که سبب استحکام قدرت تیم حاکم شده وبه بقای آن خدمت کند. تیم حاکم نباید با این محاسبۀ 

ارزش ها ودست آوردهای ده ساله بازی کند.  غلط ، با سرنوشت خود وسرنوشت  
تیم حاکم اطالعات واقعی ازمحالت را از مردم پنهان می کند. تمامی مسئوالن دولتی ومردم 

ناتو قطع شود، رخنۀ  -تاییدمی کنند که اگر عملیات وردگیری های شبانه از سوی نیروهای افغان
ممکن، همه چیز را از هم خواهد پاشید. گستردۀ طالبان براداره های دولت به زودترین فرصت 

افزون برآن، با قطع عملیات شبانه تلفات نیروهای خارجی گسترش یافته وتروروالی ها، قوماندان 
های امنیه، بزرگان محلی وآنانی که تفکرات عقب گرایانه وارتجاعی طالبی درتضاد قرار دارند، 

 به شکل یک مأموریت روزمره درمی آید. 
با شروع مذاکرات طالبان وامریکا به نظرمی رسد که نیروهای امریکایی وناتو حاال  با این حال،

میل دارند مسئولیت های امنیتی را زودتر به نیروهای ارتش ملی وپلیس افغان واگذارکنند. تا 
طالبان زود تر بتوانند گلیم حاکمیت دولتی را درمناطقی که روند انتقال درآن عملی شده، جمع 

نان ممکن است با پیشرفت درپروسۀ مذاکرات امریکا با طالبان، قطع عملیات شبانه که کنند. همچ
دولت افغانستان این چنین روی آن پافشاری دارد، ازسوی امریکا به عنوان اطاعت ازدستور 
حکومت کابل مورد قبول قرارگیرد. درآن صورت، والی ها همه به کابل فراری خواهند شد 



درپاسگاه های جنگی محصورخواهد ماند. به این ترتیب، آیا حکومت وقوماندان های امنیه 
 ناخواسته شرایط مساعدی را برای سقوط خویش فراهم می کند؟

این هم دوراز امکان نیست که خارجی ها نخواهند گذاشت که فروپاشی اداره به این گونه اتفاق 
ییرمی دهد و یا آن که بیفتد. یا ارتش ملی درحوادث بعدی، موضع خود را علیه حکومت تغ

امریکا وناتو مدیریت جنگ وصلح را طوری عیار خواهند کرد که هم پروسۀ مفاهمه با طالب با 
شکست مواجه نشود، هم ارتش ملی فرونپاشد وهم تیم حاکم بدون فروپاشی اداره وتقسیم ارتش به 

 اقطاب قومی وگروهی، جای خود را به یک ادارۀ جدید خالی کند.
بی تردید این مسایل را پیش بینی کرده اند. اما به جای « محافظه کار»ورهبران  سران حکومت

آن که درفعالیت های درونی خویش اصالحات بیاورد، می خواهد به حضورونظارت خارجی ها 
به حیث مزاحمان خاتمه بخشد. خارجی ها نسبت به تالش های حکومت برای باقی ماندن 

ی کنند واپوزیسیون سیاسی واحزاب نیز با خیاالت تیم حاکم مخالفت م 1,22درقدرت پس ازسال 
 کاماًل درتقابل قرار دارند.
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امروزخیلی دلتنگم. ذهنم مشغول چیزی برای شفاف گری یک سوژه است. امیل را بازکردم. 

 موسی فرکیش ازهالند نوشته است:
 ماموِن عزیز سالم و سالمتی

ای تلِخ هجرت را با طراوِت خوشبینی همیشگی ات همسفر ساخته باشی. امیدوارم که ثانیه ه
های زیبایت را در آن مکان تاریخی دیدم، زیبا بود و ترا سخت به اندیشه انداخته بود...من  عکس

کنم. برادرم تصمیم گرفته که دکانداری  های زمستانی ام را روی اجاِق دویدن گرم می اینجا نفس
روم تاریکی است  ت مصروِف سر وسامان دادِن آنجا هستم. کار که میسخ  کند و حاال منهم

شاهراه ها مثل گور تاریکند و آدم را گاهی بفکر  –گردم باز همان تاریکی و شب  وقتی بر می
میاندازد که شاید این زندگی هم گوریست که آدمی در تالشی متداوم، سعی دارد که که دریابد که 

های زمستانی شد؛  تر است! فکر کنم که نوشته ام هم مثل شببکدام بغل اگر بخوابد، به
 ...«نمیخواستم اما

آنانی که برای رسیدن به هالند، چه بلیاتی که به جان می  عجبا که آدمی درهیچ جایی آرام نگیرد!
به راستی که انسان به  خرند؛ وآنانی که درهالند نفس می کشند، برگۀ قناعت دردست ندارند.

 نیست. قرآن می فرماید:خیرخود واقف 

بسا چیزى را ناخوش داشته باشید كه آن به سود شماست و بسا چیزى را دوست داشته باشید كه به 

 ۶۱۲دانید. بقره آیه  داند و شما نمى زیان شماست، و خدا مى

زمستان دهلی استخوان وجود آدم را هدف می گیرد. هرچه می خوابم، ملول ترمی  -ساعت سه
 ش بروم.شوم. باید ورز
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مي نشیند.  بسیار بزرگ و نیرومند است، بسیار نیرومندتر از فیلبان كوچكي كه روي گردنش فیل

 . اندیشد ارباب و آقاي فیل شده است با این همه فیلبان مي تواند بیندیشد و چون بهتر از فیل مي
 ) جواهرلعل نهرو(                                                                                       

 

 

 شیروار می غرند!زره کاغذی دربر کرده اند؛ ولی 
 
 

 روی سخن درین اجمال، نسلی است که بر زمینۀ نقد و نفی، قد کشیده است.
 

تحلیلی نظری از کسی این جسارت را دارد که « اپوزیسیون»جماعت ازسوال این است: آیا 
 ارنامه های خویش به مردم ارایه کنند؟ک

رساخته و کابل مضطرب نیست. محافظه کاران خانه های شان را مثل پادگان های تدافعی، سنگ
 وهی ازمردم می خواهند به یاری شان بشتابند. عقب آن پناه گرفته اند

آنانی  پیام وضع موجود آن است که چراغ سرخ خطر دردرون پادگان های به ظاهرآسیب ناپذیر
روشن شده است. عقوبتی درحال نزدیک  که برد پرواز فکری شان از مغز تا به جیب شان است،

 شدن است.

، رهبران «تنظیم ها»وضع به گونه یی تحول یافته است که مردم نسبت به دفاع از رهبران 
ند. جنگی ومافیای اقتصادی جا خوش کرده درالیه های مختلف دولت وحکومت، عمیقًا بی عالقه ا

های آزموده شده، فرومرده است. امید برای « نخبه»انگیزه های اجتماعی برای رفتن به دنبال 
تغییردرنفس ودیدگاه محافظه کاران مساوی با صفر است. آن ها  اگراقیانوس های متاع دنیا را 

ساد، درکام خویش فروکشند، بازهم تشنه اند؛ بی انگیزه اند؛ اما برای دفاع ازجایگاه اشرافیت ف
 ازمردم انگیزه می جویند. به آخرخط رسیده اند.

این احساس قوت گرفته است که نیروهایی که به آفت سیاسی واقتصادی برای مردم مبدل شده  
 اند، زیرچرخ حوادث پیش رو، خمیرمی شوند.

انزوا وتنگنای اطالعاتی سیاسیون دولتی وشبه دولتی، فقط سایۀ بغل کشی طالب وامریکا را 
مجسم می کنند واز پس ماجرا بی خبرمانده اند. از آن چه دراتاق های تماس درقطرمی درنظر

 گذرد، اعصاب آن ها را خرد کرده و توان شان را به تحلیل برده است.

حکایتی می آورم برای فهم پس چهرۀ محافظه کاران که ازپس حصارهای پادگان های خویش 
 ه : خطردرپیش است!درکابل، باردیگرمردم را مخاطب ساخته اند ک

حال آن که خود وافراد آویخته به ایشان، درده سال تمام، اعتماد مردم نسبت به آینده را کشته اند 
 خطرآفرین شده اند.« نخبه ها»واین مردم اند که برجان 



فکرمی کنم روایتی درباب افالطون نقل شده که باری، یکی ازشاگردان دانشمند با استاد ازدر  
مد وتمرد ظاهرساخت. بنا شد یکی ازآن دو، حریفش را از میدان به درکرده وخلعت رقابت پیش آ

 استادی از آن خود کند. چه گونه؟

قرارشد هردوبالنوبه، جام زهری مرگ آور تهیه بدارند وبه خورد یکدیگردهند تا ابهت کاردانی 
به فیض علم  هریک آشکار گردد.  افالطون خضوع پیشه کرد ونوبت نخست به شاگرد بداد تا

وتجربه، خورش زهری به استاد آماده کند. داروسازجوان ازهرجنس گیاه ودارو، معجونی 
بساخت ودر جام ریخت وبه استاد پیشکش کرد. استاد جلو نگاه ناظران، جام را تا ته سرکشید 

 ودم نزد ورنگ ازصورتش نپرید. آه درسینه ها باال آمد وخطربه جان شاگرد فتاد.

افالطون مهیا آمد، کارگۀ ساختن نوشداروی مرگ به اتاقی درجوار خوابگاه  چون فرصت به
شاگرد، منتقل کرد وازسرشام دستۀ هاون باال می آمد وبرتۀ هاون فروکوفته می شد. ساعات 

 شب، برقلب مضطرب شاگرد معاند پیشه، هول می ریخت. ازخویش سوال می کرد:

 رست می کند؟این چیست که افالطون ازآن مایع مرگ مسلم د

صدای ضربت از دستۀ هاون چنان درساعات شب پرهراس به گوش می رسید که آسایش ازروح 
شاگرد زنده بیدار، بگریخته بود.  چون بامداد گل کرد، افالطون بی خستگی وخاموش، ماده هایی 

د درهاون می کوفت ودرهم می آمیخت. داوران گرد آمدند تا فهم کنند که استاد چه گونه از گر
 گیاهانی که خود می شناسد نه دیگران، جامی پرشرنگ لبریزخواهد کرد.

سرانجام چون خورشید ازمشرق به آن مکان گردن کشید، جام انباشته ازمعجون افالطون آمادۀ 
شرب بود. شاگرد با روح ملول وتن بی رمق جام ازدست استاد برگرفت وآن را به یقین مرگ بی 

برزمین فتاد وجان به حق تحویل داد. شاهدان دست ودامن استاد  گریز، سرکشید و جا درجا نقش
چسپیدندکه ای استاد؛ این چه معجون سیاهی بودکه فرزانۀ جوان را بی درنگ به دیارباقی گسیل 

کرد. افالطون باقی ماندۀ معجون مرگ را درجام کرد وخودش جرعه یی ازآن درکام ریخت 
 وازدیگران خواست، ازآن چاشنی کنند. 

 ون حاشا کردند، افالطون مشت اسرارباز کرد وگفت:چ

 جامی که براو دادم، لبریزاز شهد خالص بی پیرایه بود نه زهری که مرگ می آورد!

کابوس مرگ آن شاگرد نوپای سرکش، به جان آنانی افتاده است که مردم را خوارشمردند وعزت 
ی لفظی وفاقد طرح نجات برای ها« ائتالف»وحقوق و آسایش آنان را درگروخویش نگهداشتند. 

خلق، نشانی از سیطرۀ آشفته حالی بریک گروه کوچک است که چانس ها برباد داده وحاال 
 «درون رنگ رخساره خبر دهد از سر»ازتاریخ ومردم جواب رد می گیرند. 

اما هنوزهم نوبت نمی دهند لشکرهای برومند جوان را که بوی خطر، بهتراز شامۀ غرقه 
نان می فهمند و برنیازهای دوران خویش از روی نیازطبیعی و سالمت نفس وقوف درمعافیت آ

 دارند.



محافظه کاران که خود، راه های تماس با مردم را بسته وخانه های شان را به پادگان های 
غیرقابل نفوذ بدل کرده اند، ازنسلی بی گناه وتازه سربرکشیده درمتن زندگی، قربانی طلب می 

 بدعت های خویش، بیافزایند. طالب لجوج را از کدام آدرس به میدان می طلبند؟کنند تا برعمر

که ازاول ماجرا، درنقش معماران « تنظیم ها»چون سایۀ بحران فراخترشده است، اهل وبیت 
وشریکان نظام فاسد ولق شده، روی صحنه بودند، اکنون از خارج حصار قدرت به جان یاران 

را آماج رگبار مالمتی قرارمی دهند. حال آن که دولت، خود « دولت»خویش افتاده اند و پیوسته 
مظهر بیماری العالج سیاسی ومدیریتی است و درپاسخ گویی به مقتضای تاریخ، دست خالی 

 تروعاجز ترازآنان به سوی حوادث خیره مانده است.

الی کنند؛ بحث اساسی درین مقطع آن است که این حلقات، جای خود را به جریان های تازه خ
جریان هایی که دیریا زود آن ها را ازمیدان بدرخواهد کرد. تحرک عمومی ازنظرسیاسی 

واجتماعی، ازیک تحول وگذار حکایه دارد. محافظه کاران درموقعیتی پرتاب شده اند که دیگربه 
ساده ترین سوال زندگی نمی توانند پاسخ دهند. فضا ورخنه برای طیف های مدنی، دانشگاهی 

 وکراتیک فراهم آمده است.ودم

 
 
 

  دلوودوم بیست  نیمه شب
 

.برای خود وبرای شما، برای همه دنیا، بهانه می تراشم تا زنده بمانم  

 

باال، معرف اهداف حزب اسالمی است. بدنه های باقی ماندۀ آن ها عالقه مند بخت آزمایی عبارت 

ورنه، برای ساختن یک بهانۀ دیگر، قانون قمارهمین است. اگر چسبید  ازخاک برمی خیزی  اند. 

« مکتب توحید»خدا بیامرز مولوی واال جان وثیق درمسجد خودت را از میز قمارحاشیه می کشی. 

 قصه می کرد:

وقتی بعد ازکودتای داوود خان همراه رهبران ازجمله انجنیرحکمتیار ومولوی نبی به پشاورآمدیم، 

محمود وزیراعالی صوبه سرحد بود. وی بعد  روزگاربدی داشتیم. درآن زمان موالنان مفتی

ازمدتی، توانست از حکومت پاکستان مبلغ هفتاد هزارکلدار بگیرد ودراختیار ما قرار دهد. همین 

که هفتاد هزارکلدار را آورد به مولوی نبی تسلیم کرد، فوری بین گلبدین ومولوی نبی باالی پول 

 کمکی مفتی محمود جنگ ودرگیری روی داد. 

م وثیق ازنقل این خاطره چنین نتیجه می گرفت:مرحو  

ازهمان زمان گوشم زنگ زد که تا وقتی ازین پول ها برسد، آینده ما وآیندۀ افغانستان خراب می 

 شود!

وثیق ازجنگ مولوی نبی وحکمتیار به نام اولین جنگ تنظیم ها یاد می کرد. حاال وقتی به تحلیل 

مولوی وثیق را به یاد می آورم و دربیداری کابوس پیش حوادث می پردازم، بی اختیار روایات 

عجیب است ...چشمانم پهن می شود.   

برای حزب اسالمی که درظرف سی سال با هیچ گروهی تفاهم پایدار وسازش سازنده به نفع 

گواهی می دهند، باال « تنظیم ها»افغانستان نداشته است، اکنون که همه چیز بربحران بی درمان 



شۀ خیمۀ حکومت برای یافتن جایی در جرگۀ معامله، دست آورد دندان بگیری حساب زدن یک گو

 نمی شود.  

مردم ازچندوچون حکومت به رهبری حزب اسالمی از سال های جهاد درپشاور تجاربی فراموش 

ناشدنی وترسناک دارند. تسلط حزب اسالمی درپاکستان که یکه تازهرچه اراده می کرد، انجام می 

حکومت طالبان که بعد ها درافغانستان پیاده شد، ازنظرشکل ومضمون، تفاوت چندانی داد، با 

نداشت. آن چه طالب درکابل ودیگرشهرها برمردم تحمیل می کرد، حزب اسالمی درکمپ های 

 مهاجران نگونبخت درپشاور عملی می کرد. 

وری های خیالی مدل تفاوت این بود که طالب ازمدرسه بیرون زده بود و حزب اسالمی ازمتن تئ

به طورناقص زاده شد وهرآن چه انجام داد، با هرچیزدیگری شباهت داشت « اسالم سیاسی»مفقود 

جز با جنبش اخوان المسلمین خاورمیانه. وجه مشترک حزب اسالمی با طالبان، ایجاد وحشت 

ن تالش برای آ« حکومت قرآن» ودومی تحت نام « امارت اسالمی»آهنین است که یکی تحت نام 

 می کنند.

حزب اسالمی ازبرکت رهبری حکمتیار، درنخستین سال سقوط دولت دکترنجیب اهلل، با ایجاد 

 چترمرگ وغرش وخون، به پرتگاه کامل سقوط رفت.

نزدیکی گاه به گاه با حکومت وسرخود را درون خیمۀ مذاکرات داخل کردن، همراه با طرح 

ی علیه نیروهای خارجی، سبب نمی شود تا شعارهای کهنه وشاخ وشانه کشیدن های قدیم

باردیگرچانس ورود به مرکزقدرت به دست آید. حزب اسالمی بدون حکمتیارازسال ها به این سو 

صاحب جایگاه ومقام اند.« تنظیم های دشمن»دردولت ودیگر  

عالوه براین اوصاف، حزب اسالمی قدرتی چالش زا دراختیارندارد تا کاسۀ راستۀ نظام را چپه 

براوضاع مسلط اند وبعید است « تنظیم ها»کند. ازبخت بد، دشمنان حزب اسالمی ازجنس طالب و

 جای خود را تنگ کنند تا حزب اسالمی کنارشان جا خوش کند.

امتیاز حزب اسالمی داشتن پشتوانۀ پاکستان است که اخیرًا با امریکا وافغانستان اختالفاتی عمیق 

کلۀ هیأت های حزب اسالمی درکابل، ایجاد مترسک برای طالبان ترپیدا کرده است وپیدا شدن سرو

وتنظیم های دشمن پاکستان است. آقای کرزی ازمذاکرات قطردرحاشیه نگهداشته شده وبا قطعۀ 

حزب اسالمی به نوبۀ خود علیه طالب وامریکا مانورمی دهد.« سوخته»  

های کابل، به حساب مردم رسیده مردم ازهمه تنظیم ها خسته اند. حزب اسالمی که قباًل درجنگ 

 است وکدام قرضی باقی نمانده است.

حزب اسالمی درچالش آفرینی وکشمکش ازظرفیت ذاتی بسیارقوی برخوردار است  اما درمقام 

حکومت داری ونظام سازی، ازهمان بخت برگشته های تاریخ است که بهتراست همیشه به حیث 

هرگاه چندگامی درون حکومت می آید، حکومت  یک قوه فشاردرخارج ازحکومت باقی بماند.

 فرومی ریزد.
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 کسی که فقط به کمک چشم دیگران می بیند گول می خورد. مثل فرانسوی

احساس تنهایی می کنم. حس تنهایی جوهرهمۀ ماست. -هشت شب  
 

 هشدارسفیرایران به مارشال فهیم واستاد خلیلی
 

رسید: انال ... کابلالع تحلیلی ازکساعتی پیش این اط  

جنگ ایران وامریکا ازسوریه آغاز شده است وایران قصد دارد جبهۀ جدید ضد امریکایی را 
ازحوزۀ افغانستان وپاکستان بازکند. سفارت ایران درکابل برای اجرای پالن جدید، به یک 

 عملیاتی تبدیل شده است. -مرکزاضطراری
امنیتی وافراد نزدیک به دولت، سفیرایران درکابل دکترفداحسین مراجع  بربنیاد اطالعات از

مالکی اخیرًا دردیدارهای جداگانه با مارشال فهیم واستاد کریم خلیلی، تصریح کرده است که 
اوضاع دراطراف افغانستان روزتا روز به زیان حکومت افغانستان درحال انکشاف است. وی 

ادث پنهان را نه درلفاف ادبیات دپلوماتیک بلکه با لهجۀ یافته های استخبارات ایران دربارۀ حو
 آشکار به مقامات دولتی ابالغ کرده است.

مالقات های سفیرایران با مقامات عالیه نشان می دهد که وی درقالب بررسی همه جانبۀ اوضاع 
 ر کند.پیرامون افغانستان، سعی دارد مقامات کابل را به اقداماتی پیشدستانه علیه امریکا وادا

عنوان کرد وگفت که سفیرایران « بسیارمهم»جزئیات مذاکرات را  ،یک منبع نزدیک به مقامات
تالش دارد مارشال فهیم واستاد خلیلی را قانع کند که امریکا درصدد راه اندازی یک توطئه 

 وازقدرت برانداخته شوند. خطرناک علیه آن هاست و ممکن است روزی برسد که غافلگیر شوند
در دیدار ها، تحلیل اداره های اطالعاتی ایران از وضع افغانستان به مارشال رش می افزاید؛ گزا

فهیم ارایه شد؛ این تحلیل درواقع چیزی بیشتر از انتقال یک پیام هشدار سفیر ایران به مقاماتی 
 است که درفهرست ادارۀ اطالعات ایران، اسامی آنان این گونه قید شده است: 

 «وری اسالمی ایران درکشورافغانستانمتحدان جمه» 
ایرانی ها ظاهرًا وقت را مناسب تشخیص داده اند که با بهره گیری از انزوای حکومت کابل 
وباالگیری نگرانی ها ازروند مذاکره پرابهام درقطر، بیالنس موضع گیری حکومت افغانستان را 

منافع افغانستان بسیارخطرناک خواهد  به نفع ایران تغییر دهند. البته این مساله یی است که برای
 بود.

برخی حلقاتی ازداخل سفارت که با شماری از مقامات وسط پایه وغیرحکومتی رابطه دارند به 
سخن می گویند خارجی « دسایس»علیه  «مسلمان» طورآشکار از ضرورت اتحاد نیروهای

رابردست اندازی های خارجی، وتأمین اتحاد بین سه کشور منطقه، ایران، پاکستان وافغانستان درب
قلمداد می کنند. این افراد مدعی اند که مقامات ازجمله فهیم وخلیلی « جهان اسالم»را ضرورت 

با سیاست جمهوری اسالمی ایران همسویی نشان داده اند. این گونه آوازه سازی ها می تواند 
انداز بی اعتمادی میان  جزء محاسبات پیچیدۀ شبکه های اطالعاتی ایران درکابل باشد تا چشم

 ارکان حکومت ومتحدان بین المللی را بیش ازین تیره وتار جلوه دهند.
 شبکه های ایرانی از توافق با مارشال فهیم وخلیلی سخن می گویند؛ اما جزئیات نمی دهند. 

 
ی پیام رسانی سفیرایران به مقامات رهبری حکومت افغانستان، همزمان با تشدید تهدید های جهان 

برای حملۀ احتمالی برپایگاه های جنگی ایران وسقوط ارزش پول وطال درآن کشور، افزایش 



یافته است. یک منبع نزدیک به قضایا درتماس خصوصی به این موضوع اشاره کرد که لحن 
 سفیرایران دردیدارهای اخیرخیلی تغییر کرده ورنگ تهدید به خود اختیار کرده است. 

فغانستان پیوسته توضیح می دهد که امریکا درمأموریت افغانستان با سفیرایران به حکومت ا
ناکامی رو به روشده است. وی همچنان ازابهام استراتیژیک امریکا به متحدان افغان هشدار داده 
وبرایجاد یک بالک ضد امریکایی به رهبری ایران تاکید دارد. وی واضح به فهیم گفته است که 

د نکنید؛ آن ها هیچگاه نسبت به منافع شما صادق نیستند. وی ازمشارکت باالی امریکایی ها اعتما
 ایران دردفاع از مذاکرات صلح به رهبری دولت افغانستان اطمینان داده است. 

تالش های سفیرایران درحالی بیشترشده است که منازعه میان کابل وواشنگتن همچنان داغ است 
 ر، به شدت نگران است.وحکومت کابل از نتایج مذاکرات صلح درقط
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 بحث مرموز درقطر

افغانستان دربزنگاه منافع جهان ایستاده است، جنگ به این زودی ها به نقطۀ صفری تقرب 
 نخواهد کرد.

خط و نشان کشی دربارۀ جنگ وصلح، دوباره در دست کشورهای منطقه وامریکا افتاده است. 
د ازین نمایش، دست آوردهای مشخصی را برای افکارعمومی سعی دارن ی امریکادموکرات ها

امریکا بیرون بکشند. اما این یک جانب قضیه است. مسأله مرتبط با افغانستان بحث روی ایجاد 
یک حکومت جدید درکابل است. واقعیت ها یک بار دیگرثابت می کنند که خصلت داخلی وبومی 

 جنگ افغانستان خیلی ضعیف است. 

ازجنگ کارساده « ملی»کرد. بهره برداری « استفاده»نظرمطرح شده که باید ازجنگ بارها این 
نیست؛ یا دست کم، درشأن وظرفیت تیم کنونی قدرت نیست. آن ها ازجنگ به هدف تأمین منافع 

دغدغۀ اصلی است. مذاکرات « موقعیت»استفاده کرده اند. اکنون حفظ « حداعظمی»شخصی
ی ائتالف درکابل را تهدید می کند. اطالعات پراکنده نشان می دهند گروه ها« موقعیت»قطردقیقًا 

که رایزنی فرساینده درقطر درمورد یک حکومت جایگزین درکابل ادامه دارد. هرفیصله یی که 
از اتاق مخفی مذاکرات به رسانه ها برسد، ازسوی تیم تکیه زده درارگ کابل، یک جنگ جدید یا 

ل ارزیابی خواهد شد. گروه طالبان کمیته های مشورتی وتماس دست کم یک دسیسۀ غیرقابل قبو
با سیاسیون، اعضای پارلمان، خبرنگاران وکارشناسان را ایجاد کرده اند. منابع غیررسمی می 
گویند که تعداد زیادی از اعضای حکومت، شخصیت های غیرحکومتی، خبرنگاران واعضای 

 رارکرده اند.پارلمان با کمیتۀ نو تأسیس طالبان رابطه برق

کلید اصلی ازدست پاکستان درآورده شده، حق مشارکت اسالم آباد درنقشه  هرچند درظاهرامر،
های امریکا درسرنوشت سازی سیاسی برای افغانستان از سوی امریکا محفوظ است. حال 

 درطرح نوین، احتمال به هم زدن طومارسیاسی موجود درکابل قوی ترشده است. 

ی جهادی نمی تواند برسرقدرت بماند. پس « تنظیم ها»وی حمایتی حامدکرزی بدون باز
 دورازانتظار نخواهد بود که دو راه باقی بماند:



 .چرخش گروه های جهادی با بینش جدید به سوی امریکا وپاکستان

جایی که تکیه گاه جنگی گروه های جهادی  -« شمال»دوم: غرش ماشین جنگی طالبان به سوی 
س محاصرۀ کابل و آوردن ترکیب جدید حکومت به وسیلۀ زور که درآن، سپ -شمرده می شود

طالبان ستون فقرات حاکمیت را تشکیل بدهند. محاسبۀ بازیگران چنین است: مارش طالبان 
ازجنوب، بهانۀ جنگ قومی را دامن می زند. فساد وظلم وتعدی درشمال چنان نهادینه شده است 

ند. بدین ترتیب، مراکزسربازگیری رهبران جنگی که مردم خود پیشقراول طالبان می شو
خود به خود متالشی می شوند. به نظرمی رسد که برای همین پروژه ازچند سال به « تنظیمی»

 این سو، فعالیت های زیرزمینی گسترده ای انجام پذیرفته است.

 برای تعویض حکومت کنونی« تنظیمی»عالیمی قابل تشخیص درمورد تجدید نظر گروه های 
به یک ساختار مشارکتی جدید درخفا به مشاهده می رسد؛ اما رهبران نظامی وابسته به تنظیم ها 

هنوز دقیقًا نمی دانند که آیا امریکا وپاکستان روی آنان به حیث نیروی شریک درتحوالت 
 وطراحی های آینده، حساب خواهند کرد ویا خیر؟

می گویند: اگرما درقدرت نباشیم، هیچ  یک بینش سرطانی درمیان رهبران جنگی شایع است که
توافق صلح تضمین نخواهد شد. ترجمۀ این سخن آن است که اگراوضاع به حذف ما از قدرت 
پیش برود، باردیگر جبهات جنگی را فعال می سازیم. حرف وسخن طالبان نیز کاپی رهبران 

برخورد می کنند. این جا با طالب وامریکا « مجاهدین»ونظامیانی است که درکابل از نام مردم و
 دو مانع عمده به عنوان دو بینش سرطانی همچنان به شیوۀ گذشته مطرح می شوند.

قرار دارد، باید هردوی این بینش را از سر راه  1,22روند کنونی که درمسیر رسیدن به مقطع 
راشیدن بردارد. طرح جدید درسطح منطقه که با روحیات در داخل کشورکاماًل هم آهنگی دارد، ت

وصیقل دادن سنگ های درشتی است که هم از سوی رهبران جنگی درکابل وهم ازسوی طالبان، 
وطالبان که بالذات دافع « تنظیم ها»جلو پای یکدیگرمی گذارند. با حفظ ترکیب رهبری فعلی 

یکدیگرهستند، چانس رسیدن به صلح بسیار اندک وکمرنگ است. صلح وفضای جدید تعامل 
ن هم بدون کمک امریکا وجهان ناممکن است( درعدم حضور رهبران محافظه درکشور) که آ

 کار، ممکن است رؤیت خود را عیان سازد.

 

 9310 -دلو پنجبیست و
 

 روش جدی مقابله با فساد، به وسیلۀ فساد
 

کند دیگران را فریب داده  زند که خیال می انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی
  وکواست. الرشف

  

به وزارت خارجه دعوت شده بودم. هدف کنفرانس، ازسوی « کابل»یک زمانی درکنفرانس
رئیس جمهور، مبارزه با فساد، رشوه وخیانت عنوان شد. تعداد زیادی خارجی های خاموش 
وزرنگ هم درصف اول نشسته بودند. سراسرحضار را که ازنظرگذراندم، همه اش عامالن 

 وم گرا ودزد وغدار بودند. به کنایه برای نادرنادری گفتم:اصلی فساد، باندبازی، ق



 ازین جمع کی ها قراراست برضد فساد ورشوه مبارزه کنند؟
نادری به طریق معمول خویش به خنده افتاد. البته به ایشان یاد آورشدم: شخص شما را به حساب 

 دیگران نگاه نکرده ام. 
ح شده وموازی با آن، جامعۀ جهانی سرگرم کار ازآن زمان تا کنون، وضع خیلی غیرقابل اصال

به » حاکم به قول عام « تقسیم طلب»روی یک بدیل درافغانستان است. راه دیگری نیست. تیم 
دوارگان میان تهی در دولت فعال است که هم به فریب جامعۀ « بروت کسی پیازخرد نمی کند.

 اولی چنین است: جهانی وهم به گول زدن رئیس جمهور کرزی مشغول اند. نام
 «ادارۀ عالی نظارت برتطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری.» 

 نام دومی قرارذیل است:
 «ادارۀ ارزیابی از نحوۀ تطبیق پروژه های بین المللی کمک کننده.» 

وقتی بوی فساد وتقدم روابط مافیایی برضوابط درتمامی اندام های دولت، حکومت ونهاد های 
ان پیچیدکه حتی مقامات ارشد را به تهوع وسرگیجه انداخت، ادارۀ اولی ایجاد شد. الحاقی آن چن

بود. هم یک چترکاذب « دوفاخته»وظیفۀ ادارۀ مذکور، به معنای زدن یک تیر وشکار کردن 
تبلیغاتی دراذهان عمومی بنا شد وهم تعداد دیگری ازخارج وداخل حکومت برمدار فساد رو به 

شد فساد درفساد. هدف عمومی این برنامه، تنها فریب خلق اهلل نبود،  گسترش جذب شدند. این
فریب خیالی جامعۀ بین المللی نیز بود. ازبرکت این اداره، بخش دیگری از خزانۀ ملت با کارد 
نرادی ورندی قطع شد و به جیب بدنۀ جدید بیروکراسی نوپا رفت. دوم از فیض این اداره، 

ار دهنده از داخل دولت تغییر شکل داد وتمامی دوسیه ها از حالت جریان فساد به یک سیستم هشد
پراکندگی دریک نقطه ) آن هم دراختیارخود فسادساالران( متمرکز شد تا به بیرون درز نکند 

 ورسوایی رسانه یی ایجاد نشود. 
 شادروان استاد خلیل اهلل چند دهه پیش، اوضاع کنونی ما را این گونه سروده است:

 

   دولت اخبار در روز كی  ولي 

 ثروت  اهل یماجرا نخواندم 

  ولسوال این افخم، یآقا كه این    

 مال این همه چه سان چاپیده از خلق

   زر  از كجا كرد این همه فالن كس

 همسر گردیده  فلك  با قصرش كه

  یشال كهنه  جز پدر  از نبودش

 ....ینهال ین یسرایی  ین یباغ نه  

 خوار قالش  تجمع رشو  این چرا

 فاش رازشان جریده  یك  در  نشد

  چاالك شگفت این است کاین رندان

 این خاك  در  ازخدمت  الفند یهم  

 

 

 بدین ترتیب سامانۀ محفوظ فساد رهبری شدۀ دولتی برای اولین بار درتاریخ افغانستان ایجاد شد.



جامعۀ جهانی ازنحوۀ حیف ومیل ادارۀ دوم لبۀ تیغ را به سوی مقابله با اعتراضات ونگرانی های 
هزینه های اختصاص داده شده درامور نظام سازی وبازسازی درافغانستان متوجه ساخت. وظیفۀ 
این اداره، تولید فشار دربرابر فشار است تا جامعۀ بین المللی را سرجای شان بنشاند. ردگیری 

ین ادارۀ می باشد. پیام درپروژه های اختصاصی به افغانستان، مأموریت ا« خارجی ها»فساد 
 اصلی به کشورهای متحد بین المللی این است:

اگرشما نام فساد را بیش ازین برزبان بیاورید، دوسیه های فساد وخیانت شما را هم افشا می کنیم. 
یعنی اگرشما  پیوسته ما را با چوب فساد وخیانت به باد مالمتی می گیرید، ما هم پرده از خیانت 

 داریم. های شما برمی 
نتیجه یی که ازین سیاست حاصل می شود، تقابل وگره خوردن فساد درفساد است. یعنی فاسد به 
افسد. با ایجاد ادارۀ اول، هیچ کسی گول نخورد ووضع همچنان درحال بدتر شدن است وخطر 

 فروپاشی ازهرسو متصور است.
ه وظیفۀ دولت کابل، بل با ایجاد ادارۀ دوم، دوسیه سازی وتهمت زنی به خارجی هاست که ن

وظیفۀ نهاد های عدلی وحقوقی خود خارجی هاست. به جای آن که درمورد اول، تالش صادقانه 
برای اصالح درداخل نظام صورت داده شود، با علم کردن فساد دیگران، می خواهند فساد تباه 

 کن درداخل نظام را که خود ایشان مسئولیت آن را دارند، پنهان کند.
می توان امیدوار بود که دولت کنونی ازعواقب این بازی خنده آورجان به سالمت خواهد پس آیا 

 برد؟
 

 

 دلو پنجشامگاه بیست و

 چیغ ابدی برای افغانستان درسینه دارم

هرگاه گزارش های گزنده دربارۀ سفارت داران افغانستان درخارج به دستم می رسد، می خواهم 

تقدیر، یک دسته  غ بکشم؛ چیغی که تا ابد، خاموشی نگیرد.به تنهایی ومظلومیت افغانستان چی

  گژدم ها را به جان کشورم انداخته است.
چندگاه با مشتاق )معروف به سارنوال( حرف وسخنی داشتم. او باری روایت کرد که شادروان 

 احمدشاه مسعود می گفت: از شیرحمله خوش واز غزال، رم .
 بود:گفته مصرع نمونه درشرح این مسعود 

هرانسان فطرت خاص خودش را دارد  هرموجود زنده با فطرتی ویژه به هستی گام می گذارد.
هرجنبنده را باید به حساب رنگ وشمایل ذاتی  که با هیچ آدم دیگری همسویه و یکرنگ نیست.

 اش پذیرفت.
همۀ  فطرت انحطاطیاما برای نخستین بارمن، درواحد های دپلوماتیک افغانستان متوجه شدم که 

وهرگزنمی توان آن ها را به حیث مظاهرطبیعی حیات پذیرفت. طبیعت یک آنان واحد است! 
یاد وطن و اخالق ملی، مثل ماهی ازدریای روح دست انحطاطی مافیا خصلت اکتسابی دارد. 

به همه چیز می اندیشند؛ درون شان، مملوازهمه گونه واحساس شان کشیده وگندیده شده است. 
انی است؛ اما ذهن شان ازیاد افغانستان خالی، سینه هاشان، ازسوز وآرمان وطن نکبت های انس

 درزبان های شان خشکیده است. « ملی»تهی، وواژه های افغانستان واعتبار 
ازنام افغانستان چرک دنیا را می لیسند؛ مگرازشهروند کشورشان، منزجر اند وخم چشمی نشان 

رها وتماس های متعدد متوجه شده ام افغان هایی که درسفمی دهند واز درون رم می دهند.  
طینت گژدمی، کین جویی یکسان ازهزینۀ مردم عذاب کشیده، به سفارت های گمارده می شوند، 



به تبعیت ازبرداشت شادروان مسعود، درباب این موجودات نمی توان قلب  تسخیرشان می کند.
 خود را باز کرد وگفت:

 از شیرحمله خوش وازغزال، رم
 چرا؟

شیروغزال، محمل دارمناعت های رنگی به رنگی اند که هریک چیدمان ظریف دست خلقت را 
طینت خرمهره های آویخته از گردن دپلوماسی افغانستان، رنگ می توان آیینه داری می کنند. اما 

 تخریب، حرص، ریا وقاچاق وپولسازی دارد.

 ند.می گویند وقتی شیردربیشه نیست، کفتارها زوزه می کش
درکشوری دارای فرهنگ ضعیف، هرکس، حتی ازموقعیت یک مورچه، شیرنمایی می کند. این 
بیماری را حتی درسخنان رئیس جمهور شنیده ایم که دربرابرقدرت های جهانی که همه چیز را 

 یک لقمه درکام فرومی برند، می گوید: ما شیرهستیم!
افتخارات واهی، به شیرقانون ودرایت نیازمند افغانستان امروزما، به جای شیریالدار ومفتخر به 

 صحنه های الشخوری درنماینده گی های کشور، یک مثال کوچک است. است.

برای کمترکسی معلوم است که این همه دپلومات های بی ریشه وسمارقی در ده سال اخیراز کجا 

حقوق بین الدول  روییدند؟ آنانی که بدیهی ترین اطالعات الزم از اوضاع کشورومنطقه ومسایل

« کارخود را جورمی کنند»ندارند، ازنام ملتی دردمند ومحتاج به همیاری وفاداری، به اصطالح 

 وبه باقی مسایل کاری ندارند. 

از حاشیه روی درین فشرده درمی گذریم. حاال نخبه زاده ها ومعامله گران ) به هرقیمت( 

ده را بین خود تقسیم کرده ودر نهان خانه اعتباروامکانات وحثیت ملی مملکت ومردم قربانی دا

به جان هم می افتند وترفند ها می بافند تا جای دیگری را بگیرند و کیف کنند. این « غنیمتی»های 

غائلۀ مکروه وتأسف بار در وزارت خارجه دربدترین اشکال آن بروز می کند. ازحمید صدیق 

دپلوم ها دارند تا موفق « آنچنانی»تی از جنس گرفته تا دیگران، ازهمه اولتر درتملق وحتی معامال

شده اند جایی دردستگاه سرگردان دپلوماتیک کشوری فررورفته درتالطم وبدبیاری، برای خود 

 کنند.« پیسه جور» دست وپا کنند و به اصطالح خود شان

هنوز نمی توان گفت که این کاروان نرادان وقوادان آخرش به کجا خواهد رفت اما همه چال 

دست آویزهایی تافته وبافته اند که « جیفه های غنیمتی»یکدیگررا می دانند وبرای کنترول رقبای 

یکدیگر، هرازچند گاه سری به کابل می زنند. درین میان آن چه درسفارت افغانستان « زدن»برای 

ه چالش درواشنگتن اتفاق افتاد، شمه یی از کارناوال پس پرده است. هارون الکو اکلیل حکیمی را ب

پس از کنفرانس بن است که سروکله « نظام سازی»کشیده است. اکلیل حکیمی ازهمان اختراعات 

ها موفقیت هایی هم داشته است. این شخص یکی از « پیسه جورکدن»اش پیدا شد اما درگیرودار 

متعصب ترین موجوداتی است که تا کنون به حیث تولید یک مقطع دشوارتاریخ، ظاهرشده است. 

ایشان دوسیۀ فساد مشترک درکمیسیون اصالحات اداری ) با دکترمشاهد( درسارنوالی دارد.  ولی

فقط دست معجزات خواهد توانست درآن فراموش خانه های اسناد خیانت، رخنه اندازد. دوسیۀ 

دیگردر سفارت چین دارد واز جمع ریزه درشت های سفارت درواشنگتن که هریک آنتن های 

ر درکابل اند، کارنامه های تدوین شدۀ او را به مرکز گزارش کرده اند  اما مستق« نظام سازان»



است وهیچ کسی دست شان را برای هیچ خیانتی نمی « خدمتکاران»دوران دوران همین جنس 

 گیرد.

فقط چوب خداوند است که صدا ندارد وبی هیچ واسطه یی برفرق سرنوشت آن ها اگرفرود بیاید، 

 وش جان شان. که خوب واگر نیاید، ن

تکنوکرات که علی  -جامعۀ جهانی بخش بزرگی ازین خرابی ها را به دوش دارد. ولی تیم تنظیمی

درکنارهم زیست می کنند، عامل اصلی افتضاح دپلوماتیک درین برهۀ « بیدالنه»رغم ازدواج 

 تاریخ کشور است. 

افعان وی درواشنگتن قابل یاد آوری است که هارون الکو پس ازبرخورد فزیکی با سفیرو مد

مغضوب کسانی قرار گرفته اند که نزد پدر هارون، دوسیه های کالنی دارند. این مسابقه تازه 

 شروع شده است. 

 

 تعارف ضد واقعی مارشال فهیم در برابر ایران
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ور کشانیدن معاون رئیس جمهورمملکت به وسیلۀ سفیرایران به داخل سفارت ایران، یک مان
 .موفقانۀ سیاسی دربرابر امریکا وغرب است

 

حضورمارشال فهیم قسیم هم به عنوان معاون رئیس جمهور وهم به حیث یک فرمانده نظامی که 

« تجدید میثاق»از گذشته با حلقات استخباراتی ونظامی ایران رابطۀ نزدیک دارد  از نظر سیاسی 

 افع ملی افغانستان آشکارخواهد شد.با رژیم ایران بود که نتایج آن کاماًل بر ضد من

 حوادث آینده به این حرکت جواب خواهد داد.

مارشال فهیم درجمع ده ها تن از سران حکومت وتنظمیم ها بود که به سفارت ایران رفتند وادای 

دین کردند. وی به شکرانه گی همه نعماتی که از سوی ایران دراختیار چند رهبر تنظیمی 

 د مسلح قرارمی گیرد  ازنام مردم افغانستان این چنین تعارف کرد:ونظامیان صاحب افرا

ایران روابطی شفاف، روشن، براساس حسن همجواری، همدردی و احساس دینی با مردم 

 !ها همه در تحوالت مثبت افغانستان تأثیر گذار است  افغانستان دارد که بدون تردید این

اس و سیدحسن نصراهلل رهبرحزب اهلل لبنان نیز عینًا باید تذکر داد که اسماعیل هنیه صدراعظم حم

با همین الفاظ حق پول هایی را که از جیب مردم ایران به جنگ نصراهلل وحماس مصرف می 

شود، ادا می کنند. البته قابل درک است که روابط ایران با فهیم ورهبران تنظیم ها به هدف مقدمه 

می تواند باشد  مگراین « بسیارشفاف»ن ها، درپس پرده چینی مقابله با امریکا وغرب درخانۀ افغا

 کاماًل جداست. « مردم افغانستان»حساب وکتاب از منافع 

کشانیدن معاون رئیس جمهورمملکت به وسیلۀ سفیرایران به داخل سفارت ایران، یک مانور 

بل قدم موفقانۀ سیاسی دربرابر امریکا وغرب است. این درشرایطی صورت می گیرد که دولت کا

به قدم با تصامیم بهانه سازانه وتحریک آمیز، دربرابر جامعۀ جهانی سد ومانع ایجاد کرده وضرب 

االجل ها صادر می کند که تازه ترین مورد آن، اصرار برگرفتن، اداره وکنترول زندان بگرام 

 است. 

ندهار را که ازآن آقایان فراموش می کنند که مردم به خاطر دارند، شکستن چند مرتبه یی زندان ق

با سالمتی با مجاهدین یکجا » تمامی آتش نفسان طالب بیرون ریختند و به قول ذبیح اهلل مجاهد

 «شدند!



این حرکت ممکن است بنا به محاسبۀ مارشال فهیم نیز درنوع خود یک مانور دپلوماتیک علیه 

و ویرانگر با دنیا  امریکا وغرب باشد  آن هم درشرایطی که ایران دریک قدمی برخورد نظامی

را درچهارراهی های « معاندین»قرار گرفته واز هم اکنون گیوتین سرکوب روشنفکران تحت نام 

 کشور فعال ساخته است. 

به طور قطع با « براساس همدردی واحساس دینی»، « روابط شفاف»به کارگیری واژه های 

 بنیاد غلط است.واقعیت های سیاست ایران واوضاع کشور ما مطابقت ندارد واز 

سفیرایران هم با هیجان ولبخند ازسازماندهی چنین مانور، یک خطابۀ خسته کن رسانه یی را برای 

حضار تقدیم کرد که نشان می داد ایران گل وگلزار شده وفقط  همین مانده که افغان ها ازنعمت 

« فهرست»اه نکنند. حمایت ایران دربرابر امریکا خود را محروم نسازند ودنیا وآخرت خود را تب

الف های دکترفداحسین مالکی، بس طوالنی بود  صرفًا چیزهایی را که مردم ایران را دردوزخ 

 والیت فقیه انداخته، از قلم انداخته بود: مثال 

نفس های اقتصاد ایران به شماره افتاده اما سفیرایران درکابل از پیشرفت های ایران گزافه می 

هل هزارتومان رسیده ورژیم به مبادلۀ جنس به جنس با کشورها روی بافد. یک کیلوگوشت به چ

آورده است. درکدام کشور دیده شده که مبلغ یک مورد رشوه، به سه هزار میلیارد تومان برسد 

وکسی هم دستگیرومجازات نشود؟ درتمام کره زمین فقط هوگو چاوز وبشاراسد که وی نیز درحال 

 ران باقی مانده اند وفهیم قسیم شاید نفرسومی باشد.پریدن است، به عنوان متحدان ای

هزاران روشنفکر ودگراندیش ایرانی درزندان ها پیرمی شوند وکسی ازآنان خبری نمی گیرد. 

زنان وخواهران شان را به گرومی گیرندتا دم نزنند. تمام بانک های ایران درسطح جهان تحریم 

طرفلج اقتصادی دریک قدمی رسیده است. شرکت شده و خدمات انتقال پول متوقف گشته است و خ

های نفتی بزرگ جهان یکی پی دیگر ازمعامله نفتی با ایران پا عقب می کشند وجای بازار نفت 

 ایران را عربستان سعودی پرمی کند.

است. توفان به منطقه نزدیک می شود  اما « بهارایرانی»بهارعربی درحال تبدیل شدن به 

 ه جیفه های دنیا درافغانستان فکرمی کنندکه همه چیز رو به راه است. دکتاتورها ومعتادان ب

 

 شامگاه بیست وشش دلو
 با طالبان« آتش بس»فرضیۀ اتحاد اپوزیسیون و

 

 اشک کباب اپوزیسیون باالی آتش طالبان
درتالش یافتن جای پایی درحریم « ائتالف ملی»و« جبهۀ ملی»گزارش هایی وجود دارد که 

ان وامریکا هستند. رایزنی ها همه روزه، حتی سرسفره ومیز چای جریان دارد. تماس های طالب
درعین حال گروه های فشار از درون این تشکالت، روی طرح ائتالف عمومی بین 

تمرکز کرده اند تا ابتداء ازنظر سیاسی وسپس ) درصورت لزوم( پایگاه دفاع « اپوزیسیون»
 نظامی درست کنند. 

ه جناح ها ازین که شاهد یک نوع خالء رهبری درعرصۀ سیاسی ونظامی به نظرمی رسد که هم
هستند، رنج می برند. از سوی دیگر، ائتالف ملی وجبهۀ ملی روی اجندایی فکرمی کنند که کار 

یک رشته « اپوزیسیون»را به اتحاد سیاسی بکشاند. درائتالف ملی، نسبت به شعار اتحاد 
فاکتورآن، اتهامات بین المللی علیه جنرال دوستم وحاجی مالحظاتی وجود دارد که عمده ترین 

محمدمحقق است که می تواند درصورت یکجا شدن، طومار هردو را از نظرمسایل حقوقی 
 وقضایی درهم بپیچد. 



ازجانب دیگر، درصورتی که کاربه جنگ احتمالی وسنگرگیری بکشد، جنرال دوستم ومحقق 
یت عملیاتی وتدارک برای دفاع وجنگ دست باال تر از رهگذر ظرف« ائتالف ملی» نسبت به 

خود را دربرخورد با امریکا « سیاسی»دارند. ائتالف ملی بیشترعالقه مند آن است که موقعیت 
 نسبت به آن امید چندانی ندارند. « جبهۀ ملی»وطالبان تقویت کند؛ نکته یی که 

ساس می کنند. هردو گروه از با این حال هردو گروه، خود را آماج اصلی ضربات طالبان اح
آمادگی برای درگیری احتمالی با طالبان وامکان معاملۀ سری طالبان وامریکا آمادگی می گیرند. 

با طالبان اند. این مسأله از دو دیدگاه « آتش بس»مورد سوم این است که هردو گروه خواهان 
گروه های اپوزیسیون  محکوم به شکست است وبستن امید به آن، عبث می نماید. یکی آن که

درده سال اخیر، سینه به سینه با طالبان مقابل نشده اند که حاال پیشنهاد آتش بس بدهند. دوم این 
که اگرسفارش اجرای آتش را از سوی خود به طالبان وناتو بدهند، کسی به آن اهمیت نمی دهد. 

 توپ ابتکار درمیدان های طالبان وناتو است. 
برروی « اشک کباب»صرفًا ریختن « حسن نیت توام با سوء ظن»اه با چنین راهکار های همر

آتش خواهد بود. موضوع سومی، فراخوان ازملل متحد برای مداخله درمنازعۀ جاری است که 
این هم به جایی نمی رسد وملل متحد، راه صاف کن طرح های دپلوماتیک ویا اجرا کنندۀ تصامیم 

 روه های محلی درافغانستان باشد. بین المللی است نه آن که فرمانبرگ
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آنچه آینده به شما تحویل خواهد داد، بسته به آن است كه شما خودتان، امروز چه سرنوشتى 
 (موریس مترلینگ) .كنید براى فردایتان ذخیره مى

 

 

 جهادی آخرین رئیس جمهورت مجاهدین، آخرین حکوم 

 

به ریاست جمهوری و « انتخاب دوبارۀ حامدکرزی»ن المللی از ، جامعۀ بی2833دراواسط سال 

مخالفت خود را   بازگشت همزمان مارشال فهیم به جرگۀ قدرت، یکی دوبار از زبان رئیس یوناما
اعالم داشته بود؛ اما طبق عادت، عقب نشینی سریع را برای جلوگیری از ایجاد تنش منفی با 

هری ازجنگ مخفی، نابرابر وسرشاراز غدروانحراف حکومت کابل ترجیح داد. انتخابات مظ
درمیان طرف ها بود؛ با آن هم جهان ناگزیرشد با بی میلی ازنتایج آن استقال کند. امریکا واروپا 

درعقب درهای  -به هدف مهندسی جدید پالیسی غرب درافغانستان -جام تلخ را برای خریدن زمان
 بسته سرکشیدند.

 

ها واستقبال های ظاهری وزودگذر، تیم حاکم از شروع ماجرا به درگیرودار هیاهوی رسانه 
خوبی واقف بود که به چه قمارموهومی دست زده است. پایان همه چیز را حدس زده وخود را 

  برای مقابله با پی آورد های سیاسی ونظامی آن آماده می کرد.



بند تیم حاکم همان تازیانۀ اما درحقیقت، حکومت، چیززیادی به دست نیاورده بود. مشروعیت نیم 

اپوزیسیون وجامعۀ بین المللی درجریان کشاکش های انتخاباتی، بربدن نرم تیم   سوزانی بود که
 فرود آورده بودند. تعبیروضع به این سیاق بود که : بارکج به منزل نمی رسد!« محافظه کاران»

را دردورۀ بعدی قدرت به  خلیلی چه پیروزی هایی -فهیم –پرسش شایع این بود که تیم کرزی 
 دست خواهند آورد که دردوراول نیاورده بودند؟

« زخمی»تیم قدرت زیرباران انتقادات وسرزنش های داخلی وخارجی، با کوله بار مشروعیت 
های گذشته، بیشتراز عواقب بازگشت جنجالی خود به مرکز « ناکامی»بردوش، به جای جبران 

اک بود. پس با سرعت خود را برای عواقب احتمالی ناشی از قدرت دوباره، هم خرسند وهم بیمن
با جامعۀ جهانی آماده کرد. این بخت آزمایی مجدد، درحالی صورت گرفت که « نرم»تقابل 

رویارویی با مردم و اپوزیسیون خارج ازحاکمیت، بیش از پیش فربه ترشده می رفت وتیم 
چراغ سبز امریکا ومتحدان، به قدرت، ازین که درغیاب تصویب وحمایت مردم، وبدون 

 سازوبرگ قدرت چنگ انداخته بود، ظاهرًا ترسی ازخود ظاهرنمی کرد.
ناکارآمدی وافالس « ) ناخن افگار» امریکا با عنایت به پاشنه آشیل یا به قول معروف، فشردن

اصالح سیستم دولت داری »مدیریت سیاسی( تیم محافظه کاران، درچندین نوبت موضوع 
درسطح دولت وحکومت را به میدان کشید؛ امری که درسطح داخلی « با فساد فراگیرومبارزه 

نیز نسبت به اجرای آن، تشنه گی سراسری وجود دارد. رئیس جمهور امریکا حتی مهلت شش 
ماهه برای آزمودن تیم حاکم که آیا اراده وتوانایی برای ایجاد تغییر وریشه کن سازی فساد عظیم 

د داد و یا خیر، اعالم کرد. کنفرانس ها ونشست های نمایشی وتبلیغاتی درحکومت نشان خواه
درکابل واروپا برگزار شد. همه نشست های پرهزینه به خاطر آن بود که نشان داده شود که تیم 

را نخواهد داشت. یعنی این که ظرفیت دستگاه حکومت « تعهدات خود»حاکم هرگز توان عمل به 
یه منطقی برای تعویض مدنی و اجتناب ناپذیر دررهبری سیاسی مدت ها پیش ته کشیده وتوج

 کشور درافکارعمومی بیشتربرجسته شود.
 محافظه کاران چه گونه به واکنش برخاستند؟

به فکرخود شان دامن امریکا  از رئیس جمهور تا سخنگویان ووزیران، یک صدا تالش کردند، 
« خارجی ها»ه درخت فساد ریشه دراقدامات را باال بکشند. یکسربه رسانه ها بیانات دادند ک

دارد. میلیارد ها دالردزدی وغارت، کار خود کمپنی های امریکایی بوده است. این یک محاسبه 
خطا وجبران ناپذیر بود. محافظه کاران به جای آن که به انتقادات مردم، اپوزیسیون ونیازعمومی 

د، سازماندهی ضدحمله تبلیغاتی علیه درسطح داخل پاسخ دهند وشبکه های غارت را مهارکنن
خارجی ها را پیوسته کش دادند. به جای حل معقول معضل کابل بانک، ناظران امریکایی را 

ازصحنه طردکردند ودستگاه مخصوص ضدقاچاق را که ازسوی امریکا برای جلوگیری ازانتقال 
ند. هرگاه تنش به جاهای کیسه های دالر به میدان هوایی کابل ارسال شده بود، اجازه نصب نداد

حساس تقرب می کرد، واکنش های محافظه کاران، شکل شعارهای دورۀ جنگ سرد را به خود 
می گرفت. دعوای مستقل بودن افغانستان به میان می آمد وازحساسیت افغان ها برضد خارجی 

شد ومهر  نصیب امریکا« اشغالگر»ها، داستان ها بافته می شد. کاربه جایی کشید که واژه های
برجبین گروه طالبان زده شد که سرمی بریدند وهمه چیز را با « مقاومت ملی»صفت تفضیلی 

 گلوله وآتش جواب می دادند.
وتلخ، محافظه کاران با مردم وجامعۀ جهانی، فربه ترشدن بن بست « کشتی نرم»حاصل آن همه 

اول بن بست، همان طوری که سیاسی واقتصادی بود که آهسته اما پیوسته پیش می آمد. ایستگاه 
کارشناسان وناظران اوضاع ازقبل هشدار داده بودند، پیروزی پاکستان ازیک سو و تثبیت 



برای حاکمیت کنونی است. برای جامعه « بدیل»تحریک طالبان به عنوان نیروی یک حکومت 

 بین المللی ظاهرًا راه دیگری نمانده بود.
ر سعی کردند تا محافظه کاران را به هدف ایجاد درد سریا ایرانی ها با مصرف ده ها میلیون دال

دام گذاری درباتالق افغانستان برضد امریکا مبدل کنند. محموله های پول به عیان 
دراختیارمحافظه کاران قرار داده شد. به هریکی ازرهبران جهادی وشخصیت های تثبیت شده، 

دقیق وجود دارد که اکنون نیزسلسله به طورمنظم بسته های پول تحویل داده شد واطالعات 
ایران بازی دوسرباخت را   تحویلدهی پول ازایران به رهبران محافظه کار همچنان ادامه دارد.

به راه انداخت که نتیجه اش همانا چاق شدن خطرسیاسی واقتصادی مشابه درافغانستان وایران 
م سرخورده شد، ناگزیربه سوی است. جامعۀ جهانی وقتی ازرسیدن آسان به همسویی با تیم حاک

پاکستان و طالبان دورخورد. امریکا برنامۀ بزرگ درمنطقه دارد وهرگز اشتباه درگیری مستقیم 
اعالم کنند. « جهاد»با تیم محافظه کاران را مرتکب نمی شود تا به راحتی بتوانند برضد آن ها 

اکستان درصحنه حضور دارد نیروی طالبان، حاضروآماده و برخوردار ازحمایت های عملیاتی پ
که نسبت به محافظه کاران کابل، ازظرفیت آتشین تکفیروفتوا برخورداراند. درامررویکرد به 

طالبان، فقط زمان الزم بود تا رنگ وپوشش موجه سیاسی به خود بگیرد. اکنون اعتبارطالبان 
 ازنظرنظامی وسیاسی تأمین شده است.

ارد که چه کسانی ازین وضع خوشحال اند وچه نیروهایی سیستم بین المللی هیچ مالحظه یی ند
نظامی طبق برنامه تطبیق می شود. کمک های مالی  -همه چیز خود را می بازند. روند سیاسی

به حکومت قطع شده وبحران بی اعتمادی همین اکنون ازدرون کابینه وحتی خانواده های حاکم 
، گذاربرنامه های عبوروتغییراز گردونۀ آغاز شده است. تأسیس سفارت سیاسی طالبان درقطر

برنامه های روی کاغذ به عرصۀ اجرایی است. ظاهرًا به نظرمی آید که طالبان درین عملیه به 
عنوان طرف تعیین کننده با امریکا درمعامله قراردارند. اما این طور نیست. درسال های 

درتفاهم با جامعه  اخیریک تیم دست چین شده شامل شخصیت های ارشد سیاسی ومتخصص
جهانی درداخل افغانستان برای ایجاد مقدمات گذار وانتقال قدرت به یک محور سیاسی مسئول 

فعال بوده وکار کرده است. بدین ترتیب، با سپری شدن مراحل بسیارپیچیده ودشوار مذاکره 
هد شد. جامعه جهانی با طالبان، راه برای تغییرات جدید درعرصه رهبری سیاسی کشور بازخوا

طالبان به عنوان برنده های میدان جنگ، درتالش تعیین موقعیت کلیدی درساختارنظام آینده اند تا 
 به عنوان مصدرقدرت تعیین کننده جایگاه خود را به دست بیاورند.

از روال پروسه یی که درقط شروع شده است، حداقل می توان دورنمای کلی آینده را برداشت 
پیشرفت مذاکرات درغیاب حکومت کابل، وعمیق ترشدن انزوای حکومت کرد که ممکن است با 

محافظه کاران درمقابله با بحران اقتصادی وحیثیتی درداخل، بحث ها دربارۀ تشکیل یک 
درافغانستان به یاری جامعه بین المللی آغاز شود. به نظرمی رسد که آخرین « حکومت مؤقت»

طه مرگ وبقا گیرمانده است. دیگر، حامدکرزی حکومت گروه های مجاهدین درحساس ترین نق
آخرین رئیس جمهورمجاهدین درموقعیتی قرارندارد تا به عنوان خوش پوش ترین رئیس 

جمهوردنیا مورد استقبال جهانیان قرارگیرد وازدانشگاه های معتبر، گواهینامۀ افتخاری دریافت 
ماتیک درسطح منطقه، زمان الزم کند. جامعه جهانی با مطالعۀ عمیق وضعیت داخلی وتماس دپلو

 را برای ایجاد مدیریت جدید درحوزۀ افغانستان به دست آورده است.
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 میرد  اگر از بیرون بشکند زندگی میتخم مرغ را ببین! 
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سیده است.از درون نشکسته؛ پواپوزیسیون   

 
موقعیت گیری جالبی از سوی کسانی که یک  .اپوزیسیون؛ در سه راهی انتخاب دشوار قرار دارد

شده اند مشاهده می شود. وقتی درمنازعه ومعامله های پشت پرده از قدرت « اپوزیسیون»شبه 
ند. ی را درپیش گرفتند که پیشاپیش برایش بسترسازی نکرده بود« اپوزیسیون» خلع شدند، راه 

بی هیچ پیش زمینه وکارمردمی، روشنگری و زحمت پذیری. زمانی که خود سال ها درنتیجۀ 
، از طریق همین دستگاه «تنظیمی»تیم های « جورآمد»سازش با امریکا ومصلحت های پنهانی و

باالی مردم حکومت کردند، هیچ گاه صدای انتقاد شان شنیده نشد. هیچ کسی به رسم « ناکارآمد»
جاعانه از مقام به زیرنیامد. با آن که محرم اسرار قدرت بودند، هنوز هم به مردم نمی اعتراض ش

گویند که خرابی کار ازکجا بود وسهم خود شان درفروپاشی وفساد ساالری چقدربوده است. 
درهیچ کاری از مردم مشوره وصالح نخواستند. حاال حاضر اند به قیمت شکستن نظم موجود، 

 خویش درارگ، وسپس دربرابرطالبان جبهه آرایی کنند. اول با رفقای سابق
 هردو کار را از دست داده اند. وضع به گونه یی است که فرصت انجام

برای این چهره ها یک چیز ضروری است. نخست باید برنامه های شگوفا، دست آورد ها 
ناگفته ازمردم می وکارنامه های مفید خود را دردورۀ مأموریت دولتی به مردم شرح دهند. آن ها 

تا گذشتۀ شان را از ذهن خود پاک کنند. این امکان ندارد. جامعه از روی کردار وعمل  خواهند
د. الن راه می اندازند، قضاوت می کند وسپس به حمایت شان کمرمی بندآنانی که دعوای ک

 «ندمی توان خرسوار گذشت؛ اما آدم را می شناسزیرریش شان »جامعه، عمل گرا است و از 
از مردم، حمایت وقربانی می خواهند ؛ مگرخود شان حداقل حاضربه نقد وبازبینی گذشتۀ شان 

 نیستند.
دارد. اما ساختارهمان ساختاری است که آنان « ساختارسیاسی ناقص»می گویند حکومت کنونی 

 است؟« ساختارناقص»برون شده اند، این « ساختار»ازصاحبانش بودند. چون حاال از 
وارد شوند تا آن را اصالح کنند! « ساختار»به چهارچوب  ند دوباره به هرطریق ممکنهمی خوا

«. ساختار»درکنار« ساختار»می شویم. « ساختار»می گویند این بار به شکل دیگری وارد
تبدیل کنند تا دو باره » غیرمتمرکز»به « متمرکز»نظام را از حالت « تقسیم کار»زیرپرچم 

 خود پیدا کنند.  درمرکز قدرت جایی برای
 یعنی ریاست جمهوری از شما، نخست وزیری ازما.

هریک از  با این کار اصالحات می آید. درغیرآن صلحی درکار نیست.« اپوزیسیون»از نظر
این ساختار ناقص کار کردند ودم نزدند. حاال که  م پنج تا هشت سال به حیث فیل هایدست ک

می گذارند. اطالع ندارند که « اصالحات»رکتی نام بحران همه را دستپاچه کرده، برطرح مشا
درنظام است. این را دست کم می گیرندکه جامعۀ بین « تغییرات ریشه یی»متن جامعه خواهان 

المللی دنبال ایجاد یک دورۀ جدید با ساختار جدید ومدیران جدید است. خود را درفهم این حقایق 



امعه وپالیسی سازان جهانی، این بار از گونه گول می زنند که فصل کنونی خطرات از درون ج
 یی دیگر است.

  
نخست باید مسئولیت نقش خود در ساختار سیاسی ناقص « جبهۀ ملی» و« ائتالف ملی»طراحان 
. تشکیالت با نام های ؛ آشکارا به مردم اعتراف کنند وآن گاه طرح نجات ارایه دهنددنرا بپذیر

هیچ  ،واجندا ودیدگاه چاره ساز نسبت به اوضاع کنونی جدید اعالم می کنند اما ازنظر طرح
چیزی نو نیست. درشعارهای اپوزیسیون چیز نو به چشم نمی خورد. خطرجدیدی را که خود آن 

ها را هدف گرفته است، با دقت دنبال می کنند و هراسان شده اند. درشعار های سیاسی، سعی می 
د. آن ها را بترسانند تا از روی نیاز به دورشان کنند این ترس وحشی را به جان مردم بیاندازن

ترسی را که عمدتًا ازناحیۀ طالبان متوجه خود شان است، به خطرملی توجیه می  جمع شوند.
کنند. به مردم تلقین می کنند که اگر به پا نخیزید، قتل عام می شوید. به مردم نمی گویند که شما 

ه رفتید وقوماندانان محلی که سردرآخورحمایت ما ازاثر ده سال عشرت وقدرتمداری ما درحاشی
« ساختاربیمار»ازمرکز داشتند، پوست از سرتان کندند. اعتراف نمی کنند که مردم ازبرکت 

توان ایستادن روی پا را به تدریج از دست داده  ،درطی ده سال« تقیسماتی وائتالفی»حکومت 
د ودیگری، باالی رفقای سابق خود که بلند می کن« خارجی ها»اند. یکی شالق لفظی به جان 

 باعث اخراج این ها از هستۀ قدرت شده اند، دندان می ساید.
اپوزیسیون خشمگین « بازی باخته شدۀ»گزارش هایی می رسد که حلقات استخباراتی با درک 

ببرند وتشنه « خیالی»ودستپاچه می خواهند دست شان را تا لب دریای قدرت ووعده های 
 برگردانند.

را به معرکه « مردم»دردوراهی انتخاب سختی گیرمانده اند وقصد دارند هرچه زود تر پای 
وارد کنند. طالبان هرگز این جماعت را درنقش همتای مذاکره کننده وحریف سیاسی تحویل نمی 

ازنظربازیگران بین المللی، « اپوزیسیون»تا جایی که  اطالعات می رسانند، مأموریت گیرد. 
جامعۀ جهانی شرایطی را تسهیل می کند که هرچه زود تراز صحنه بیرون ته است. اختتام یاف

بروند. مردمی که این ها به نام شان هیاهو راه می اندازند، نسبت به آن ها مشکوک و بی اعتماد 
« تغییر»عنوانتقسیم جدید قدرت دولتی به اند. مگر اپوزیسیون راهی دیگری ندارد؛ جز آن که 

عنوان نسخۀ نجات به گوش مردم تبلیغ کنند. مردم علی رغم آن همه مردم گریزی و به  بچسپاند
ازنظردیدگاه، جایگاه اقتصادی واجتماعی   سلسله داران قدرت، درین ده سال یها وجفاکاری ها

وشرایط کاروبار، هرکس به توان خویش، درالیه های مختلف روابط اقتصادی واجتماعی جا به 
  ندن شان هم با این چنین سخن پراکنی های تکراری، آسان نیست.جا شده اند و از جا ک

 نتیجه کلی این است: 
یک: با توجه به پروسۀ موجود درسطح داخلی و مراجع بین المللی، خطرحذف قهری سرقافله 

 های اپوزیسیون بیش ازهرزمان دیگر جدی است.
رند ومی توانند به نفع یک دو: چانس انصراف داوطلبانه ومسالمت آمیز را هنوز دراختیار دا

بی  -محور جدید متشکل ازسیاسیون جوان سالم اندیش وازنظراقتصادی ونقض حقوق بشر
 بگذرند. بی حاصل بعدیازخیربازی های  -پرونده

سه: برای شروع یک جنگ جدید برضد طالبان وجامعۀ بین المللی دست وآستین برزنند وروانۀ 
درسنگالخ مبارزۀ که هیچ کسی ازفرجام آن مطلع نیست،  کوه ها شوند. ازین جماعت، پا نهادن

 بعید است.



چهار: نکته اساسی این که مردم سمت وسوی منافع خویش را زیرکانه تشخیص می دهند 
را چرا به ونخستین سوالی که به ذهن شان می گذرد این است که همین زندگی نیمه آرام خود 

 یده است؟که خیرشان به کسی نرس خاطرکسانی ضایع کنیم
پنج: پشتوانۀ مالی کدام کشورهاست؟ عقبگاه جنگجویان احتمالی کجاست؟ هیچ کسی قادر نیست 

 -آن چریک آبدیده که ایمانش را دربدل هیچ وسوسۀ مادی ودنیایی به حراج نگذاشت -از مسعود
 تقلید کند. 

امریکاست. آن کشوردرهمسویی با  حمایت نمی کند. سود« اپوزیسیون»روسیه ازجنگ احتمالی 
سودی که هند از اشتراک  که باریک طرفۀ جنگ را بردوش بکشد.برای هند بس دشواراست 

نصیب می شود چیست؟ هند بدون استشارۀ امریکا، هرگزدرجنگ « اپوزیسیون»درجنگ به نفع 
خودش چی « اپوزیسیون»جدید داخل نمی شود. هند درعطش دستیابی به انرژی می سوزدو 

 را به هند ببخشد!؟ دارد که اضافه اش 
که خود  روی کمک های جنگی ومالی ایران حساب می کنند« اپوزیسیون»درین میان اکثر

می بینند. رخ دیگرسکه، را . اما یک روی سکه ازنظرتاریخی برلب پرتگاه نابودی ایستاده است
. تعریف شده است« منافع ایران»دپلوماسی پنهان وجهانی ایران است که فقط وفقط درقالب 

حتی فرزند خود را باج می دهند تا چه رسد به « رواست.»دریک چنین دپلوماسی همه چیز 
 «.آقایان»

جلوۀ دیگردپلوماسی ایران این است که دردادوستد های سری، با سرعت بده وبستان می کند. 
معامله برسر  چیزی را به طرف عرضه می کند تا چیزدیگری را درازای آن به دست بیاورد.

 استاد شهید عبدالعلی مزاری، مصداق این گفته است. 
خود را قباًل روی میز معامله « دوستان افغان»و« اپوزیسیون»اگرخوب نگاه کنیم، ایران، 

گذاشته است. مثالش، تأسیس دفترسیاسی طالبان درتهران است که مدت ها قبل از رسانه یی شدن 
 حقق یافته بود.مذاکرۀ امریکا وطالبان درقطر، ت

شش: مردم را ازوحشت طالبی می ترسانند. نخست باید گفت که طالب هرگزبه شیوۀ کالسیک 
چانس رسیدن به قدرت دوباره را ندارد. نه خود شان به شیوۀ دیروزعالقه دارند، نه شرایط 

 اجتماعی به نفع شان است ونه هم جامعۀ جهانی به چنین چیزی راضی است. خوب حاال که مردم
را از شالق وظلم طالب می ترسانند؛ مردم به حرف شان باورنمی کنند. مردم خود شاهد خباثت 

و کسانی که به حیث آنتن های « بزرگان مرکز»ها وتجاوزات قوماندان ها، افراد متنفذ وابسته به 
قدرت مرکزی درمحالت باالی مردم سواری می دهند، هستند. همان وحشتی را که ممکن است 

االی مردم بیاورد، بدترازآن به وسیلۀ طرفداران ووابسته های همین آقایان باالی شان طالب ب
اعمال می شود. تحقیقات نشان داده که فقط همین مردم اند که باالی دختر، پسر، زن، زمین 

 وجایداد مردم تجاوز می کنند. مگرطالب کاری بدترازین خواهد کرد؟
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 ان دراسالم آباد درسبد اسالم آبادمیوۀ جلسۀ سر
 

رزمایش دپلوماتیک با حضور سه رئیس جمهوراز سه کشورهمسایه دراسالم آباد درحالی پایان 
یافت که دو  رئیس جمهورمهمان، با دست های خالی یکی به سوی تهران ودومی به سوی کابل 

 پرواز کرد.



وتهدید های عریان گیرمانده است، احمدی نژاد که کشورش درتنگنای تاریخی انزوا، محاصره 
قصد داشت ازجلسۀ اسالم آباد برای برون فگنی های شعاری خویش استفاده برد؛ چنان که صرفًا 

برسبیل عادت، علیه جامعۀ بین المللی حرفی زد ورفت. مفاد احتمالی وحتی تبلیغاتی جلسه قباًل 
چهار میلیارد دالر از امریکا به  ازسوی کاخ سفید پیش خرید شده بود واعالم اعطای دواعشاریه

پاکستان وشروع تدارکات هوایی ناتو ازفضای پاکستان درمیدان جنگ افغانستان نمونه های 
 بارزآن بوده اند.

اما جوالنگری های ظریف سران اسالم آباد درصحنۀ پیام دهی وپیام گیری های دپلوماتیک را 
 دید نمایش  های سیاسی است.هنوز هم پایانی نخواهد بود. تازه، شروع مرحلۀ ج

انتظارومحاسبه یی که سران پاکستان دریک چنین برهۀ حساس سیاسی وامنیتی حاکم درمنطقه،  
از نشست اسالم آباد داشتند، به راحتی برآورده شد. نقش سرگرم کنندۀ پاکستان درگرماگرم 

د وافادۀ دپلوماتیک واشنگتن وکابل واشنگتن، بازهم محوری بو -کشمکش عیان وپنهان بین تهران
گفتمان تشریفاتی سران سه کشورعنوانی کاخ سفید این بود که پاکستان می تواند دربدترین 

حاالت، بحران منطقه یی را به نفع مشترکات واشنگتن واسالم آباد مدیریت کند وموقعیت خود را 
 به مثابۀ مرکزاعتماد سیاسی درمنازعات آسیایی مجددًا به اثبات برساند.

ات سفررئیس جمهورافغانستان بازهم تکرارنرم پیام قبلی نظامیان اززبان سران ملکی بود: سوغ
اتحاد وهمدلی طالبان، تیم کابل واسالم آباد مساوی به بازگشت صلح درافغانستان. به رئیس 

برادران »جمهور اطمینان داده شد که گهواره جنبان طالبان وحقانی وحزب اسالمی، همچنان 
وهرگاه مایل باشد؛ درپایتخت پاکستان با آنان می تواند گفت وگو ودرد دل کند. است « انصار

درین مذاکرات حتی محور ریاض به تاق نسیان نهاده شد و نتیجه گیری آن بودکه همه چیز می 
 تواند درپاکستان حل شود. 

به ریسمان طرف مقابل درک می کند که یگانه مسیرارتباط کابل با جامعۀ بین المللی، چنگ زدن  
اتحاد با اسالم آباد است ودایرۀ طالبانیزم ازپنجاب تا کویته واز کویته تا وزیرستان درهمان 

 سرزمین کامل می شود.
سکوت واشنگتن، نتیجه گیری اطمینان آمیزقبل ازوقت بود که از نظرزمانی، فرصت بیشتری را 

 نزدیک شود. فراهم می آورد تا مذاکرات درقطر به نخستین نتایج دندان بگیر
تصورمذاکرات درقطربدون نقش اجرایی وهم آهنگی پاکستان، قبل ازآن که عوام گرایی سیاسی 

 باشد، ازنظرتاریخی یک خبط نا بخشودنی است.
درواپسین نمایش رسانه یی رهبران مثلت منطقه، اوقات تلخی وعصبیت آشکاردکتراحمدنژاد 

الم آباد به کمترین حد انتظارخویش طرفی رئیس جمهور ایران قابل درک بود که ازضیافت اس
نبسته ودرعوض، با حضور خودبه دپلوماسی پولساز پاکستان دربرابر غرب، جان تازه بخشیده 

 بود.
پایان دیدارسران منطقه درپاکستان، پایان امیدهای تیم کابل برای پیوستن به امواج پنهان دپلوماسی 

حد وعده برای رئیس جمهورافغانستان بازهم اعصاب خردکن درقطرنخواهد بود. دست آورد در
این بودکه برای برون شدن ازانزوا ونفس تازه کردن ازرهگذربازی های سیاسی، می تواند روی 
اسالم آباد حساب کند. طوری که خانم حناربانی گفته بود: مسیرصلح وثبات ازکابل عبورمی کند؛ 

راری آرامش درافغانستان ومشارکت ازنظرعملی نشان داده شدکه کاروان صلح وامید به برق
 درپروژۀ قطر، از اسالم آباد عبور می کند!

وضع به گونه یی جریان یافته است که تیم کابل راهی جز، پیروی ازاسالم آباد ندارد. پل اعتماد 
میان کابل وواشنگتن لرزان وشکننده است وهرگزبه حالت اولیه برنخواهد گشت. سرمایه گذاری 



نیمۀ تشکیالت حکومت کابل با شدتی بیشترازگذشته ادامه خواهد داشت. درحال ایرانی درمیان 
 حاضر ازین سوی تونل، روشنایی چندانی درآن سوی تونل مناسبات وحوادث به چشم نمی خورد. 
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 سایه روشن های تماس های پنهان
نگتن، درتالش رسیدن به موقعیت پاکستان با برقراری پل سه گوش به سوی کابل، طالبان وواش

 است.« محور»
درسطح منطقه می رسانند که باالی پروژۀ « خاص»گزارش ها واطالعات ازمنابع 

دررهبری سیاسی افغانستان درمحافل داخلی وبین المللی ادامه دارد. « تغییراجتناب ناپذیر»
فعاالن داخلی وناظر درحالی که تماس ها ومشورت های پیچیده یی درین زمینه درجریان است، 

درمسایل، نسبت به این موضوع که اگر درین گیرودار، ابتکار طرح وتطبیق تحوالت بازهم در 
دست پاکستان بیفتد، هشدار می دهند. چون البی های پاکستان درصحنه حضور دارند، وآدرس 

مواجه افغان با چالش های نگرانی کننده یی « جایگزین»های مشخص به نمایندگی ازتیم های 
 هستند. 

این درحالی است که شاخۀ مالعمرتحریک طالبان، با دورزدن اختیارات انحصاری پاکستان، 
خود را با نهاد های عملیاتی واشنگتن پیوند زده اند. نمایندگان طالب درقطر، بخشی از هویت 
 حضوری وجنگی طالبان است وبدنۀ سنگین انتحاری ها وتولیدگاه های افراطیون، هنوز تحت

نظرآی، اس، آی باقی مانده اند. عقبۀ طالب که معمواًل مناطق جنوب وشرق متصل به پاکستان 
 بوده، درصورت ادامۀ رویارویی، ساحۀ حیاتی آنان آسیب پذیرخواهد شد.

نزدیکی دوبارۀ امریکا وپاکستان بی تردید تعامالت را به زیان منافع افغانستان شکل خواهد داد. 
پاکستان برای احرازصالحیت در پروسۀ تسریع روند تحول به هدف  اطالعات حاکی اند که

شکستن بن بست کنونی درحوزۀ افغانستان با دادن امتیازهای چشمگیر به جامعۀ بین المللی، 
 پیوسته جای پای خود را در روند تحول محکم می کند. 

حتی گفته می گروه طالبان تحت رهبری مالعمر درمذاکرات قطر تحت فشارسختی قرار دارد و
 شود که تماس نمایندگان شان با بیرون قطع شده است. 

این عملیه درشرایطی جریان دارد که حکومت افغانستان وگروه های شبه دولتی موسوم به 
اکنون چوب سیاست های غفلت آمیزگذشتۀ خود را می خورند ودرحاشیه رفته اند. « اپوزیسیون»

رود درساختارحکومت آینده ) که هنوزبه درستی تعریف تیم های جایگزین احتمالی که گمان می 
نشده( درنقش پایه های اساسی حکومت ودولت ظاهرشوند، ازتشخص وانسجام قایم وشفاف 

برخوردار نیستند. این خطروجود دارد که نا هم آهنگی درجوشکاری تیم های جایگزین، سبب 
 حفظ وضع موجود شود. 

ن پروسه، مقاومت ها ودسایسی آغازشده است که می تواند درسطح منطقه وافغانستان نسبت به ای
درمراحل حساس گفت وگوها، کلیه محاسبات را به نقطۀ صفربرگردانده وشیپورجنگ به گونه یی 

 دردناک به صدا درآورده شود.
با پاکستان درین شرایط که خیلی حساس پنداشته می شود، می « اپوزیسیون»نزدیکی دولت و

و « کابل»، «قطر»بت به گذشته پیچیده ترکند. پاکستان درسه مسیر، تواند اوضاع را نس
عماًل « جهادی»، پل ارتباط برقرارکرده است که درغیاب حکومت کابل وگروه های «واشنگتن»

 به نمایندگی ازآنان درقطر ودرتماس ها با امریکایی ها وارد صحنه گشته است.



سنجیده شدۀ ایشان عنوانی رئیس جمهور  تشریفات خانم حنا ربانی وسخنان منعطف وعمیقًا
تا اندازه یی که منافع پاکستان ایجاب می کرد، تأثیری مثبت برجا « اپوزیسیون»وبرخی سران 
 گذاشته است.

داده است که پاکستان بدون مشارکت « اطمینان»وی درتماس های کابل به طرف های میزبان 
نافع درمنطقه، دربارۀ مدیریت بحران حکومت کابل، گروه های مجاهدین وکشورهای دارای م

 درقطربه طوریک جانبه عمل نخواهد کرد.« مذاکرات صلح طالبان با امریکا»درپی 
ترک برداشته « اپوزیسیون»اما ظرف دوازده ساعت گذشته، ناگهان پل اطالعاتی به سوی کابل و

عمیق ترشدن انزوای  وباب تازه یی درروابط واشنگتن واسالم آباد مفتوح شده است که نتیجه اش،
می تواند باشد. رسمیت یافتن پرواز هواپیما های مرگ آفرین بی « اپوزیسیون»تیم کابل و

سرنشین درآسمان پاکستان وشروع کمک های میلیارد دالری به ارتش پاکستان، مصداق این گفته 
 است. درمرحلۀ جدید روابط، این آغاز کاراست.

 
شرایطی که تحلیل اوضاع دشوارشده است، دلجویی های در« اپوزیسیون»حکومت افغانستان و

فصل جدید در روابط اسالم »استخباراتی پاکستان را کم وبیش به نفع خود تعبیر کرده اند وآن را 
 نام نهاده اند.« آباد با کابل

حساب شود. دست کم سی سال تجربه، باید « فصل جدید»هرتغییردرآب وهوای سیاست می تواند 
ان را نسبت به نیات پاکستان نسبت به کشورما، آزموده ساخته باشد. تجربه، این را مردم افغانست

ازفرط غلتیدن درتله های معامله، به شکارمنافع کوتاه « تنظیم ها»بارها نشان داده که رهبران 
 مدت عادت کرده اند. 

آباد درین اسالم « ملکی»حنا ربانی حامل پیام صریح آی، اس،آی وارتش پاکستان بود وحکومت 
 ماجرا ها عددی هم حساب نمی شود.

اما واشنگتن چه گونه پس ازیک دوره رابطۀ سرشار از اوقات تلخی با پاکستان، ناگاه دوباره 
سربوجی سخاورزی میلیاردی را بازکرده است؟ فلسفۀ گشایش درروابط دوطرف دریک چنین 

 مانده است، چه می تواند باشد؟ اوضاع که قفل بزرگ معضلۀ افغانستان ظاهرًا بدون کلید باقی
به نظرمی رسد که درتعامالت پیش رو، طوری نشان داده می شود که سه کاپی کلید اصلی برای 

، وجود دارد که یکی درجیب 1,22درحوزۀ افغانستان تا سال « تغییراجتناب ناپذیر»آوردن 
 ری می شود. حل نهایی درواشنگتن نگهدا« شاه کلید»پاکستان، دومی درمشت طالبان و 

طرف »که خود را « اپوزیسیون»درچانه زنی های جاری، نقش حکومت کابل وگروه های 
احساس می کنند، تعیین کننده نیست؛ درعوض، ابتکار به جای دیگری « اصلی جنگ با طالبان

منتقل شده است. درده سال، طرف اصلی جنگ، ناتوامریکا وارتش اختالطی نوتاسیس 
های « تنظیم»ت. اما درین که خمیرمایۀ اصلی هدف گیری طالبان، فقط درافغانستان بوده اس

 جهادی است، هیچ تردیدی نیست. 
جانب پاکستان درنشست های پس پرده، نشان می دهد که صالحیت نمایندگی از تیم کابل وگروه 

این های مجاهدین را درمعامله با امریکا دراختیارخود دارد. به نظرمی رسد که امریکا نسبت به 
موضع پاکستان که باردیگرحاضرشده است که به طور مسئوالنه درجمع کردن گلیم معضل چند 

 جانبه با امریکا دربسترافغانستان همکاری کند، خرسند هستند.
ریشۀ خرسندی امریکا ) یا بهتراست گفته شود، تغییردیدگاه( امریکا آن است که تجارب ونتیجه 

نظام »نسبت به امر « اپوزیسیون»ومدیریت تیم کابل وگیری های ده ساله از نحوۀ اداره 
واحترام به قوانین نافذه درافغانستان را درجیب خود دارد و مانند « سالم»، ایجاد ادارۀ «سازی

 گذشته درخالء شناخت گام نمی زند.



درمقابله با تنش فراگیرافغانستان احراز حیثیت می کند و « کشورمحور»پاکستان باردیگردرنقش 
حل ویا مدیریت معضل نه درواشنگتن، بل درکف « شاه کلید»محاسبات سران اسالم آباد،  طبق

دست آی، اس، آی است. پاکستان از روی تجارب کهنه وباربارآزموده اش نتیجه گرفته است که 
رهبران اپوزیسیون وهمچنان « شخصی ومحلی»با این کلید، صندوقچۀ خواست های عمدتًا 

م نیزبه آسانی گشوده می شود؛ اما این را هم درک می کند که این گلین تیم حاک« سردخل»
 مسایل، درغیاب مردم افغانستان صورت می گیرد.

« جعبۀ سیاه»دربازی منطقه یی نیز، استفاده ازقطعۀ برندۀ پاکستان وکلیدی که دردست دارد، 
مین علت ایران منافع ایران نیزبازمی شود واین همه دراتاق های بسته انجام می گیرد. به ه

درخصوص پروژۀ قطردست ازسیاه نمایی برداشته وبه سکوت انتظار آمیز روی آورده است. 
 روشن است که خبرهایی در راه است.

درک این واقعیت که نقطۀ ثقل دولت واپوزیسیون درچنین شرایطی که زمان وفرصت ها تا حد 
با قید محتاطانۀ این احتمال که ممکن زیادی از دست رفته، دقیقًا نامعلوم ودستخوش نوسان است؛ 
فصلی، فعال خواهد « خانه تکانی»است آنتن دپلوماسی امریکا برفراز اپوزیسیون به هدف یک 

 بود.
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انسان زماني در كار سیاست به آساني فریب مي خورد كه تصور مي كند دیگران را فریب داده 

 . ) ژول سیمون(است
 

 

 رزی، مارشال فهیم و یونس قانونیبرنامه پنهان ک

 

یک گزارش اطالعاتی غرب نیوزترک هندوستان، دیلی تلگراف و روزنامۀ اندیپندنت به استناد 
که  1,22که حامد کرزی به طور مخفیانه برای باقی ماندن درقدرت پس از سال  افشا کرده اند

 دورۀ ریاست جمهوری اش خاتمه می یابد، برنامه ریزی می کند. 
بی  -ن خبررسانی های بین المللی به نقل از گزارش منتشرۀ سرویس اطالعات خارجی آلمان ای

ادعا کرده اند که آقای کرزی به پیروی از عملکرد والدیمیرپوتین نخست وزیر روسیه،  -ان ای
 قصد دارد برای سومین بار درقدرت باقی بماند. 

ل  اززبان برخی متحدان رئیس جمهور درگزارش ها قید شده که این راز مهم حدود دو ماه قب
 افغانستان افشا شده است ودرین باره اسنادی دراختیارسرویس اطالعاتی آلمان قراردارد.

« مشورتی»بربنیاد گزارش های بین المللی، آقای کرزی با استناد به فیصله های لویه جرگه 
می تواند برخی  1,22 اخیر به این باور است که برای تمدید قدرت برای بارسوم پس از سال

مواد قانون اساسی را تغییر و یا تعدیل کند. کرزی می خواهد درشرایطی که نیروهای غربی 
ازافغانستان خارج می شوند، مطابق به طراحی تیم خودش، سرنوشت سیاسی ویژه یی را 

 درافغانستان رقم بزند. 



ا تغییر مادۀ قانون اساسی، درگزارش ها قید شده که کرزی برای اجرای طرح خود، می خواهد ب
له هم درداخل وهم درسطح بین المللی غیرقابل قبول أپست نخست وزیری را ایجاد کند که این مس

 است. 
درحالی فاش شده که جامعۀ جهانی تصمیم دارد پس  موضوعبنا به گزارش اطالعاتی غربی این 

عه وحمایت ازافغانستان از عقب نشینی از افغانستان کمک ده میلیارد دالری را برای توس
 اختصاص دهد. 

مجموعه گزارش ها حاکی اند که حامد کرزی درمشورت با سه چهره ارشد سیاسی مانند مارشال 
  1,22فهیم، محمدیونس قانونی وعطا محمد نور قصد دارد تا به نفع تیم متحد خودش پس از سال 

 قدرت را بیمه کند.
درنقش  1,22یک شریک قدرت است که پس از سال او هم مثل والدیمیر پوتین درصدد یافتن 

رئیس جمهور، مانند یک دست نشانده خودش وارد صحنه شود وخودش به حیث نخست وزیر 
صاحب صالحیت درصحنۀ قدرت حضور داشته باشد. چنان که پوتین دریک معاملۀ دو مرتبه یی 

رای رسیدن به این هدف با مدودوف، اخیرًا  باردیگر نقش خود را با وی معاوضه کرده است. ب
بنا به  گزارش اطالعاتی غرب، کرزی تالش دارد قانون اساسی را برای ایجاد یک حکومت 

 افغانستان را بعد از خروج ناتو دراختیارتیم خودش دایمی کند.  ۀندمادام العمر تغییر دهد و آی
 

ناتی صحبت کرده این درحالی است که سران غربی درآستانۀ برگزاری کنفرانس بن دربارۀ امکا
بودند که چه گونه ممکن خواهد بود تا دو سال باقیمانده از دورۀ دوم ریاست جمهوری کرزی را 
حذف کنند. اما دقیقًا معلوم نیست که صحبت های انجام شده درآینده دنبال خواهد شد یا این که بنا 

 به دالیلی ازادامۀ این مسأله انصراف صورت خواهد گرفت.
 

عاتی غربی آمده است که درین معامله پنهان، نخستین انتخاب به عنوان رئیس درگزارش اطال
ترور پروفیسور ربانی درنظرگرفته شده بود. اکنون  بعد از پروفیسور استاد ربانیجمهور آینده، 
دیگری مطرح اند. شامالن این برنامه فرماندهان مهم از جمله مارشال فهیم،  ۀاشخاص بالقو

 مد نور هستند. یونس قانونی وعطامح
 عطا محمد نور واضحًا تمایل به بازگشت به سیاست محور درکابل دارد. 

سرویس اطالعاتی همچنان مدعی است که محمد یونس قانونی اول نسبت به پیشنهاد کرزی 
نیست اما « ائتالف شمال»مشکوک بود ومعتقد بود که این برنامه چیزی بیش از بازی با قطعه 

است. مارشال فهیم درین باره با متحدان تنظیمی خویش به فیصله هایی حاال فکرش عوض شده 
 دست یافته است.

 
اما جاوید لودین به مقامات غربی گفته است: یقین دارم که او )حامدکرزی(بعد از اتمام دورۀ دوم 

 بازنشسته خواهد شد. 
 

دوره از قدرت  ویلیام هیگ وزیرخارجه انگلیس گفته است که کرزی وعده کرده که پس از ختم
کنار می رود. لطفا فرصت بدهید که به وعده اش عمل کند. هیالری کلنتن تاکید کرده است که 
انتخابات آیندۀ افغانستان فراگیر وسالم خواهد بود وانتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز صورت 

 خواهد گرفت. 

 



 مجموعۀ سوم
 

 9310 -نهم حوت 
 

مذهب، از جا رختی بازیگران استراتیژیک آویخته همیشه یک کاله مخصوص جنگ به خاطر 
 بوده؛ هرگاه الزم افتاده، کاله را به سر افغان ها گذاشته اند.

 
 تحریک طالبان درمأموریت دوم

 2860دلو  11مقدمات ایجاد تحریک طالبان به زمان قبل ازخروج شوروی ازافغانستان در 
جهاد برضد شوروی را به دوش کشیده  برمی گردد. درمحافل بین المللی که باراصلی مصارف

بودند، این سوال مدت ها قبل مطرح بود که جای خالی شوروی را چه نیرویی پرخواهد کرد؟ 
وقتی نخستین نشانه های درجازدگی وپشیمانی شوروی ازتجاوز به افغانستان آشکارشد، پروژه 

از پاسخ ها به همین  سازی برای دوران پس از شوروی، آغازگشته بود. پدیدآیی طالبان یکی
 های جهادی نیز بود. « تنظیم»سوال بود. درعین حال، این به معنای پایان مأموریت جنگی

از نظرپاکستان، امریکا، انگلیس وعربستان، قرارنبود، تنظیم هایی که وظیفۀ جنگ را انجام داده 
 بودند، بعد ازخروج شوروی، مأمورسیاست گذاری درافغانستان هم باشند. 

اقاتی نظیربرهم زدن پالن پنج فقره یی ملل متحد برای تشکیل یک حکومت بیطرف وورود اتف
کشورهای ایران، روسیه وهند به صحنۀ کشمکش، ازآغاز ماجرا برای آنان قابل درک بود. 

اقدامات کشورهای روسیه، ایران وهند ورهبران تنظیم ها دربرابراین پالن پیش بینی شده بود. 
 تقریبًا ازسال های شصت خورشیدی شروع شده بود.« لشکرخدا»نظم ونسق بنابرین، کارروی 

این گروه به گونه یی طراحی شده بود که ازنظرعملیاتی کردن مأموریت خود، کاماًل تابع شرایط 
عینی وذهنی باشد. چون جنگ ذاتی میان گروه های جهادی امری حتمی پنداشته می شد، مطمئن 

نیز برای حرکت طالبان خود به خود فراهم می شود که چنین هم بودند که شرایط عینی والزم 
نسبت به این که طالبان بدیل آن ها خواهد بود، باورمند « تنظیم ها»شد. هیچ یک از رهبران 

 نبودند. آن ها سرگرم جنگ قدرت بدون برنده با یکدیگربودند.
 استاد ربانی می گفت: طالبان حرکت خودجوش است.

جهادی، آن ها را فرشته گان نجات لقب دادند. اولین گروهی که چوب طالبان برخی دیگرازسران 
را درنخستین مصاف ها درقندهارخورد ودیگر اززمین بلند نشد، حزب اسالمی بود. پاکستان 

 ازحزب اسالمی درجنگ های کابل قطع امید کرده بود.
پاکستان وائتالف مثلت امریکا ازخنثی شدن پالن پنج فقره یی ملل متحد به همکاری روسیه، 

)دوستم، احمدشاه مسعود عبدالعلی مزاری( درآخرین هفته های سقوط دولت دکترنجیب اهلل، 
سرخورده شده ودرجستجوی راهی بودکه چه گونه جای خالی شوروی را درمنطقه حساس 

افغانستان پرکند. برداشتن نخستین گام عملی درمسیر پیشروی های استراتیژیک درآسیا، برای 
امریکا وپاکستان ) دوشریک متحد( که درانتظار فراهم شدن فرصت مساعد بودند، یک 

 بود. « ضرورت زمان»
پروژۀ امریکا، پاکستان وعربستان درسال های نود به نفع ایران، هند وروسیه نبود. درحالی که 
ان صدای شکستن استخوان های اصل همزیستی، ثبات قومی و دستگاه های زیرساختی درافغانست
شنیده می شد، طالبان با انگیزۀ قدرتمند بازگشت به آرامش به مثابۀ تجسم امیدهای برباد رفتۀ 

 مردم به صلح وخاتمه دهی به تجاوز وبیداد ساالری، وارد صحنه شدند. 



طالبان درآن زمان، با اتکا به خواست اکثریت مردم قریه به قریه وشهر به شهر ازموانع گذشتند. 
کدام حکمت خارق العاده یی درکارنبود. اسلحۀ تنظیم ها بهتراز اسلحۀ طالب درصحنۀ داخلی، 

به هرعامل تغییردهنده، روی خوش نشان می دادند « تنظیم ها»بود. مردم از بیداد ساالری 
ودربدترین حالت، موقف بی تفاوتی اختیارمی کردند. عامل تعین کننده، انگیزۀ مهیب عملیاتی 

ناجی ظاهرشده بودند. ازنظرابعاد داخلی قضیه، هدف را می دانستند مگر فدائیانی بود که درنقش 
ازنگاه عامل خارجی، بی خبربودند ازاین که برای تطبیق یک پروژۀ استراتیژیک به معرکه 

 وارد گشته اند.
 حاال هم دقیقًا همان معادله درجریان افتاده است.

سردستیابی به زمین ومال ومقام، تشکیالت تنظیم ها مثل دهه قبل از درون ضعیف شده وبر
منفورخلق اند وازنظر انگیزه، خلع گشته اند وبازهم به خیال گذشته تحکم نشان می دهند که، راه 

سنگرهای قبلی را درپیش می گیرند. اما فرصت های تاریخی به هدررفته و ازمثلث حمایت 
 نمی دهند.  منطقه یی، دست کم دو تای آن ) روسیه وهند( به سوی شان دست تکان

وقدرت رزمایشی فرمانده « ترس مردم ازنسل کشی»درمرحله اول، مقاومت تنظیم ها برپایه 
احمدشاه مسعود شکل گرفت؛ ورنه، مردم باورخود را نسبت به همه چیزاز دست داده و درماشین 

تنظیم های رقیب کوفته شده بودند. ازسوی دیگر، کمک های سه کشور منطقه که از پروژۀ 
ان ترس داشتند؛ برخالف آن چه تصورمی شود، حرکت پروژه را با توقف یا بن بست، روبه طالب

رو نکرد؛ بلکه درحساس ترین شرایط، راه را ازنظر ذهنی وعینی برای پیاده شدن ارتش های 
 بین المللی درمنطقه بازکرد.

به بهای با این اوصاف، می توان گفت که مأموریت نخست طالبان درختم دهۀ نود، هرچند 
شکستن وعقب کشی مؤقتی آن ها از صحنه تمام شد، درعین حالی که یک مأموریت موفق بود؛ 
به حال نیمه رها شد. عالمت پیروزی فازاول پروژه، تحقق حضور جامعه جهانی درافغانستان 

وفرماندهان نظامی برسرقدرت حکومت بود. « تنظیم ها»بود؛ نشانۀ ناکامی پروژه، باقی ماندن 
له یی که با ایران، روسیه وهند صورت گرفته بود؛ ایجاب می کرد که تنظیم ها، تا رسیدن معام

 فصل دوم نظام سازی درافغانستان واستقرار دیده بان های استراتیژیک جهانی، برسرکار باشند.
درموقعیتی « امرثانی»طالبان شکست نخوردند؛ ازنظرالزامات استراتیژیک منطقه وجهان، تا  

ته شدند که بازهم نوبت به شرایط مساعد برای گذار فرا برسد. حاال چنین شرایطی فراهم نگاه داش
 شده است.
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   غرور است. ویكتور هوگو ۀشكست، دای
 

 غرور افغانی چه است؟
 
« شرایط لویه جرگۀ مشورتی»افراد وابسته به تیم حاکم می گویند که پایبندی حکومت به  

 «افغان ها غرور دارند.»ا بیانگراین نکته است که دربرابر امریک
وجیره « شاگردان هوتل های امریکایی»، « نظافتچی»وقتی امریکاییان، یک دسته ازافغان های 

درکشور های غربی را برسرنوشت سوار کردند، به راستی که « سوسیال»خواران اداره های 
هرگز دم از « ن های با غرورافغا»غرورهای کاذب درادبیات سیاسی مملکت تولد شد و



غرورنزدند از یکدیگرسوال نکردند که به پاس کدام خدمات، کدام شاهکاری وجان نثاری، یک 
 شبه به حاکمان سیاسی درکابل مبدل شدند؟ غرور این آقایان را درآن زمان یخ زده بود.

انحصار،  حاال چه گونه این جماعت پس از ده سال پول اندوزی، فساد ساالری، خویشخوری،
باند بازی، ازبازار گرم خریدوفروش کرسی های دولتی سربرآورده و دربرابرغرب وامریکا 

 پیدا کرده است؟« غرور»
 پیشانی این غرور ساخته گی به زودی به سنگ واقعیت های تلخ کوبیده می شود.

 
ها از راه تفاوت دیدگاه ها حل نشود تعهدات و بستن پیمان » برخی حلقات می گویند که که اگر

این تفاوت دیدگاه نیست. تصادم منابع یک اقلیت غیرمسئول با منافع « .زور معنی نخواهد داشت
درازمدت افغانستان است. رویداد های آینده نشان خواهد داد که سنگ اندازی کوته نگران 

به تراژدی برای خود شان مبدل شدنی است. زور، تنها با  -اززوایای مختلف -دربرابر زور
 فنگ تعریف نمی شود. ت

کوتاه » شرط های سه گانۀ حکومت دربرابر موضوع مشارکت استراتیژیک با امریکا، جنبۀ 
برای « اهمیت درازمدت واستراتیژیک»دارند؛ حال آن که موضوع مورد بحث دارای « مدت

س افغانستان است. انحصارگران که به ادامۀ این وضعیت اسفبار منافع خود را تأمین شده احسا
می کنند، درخفا به اختالفات وخیزش های عوام علیه خارجی ها دامن می زنند. تمامی شبکه های 

 جاسوسی ایران وپاکستان آن ها را درین کار خطرناک پوشش می دهند.
چنین اقدامات، ازدید هیچ کس پنهان نمی ماند وبی جواب هم نخواهد ماند. امروززندان های 

ه بازی، پودرفروشی، ستادسازماندهی آدم ربایی ها و نقشه پردازی افغانستان به مرکز فساد، بچ
های تروریستی تبدیل شده است. تروریست ها عماًل درزندان ها سلطنت برپا کرده اند وازسوی 

حلقات حکومتی هیچ مزاحمتی متوجه آن ها نیست. رژیمی که زندان مرکزی اش دوسال تمام 
ار داشت؛ روی چه صالحیت وضمانتی ادعا دارد که درسیطرۀ مستقل تروریست ها و مافیا قر

 زندان بگرام را هم دراختیار خود می گیرد؟
با گرفتن زندان بگرام، کدام مشکل اجتماعی، امنیتی، اقتصادی ناشی ازفساد ساالری حل می 

شود؟ معلوم است که استفادۀ ابزاری از زندان به هدف امتیازگیری برای بقای قدرت بهره 
شود. امروز یک فرد عادی روی خیابان هم می تواند درک کند که اگر عملیات برداری می 

شبانۀ نیروهای خارجی قطع شود، ظرف یک ماه، حاکمیت دولتی دروالیات یکی پی 
دیگردربرابرسیل طالبان مضمحل می شوند. همین تیم حاکم از خیرات عملیات شبانه روی پا 

 ایستاده است. 
درعمل شاشیده است، و کشور را قدم به قدم به قهقرا وجنگ تازه « منافع ملی»گروهی که به 

حرکت می دهد، تعریف معیوب از منافع ملی را بیش ازین نمی تواند به هدف ارضای اهداف 
 شخصی خویش ادامه دهد. زمان فرصت نمی دهد.
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 توهمی که باردیگر درخلعت توهم ظاهر می شود. 

 
افغانستان این است که درپردۀ های آخر، با تراژدی پیوند می خورد. مقدرات جنگ وجهاد در

ی ایثارگر در دریای خون شنا می کنند تا به نقطه یی برسند که به جای « پابرهنه ها»یعنی 
 تجسم زندۀ آرمان ها، کاریکاتور ها به سلطنت برسند.



 
هانی ودرهم ریزی ایستگاه نهایی فرآیند جاری قابل شناسایی نیست؛ مگر تحلیل حرکت ج

مناسبات درداخل افغانستان این نکته را عیان می سازد که هدف اصلی، دردراز مدت، برچیدن 
 است.« طالبی»و« نیروهای جهادی»بساط تمام 

طالبان تا حاال دومشخصه ازخود ظاهرساخته اند که درنیروهای ضد طالب به چشم نمی خورد: 
ودوم، با هیچ گروه رقیب که با آن ها جنگیده اند،  یکی نمونۀ انشعاب درحرکت شان دیده نشده

 ائتالف نکرده اند.
با توجه به مأموریت آسیایی امریکا از شروع هزارۀ سوم، پروژۀ طالبان ناتمام باقی مانده است. 

، گندم «جهادیزم»دگرسازی خواهد شد. پس ازبرچیدن « تنظیم ها»این پروژه پس ازختم اقتدار 
درآسیاب مدیران جنگ استراتیژیک درآسیاب عملیات استراتیژیک ریخته نمناک طالبانیزم نیز

 خواهد شد. 
، از نیروهای 2,,1جورج بوش پسر درآخرین روزهای فرارطالبان از کابل دراواخرسال 

یاد کرد وتاکید داشت که نباید ازحواشی پایتخت به سوی « دوستان ما»ضدطالبان به عنوان 
با این فراخوان مخالفت داشتند. « مقاومت»ران وهم رهبران مرکزقدرت پیشروی کنند. هم ای

درعرصۀ دولت وحکومت را محقق « تنظیمی»به قدرت، عماًل تقسیمات « تنظیم ها»بازگشت 
ساخت. علی رغم حضورجامعۀ بین المللی و کارزار رسانه یی تحت نام دموکراسی، بازار آزاد 

اجندای فکری ونحوۀ مدیریت ملوک الطوایفی حقوق زنان، حاکمیت قانون و...افغانستان ازنظر
عماًل به دهۀ هفتاد خورشیدی پرتاب شد.  چنان که مشاهده شد، نه تصویب قانون اساسی، نه 

شعارهای مردم ساالری ونظام سازی ونه تبلیغات رسانه یی، باعث نشد که قانون ونظم به کشور 
دار جدیدی رو به رو کرد. تلقین های برگردد. تکراراجندای گذشتۀ تنظیم ها، امریکا را با هش

دپلوماتیک پاکستان نیزاثری بس کارا برجا گذاشت و توافق دوجانبه برای پس اندازکردن 
نیروهای طالبان برای روز مبادا، به وجود آمد. علت ایجاد چنین مناسبات سردرگم ومشکوک، 

ا مساعد شود که حاال عالیم آن برای آن بودکه باید تنظیم ها از درون بپوسند وزمینۀ انحالل آن ه
 به مشاهده می رسد.

 
درواقع کاپی نگاه آی، اس، آی « جبهۀ متحد ضدطالبان»برخی به این باوراند که نگاه امریکا به 

به این نیروها بوده است. اما پس منظرحوادث وپالیسی غرب نسبت نشان می دهد که قضیه 
ضد طالبان، ثمرۀ پالیسی اصلی غرب نسبت برعکس است. نگاه سرد امریکا وغرب به نیروهای 

به آن هاست اما تا حال خود این نیروها به این نکته عمیق نشده اند. این گروه ها طی بیست سال 
 اخیرثابت کرده اند که توانایی تأسیس یک حاکمیت همه پذیر درکشور را ندارند.

، حکومت واقتصاد مبتال ازعوامل درشت قدرت گیری مجدد طالبان، به هم ریخته سازمان دولت
به هرج ومرج درسال های اخیر است که مردم اقشاروسیع مردم را از دولت فاصله داده است. 

قومی سازی اداره واقتصاد ازسوی تنظیم های جهادی، فضا برای واکنش بالمثل را مساعد کرده 
ه های صرفًا به تنفرعمومی نسبت به چهر« ملت»است. شخصی سازی قدرت دولتی تحت نام 
 حکومتی ورهبران پس پرده دامن زده است.

فساد ساالری سازمان یافته درچهارچوب حکومت و نهاد های خارج ازحکومت، رواج خطرناک 
غارت وچپاول گری را به عادت تبدیل کرده است. دایرۀ انحصاروحرص شخصی پیوسته درحال 

مثال عمده، رسوایی جبران تنگ ترشدن است وقانون جایش را به عوامل ضد قانون داده است. 
ناشدۀ چوروچپاول دارایی های کابل بانک بودکه پرده ازاعمال جمعی از سران تنظیمی ویا 

 وابستگان شان برانداخت؛ بی آن که گام مؤثری برای حل قضیه برداشته شود.



قطعًا درمحافل منطقه یی وغربی نتیجه گیری شده است که به وضع اسفناک موجود، جزبا 
ل آورطالبان نمی توان خاتمه داد. درشرایطی که امریکا ازهرگونه امکان دسترسی به ابزارهو

تفاهم با تیم تنظیم ها واقلیت فرتوت النه گرفته درارگ مأیوس گردید، روی طرح های پاکستان 
ایران،  -توجه فزونتر به خرج داد. این درحالی بودکه فصل تازه یی از رقابت کشورهای منطقه

 سیه برسردستیابی به اهرم فدائیان طالب درحوزۀ افغانستان درحال آغازیدن بود.پاکستان ورو
پس، حق اولیت به امریکا می رسید که ازاول ماجرا، درجنگ افغانستان سرمایه گذاری کرده 

 بود.
 
 

 9310 -یازدهم حوت
 رقص جادویی ممکن ها در صحنۀ نا ممکن ها

 
 دازۀ آشتی میان گرگ وبره واقعی است. انآشتی میان تنظیم های جهادی وطالبان به 

پاکستان وامریکا برسردسترسی وکنترول برطالب، به رقبای سرسخت با نیات غیردوستانه مبدل 
شده اند. اما هردوکشوربا این نکته همسو اندکه نخست باید کابل تغییرکند. انزوای ده سالۀ طالب 

 فغانستان ومنطقه آغاز می شود.بازهم فصل دگرسازی ساختاری درا به پایان رسیده است.

طالبان تا حاال دومشخصه ازخود ظاهرساخته اند که درنیروهای ضد طالب به چشم نمی خورد: 
یکی نمونۀ انشعاب درحرکت شان دیده نشده ودوم، با هیچ گروه رقیب که با آن ها جنگیده اند، 

 ائتالف نکرده اند. هنوزهم اجندای شان، ختم کردن مخالفان است.  

وقتی شکست بخورند، به خودکشی یا تسلیم رضایت نمی دهند؛ بلکه مثل آب زیرزمین می روند 
ونا پدید می شوند. تا زمانی که دو باره قدرت نیافته اند، شاید به عادی ترین آدم ها تغییرشکل می 

دهند. عوامل داخلی که سبب شده دوباره بخت به سوی شان لبخند بزند، همه مجموعه مسایلی 
ت که از برکت فساد، خیره سری تنظیم ها، ظلم وتجاوزقوماندان ها، باند بازی وغارت همه اس

جانبه ازحساب دارایی مردم وامکانات بیت المال، ازبین رفتن مجازات خاطیان وقاتالن فراهم 
 شده است. درین قهقرا ساالری، نقش جامعه بین المللی نیز برجسته است.

وطالبان به همان اندازه می تواند واقعی باشد که آشتی وبرادری آشتی میان تنظیم های جهادی 
 .گرگ وبره. مهم نیست کدام جناح درنقش گرگ وکدام طرف درجایگاه بره است

درآستانۀ « مجاهدین»تاریخ به خصوص درموضوع منازعه، دو بار تکرار می شود. گروه های 
وگفتمان سیاسی « آشتی ملی»ای باال گرفتن جنگ علیه دولت درمحاصره افتادۀ نجیب، به ج

به مذاکره می نشینیم. با روس ها هم گفتمان « روس ها»جنگ را ترجیح دادند. می گفتند ما با 
گسترده شد. مجاهدین درکار سقوط دولت یک صدا شعارمی « فتح»سیاسی راه افتاد ودامنۀ 

ل کرد وجبهه دادند؛ زمانی که سرنگونی دولت محقق شد، یک صدایی به چندین صدایی تحو
 واحد به جبهات معاند علیه یکدیگرشان مبدل گردید.

ازسوی « مذاکره ومفاهمه»حاال طالبان ازبسترپاکستان وهمکاری امریکا وعربستان به ندای
با طالبان کرده بودند، « صلح»دولت کرزی وتنظیم ها که استاد ربانی را ازسوی خود مأمور

دیروز قرار گرفته اند. مجاهدین یک « مجاهدین»ت لبیک نمی گویند. طالبان اکنون درموقعی



امارت »سخن می راندند. طالبان شعاربرقراری « انقالب اسالمی ودولت اسالمی»صدا از
 -را یک لحظه هم کنار نگذاشته اند. طالبان مانند مجاهدین می گویند که با امریکا« اسالمی

ریکا حرفی ندارند. آن ها گاهی با های ام« دست نشانده»مذاکره می کنند وبا  -تجاوزگراصلی
نمایندگان ملل متحد نیز دیدارهایی داشته اند. همان شعاری که مجاهدین دربرابر دولت نجیب اهلل 
می دادند؛ طالبان دربرابر حکومت کنونی عنوان می کند؛ حکومتی که گروه های مجاهدین، آن 

 لقب داده اند.« مجاهدین»را خون بهای 

کو به رهبری بوریس یلتسن دراواخر سال های شصت با هیأت مجاهدین به مذاکرات رهبران مس
رهبری استاد ربانی فقید به اثرتالش های پاکستان محقق شد؛ این بارنیز پاکستان زمینه سازدیدار 
هیأت امریکا با سران طالبان است. پاکستان درگذشته اصراربرین داشت که مذاکرات مجاهدین با 

ل پاکستان باشد؛ این دوره نیز مذاکرات قطراز تیررس منافع اسالم آباد دور روسیه دردایرۀ کنترو
 نیست وپاکستان، عنصراصلی این معامله حساب می شود.

تا این مرحله، رستاخیز سیاسی طالبان بدون پاکستان ناممکن بوده است. ازین پس، بازاررقابت 
ؤیا یا فرضیه می تواند باشد نه گرم خواهد بود؛ اما کنارگذاشتن پاکستان ازین پروسه یک ر

واقعیت. حقایق نشان می دهند که طالبان، بیشتر ازهرگروه دیگر، چوب بی صدای پاکستان را 
می خورند وازناگزیری صدا بلند نمی کنند. هم اکنون حدود پنجاه تن از سران طالبان که ازسوی 

 اه های پاکستان به سرمی برند. استخبارات آن کشور به ضدیت با پاکستان مظنون اند، دربازداشتگ

را از دست  -کاراترین ابزارانتحار وفداییون -پاکستان ترس ازین دارد که اتفاقی نیفتد تا طالبان
بدهند. طالبان ایستادگی دردناک وکم سابقه یی را دربرابرارتش های ناتو از خود نشان داده اند. 

ه آن ها جرئت می دهد تا به چیزی کمتر از آن ها اعتماد به نفس عجیبی را حاصل کرده اند که ب
کل قدرت وسراسر افغانستان قانع نباشند. گزارش های تازه حاکی اند که طالبان دشمنان خود را 

یا ساختار های شبیه آن را پیش می کشند، نشانی کرده « فدرالی»درمیان آنانی که مسأله حاکمیت 
 اند.
 
 

 پیام سیاه از کاخ سفید
 0931 -دوازده حوت

ما نه " مسعود احمدزاده ازچریک های فدایی خلق درسال های چهل درایران نوشته بود:
همچون ماهی در دریای حمایت مردم، بلکه همچون ماهی های کوچک و پراکنده در محاصرَه 

و برای بقای سیاسی خود نه فقط به مخفی  «تمساح ها و مرغان ماهی خوار به سر می بریم
 ".مندیم تا باقی بمانیمبودن که "به تعرض نیاز

 سخنان باال تا میزان زیادی تصویرگرموقعیت تیم حاکم درکابل است.
 

به نظرمی رسد که امریکا به عواقب خطرناک افزایش بی اعتمادی بین نظامیان خارجی و 
منسوبان اردو وپلیس حساس شده است. آن ها پیش بینی کرده اند که هرچه تقابل و بن بست 

واشنگتن ادامه پیدا کند، استخبارات منطقه ازخالء به وجود آمده، بهره برداری درروابط کابل و
می کنند وشکاف ازین هم عمیق تر خواهد شد. مسأله ازین بابت جدی است که تکرار حوادث 



ترور افسران ونظامیان خارجی، وضع را تا آن جا بدتر خواهد کرد که هیچ کسی قادر به جبران 
 .نخواهد بود یا کنترول حوادث بعدی

 واشنگتن وکابل به خط قرمز نزدیک شده اند.
تیم حاکم درکابل با کاهش کمک ها وگسیختگی از درون درگیراست وبرای حراست ازقدرت، 

توزیع اسلحه به مردم، معامله با ایران وپاکستان و ناسازگاری با جامعۀ بین المللی را 
صی واقشارمرفه بساط کاروفعالیت خود را دردستورکار خود قرارداده است. سرمایه داران خصو

به گوش می رسد. اکنون مسلم شده است « فاجعه می آید»کم کم برمی چینند وازهرسو فریاد های 
که تیم حاکم شامل رهبران تنظیم ها و سیاسیون نظامیگر دردرون دولت، برای مقابله با جامعه 

اند. معامله با امریکا برسرتمدید جهانی وخطرات روزافزون طالبان، عزم خود را جزم کرده 
ناکام شده است. چیزی که باقی مانده فرصت کوتاهی است که  1,22قدرت تیم حاکم پس از 

تیم حاکم برای باقی ماندن درقدرت « حق»صرف تدارکات برای آخرین جنگ برای حفاظت از 
ی مردم، حق کشی است. می خواهند بازهم شکست ها، ناکامی ها، ستم دردناک قوماندان ها باال

مخفی کنند. « مداخلۀ خارجی ها»درلفاف نفر را  ,,2وتقسیم تمام دولت وحکومت برای 
بیاویزند وزمان گروگانگیری « کفرواسالم»گرضرورت افتد، برجبین جنگ سیاه آینده، لوحۀ 

 سرنوشت مردم را طوالنی ترکنند.
شانه های امریکا آورده شد با این حربه ها دیگرنمی توان به مقصد رسید. تیم حاکم روی 

وبرشانه های مردم گذاشته شد. حاال کاربه جایی کشیده که مردم زیرفشار این دسته، زمینگیرشده 
و امریکاییان نیز ازهمراهی با این گروه، نه این چیزی به دست نمی آورند؛ بل، به سوی تباهی 

شده وطالبان به عنوان  درحرکت اند. بدیل حاکمیت کنونی مدت ها پیش درسطح داخلی تشکیل
مانع عمده برسرراه اند. تغییرعمده درقضیه این است که درمعامله های جدید، طالبان درجایگاه 
معامله گراصلی نشسته اند وتعبیراولیۀ این کابوس، حذف تیم حاکم به عنوانی نهادی است که هم 

 ظرفیت خود را از دست داده وهم تاریخ مصرف آن سپری گشته است.
ماشین تولید خطردرسطح داخلی نسبت به گذشته سریع تربه کارافتاده است؛ امریکاییان زود چون 

اندرس فوگ راسموسن وخلیلزاد به طورهمزمان وارد صحنه شده اند  تر دست به کار شده اند.
وبررئیس جمهورفشارآورده اند که قدم اصلی ونهایی را درامضای پیمان استراتیژیک به جلو 

« شرط»این به معنای تضمین بقای تیم حاکم درقدرت نیست وهمچنان از پذیرش  بردارد. البته
های سه گانۀ آقای کرزی ) قطع عملیات شبانه، تحویلدهی زندان ها واحترام به حاکمیت ملی 

یعنی این که طرف اصلی « احترام به حاکمیت ملی»افغانستان( خبری نیست. ازنظرتیم حاکم، 
وهیچ تغییری نباید الزامًا تعویض قدرت ازتیم حاکم به « ماهستیم» ومستحق دایم العمردرقدرت 

 نهاد جدید باشد.
استدالل غیررسانه یی جامعۀ جهانی این است: درست است که تیم حاکم را ما به قدرت رسانیدیم؛ 
اما این تیم دیگربه ضرورت های افغانستان ونیازهای ما جواب نمی دهد. درداخل، بحران وخشم 

ساد وبی عدالتی وتجاوز افزایش یافته ودرسطح جهانی، کارآیی واعتبارتیم زیرسوال مردم ازف
رفته است. تیم حاکم به یک موجود التقاطی اهداف پاکستان وایران )دشمنان افغانستان وامریکا( 

تغییرماهیت داده است. بنابرین خطراز دست دادن دست آورد های ده سال اخیرومنافع بین المللی 
 ا به رضا باید جا خالی کند.یشته افزون شده است. پس این تیم به زور بیش ازگذ

درظاهرامر، دبیرکل ناتو وخلیلزاد هم موفق نشده اند که بن بست بشکند. آن ها اتمام حجت را 
  ابالغ کردند. بعد ازین چه خواهد شد؟
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نمی کند. ایران با همان رفتاراستفادۀ ابزاری امریکا گروه های مجاهدین را همکارمطمئن تلقی 
ی جنگیدن مانند گذشته، نمی به سوی شان می آید واز جانب دیگر، ظرف انگیزۀ مجاهدین برا

دربرابر گردوخاکی که طالبان درمیدان جوشد. چون پشتوانۀ های مردمی از دست رفته است، 
 هراسیده ومتزلزل اند.های جنگ برپا داشته اند، 

 
 

 عقب گشت دوباره به سوی طالبان دالیل
 

امریکا سیاست پیشروی درمأموریت آسیایی ازطریق افغانستان  پروژه طالبان نا تمام مانده است.
را کنار نمی گذارد. دشواری های موجود جدی تلقی می شوند. نخست، استفاده ازفرصت ها 

، طالبان باید به برای برنده شدن درکشمکش منطقه یی مهم وزمان طلب است. درین معرکه
عنوان خطرزنده ودایم، ازچهارچوب قدرت رسانه یی نیز بتوانند تصویرخود را به مخاطبان 

 برسانند.
منابع درواشنگتن، بی تردید ازدرد سرهایی که ممکن بود ازناحیۀ ناشکیبایی وامتیازطلبی های 

راتیژیک پاکستان برای اسالم آباد بروزکند، آگاه بوده و دربرابرآن آمادگی دارند. اهمیت است
پیروزی مأموریت آسیایی امریکا تا آن جا می تواند اهمیت داشته باشد که هرگاه پاکستان بخواهد 

با اتخاذ روش تقابل وحتی جدایی از امریکا، قدرت خود را به رخ بکشد، بازهم امریکا به 
 هربهای ممکن اجازۀ چنین کاری را به آن کشور نخواهد داد.

بلوچستان »منطقه، کشورتازه یی درحال شکل گرفتن است که ازهمین حاال اکنون دربستر
نام گرفته است. این اجنداء اذهان سردمداران اسالم آباد را به النۀ اجنات سرکش مبدل « بزرگ

کرده است. جنگ استراتیژیک ودردناک، این بار با متحد قدیمی باید دنبال شود. ذخایرعظیم 
مهارزدن خیز اقتصادی چین به منطقه است. این پروژه به معنای  بلوچستان سکوی حیاتی برای

 تجزیۀ پاکستان است وکابوس آن ازهمین حاال رهبران اسالم آباد را دیوانه کرده است.
بنابرین امریکا وپاکستان ازموقعیت تعامل به تقابل خطرناک پیش می روند. ناکامی امریکا 

ستان وبلوچستان، برای استراتیژی سازان کاخ سفید درمدیریت پروژۀ استراتیژیک درمحور افغان
 غیرقابل تصور است.

برای پیروزشدن درمنازعه، دردست داشتن مؤثرترین حربۀ فدائیان هوشمندو پرانگیزه ) طالبان( 
هم برای پاکستان وهم برای امریکا حیاتی پنداشته می شود. طالب، دافع هرگونه مانع وسبوتاژ 

اب می رود. به همین سبب، بازارمراجعه به طالبان به عنوان متحد درجنگ استراتیژیک به حس
 درهم کوبنده، برای همه بازیگران خاموش ضروری است.



به « مادر»پاکستان با اطمینان ازین واقعیت که درکارزار تولیدات طالب، هنوزهم یک کشور
 پیش می آید.حساب می رود، ازموضع قدرت وطرف باصالحیت درمعامله های کالن با امریکا 

امریکا به یاری عربستان سعی دارد با دادن امتیازات کالن به پاکستان، ابزارطالبان را از چنگ 
آن کشور بیرون کند. پاکستان احساس می کند که درین صورت دایرۀ محاصره به دورآن کشور 

ب کامل ترخواهد شد. بحث تجزیۀ بلوچستان برخرمن بی اعتمادی آن کشورنسبت به نیات غر
درافغانستان « مجاهدین»وامریکا آتش زده است. ازهمین جاست که موضوع اتحاد با گروه های 

در صدرسیاست کنونی جنراالن پاکستان قرارگرفته است. این بار ظاهرًا معادله را تغییر می 
 دهند.

پایه های  درجنب اتحاد منطقه یی شامل تیم حاکم درکابل، ایران واسالم آباد واحیانًا روسیه، ایجاد 
متحد متشکل از مجاهدین افغان، طالبان پاکستان وطالبان افغانستان با پشتوانۀ کشورهای منطقه به 

 منظور مقابله با سیطره جویانه وتباه کنندۀ امریکا وشرکاء نیز درنظرگرفته می شود.
شود بدین ترتیب، جنگ ذات البینی منطقه یی اول باید به نتیجه برسد وسپس این پرسش مطرح 

 که ازچه راه هایی می توان صلح وثبات را به افغانستان برگرداند.
گروه های مجاهدین به شدت سرخورده شده اند ودنبال متحدی می گردند تا برای زمین نخوردن، 

دست شان را بگیرد. این دست، همان دست آشناست که باردیگربه سوی شان درازشده است. 
روه های مجاهدین وجود ندارد. امریکا گروه های راهی جزفشردن دست پاکستان برای گ

مجاهدین را همکارمطمئن تلقی نمی کند. ایران با همان رفتاراستفادۀ ابزاری به سوی شان می آید 
واز جانب دیگر، ظرف انگیزۀ مجاهدین برای جنگیدن مانند گذشته، نمی جوشد ودربرابر 

ند، آزمایش پس نداده اند. امریکا دوست گردوخاکی که طالبان درمیدان های جنگ برپا داشته ا
ومتحد مجاهدین نیست وعالیم تازه نشان می دهند که این بار پروژۀ طالبان را که یک هدف آن، 
ازصحنه خارج کردن طیف رهبری مجاهدین ازعرصۀ سیاسی است، مطابق به نیازهای جدید به 

کستان است که ممکن است با کارمی اندازند. چیزی که این بارکم دارند، همکاری اجرایی پا
 پرداخت تاوان گزاف دوباره به دست آید.

فکرمی شود که اگرعربستان وواشنگتن روی پروژۀ احیای مجدد طالبان با شدتی الزم کارنکنند، 
درمیدان رقابت منطقه یی به هدف شکارطالبان به حیث ابزار تعیین کننده درکشمکش ممکن است 

د که جبران آن دشوار باشد. ایران تحت فشارهای همه جانبه، چیزهای زیادی را از دست بدهن
توان مشارکت تضمین شده درامراتحاد با پاکستان وگروه های مجاهدین را ندارد. هرآن ممکن 

 است درآن جا اتفاقی روی بدهد که همه چیز را وارونه کند. 
حاری دربرابرامریکا پاکستان، گروه های افراطی وهزاران مدارس تولید کنندۀ تبه کاران انت

ایستاده اند تا پاکستان را حفظ کنند ویا حقوق آن را بستانند. رویکرد مجدد به سوی گروه های 
مجاهدین درافغانستان برای پاکستان اهمیت کلیدی دارد. جنراالن پیر وبازنشستۀ ارتش پاکستان 

گرآن، محاسبه کرده اند که ازین پس یک سرجنگ خاموش کنونی، درپاکستان وسردی
درمسیرهندوکش خواهد بود. مجاهدین راهی ندارد جزاین که با پاکستان ملحق شوند ویا این که 

هستی سیاسی ونظامی خود را به طورکامل ودایم دراختیار طالبان وامریکا قرار دهند ومحو 
 شوند. 

پنتاگون درصدد کاهش مخارج جنگ برونمرزی درافغانستان است. این هدف با بهره گیری 
هرانه ازظرفیت محاربه یی بومی حاصل شده می تواند. معامله با طالبان، یک گام مهم نزدیک ما

درحلقات « قرآن سوز»شدن به سوی هدف است. ازهمین رو، تشدید روحیۀ ضد امریکایی وکفار 
طالب ومجاهد بیش ازهرزمان دیگر شعله ورمی شود. اسلحه درهرجا وجود دارد. تسلیح روانی 

انفجار ادامه یابد. امریکا متوجه این جریان شده است. اما به هربهای ممکن قصد باید تا مرز 



دارد ازتلفات امریکاییان بکاهد؛ مخارج کمرشکن را کسری بخشد وهمچنان حضورقایم 
 درافغانستان را تأمین کند.

ا با این اوصاف، مذاکرات با طالبان درقطربسیارحیاتی وجدی است. طالبان وزن واهمیت قضیه ر
درک می کنند وبه چیزی کمتراز گرفتن قدرت کامل راضی نیستند. تاکید به قدرت کامل، به 

 معنی اعالم جنگی است که هیچ کسی ازعاقبت آن مطلع نیست.
امریکا وغرب درده سال اخیر درایجاد یک ساختارسیاسی متحد جامعۀ جهانی درکابل ناکام ماند. 

چشم می خورد. اشاعۀ فساد وغارت، باندبازی، نفوذ  افادۀ چنین شکست به اشکال گونه گون به
سالیق هرکشوربه وسیلۀ وزیران گماشته شده، هرج ومرج دراجرای پروژه های توسعه، نفوذ بی 

سابقۀ اطالعاتی ایران وپاکستان ومهم ترازهمه، تقابل وجبهه آرایی تیم کابل برضد جامعۀ بین 
ازمظاهر کلی وارونه شدن محاسبه های قبلی  المللی به منظورحراست ازجایگاه دولتی ومالی

 واشنگتن درافغانستان است.
اکنون برای غلبه بروضع موجود، یک دوره عقب نشینی گام به گام واحتیاط آمیز الزم است. 

امریکا درافغانستان تقریبًا تمامی متحدان خود را دراسالم آباد وکابل ازدست داده است و ازسوی 
درمحاصره افتاده است. شکستن این محاصره، تلخ، اما غیرقابل تضمین اشباح خطرات منطقه یی 

می نماید. حصول وفاداری واتحاد طالبان، بخشی از رسیدن به امیدواری های جدید است نه کل 
آن. طالبان درصورت رسیدن به توافق یک جانبه با امریکا، ازعقبۀ پاکستان نگران اند. شاید 

 نگ میان طالبان افغان وطالبان پاکستانی باشد.درجنگی درگیرساخته شوند که ج
درهرحال، این مسایل به طورکل، درقید احتماالت قابل مطالعه اند. اما امرمسلم این است که 

 منطقه وافغانستان به تغییر زودرس وعینی نیازمند است.+
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 تنگنای بستۀ تیم حاکم وسرچرخی اپوزیسیون

ی خارج ازدولت )اپوزیسیون( نگران شرایطی اند که درنتیجۀ آن، به اردوگاه تیم حاکم وگروه ها

 بازندگان جنگ وصلح درافغانستان رانده شوند. 

 

این موضوع ازمدتی به این سو، ازمحیط احتمال بیرون زده و چهرۀ خطررا به خود 

گرفته است. دلیل این که حکومت واپوزیسیون به طوریکسان از وضعیت سراسیمه 

د، آن است که هردو نیرو سرقافلۀ کاروانی بوده اند که پس ازده سال، ازچند جا ان

متالشی شده و بدنۀ حکومتی، ازورطۀ پایان کار، فاصلۀ اندکی دارد. انکار وابرام 

 درندیدن ونگفتن واقعیت ها، چیزی را تغییرنمی دهد. 

اب سیاسی درگفت وقتی یان کوبیش نمایندۀ سازمان ملل درکابل از لزوم شمولیت احز

وگو های صلح سخن گفت، قطره آبی درکام خشک اپوزیسیون چکید وازآن فی البداهه 

 استقبال کردند. اما آقای کوبیش مشخص نکرده که منظورش از کدام مذاکرات است؟

درمذاکرات صلح قطرهنوز فضای جنگی مسلط است. درضمن روشن نیست که 

 مدیریت فصول آیندۀ جنگ درمنطقه. مذاکرات قطر، برای صلح است یا به خاطر



درچنین اوضاع، چرا اردوگاه اپوزیسیون با آن که ازدیدگاه طالب نسبت به خود به 

 خوبی آگاه اند، چرا پیوسته ازصلح سخن می گویند؟ 

است وهمان « تنظیم ها»تعبیرطالبان ازصلح، تشریح دوران پس از اضمحالل  

باید مشخص کنند که روند صلح درکجا تعریف هیچ متحول نشده است. اپوزیسیون 

جاری است که درصف نوبت ایستاده اند وآقایان عقب درب های بسته منتظرمانده اند. 

کدام نیرو با حکومت کابل وارد مذاکرات صلح شده است که اپوزیسیون فراموش شده 

 باشد. 

اقتصاد صلح بدون تغییرریشه یی درنظام افغانستان، درچهارچوب تنظیم ها، درساختار

و تشکیالت دولت، اصاًل قابل تصورنمی تواند باشد. جا به جا کردن یک دسته ازچهره 

« تقسیم سرخرمن»ها ازیک جا به جای دیگر، صلح نیست. تقسیم قدرت به شیوۀ 

گروه ها وسیاسیون محافظه کاردرپس پرده، نه « جورآمد»مؤجد صلح دیرپا نیست. 

 رای جنگ های آینده است. این که صلح سراسری نیست، مقدمه یی ب

کشور درآستانۀ یک تغییر انفجاری قرارگرفته است. همه گروه ها، به شمول نهاد های 

دولت وحکومت ازبنیاد محتاج تغییر وطراحی جدید اند. تغییراز درون وتعامل با 

بیرونی ها، ابتداء توازن همه پذیر را به وجود بیاورد وسپس روی ساختارثبات پایدار 

 ورت بگیرد.تمرکزص

دولت کابل، اپوزیسیون وطالبان، افزون برآن که رابطۀ قابل اعتماد با جامعۀ بین 

المللی ندارند  ازترس یکدیگرنیز به هرمعامله یی دست می زنند. نقش جامعۀ جهانی 

درقضیه تعیین کننده است. مهندسی آیندۀ سیاسی دردستورکارامریکا وجهان قراردارد 

انزوا وتجرد با پروسۀ بین المللی ازدرمخالفت پیش آید، وهرنیرویی که ازحالت 

 ازسوی نیروی رقیب خود در داخل حذف می شود. 

مدیریت اپوزیسیون ومدیریت فاسد، گندیده وبحران زای حکومت با هم یکی اند  

ازنظرعملی وتجربی، یکی مکمل دیگری اند. درهرحالت با هم مرتبط اند وبه هم 

که اند. تغییر ریشه ای درعرصۀ سیاسی ونظامی، هردو را محتاج اند. دو روی یک س

ازصحنه خارج می کند. یعنی این که جامعه آبستن ظهوریک نیروی جدید سیاسی ) 

 ودرصورت لزوم( نظامی است. 

اپوزیسیون دعوا های میان گروهی خود با تیم حاکم را به نام طرح تازه معرفی می 

م سازی، رهبری اقتصاد، تعامل با کند. حال آن که طرح مشخصی درعرصۀ نظا

جهان ازسوی اپوزیسیون مشاهده نشده وافزون برهمۀ این مسایل، نقطۀ ضعف 

وخطرناک آنان، نوعی اتحاد استراتیژیک اعالم ناشده با قدرت های ضدامریکایی 

 وضد افغانستان درمنطقه است که ازنظر هیچ کسی پنهان نیست.

خیالی سخن بگویند  « صلح»رند که ناگزیراز اپوزیسیون وحکومت درموقعیتی قراردا

 اما اشتغال اصلی شان، آمادگی برای تقابل وجنگ های احتمالی درآینده است. 

تابلوی تبلیغات را وارونه می آویزند  مگرنگاه مخفی شان به قضیه، واقعی است. آن 

چیزهایی که اپوزیسیون وتیم حاکم درارزیابی های خویش برآن حسرت می خورند، 



فرصت وامکانات است که ازین رهگذردرتنگنای ترسناکی قرارگرفته اند. برخی 

ازمحافظه کاران پس پرده هنوزهم امیدواراند که به میدان یک دورجدید جنگ وجهاد 

با امریکا )مانند سال های تجاوزشوروی( به میدان وارد شوند، امریکا را درآتش 

غرافیایی خویش نگاه می کنند، خواهند سوخت. اما وقتی به عقبۀ لوجستیکی وج

ازتصورات خویش می گریزند. آن ها عالوه برطالب وامریکا، یک دشمن دیگری نیز 

 دارند: بی اعتمادی سراسری مردم!

آن ها روی وفاداری یک پارچۀ مردم ستم دیده به دفاع ازچند دولتمدارتازه به دوران 

سال هاست ازآن قطع امید  رسیده هرگزنمی توانند حساب کنند. مردم به نوبۀ خود،

 کرده اند.

 پس با نگاه ازیکدیگرسوال می کنند: چه باید کرد؟
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 نی ازصدا افتاد؛ سودای دل خموشی گرفت
 ظاهرهویدا درگذشت.

 با گریه نمی شود نوشت. این زخم را نمی شود با گریه شست.

کهکشانی از سکوت وحسرت وآه را با خود  آن درویش بلند نظر، دنیایی را به دل های ما بخشید و

 برد.

خشت زرینی ازبنای ارزش های ما فرو ریخت. ظاهرهویدا، صدایی از دل قرون ونماینده یی از 

 سرزمین های روایت ناشدۀ رؤیا های نایافته بود.

 برای نخستین بار احساس نفرین شدۀ فقر واژه؛ این چنین دردناک درمن زهرمی ریزد. ظاهرهویدا...

بغض مقدس چندین نسل... دیده از دنیای خاکی وفانی فروبست. راحت شدی ظاهر... پیشوای دردها 

 و آرمان های کاروان های به مقصد نرسیده.

 ما را رها کردی تو. آوارسنگین اندوهی برقلبم نشست که هرگز نتوانمش نبشتن.

روزی ازین سپنجی سرای  فروریخت؛ درامواج رازناک هستی ونیستی شناور شد. مثل همه چیز که

 درمی گذرد؛ اما برج رؤیا پا برجاست.

 ما خفته گان فسونیم ، زندانیان قرونیم

 ای کاش آتشفشانی بر خاک ما میفشاندی

واژه ها نیز بار اندوه سفر ترا بردوش می کشند وحافظه ام با دشواری می چیندشان و به نخ می 

ی ازنا باوری، باوری وبیچاره گی گشاده، به پیشواز یاد کشدشان. حاال ... همین حاال... با دیده گان

 های تو رفتن ... درتوان من نیست.

هویدا... حجم هستی ومعنای ترا به تصویرکشیدن، روح متألم خودم را به آزمایش می گیرد. درین 

 آزمایش تسلیم تسلیمم... تو خود، اتمام حجت کرده ای:

 لیمما همسرایان اللیم ، از نسل سنگ و سفا
 از سوی ما این ترانه ، تو خود نبشتی و خواندی
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ساده لوحانه است فکرشود امریکا دررأس چهل کشوردنیا به حوزۀ افغانستان، بدون 

استراستیژی وحساب وکتاب وارد شده وحاال خیال دارد بدون رسیدن به ایستگاه آخر، دوباره 
 عقب گشت کند.

 
 

 خیدرقفس موقعیت تاری
 
 

درده سال اخیر، اذهان عمومی مردم افغانستان دربرابر سیالب های خبری قرارداشته است. 
مجموعۀ اخبار داده شده ازمجاری مختلف، تناقض آمیز وگمراه کننده بوده است. رسانه ها نسبت 

به قضایا کمتر زحمت پژوهش به خود می دهند وبیشتر به دست پخت های آماده ازمنابع بین 
بسنده می کنند. رسانه های افغانستان به طورکامل به مصرف کنندۀ محصوالت رسانه یی  المللی

 بین المللی اند. 
این بخشی از جنگ سازمانده دهی شدۀ روانی است که حاصل آن برای افغان ها، گمراهی ذهنی 

 یا دربهترین حالت، دنباله روی از مراکزخبرسازی منطقه وجهان بوده است. 
ل محافل سیاسی و ناظران امور درافغانستان قابل درک است. آن ها هنوز دربارۀ بنا برین مشک

روند یا دورنمای صلح وجنگ درحوزۀ افغانستان به نتایج صریح یا قریب به واقع، نرسیده اند. 
همه به شبهه افتاده اند که مذاکرات درقطر و دراماتیزه های تیم حاکم درارگ، به خاطر تأمین 

ت. اما قضیه برعکس است. مجموعۀ این تالش ها وزدوبندها وفرافگنی ها، صلح وآرامش اس
درواقع مدیریت جنگ آینده است که سال به سال وارد فاز نوین خود می شود. هریک از 

بازیگران درصدد استوارکردن جایگاه خود در تقابل های آینده اند که خود ازآن خبر دارند اما 
 ومهندسی قضایا ندارند، ازآن بی بهره اند.  مردم وسیاسیون که سهمی درطراحی

دربسیاری اوقات، تعامالت اصلی، کاماًل با یافته ها وانتشارات رسانه ها درتقابل قرارمی گیرند. 
مطبوعات بین المللی ازصورت اصلی قضایا، فقط لقمه های کوچک واکثرًا غیرواقعی به دهان 

راکزبین المللی معمواًل اخبارواطالعات، پس رسانه های داخلی می گذارند. ازنهانخانه های م
ازتحلیل، قیچی کاری و زاویه گیری های ویژه به بیرون درز می کند. چنین محصوالت خبری، 

جرقه های مصلحتی محاسبات به شدت کنترول شده اند که ازمواد ومصالح به شدت مدیریت شده، 
 تولید می شوند.  

ازهمین فست فود های خبری تغذیه می کنند ودرمناظره  مجریان برنامه های تلویزیونی، درواقع
فروببرند. غالب اوقات، « مهمانان»ها سعی می کنند همین فست فود ها را به زور به دهان 

مهمانان برنامه های سیاسی اسرارواطالعات مهمی می داشته باشند که اگربرای شان موقع داده 
اما همین مجریان احساساتی، ناگهان دهان شان شود، به شکلی ازاشکال آن را برون می ریزند؛ 

را با لقمه های جویده شده وفاسد شدۀ خبری که روی کاغذ نوشته اند، می بندند وسلسلۀ سخنان 
 بالنسبه نا متعارف ازبین می رود. 

بحران کنونی، بحران ده سال اخیرنیست. بحران تاریخی موقعیت افغانستان ازیک سو، و زمینه 
وی سیستم بین المللی اقتصاد سیاسی ازجانب دیگراست. درین میدان گاه آن چه گاه جنگ وپیشر

غایب است، احیای سیستم سالم دولتمداری درداخل افغانستان است که استعداد درهم جوشی و هنر 
ایجاد مشارکت با بازیگران کالن را داشته باشد. چنان که می دانیم ؛ چنین نیست. یک مشت افراد 



ناقص فهم تاریخی وآلوده با جنگ و روحیات ملوک الطوایفی از سوی امریکا محلی باسابقۀ 
حمایت شدند وحاال برلبۀ پرتگاه قرار گرفته اند. چون که تاریخ مصرف شان درحال پوره شدن 

 است.
بدون درک پیش زمینه وخصلت های بحران کنونی، سخن گفتن از صلح، چیزی غیراز 

 د بود. خیالسازی های عوام گرایانه نخواه
نکتۀ ضروری ومهم این است که باید فعاالن سیاسی ومطبوعاتی تالش صورت کنند که مردم 

برای مقابله با اصل جریان هایی که درحال نزدیک شدن هستند، خود را عیار کنند. درصورتی 
که جنگ درافغانستان به نتیجه یی نرسیده؛ اکثریت ناظران ازصلح ومفاهمه سخن می گویند. این 

نیروهای بین المللی به افغانستان پیاده شده اند، ازنظر تاریخی وتشدید تضاد های استراتیژیک که 
میان قدرت های منطقه یی وجهانی از سوی ناظران ورهبران سیاسی هنوز به درستی تعبیرنشده 

 است.
ظران مردم عادی درین زمینه ازریشۀ قضایا بی خبراند اما نمایندگان نهاد های سیاسی ومدنی ونا

امور نیز نسبت به این که تعامالت تاکتیکی کنونی راه را به سوی منزل معهود صلح وآرامش 
 بازمی کند، با خوشباوری عوام گونه برخورد می کنند.

درامۀ مذاکرات درقطردراوج رقابت میان پاکستان، امریکا، کابل، تهران ورهبری 
ازی با زمان وذهن مردم این است که تغییرناپذیرطالبان شروع شده است. هدف ازفصل جدید ب

چه گونه راه برای تغییرات بعدی ازطریق آرایش ها وتعامالت پشت پرده، با کمترین هزینه 
 وبدون ضیاع وقت، صاف شود. یعنی جنگ با تاکتیک های نو.

ساده لوحانه است که فکرشود امریکا دررأس چهل کشوردنیا به حوزۀ افغانستان، بدون 
اب وکتاب وارد شده وحاال خیال دارد بدون رسیدن به ایستگاه آخر، دوباره استراستیژی وحس

عقب گشت کند. ازدرازگویی درین رابطه احترازمی شود اما اجماال باید خاطرنشان کرد که 
جنگ های تازه وطوالنی درپیش است. جنگ افغانستان باید دروازۀ استراتیژیک به سوی 

فی را بازکند. جنگ تازه دارد جا می افتد. حفظ جنگ قلمروهای نشانی شده درنقشۀ های مخ
درقفس افغانستان هیچ منطق استراتیژیک ندارد؛ این جنگ درب همسایگان را می کوبد؛ یا می 

شکند تا ارتش های مهیب وبه ظاهرمفقود استراتیژیک راه خود رابه سوی اهداف بزرگتر، 
 وایجاد دیوارهای دفاعی عظیم تربگشاید.

 ی وندانم کاری ضربات سختی به کشوروارد می شود. سوال این است:ازپنهان کار
افغان ها چه گونه می توانند ازامکانات وموقعیت جنگ برای ساختن زیرساخت های خود استفاده 
کنند. چه گونه با بازوهای بین المللی زبان مشترک پیدا کنند تا درین ماجرا، استخوان های منافع 

 ته نشوند. ملی ما بیش ازین خردوشکس
سخن گفتن از صلح، عوام فریبی است. اقتضای قضیه این است که درایجاد شرایطی کمک کنیم 

که ماشین غرشناک وهیوالیی جنگ به سوی ایران وپاکستان وایستگاه های اصلی خویش حرکت 
تی حکوم« وندباز»کند. باید به یاد داشته باشیم که ایجاد کمترین موانع ازسوی تنظیم ها وحلقات 

دربرابراین روند، با واکنشی مرگبارمواجه می شود. متأسفانه این یک واقعیت است. هرچند هیچ 
ززمان وزمینه، نیست، فقط می توان گفت که استفاده ا« مالک حقیقت»کس درگفتن این مسایل، 

 .برای ما حیاتی است
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 ژیک امریکا؛ چشم انتظار رضایت طالبان درپیمان استراتی

 

بازهم اخباری ازمنابع غیر رسمی نزدیک به طالبان به دست می رسد که بیانگر بی میلی ایاالت 

 متحده امریکا درامضای پیمان استراتیژیک با حکومت کابل است.

منابع مطلع نزدیک به طالبان ازجمله احمد وحید مژده ناظر وپژوهشگر رابطه میان طالبان 

کرد که امریکاییان به این نتیجه رسیده اند که امضای پیمان وامریکا درتماس تلفنی تصدیق 

استراتیژیک بدون رسیدن به نوعی تفاهم با گروه پیکارجوی طالبان، اهداف امریکا را نمی تواند 

 محقق کند. 

« شرط»نتیجه گیری این است که دعوا وکشمکش میان کابل وواشنگتن وخط ونشان کشی ها و

ل توافق مقدماتی درمذاکرات جاری قطر باید ادامه یابد که هدف گذاری های پرسروصدا تا حصو

ازآن، سرگرم سازی تیم حاکم درکابل است. وحید مژده ضمن تاکید به این نکته که واشنگتن با 

سه گانۀ تیم کابل، مسئولیت هرنوع تأخیر و یا قطع تالش ها برای نهایی « شرایط»برجسته کردن 

به دوش حکومت کابل بیاندازد واذهان عمومی را درجهت مالمت  کردن سند پیمان استراتیژیک را

 سازی تیم کابل عیار کند.

های مختلف در سراسر افغانستان ، ایجاد بحرانقرآن سوزی: وحید مژده به طورمشخص می گوید

سازی شده است داشتن دولتمردان افغانستان صحنهاز جمله مواردی است که به منظور مشغول نگه

 .شدن مذاکره با طالبان امضای این پیمان به تعویق افتدتا نهایی 

اما تحلیل های ناظران درسطح داخلی با این واقعیت ها پیوند دارند که تیم حاکم ازین مسایل به 

خوبی مطلع است قصد دارد درهمکاری با پاکستان، برای امتیازگیری ومعامله به نفع بقای تیم 

 حاکم کارزاری را به راه اندازد.

ا این حال، واشنگتن برای حفظ پایگاه های نظامی خود درافغانستان به هرنوع معامله با پاکستان ب

وطالبان آمادگی دارد  مگرمشکل کنونی درمذاکرات قطراین است که طالبان از شرط اصلی خود 

که همانا خروج کامل امریکا از افغانستان است، دست بردارنشده اند. هنوز به نحوی بن بست 

م نشکسته است واحتمال امتیازدهی واشنگتن به پاکستان وطالبان روزتا روز قوی ترشده می دره

رود. فرض براین است که اگرتیم کابل به طور دربست با امریکا درمورد امضای سند 

استراتیژیک به توافق برسد  بازهم از نظراجرایی، این توافق با خطراتی ازسوی طالبان رو به رو 

 کستان درین ماجرا موقعیت پرامتیاز خود را حفظ کرده است.خواهد بود. پا

درین جا پرسشی مطرح می شود که آیا طالبان سرانجام راضی خواهند شد که دربدل دستیابی به 

اهرم اصلی قدرت درکابل، از خواستۀ کلیدی واصلی خویش مبنی برخروج بی قید وشرط امریکا 

 از افغانستان منصرف شود؟

 ارد.این خطر وجود د
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 است« شخصی»ترس تیم حاکم ازپیمان استراتیژیک 

 



مسأله امضاء وعدم امضای پیمان استراتیژیک برای تیم حاکم به یک دام تبدیل شده است. 
فکرمی کنند اگرامضاء کنند؛ بنا به خواست خود دردامی گیرخواهند افتاد. اگرمقاومت کنند؛ بیم 

 دردام خطر قوی تروغافلگیرانه تری رها شوند. آن وجود دارد که
تحویل دهی  درگفت وگو با رسانه ها گفت:سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی 

زندان بگرام به حکومت افغانستان ازسوی مقامات افغان وامریکایی تحت بررسی قراردارد 
شود. اما مقامات رسمی  وقرار است ظرف روزهای آینده درین باره، توافق نامه یی امضاء

 امریکایی درین باره اطالع نداده اند.
امضای توافق دربارۀ گرفتن مسئولیت زندان بگرام، به معنای امضای توافق نامۀ استراتیژیک 

نیست؛ اما این توافق می تواند یکی ازبهانه های عمدۀ تیم حاکم را برطرف کند وراه را برای گام 
رازمدت با امریکا باز کند. درصورت توافق دوجانبه روی تحویل های بعدی برای امضای تعهد د

قطع عملیات »دهی زندان بگرام به دولت، مالحظۀ دومی باقی می ماند که عبارت از درخواست 
که ممکن است با افزایش مشارکت ارتش افغان درین عملیات ها، این مشکل نیز از بین « شبانه
 برود.

ن حل ناشده باقی می ماند. تیم حاکم وامریکایی ها هیچ کدام تا اما مشکل کلیدی وناگفته همچنا
کنون دربارۀ خواست اصلی دولت برای معامله با امریکا چیزی نگفته و ننوشته اند. هیچ یک 

ازطرفین درین باره به مطبوعات سند نمی دهند. گره اصلی دشمنی وتقابل زیرزمینی که هرروز 
اختیار می کند؛ مسأله سرنوشت بعدی مقامات ارشد درتیم  شکل جدی وسازمان یافته تری به خود

قدرت است. قوۀ قضاییه، دیده بان های حقوق بین المللی، مراجع تنظیم کنندۀ شکایات مردمی 
 علیه مقامات با آن ها چه رفتاری درپیش خواهند گرفت؟

ر، نگران اند مقامات تیم حاکم به حد کافی ازعواقب اعمال خویش درسال های جنگ وده سال اخی
وراه نجات می جویند. حفظ قدرت سیاسی به هربهای ممکن، درحال حاضرتوانسته است آنان را 

از هرنوع گزند قانون، رسیدگی نهاد های حقوقی وبین المللی بیمه کرده است. از دست دادن 
نده قدرت با آغاز مرحلۀ بازپرسی قانونی بربنیاد انبوهی از مدارک، شواهد زنده وکتبی وپرو

 های تنظیم شده از سوی نهاد های حقوق داخلی وخارجی مصادف خواهد بود. 
با این اوصاف، مسأله امضاء وعدم امضای پیمان استراتیژیک برای تیم حاکم به یک دام تبدیل 

شده است. فکرمی کنند اگرامضاء کنند؛ بنا به خواست خود دردامی گیرخواهند افتاد. اگرمقاومت 
د دارد که دردام خطر قوی تروغافلگیرانه تری رها شوند. این حالت برزخی، کنند؛ بیم آن وجو

اعصاب رهبران جهادی ونظامیان وابسته به آنان را که نسبت به نیات غرب شدیدًا مظنون 
 هستند، خرد کرده ودرتنگنای بن بست قرارداده است. 

خود پایان همه چیز تصور بنا برین قابل درک است که  تیم حاکم از دست دادن قدرت را برای  
کرده است. از حسابگیری، برخورد قضایی ورسیده گی به هزاران پروندۀ قتل، غصب دارایی 

ها، قانون شکنی های استخوان شکن، قاچاق مواد مخدر ومشارکت درآدم ربایی ها وعملیات های 
 تروریستی درسه دهۀ اخیر به ویژه درده سال آخر، وحشت دارند. 

دیگری بیفتد وامریکا از صحنۀ مذاکره استراتیژیک پا عقب بکشد؛ کلیه کمک  اگروضع درمسیر
های مالی وحفاظتی که تیم حاکم از برکت آن درصحنه قدرت باقی مانده، قطع می شود وزمینه 
های سقوط وفروپاشی از هرسو به سوی کابل یورش خواهند آورد. معلوم است که طالیه دار 

اهند بود. آنگاه وضع به مراتب فجیع تری باالی تیم حاکم نازل یورش، خط شکنان لشکرطالب خو
 خواهد شد.

انتظار تیم حاکم آن است که اگردرسطح گسترده با امریکا وقدرت های بین المللی معامله یی را 
انجام دهند، ازتعقیب نهاد های عدلی وقضایی داخلی وبین المللی خواهند رهید. بدین ترتیب، 



برای تیم حاکم حیاتی به « امضای پیمان استراتیژیک با امریکا»اریخی ومهم استفاده از مسأله ت
حساب می آید. بهره گیری ابزاری از معاهدۀ استراتیژیک هدف بیان ناشده واصلی تیم حاکم در 

 قدرت است. 
اما مجموع گزارش های غیررسمی بیانگر این واقعیت اند که امریکا ونهاد های غربی برخالف 

، این بار عالقۀ چندانی به این چنین معامله از خود نشان نمی دهند. بحث تغییربنیادی ده سال قبل
درمنطقه وافغانستان شامل اهداف مدیریت بین المللی است وفضای داخل نیز کاماًل مساعد شده  

 است.

 
 

 9310 - هجده حوت
 خمینی می گفت؛ علی شریعتی وهابی است

 اک به تازگی افشا کرده است.پرویزثابتی مدیرکل امنیت داخلی ساو
 81خبارات شاه ایران )ساواک( پس ازتیکی از بلند پایه های سازمان اسساله،  02پرویزثابتی 

خاطرات وی اخیرًا سال سکوت خود را شکسته ویک رشته مسایلی را برون داده است. 
 مثال وی می گوید:منتشرشده وحاوی مسایل حساس وجالب است. 

نگار نیویورک تایمز به نام اریک پیس آمده بود به ایران که هنوز هم یک خبر ۰۵۳۲در سال 
ای کرد و بعد خواسته بود که با کسی هم  کنم در نیویورک تایمز است. او با شاه مصاحبه خیال می

در ساواک صحبت کند و اعلیحضرت هم گفته بودند که با من صحبت بکند. اولین سوالی که از 
گوید زمانی که در زندان بوده او را به یک  ی بود و گفت براهنی میمن کرد درباره رضا براهن

خواست به او تجاوز  چرخید کسی می پنکه ) پکۀ سقفی( بسته بودند و در ضمن این که پنکه می
 کند. 

بیار معرکٔه واقعا  پرویزثابتی دربخش دیگری می گوید: یادم است که این آقای ابراهیم یزدی آتش
( در آمریکا بودم چون دعوت داشتم در جایی، موقعی ۰۵۳۱) ۰۷۷۷در سال  عجیبی بود. اتفاقا

رفتم در فرودگاه همکارانم گفتند آقای )علی( شریعتی در لندن فوت  که از نیویورک به تهران می
شده و آقای )ابراهیم( یزدی از هیوستون تگزاس به نجف رفته تا از آقای خمینی بخواهد که 

قای شریعتی را دستگاه )حکومت( کشته. فردایش در تهران، از خانه خود اعالمیه بدهد و بگوید آ
خبر آمد که یزدی آمد اینجا و به آقای خمینی همچنین  -به هر حال ما آنجا مامور داشتیم -خمینی  

ها وهابی هستند و از عربستان  خمینی گفته این شریعتی در حسینیه ارشاد، این حرفی زد و
 حاضر نشده بود که آن اعالمیه را صادر کند. گیرند و  سعودی کمک می

 مسأله سوم: 
گویند تختی را کشتند. تختی فردی بود که گرفتاری داشت و گرفتاری  مثال مرگ تختی که می

جنسی و ناتوانی جنسی و گرفتاری خانوادگی پیدا کرده بود و رفته بود سه روز در هتل آتالنتیک 
د محضر و کاظم حسیبی از رهبران جبهه ملی را برای مانده بود و ظرف این سه روز رفته بو

اش هم قیم تعیین  قیومیت پسرش تعیین کرده بود. کسی که سه روز رفته در هتل مانده و برای بچه
ها  کند، یعنی چی؟ یعنی قصد دارد خودش را بکشد دیگر و خودش را هم کشت. بعد این می
د بهرنگی هم همینطور. صمد بهرنگی رفته بود گفتند نخیر او را کشتند. یا پسر خمینی و صم می

با آن آقای )حمزه( فراهتی از رود ارس رد بشود، شنا بلد نبود و غرق شد. بعد گفتند او را 
احمد هم که این داستان را درآورده بود بعدا گفت بله ما این را درآوردیم، بد  کشتند. آقای جالل آل

بود. یا )علی( شریعتی که مریض بود و در لندن مرد و ربط  ها اتهامات بیجا و بی هم نبود. این
 برداری گفتند به مرگ طبیعی مرده.  بعد از نمونه



 
 
 

 9310حوت  بیست
 لوحۀ خیانت ملی، آویخته از رواق تیم محافظه کاران

 
یک مرجع انفرادی وبا ایمان دروزارت مخابرات به من اطالع داد که سامانۀ  2830درسال 

رات کشور ازنظر فناوری های پیچیده کاماًل در اختیارسازمان استخبارات جدیدالتأسیس مخاب

تازه درکابل چاپ شده بود. فرد  -اسرارقتل دکترنجیب اهلل-« رازخوابیده»پاکستان است. کتاب 

اطالع دهنده از روی اعتماد خاطرنشان کرد که یک مسئول کلیدی به نام انجنیرنادر تمام این 

احتمال داد که انجنیرنادر مسئولیت ملی خود را باید نشان دهد ودرین زمینه مسایل را می داند. وی 

بودم. « پیمان»اطالعات به موقع ومناسب دراختیار من قراردهد. آن زمان مدیرمسئول روزنام، 

چند بار با انجنیرنادر نام دیدار کردم. سعی کردم فضای اعتماد ایجاد کنم تا اطالعات الزم را برای 

عوامل جاسوسی در وزارت مخابرات دراختیارمن قرار دهد. اما متأسفانه انجنیرنادر با  افشا سازی

آن که بسیار ازوطن پرستی ومنافع ملی الف زد وخودش را ایثارگرمردم افغانستان معرفی کرد  

اما درعمل هیچ اطالعی درمورد جاسوسان وفعاالن استخباراتی که امور مخابراتی 

نه روز درکنترول خود داشتند، به من نداد. این انجنیرنادر از همه چیز واسرارمخابراتی را شبا

مطلع است. وی از وزیرمخابرات هراس داشت که درصورت افشا شدن این قضیه ازسوی من 

 درمطبوعات، ممکن است وظیفۀ خود را از دست بدهد. شاید انجنیرنادر دقیق محاسبه کرده بود.

انحصارکامل قدرت بسته بودو تالش من برای دیدار با مراجع دستگاه حاکم ازهمان زمان، کمربه 

مسئول به نتیجه نرسید. از سویی هم، درشرایطی که هیچ سندومدرکی دردست نداشتم، قادربه 

افشای قضیه صرفًا برپایۀ آوازه وشایعه، مرا درمجمع مطبوعات بی اعتبارمی کرد. حاال از زبان 

حساس وزارت مخابرات دردست آی، اس،آی است   وزیر مخابرات گفته شد که دستگاه های

واخیرًا ظاهرًا پای امنیت ملی هم درقضیه کشیده شده و سه نفر را بازداشت کرده اند. این چه نوع 

امنیت ملی است که پس از ده سال متوجه شده است که دارونداراسرار دولتی ملی دراختیار 

ازپاکستانی ها باید از انجنیرنادر تحقیقات کنند. پاکستان بوده است. حاال این ها به عوض تحقیقات 

به نظرمن آن چه را که افراد خارجی بدون شک خود داری می کنند، انجنیرنادر ازآن اطالع دارد. 

تحقیقات اصلی از انجنیرنادر نتیجۀ بهتر خواهد داد. افراد خارجی جاسوسان آموزش دیده وماهر 

 را چه گونه به آی، اس، آی انتقال داده اند. هستند وهرگز نمی گویند که خزانۀ اسرار

رها کنند. به دلیل آن که آن ها کارخود را « حسن نیت»بهتراست همان سه نفر را هم به نشانۀ 

موفقانه به سررسانده واز زندانی کردن آنان نیز هیچ راز از دست رفته، پس نمی آید. صدها تن از 

فراد پاکستانی نیز چیزی ازتراژدی حکومت داری آدم کشان وانتحاری ها رها شدند  ورهایی ا

فاسد کم نمی کند. هیچ ضمانتی هم وجود ندارد که پس ازین، تسلط ونظارت استخبارات منطقه 

 برسیستم مخابرات ملی از بین برود. خانه از پای بست ویران است.
  

 
 
 

 0931 -بیست ویک حوت

 محافظه کاران ارگ؛ حرکت با چراغ خاموش



تنها نیست ودرنهایت به « استراتیژیک»در پروژۀ گروگان گیری پیمان تاریخی  رئیس جمهور
 عنوان سخنگوی یک جمع مخفی عمل می کند.

 
علی رغم آن که رئیس جمهور افغانستان از رفع گام به گام موانع دربرابر انعقاد پیمان 

ژیک هنوز در بن استراتیژیک سخن می گوید؛ بازهم ازنظرعملی توافق روی بستن پیمان استراتی
 بست قرار دارد. اظهارات روز یکشنبه رئیس جمهور درکابل، مصداق این دیدگاه است.

برای خودش بازکرده، « پیمان استراتیژیک»حسابی که تیم حاکم درارتباط به استفاده از برگ 
هیچ تغییری نکرده است ونشانۀ تازه یی که درسخنان آقای کرزی آشکار شد این است که 

قضیه را پیوسته ازنظر زمانی کش می دهد و موضوع اصلی را به دو بخش تقسیم کرده حکومت 
است که هم زمان بگیر است و هم ) طوری که تیم حاکم انتظاردارد( امریکا سرانجام به معاملۀ 

 1,22پنهان به هدف ابقای مثلت قدرت ) فهیم، کرزی، خلیلی ودیگررهبران جهادی( پس ازسال 
 راضی خواهد شد.

 به بخش نخست گفتار رئیس جمهور توجه کنید:
 
را با دولت ) چانه زنی روی زندان بگرام وقطع عملیات شبانه( که این دو توافق  ما پس از آن»

امریکا کردیم، بعد در مورد پیمان استراتیژیک امریکا و افغانستان صحبت خود را ادامه می 
ضر هستیم پیش از کنفراس شیکاگو که در ماه دهیم و در آنجا به توافقات جدید فکر کردیم که حا

 «.ثور و جوزا می شود، پیش از آن افغانستان با امریکا قرار داد استراتیژیک را امضا کند
 

پیش »درین صورت قضیه مختومه اعالم شده و با توجه به بند اول سخنان رئیس جمهور 
 می رسد. ، قرارداد استراتیژیک با امریکا به امضاء« ازکنفرانس شیکاگو

اما رئیس جمهور دربند دوم اظهارات خویش، این گونه به چیدمان شرط وشروط خویش می 
 پردازد:

 
تسهیالت نظامی افغانستان توسط  ۀیک سال دیگر وقت می گیریم تا به دقت چگونگی استفاد »

ه امریکا و اینکه آنان در بدل آن چی می دهند و ما چی می دهیم، آنان چی مسوولیت می داشت
 .باشند و ما چی مسوولیت می داشته باشیم، چی تعداد عسکر شان در پایگاه های شان باقی ماند

آنها در افغانستان چی نقش می داشته باشند، آیا بیرون می روند یا نه، در تربیت عساکر ما 
ًا چطور هستند، این تمامی مسایل است که باالی آن بحث می کنیم. زمانی که به توافق رسیدیم بعد

 «.آنرا امضا می کنیم
بدین ترتیب تصریح می شود که کل قضیه قصدًا و بربنیاد محاسبات محافظه کاران، به دو بخش 
مجزا تقسیم شده که مذاکرات دامنه دار دربارۀ آن، تا راضی شدن تیم محافظه کاران که خواهان 

رئیس جمهور در نیز هستند، دردو مرحله انجام گیرد.  1,22تضمین قدرت خود بعد ازسال 
تنها نیست ودرنهایت به عنوان سخنگوی « استراتیژیک»پروژۀ گروگان گیری پیمان تاریخی 

 یک جمع مخفی عمل می کند. 
تیم حاکم ازیک نظر، موازی با امریکا بازی می کند. امریکاییان نیز با توجه به پیچیدگی قضیه 

ن وحوادث آینده اند وبرای امضای درداخل ودرسطح منطقه، دنبال فرصت وبهره برداری از زما
پیمان، شتاب زدگی ندارند. دلیل اهمال پرسش انگیز مقامات امریکایی این است که آن ها به 

تجربه دریافته اند که تیم حاکم، به علت شکست درمدیریت دولت وحکومت داری، به جزایر بی 
یع ترتا حلقات شمار قدرت های محلی وخود سرتبدیل شده و اضالع قدرت از حلقات وس



کوچکتر، همه امور را درغیاب قوانین ونیازهای سراسری مردم ومنافع جامعۀ بین المللی 
دردست خود متمرکز کرده اند. بنا برین، ظرفیت وصالحیت کامل برای احراز طرف اصلی 

درانعقاد پیمان تاریخی را ندارد و ثابت کرده است که شرایط الزم برای ادامۀ حضور دراردوگاه 
 بین المللی را از دست داده است.

با این اوصاف، اظهارات اخیررئیس جمهور درخصوص پیشرفت درمذاکرات استراتیژیک، 
 روشن شدن چراغ سبز نیست بلکه حرکت درتاریکی با چراغ های خاموش است.

 
 9310 -حوت بیست ودوم

 
دارد. اما  «ساختارسیاسی ناقص»می گویند حکومت کنونی محافظه کاران خارج از دولت 

برون شده اند، « ساختار»ساختارهمان ساختاری است که آنان ازصاحبانش بودند. چون حاال از 
 است؟« ساختارناقص»این 

 
 
 
 

 اپوزیسیون؛ در سه راهی انتخاب دشوار
 

شده اند مشاهده می شود. وقتی « اپوزیسیون»موقعیت گیری جالبی از سوی کسانی که یک شبه 
درپیش گرفتند. بی « اپوزیسیون» ی پشت پرده از قدرت خلع شدند، راه درمنازعه ومعامله ها

هیچ پیش زمینه وکارمردمی، روشنگری و زحمت پذیری. زمانی که خود سال ها درنتیجۀ سازش 
، از طریق همین دستگاه «تنظیمی»تیم های « جورآمد»با امریکا ومصلحت های پنهانی و

وز به مردم نگفته اند که این همه ثروت ودارایی را باالی مردم حکومت کردند. هن« ناکارآمد»
از کجا نصیب شدند؟ خودشان هم درین باره به مردم اطالعی نمی دهند. درهیچ کاری از مردم 

مشوره وصالح نخواستند. حاال حاضر اند به قیمت شکستن حکومت، از نام مردم به جنگ رفقای 
 سابق خود بروند.  

یز ضروری است. نخست باید برنامه های شگوفا، دست آورد ها برای این چهره ها نخست یک چ
وکارنامه های مفید خود را دردورۀ مأموریت دولتی به مردم شرح دهند. آن ها ناگفته ازمردم می 

خواهندتا گذشتۀ شان را از ذهن خود پاک کنند. این امکان ندارد. جامعه از روی کردار وعمل 
زند، قضاوت می کنند وسپس به حمایت شان کمرمی بندند. آنانی که دعوای کالن راه می اندا

 «زیرریش شان نمی توان خرسوار گذشت.»جامعه، عمل گرا است و از 
از مردم، حمایت وقربانی می خواهند ؛ مگرخود شان حداقل حاضربه نقد وبازبینی گذشتۀ شان 

 نیستند.
مان ساختاری است که آنان دارد. اما ساختاره« ساختارسیاسی ناقص»می گویند حکومت کنونی 

 است؟« ساختارناقص»برون شده اند، این « ساختار»ازصاحبانش بودند. چون حاال از 
وارد شوند تا آن را « ساختار»می خواهند دوباره به هرطریق ممکن دوباره به چهارچوب 

« ساختار»می شویم. « ساختار»اصالح کنند! می گویند این بار به شکل دیگری وارد
تبدیل » غیرمتمرکز»به « متمرکز»نظام را از حالت « تقسیم کار»زیرپرچم «. ساختار»درکنار

کنند تا دو باره درمرکز قدرت جایی برای خود پیدا کنند. یعنی ریاست جمهوری از شما، نخست 
 وزیری ازما. 



با این کار اصالحات می آید. درغیرآن صلحی درکار نیست. هریک از « اپوزیسیون»از نظر
پنج تا هشت سال به حیث فیل پایه این ساختار ناقص کار کردند ودم نزدند. حاال که  دست کم

می گذارند. اطالع ندارند که « اصالحات»بحران همه را دستپاچه کرده، برطرح مشارکتی نام 
درنظام است. این را دست کم می گیرندکه جامعۀ بین « تغییرات ریشه یی»متن جامعه خواهان 

جاد یک دورۀ جدید با ساختار جدید ومدیران جدید است. خود را درفهم این حقایق المللی دنبال ای
گول می زنند که فصل کنونی خطرات از درون جامعه وپالیسی سازان جهانی، این بار از گونه 

 یی دیگر است.
 

نخست باید مسئولیت نقش خود در ساختار سیاسی ناقص « جبهۀ ملی» و« ائتالف ملی»طراحان 
رد وآن گاه طرح نجات ارایه کند. تشکیالت با نام های جدید اعالم می کنند اما ازنظر را بپذی

طرح واجندا ودیدگاه چاره ساز نسبت به اوضاع کنونی هیچ چیزی نو نیست. درشعارهای 
اپوزیسیون چیز نو به چشم نمی خورد. خطرجدیدی را که خود آن ها را هدف گرفته است، با 

راسان شده اند. اما درشعار های سیاسی، سعی می کنند این ترس وحشی دقت دنبال می کنند و ه
را به جان مردم بیاندازند. آن ها را بترسانند تا از روی نیاز به دورشان جمع شوند. ترسی را که 
عمدتًا ازناحیۀ طالبان متوجه خود شان است، به خطرملی توجیه می کنند. به مردم تلقین می کنند 

زید، قتل عام می شوید. به مردم نمی گویند که شما ازاثر ده سال عشرت که اگر به پا نخی
وقدرتمداری ما درحاشیه رفتید وقوماندانان محلی که سردرآخورحمایت ما ازمرکز داشتند، پوست 

تقیسماتی »حکومت « ساختاربیمار»از سرتان کندند. اعتراف نمی کنند که مردم ازبرکت 
ستادن روی پا را به تدریج از دست داده اند. یکی شالق لفظی درطی ده سال توان ای« وائتالفی
بلند می کند ودیگری، باالی رفقای سابق خود که باعث اخراج این ها از « خارجی ها»به جان 

 هستۀ قدرت شده اند، دندان می ساید.
اپوزیسیون خشمگین « بازی باخته شدۀ»گزارش هایی می رسد که حلقات استخباراتی با درک 

ببرند وتشنه « خیالی»پاچه می خواهند دست شان را تا لب دریای قدرت ووعده های ودست
 برگردانند.

را به معرکه « مردم»دردوراهی انتخاب سختی گیرمانده اند وقصد دارند هرچه زود تر پای 
وارد کنند. طالبان هرگز این جماعت را درنقش همتای مذاکره کننده وحریف سیاسی تحویل نمی 

عۀ جهانی شرایطی را تسهیل می کند که هرچه زود تراز صحنه بیرون بروند. مردمی گیرد. جام
که این ها به نام شان هیاهو راه می اندازند، نسبت به آن ها مشکوک و بی اعتماد اند. مگر 

نام گذاشته و به « تغییر»اپوزیسیون راهی دیگری ندارد؛ جز آن که تقسیم جدید قدرت دولتی را 
ات به گوش مردم تبلیغ می کنند. مردم علی رغم آن همه مردم گریزی ها عنوان نسخۀ نج

وجفاکاری ها سلسله داران قدرت، درین ده سال  ازنظردیدگاه، جایگاه اقتصادی واجتماعی 
وشرایط کاروبار، هرکس به توان خویش، درالیه های مختلف روابط اقتصادی واجتماعی جا به 

 با این چنین سخن پراکنی های تکراری، آسان نیست. جا شده اند و از جا کندن شان هم 
 نتیجه کلی این است: 

یک: با توجه به پروسۀ موجود درسطح داخلی و مراجع بین المللی، خطرحذف قهری سرقافله 
 های اپوزیسیون بیش ازهرزمان دیگر جدی است.

نند به نفع یک دو: چانس انصراف داوطلبانه ومسالمت آمیز را هنوز دراختیار دارند ومی توا
بی  -محور جدید متشکل ازسیاسیون جوان سالم اندیش وازنظراقتصادی ونقض حقوق بشر

 ازخیربازی های خویش بگذرند. -پرونده



سه: برای شروع یک جنگ جدید برضد طالبان وجامعۀ بین المللی دست وآستین برزنند وروانۀ 
هیچ کسی ازفرجام آن مطلع نیست،  کوه ها شوند. ازین جماعت، پا نهادن درسنگالخ مبارزۀ که

 بعید است.
چهار: نکته اساسی این که مردم سمت وسوی منافع خویش را زیرکانه تشخیص می دهند 

ونخستین سوالی که به ذهن شان می گذرد این است که همین زندگی نیمه آرام خود را چرا به 
 خاطرکسانی ضایع کنم که خیرشان به کسی نرسیده است؟

ۀ مالی کدام کشورهاست؟ عقبگاه جنگجویان احتمالی کجاست؟ هیچ کسی قادر نیست پنج: پشتوان
 -آن چریک آبدیده که ایمانش را دربدل هیچ وسوسۀ مادی ودنیایی به حراج نگذاشت -از مسعود

حمایت نمی کند. سودآن کشوردرهمسویی با « اپوزیسیون»تقلید کند. روسیه ازجنگ احتمالی 
دشواراست که باریک طرفۀ جنگ را بردوش بکشد؟ سودی که هند از امریکاست. برای هند بس 

نصیب می شود چیست؟ هند بدون استشارۀ امریکا، « اپوزیسیون»اشتراک درجنگ به نفع 
« اپوزیسیون»هرگزدرجنگ جدید داخل نمی شود. هند درعطش دستیابی به انرژی می سوزدو 

روی کمک های « اپوزیسیون»میان اکثر خودش چی دارد که اضافه اش را به هند ببخشد!؟ درین
جنگی ومالی ایران حساب می کنند. اما یک روی سکه می بینند. رخ دیگرسکه، دپلوماسی پنهان 

تعریف شده است. دریک چنین « منافع ایران»وجهانی ایران است که فقط وفقط درقالب 
 «.آقایان»به  حتی فرزند خود را باج می دهند تا چه رسد« رواست.»دپلوماسی همه چیز 

جلوۀ دیگردپلوماسی ایران این است که دردادوستد های سری، با سرعت بده وبستان می کند. 
چیزی را به طرف عرضه می کند تا چیزدیگری را درازای آن به دست بیاورد. مثال معامله 

برسر استاد شهید عبدالعلی مزاری، مصداق این گفته است. اگرخوب نگاه کنیم، ایران، 
خود را قباًل روی میز معامله گذاشته است. مثالش، تأسیس « دوستان افغان»و« یسیوناپوز»

دفترسیاسی طالبان درتهران است که مدت ها قبل از رسانه یی شدن مذاکرۀ امریکا وطالبان 
 درقطر، تحقق یافته بود. 

یک شش: مردم را ازوحشت طالبی می ترسانند. نخست باید گفت که طالب هرگزبه شیوۀ کالس
چانس رسیدن به قدرت دوباره را ندارد. نه خود شان به شیوۀ دیروزعالقه دارند، نه شرایط 

اجتماعی به نفع شان است ونه هم جامعۀ جهانی به چنین چیزی راضی است. خوب حاال که مردم 
را از شالق وظلم طالب می ترسانند؛ مردم به حرف شان باورنمی کنند. مردم خود شاهد خباثت 

و کسانی که به حیث آنتن های « بزرگان مرکز»اوزات قوماندان ها، افراد متنفذ وابسته به ها وتج
قدرت مرکزی درمحالت باالی مردم سواری می دهند، هستند. همان وحشتی را که ممکن است 

طالب باالی مردم بیاورد، بدترازآن به وسیلۀ طرفداران ووابسته های همین آقایان باالی شان 
د. تحقیقات نشان داده که فقط همین مردم اند که باالی دختر، پسر، زن، زمین اعمال می شو

 وجایداد مردم تجاوز می کنند. مگرطالب کاری بدترازین خواهد کرد؟
 

 
 
 
 
 

 9310 -وسوم حوتبیست 
 حامد کرزی به تنهایی محور دورۀ فروپاشی نیست

 



معۀ بین المللی به دور دوم اشتباه تاریخی حامد کرزی این بود که بدون مشورت مردم وجا
 گروگان گرفته شد.« تنظیم ها»ریاست جمهوری وارد شد؛  اما درواقع از سوی رهبران 

برخی از سران مخالف طالبان ازجمله احمدضیاء مسعود بدون ارایۀ مدرک قابل اعتماد، از 
 سخن 1,22ائتالف بین حکومت کابل، حزب اسالمی وتحریک طالبان پس ازسال « احتمال»

 می گوید. 
 حواله داده شود؟  1,22واقعی باشد؛ چرا باید این اقدام بسیارمهم به پایان سال « احتمال»اگراین 

سیمای فاجعه یی که هنوز ممکن است در شروع راه باشد، ازسوی سیاسیون بسیار زشت 
 طفره می روند.« افراد»تصویرمی شود؛ مگراز گفتن دربارۀ  فاجعۀ درونی احزاب و موقعیت 

موضوع مطرح شده، نوع دیگر بازی تبلیغاتی به منظور بسیج عمومی علیه طالبان به نفع 
بغل »کنونی به اصطالح از « اپوزیسیون»است. البته ازیک نظر قابل توجیه است. « افراد»

حکومت فساد ساالر زاییده شده است وبی آن که به پس منظرنقش وموقعیت قبلی خود « چپ
د وغارت اشاره یی بکنند، به خطر پیش رو نظردوخته است. درتحکیم پایه های فسا

 خطرگسیختگی درونی گروه های دولتی و اپوزیسیون، ویرانگرتر از زور وهیبت طالبان است.
اپوزیسیون درزمینی بازی می کند که ساکنان زمین بازی، ازاثرمظالم زورگیران معاف از 

ن کابل نشین، به آتشگاه خشم وبیزاری مؤاخذه وقانون، ونورچشمی های روستا نشین سیاسیو
مردم مبدل شده است. معماران سیاست های شکست خورده، عادت به دیدن واقعیت های به 

 ظاهرنا مشهود بیزاری مردم ندارند. 
به نظرمی رسد سرنخ ناپدید است. سیاسیون به تجربه دریافته اند که سیالب دیگری درراه است. 

کنند، راه دیگری سراغ ندارند. رسانه ها، اطالعات مدیریت شده  جز این که مردم را سد سیالب
وغیرواقعی را به ذهنیت ها واریزمی کنند. مردم، از البه الی اخبار گیج کننده و متناقض، بوی 

برده اند که چیزی ناگوار درپیش است. سیاسیون به جای آن که پذیرش مسئولیت کنند، چارۀ کار 
بار هم تیمی های سابق خویش ) که دولت را دردست دارند( تازیانه را درین می بینند که براعت

 می کوبند. 
حامد کرزی به تنهایی محور دورۀ فروپاشی نیست. اعضای تیم حاکم به طور سرجمع بیست یا 

پسا دولتی، « اپوزیسیون»سی تن از دانه درشت های دولت وحکومت اند که پیش قراوالن 
 وند.جزوهمان حلقۀ محرم شمرده می ش

اشتباه حامد کرزی این بود که بدون مشوره با مردم وکسب حمایت جامعۀ بین المللی دردور دوم  
انتخابات ریاست جمهوری وارد شد وهنوزهم احساس نکرده است که درواقع گروگان گرفته شده 

است. شخص رئیس جمهورشاید برخود ببالد که رهبران جهادی ونظامیان را به خدمت گرفته 
ما مشخص است که همه به واسطۀ یک سرنوشت غیرقابل پیش بینی، اسیروغافلگیر شده است. ا

 اند. 
سیاسیون به امید آن که یاری ووفاداری مردم عام را جلب کنند، با چماق تهمت به رقبای خویش  

 حمله ورمی شوند ومی گویند:
 خواهند کرد.ائتالف  1,22دولت افغانستان، طالبان و حزب اسالمی حکمتیار پس ازسال 

اگر ایجاد چنین مثلث جدید سیاسی، که تا این حد درنظررقبا عاقالنه وبا اهمیت است؛ این قدر 
 موکول کنند! 1,22شعور دارند که نباید آن را به پس از 

گذشته ازین، منظوراز دولت افغانستان کی ها اند؟ تیم کرزی، جمیعت اسالمی، حزب وحدت 
ملی وحزب وحدت جناح اکبری، جبهه نجات ملی، حزب اسالمی اسالمی، اتحاد اسالمی، جنبش 

)جناح خالد فاروقی وارغندیوال( مساوی است به نهادی که دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
 «به حق خود رسیده اند.» به قول آقای ستارخواصی « تنظیم ها»نامیده می شود. هریک ازین 



لت وحزب اسالمی چراغ سرخ روشن کرده؛ خود آقای ضیاء مسعود که نسبت به اتحاد طالب، دو
عضو جمیعت است؛ با این تفاوت که ایشان چهارسال ازجایگاه وبارگاه دولت لذت برد ودارایی 

دیگری ازجمیعت اسالمی دادند. « برادر»اندوخت؛ سپس بنا به مصلحت جایش را به 
 تفسیرسخنان وی چنین است:

ضیأ مسعود معاون اول کرزی انتخاب شد، حکومت ازهمان تاریخی که فهیم قسیم به جای احمد
شده است. پیش ازآن پاک ترین دستگاه حکومت تاریخ « فاسد ورشوت خور»ودولت، یک شبه 

افغانستان بود؛ چرا که آقای مسعود درآن زمان ساکت بود و دربسترلذت غلت می زد وهمه چیز 
 درمسیرایده آل پیش می رفت!

کرزی ومشاورانش نیست؛ قدرت اصلی اجرایی در دست کریم دولت وحکومت تنها درانحصار   
خلیلی ومارشال فهیم است. آیا فهیم وخلیلی دو نماینده از شورای نظاروجمیعت اسالمی وحزب 

 وحدت با طالبان یکی می شوند؟
برفرض، خلیلی وفهیم راضی به ائتالف با طالب وحزب اسالمی باشند؛ مگر هیچ تضمینی وجود 

طالب با فهیم وخلیلی اتحاد کند و دیگران حسرت بخورند که از خوان قدرت بی ندارد که گروه 
 نصیب خواهند ماند. 

اگر ) بنا به گفتۀ احمد ضیاء مسعود( طالبان یک گروه مذهبی وکامال قوم گرا است، اتحاد فهیم 
 وخلیلی با آن ها به معنی هموار کردن زمینه قتل عام مردم خود شان نیست؟

ت درکوتاه مدت، به اقطاب تنظیمی درخفا، این جا وآن جا، سری تکان بدهد؛ اما طالب ممکن اس
یک نکته کاماًل ثابت است که آنان هیچ گاه ماهیت ومأموریت خویش را فدای خرسندی دشمنان 

 را با یک چوب می رانند.« تنظیم ها»خویش نمی کنند و سران ردیف اول ودوم 
سرخور تنظیم هاست، چطور با این ها ) دولت، به شمول طالب بنا به خصلت ذاتی خود، نافی و

خلیلی وفهیم وبسم اهلل محمدی( که هزاران طالب از دست شان کشته شده ائتالف می کنند؟ یک 
 سیاست پیشه باید طریق تهمت زدن ماهرانه را بیاموزد. چون سخن ازدهان برآید؛ دیگربرنیاید.

که با کسی ائتالف نمی کنند؛ ابتداء تنظیم های  سرشت سیاسی وپیشینۀ تجربی طالبان این است
مخالف را منحل می کنند؛ بعد چغل می کنند وسپس بخش های زاید را حذف؛ و بخش به درد 
بخور را هضم می کنند. هیچ شاهد ومدرکی وجود ندارد ونداشته که طالبان با حزب اسالمی 

 وجمیعت وحزب وحدت اسالمی ائتالف کنند. 
ه که از سرخط ادعا های احمد ضیاء مسعود حذف شده، این است که درین جا، نکتۀ تعیین کنند

» جامعۀ بین المللی حضور دارد. طالب وضد طالب تابع مدیریت بین المللی خواهد بود. دوران 
 برای همیشه ختم شده است. « به کس چی
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 وال سیاسی استمحمد محقق؛ جزو سرنشینان کشتی ز

 
 : محمدمحقق رهبرحزب وحدت اسالمی مردم افغانستان درسالروز مرگ استاد مزاری گفت

ما هیچ گاه خارجی ها را نخواستیم که به افغانستان بیایند و هیچگاهی هم نمی خواهیم که از 
 افغانستان بیرون شوند.



 وی افزود:
است به وعده هایش عمل می « مرد»یکا امریکا خودش آمد؛ حاال می خواهد فرار کند. اگر امر 

 ".کند
آقای محقق، نسبتًا واقع نگرترین رهبرجهادی است که منافع مردم خود را هیچگاه برای دستیابی 
به امتیازات دولتی قمارنزده است. اما ایشان نیزدرهمان کشتی لرزان زوال سیاسی حضوردارد 

ای سیاسی آنان است. وی می داند که ودست آورده« تنظیم ها»که کل محموله اش، داروندار 
چالش ها این بارخطرناک تراز گذشته ظاهرخواهند شد. نکتۀ مهم درسخنان آقای محقق انگشت 

امریکا از افغانستان است. از لحن آقای محقق برداشت می شود که ایشان « فرار»گذاری روی 
 خواهد کرد.« فرار» نیز مانند بسیاری از مردم باور کرده است که امریکا ازافغانستان

آیا امریکا که نظام جهانی را کنترول می کند، بی هیچ هدف وپیش زمینه یی پا به حوزۀ منطقه 
گذاشته است؟ چه گونه می شود به آسانی نتیجه گرفت که چهل کشوردنیا با سازوبرگ نظامی 

مده اند که بعد، هم رکاب امریکا به منطقه به خاطر رسیدن به مرزهیچ وپوچ آ ،وانباشته های پول
 کنند؟« فرار»
دردنیای پیشرفتۀ کنونی کلیه امور روی خط منافع بزرگ وحیاتی درحرکت است. حرکت جهانی  

از محورهای کوچک تا گستره های قاره یی، به طور معمول، برپایه تحقیق، مطالعه، ارزیابی 
ا رسیدن به مقصد، علمی ونتیجه گیری شفاف ونهایی صورت می پذیرد. یعنی حرکت از مبداء ت

به طور کامل مدت ها قبل از شروع حرکت، مشخص شده ونتیجه گیری های شفاف ومتوقعه 
 حاصل می شود وآنگاه تصمیم بزرگ برای عملیات استراتیژیک اتخاذ می شود.

مردی ونامردی درفرهنگ قدرت های امروزی، وابسته به منافع شان است. اصول جهانی این 
یی همرایی کنند که منافع کالن، حفظ وتأمین شود. فهم امریکا وغرب از است که با چه نیروها

 کامال با برداشت سنتی شرق زمین به خصوص افغان ها از ریشه متفاوت است.« مردی»واژۀ 
دراجندای پروژه جهانی پیاده شدن به افغانستان، عقب نشینی وفراراصاًل قید نشده است. به جای 

نور وبازی های بسیار پیچیده با نیروهای بومی ومنطقه یی درج فرار، معامله، کش وقوس، ما
 شده است.

امریکاییان از معامله و رفاقت با گروه های جهادی، بخشی ازمنافع خود را تأمین کردند؛ واکنون 
دورۀ گذار به یک مرحلۀ مهم تراست که نقش گروه های جهادی درآن ازاهمیت گذشته برخوردار 

یش عمل کرد وتمامی گروه های مجاهدین ضدطالبان را براریکۀ قدرت نیست. غرب به وعده ها
آورد؛ تقویت کرد؛ وتمام طبقات دولت وحکومت را دراختیارآنان قرار داد. این که حکومت پس 
ازطالبان، کفایت الزم، مدیریت ملی؛ ظرفیت نظام سازی مسئوالنه را نتوانست پایه ریزی کند و 

گروپ بازی، قومی، شخصی واتحادیه های غارت واقتصاد سیاه  به طبقات ودسته های مافیایی،
 مبدل گردید؛ کدام جهت ماجرا را باید به شالق مالمت کشید؟

که درآن تمام رهبران وقوماندانان تنظیم ها روی « انتخابی»و« انتقالی»، « مؤقت»حکومات 
ی به مصرف رسید؛ چه صحنه آمدند وده ها میلیارددالر خارجی جهت ایجاد نهاد های قانون گذار

گونه از چهارسال به این سو، درتقابل ودشمنی بیشترازنرم افزاری با خارجی ها به خصوص با 
 امریکا قرار گرفته و به هیچ برنامۀ اصالحات گردن نمی نهد؟

همه رهبران نوبت به نوبت روی صحنه آمدندو دراثرکشمکش ذات البینی ازصحنه پریدند. پاسخ 
مردم به فراموشی گذاشته شد وجای عدالت ونظام سازی ملی را، دیوهای گویی به نیازهای 

بدمست فساد، باندبازی، غارت گری ومافیای اقتصاد سیاه اشغال کرد. اما امریکا واروپا هنوز هم 
دهان بوجی باز گذاشته واز یک سو تابوت سربازان خود را از افغانستان انتقال می دهند 



رگ را درآتش بحران افغانستان می ریزند. آیا این همه وازسوی دیگر، هزینه های بز
 کنند؟« فرار»کشتاربزرگ وخراجی تاریخی برای آن است که 

امریکا فرار نمی کند؛ فقط دنبال شرکای مطمین درکابل، اسالم آباد وتهران است. تهران واسالم 
دنبال می شود، ماهیتًا آباد با پروژۀ تغییرات جغرافیای اقتصادی منطقه که ازسوی امریکا وجهان 

مخالف اند. بدبختانه امریکا وجهان معتقد شده اند که یگانه متحدشان )حکومت کابل( که حداعظم 
به کمک امریکا روی صحنه آورده شدند، شریک استراتیژیک وبا اعتماد نیست؛ آشکارا به سوی 

قه بسیارخوفناک است پاکستان وایران دور خورده است. این وضع برای پروژۀ بین المللی درمنط
وآنان به طورمنظم کارمی کنند تا نگذارند روی گردانی تیم کابل به سوی پاکستان وتهران به 

 خطری حیاتی برای مدیریت بین المللی مبدل شود. 
کاماًل منتفی است. چاره جویی، پیشگیری ومانور های بدیل « فرار»بنا برین، بحث 

دان های مساعد برای مانور، چانه زنی با طالبان ونشان دردستورکارآنان قرار دارد. یکی ازمی
دادن چراغ سبز به استراتیژست های پاکستان است که از دیری به این سو، اشتهای به دست 

 آوردن کنترول افغانستان را درسر دارند. 
درعملیات بین المللی تعابیردیگری دارد. فرارظاهری به معنای بازگشت قطعی « فرار»

ن پا برزمین هدف است. یک گام به عقب، دوگام به جلوگذاشتن است. مشخصۀ واستوارکرد
عملیات بین المللی، ازتعریف سنتی دوست دایم ودشمن دایم چیزی درخود ندارد. زمانی که منافع 
ایجاب می کند؛ دوست به دشمن ودشمن به دوست تبدیل می شود. به طورمثال؛ تیم حاکم برکابل 

بین المللی عاجزاست، با اقتداء به شگرد های فرسودۀ محلی، که از درک ماهیت حرکت 
حاضراست به هربهای ممکن، ازسیستم ظالمانۀ فساد ساالر دولت وحکومت، به شرط حفظ منافع 

 حدودًا پنجصد نفر، سرنوشت کشور را به قمار بدهد وبا امریکا یخن به یخن شود. 
را صدها سال پیش تجربه کرده ورها کرده امریکا وجهان، گالویزشدن به شیوۀ دودهقان گرسنه 

است. همه چیز را با لبخند ونرمش وکرنش جواب می دهد؛ اما هرگز، یک وجب از روند برنامه 
 ریزی شدۀ خویش برای دلخوشی چند ملوک الطوایف عدول نمی کند. امریکا وجهان درپروریدن 

ا رهبران تنظیمی درتقابل گرگ بچه به جان گرگ کالن، مغز پخته دارد. هیچ گاه خود را ب
قرارنمی دهد. ابزارهای کارساز ومهیب دیگری دم دست دارد که به حساب گمراهان تاریخ 

 درقلمروی جنگ زده وشهید داده ) افغانستان( برسد.
همه شاهدند که جامعه بین المللی درپنج سال اخیرازهروسیله یی جهت ایجاد انتظام نیرومند دولتی 

« انتخابی»االری تنظیم ها وگروه های غارتگربهره برد تا یک حاکمیت و کندن ریشۀ باند س
ایجاد شود که هم حافظ منافع افغانستان وهم شریک معتبردنیای امروز باشد؛ اما تیم حاکم ائتالفی، 
دست به کودتا زدند؛ روند مختل شد و جامعه بین المللی با ابقای چهره های فساد ساالروجنگی که 

ۀ دولت وحکومت ازسواد و پیشینۀ سالم والزم برخوردار نیستند، دربرابریک دررهبری پیشرفت
 عمل انجام شده قرارگرفت.

دولت، حکومت، حتی نهاد های مدنی واقتصاد غیرحکومتی با استفاده از قدرت دولتی انحصاری 
 میلیون دالر درکابل بانک بود. ,,9شد که نخستین لرزۀ درهم شکنندۀ آن، غارت دسته جمعی 

حاال آقای محقق جواب دهد که جامعۀ بین المللی وامریکا غیرازین که با گورگن های منطقه یی 
 تیم حاکم درکابل کنار بیاید ویا مانور کند، برای حل بحران چه راهی را باید درپیش گیرد؟

نمی کند؛ فقط خودش را کمی کنارمی کشد تا خالیگاه « فرار»برای خروج ازبن بست، امریکا 
واقتصادی هولناک، تیم حاکم فساد ساالر را با خشم مردم ازیکسو وپیشروی طالبان به  امنیتی
 اصلی شان درکابل مواجه کند. « دشمنان»سوی 



تیم حاکم درکابل هنوز خوابزده و نزدیک بین است. ازگرفتن زندان بگرام کیف می کند؛ 
 روزهای بعد، هدیۀ توقف عملیات شبانه هم روی میزشان خواهد بود.

آقایان! به جشن ها وضیافت های پیش پا افتاده دل خوش نکنید. میلیون ها نفردرافغانستان وصدها 
میلیون نفردرقلمروهای جامعۀ بین المللی که درین جا حضور دارند، درکشتی استراتیژیک 

 سواراند. شما نمی توانید کشتی را سوراخ کنید.
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 اتی درکابلنمایش نارنجی اطالع

 

کارزار جاسوس گیری اخیر را به نام پاکستان شروع کرده اند. آیا این یک نوع انحراف توجه از 

شبکه های ایران به سوی آدرس های انحرافی نیست؟ توجه کنید: تمام ارگان های دولت 

ازجاسوسان پاکستانی لبریزاست  مگرچرا درین مقطع حساس که مشاوران امریکایی کشته شده 

د، چند نفرجاسوس پائین رتبه به نام جاسوسان پاکستان به دام می اندازند. آیا این تاکتیک، ان

دیوارکشیدن به سوی شبکه های ایران نیست؟ آیا این موضوع به ردگیری قاتل مشاوران امریکایی 

 رابطه ندارد که ممکن است ردپای سپاه قدس را برجسته کند؟

ی اطالعاتی است. مثال زنده: دردوهفتۀ اخیر سه گروه این احتمال خیلی قوی است. دیوارکش

تروریستی قدس دردهلی، تفلیس گرجستان وبنکاک پایتخت تایلند افشا شدند. عملیات درین سه 

 عملیات درکابل موفقانه بوده است. این می توان احتمال داد کهکشور آسیایی ناموفق بود. 

نکند که این هم یک پروژۀ رسانه یی باشد هدف ازجاسوس گیری، آن هم پس از ده سال چیست؟ 

که جرقه یی بزند و دفن شود؟ امنیت ملی افغانستان تمامی شبکه های ایران وپاکستان ) همین 

دوکشوری که برای تسلیخ افغانستان کارمی کنند( را شناسایی کرده اما دستش بسته است. هیاهویی 

ارزه با فساد اداری و کشاندن خائنان به پنجۀ مب»کنونی نیز عینًا نسخۀ کاذب  سروصدا ها درمورد 

 است. « قانون

امنیت ملی را درقفس انداخته اند. مقامات بلند پایه درحکومت از ده سال به این سو، به بهانۀ این 

است وباید کامال ریشه کن شود، ماهرانه تا « بقایای نظام کمونیستی»که امنیت ملی افغانستان 

جاسوسی ایران وپاکستان را به شکل تزریقی وارد این ارگان کنند وبه  حدودی توانستند شبکه های

که « دورۀ انتقالی»سالمت هویت سیاسی افغانستان ضربت سختی را وارد کنند. برخی وزیران 

ازلحاظ عقلی وحس ملی درکشورهای خارجی، بی مصرف شده بودند، حتی به این عقیده بودند که 

 ملی ضرورت ندارد! افغانستان دیگر به ادارۀ امنیت

هیچ گرهی ازمشکالت وهمناک کشور « جاسوس»گرفتن چند فرد مجهول الهویه و معمولی به نام 

باز نمی کند. در اداره های دولتی افغانستان، شبکه های پاکستان وایران دررقابت با هم کارمی 

تان وجامعه بین کنند  اما پروژۀ اصلی آن ها با توجه به سیاست کشورهای شان دربرابر افغانس

المللی کامال یکسان است. نفوذی ها درانجام عملیات وپروژه های ویرانگری از یکدیگر کمک می 

گیرند وافراد یکدیگر را مورد پوشش قرار می دهند. تمامی این عملیات از کابینۀ دولت رهبری 

مت ودست می شود. رهبری عملیات استخباراتی ایران وپاکستان به منظور به آتش کشیدن سال

آورد های ده سال اخیر درافغانستان از کابینه آغاز می شود. جامعۀ جهانی وناتو بی تردید با بهره 



گیری از امکانات پیشرفتۀ  نظارت مخابراتی، ارتباطات برقی وعملیات رد گیری، ازتمامی عالیق 

 خبراند.ووابستگی های مسئوالن بلند پایه با شبکه های اطالعاتی ایران وپاکستان با 

به عنوان مثال: افشای ارتباطات مخفی عمرداوودزی رئیس سابق دفترریاست جمهوری با شبکه 

های اطالعاتی ایران ثمرۀ عملیات نظارتی جامعۀ جهانی بود. تمامی امیل ها وتماس های تلفنی 

ونی داوود زی ضبط شده بود. قابل یاد آوری است که رئیس دفترهای برخی ازمقامات بلند پایه کن

نیز با شبکه های اطالعاتی کاماًل محرز، روشن ودایمی است. اما مشکل کاردرین است که 

حکومت کابل متشکل ازهمین مهره های آموزش دیده است و امنیت ملی نیز به طور مستقل 

صالحیت کارباالی آن ها را ندارد. امنیت ملی به تنهایی چه کاری را انجام داده می تواند؟ 

 تحت امرهمین شبکه های نیست که دولت را دراختیار دارند؟ مگرامنیت ملی

جاسوس گیری اخیر یک نمایش سرگرم کننده است که درعقب آن چیزمهمی باید پنهان باشد. چه 

کسی می تواندشک کند که فرد مظنون که مشاوران امریکایی را ترور کرد، همین حاال یا 

زشرکت های ایرانی نگهداری شود وخیلی ساده درسفارت ایران یا درپشاورباشد ویا هم دریکی ا

 باشد؟« کمیته امداد خمینی»درمهمانخانۀ 

درد اصلی مردم ما این است که نظامی مسئول وجود ندارد که به این موارد رسیدگی کند. پس باید 

 منتظر بود وتا پایان انتظار، تاوان های سختی درپیش است.

 

 
 9310 -حوتپنج بیست و 

 طالبان را امریکا می چیند یا تیم حاکم؟« لیمقاومت م»میوۀ 
 

علیه امریکا درمحافل ومجالس برخی افراد « مقاومت ملی»خبرها حاکی اند که بحث راه اندازی 
سرشناس درکابل وقندهار پیوسته مطرح می شود. این درحالی است که امریکاییان عالقه مند کم 

درافغانستان  «بودن»امریکا از این چنین حضورفعال جنگی خویش درافغانستان اند. کردن رنگ 
. بودن دربن بست، خرج وتلفات انسانی را باال برده و اکنون ازنظر آنان ستخسته وبیزار شده ا

بقای استراتیژیک درافغانستان بدون فراهم کردن تغییر دردناک و به شدت دراماتیک درعرصۀ 
ار، مرموز وکش وقوس های تبلیغاتی قدرت، نا ممکن است. بنا برین همه حوادث متناقض، خونب

 درهفته های اخیر، با هم رابطه دارند. 
» و« جهاد»تاریخ افغانستان نشان داده است که تغییر بزرگ درین کشور، همیشه با شعار

تعریف شده است. امروز نیز عبدالرحیم ایوبی عضو پارلمان افغانستان هشدار داد « مقاومت ملی
به ویژه ساکنان جنوب این کشور  سر آمده و سرانجام مردمان به که دیگر صبر مردم افغانست

 .مجبور خواهند شد که مقاومت ملی را در برابر نظامیان خارجی اعالم کنند
دیگر هیچ قدرتی توان مقابله با مردم افغانستان را نخواهند  با قیام مردمی در افغانستاناو گفت 

 .در حافظه خود دارد ور راکه تاریخ شهامت مردم این کش داشت، همانطور
خبر ندارد جز آنانی که « مقاومت ملی»بازهم تاریخ گواه است که هیچ  کسی ازنتایج آخری 

درسطح منطقه یی روی آن سرمایه گذاری می کنند تا میوۀ حاصالت خود را درسبد خود 
 بگذارند. 

 سوال این جاست: امریکا چه خیال دارد؟
سوال وجود دارد؛ همان پاسخ امریکایی ها به سوال باال است.  واقعیتی تکان دهنده یی که درین

 یعنی این که آنان از مقاومت ملی حمایت می کنند!!



تجربه نشان داد؛ آنانی که راه را برای قدرت طالبان درعرصۀ داخلی گشوده بودند؛ درسال 
دراردوگاه نخستین کسانی بودند که یا به پاکستان و یا به کشورهای غربی گریختند.  2802

ی شامل درحاکمیت ده سال اخیر، ترس وتردد حکفرماست. هرچند با « تنظیم ها»حکومت و
شدتی تمام نسبت به ظهور طالبان درقدرت سیاسی مظنون اند؛ کمتر اعتراف می کنند که 

مجموعۀ سران درحاکمیت ازنظرعملی، رفتاروکردار ومدیریت سیاسی، خود زمینۀ به قدرت 
آماده کرده اند. کمپ حکومتی ها، درانتظار یک توفان برخاسته ازنا کجا آباد رسیدن طالبان را 

معامله های پنهانی برخود می لرزد. کفایت مدیریتی ازبین رفته، مردم ازمظالم حکمای محلی به 
فغان رسیده و از محور محافظه کاران روی گردان شده اند وبذرطالبان درشمال درحال به ثمر 

 نشستن است.
شامل دردولت و یا درجبهۀ اپوزیسیون دربارۀ این که کشتارنظامی امریکایی به دلیل سران 

ند. هرکس ناختالل ذهنی ضارب بوده، یا علت دیگری درمیان است، درورطۀ تردید غلت می ز
 ازخود سوال می کند که درعقب این زلزله های خونبار، چه اهدافی می تواند پنهان باشد؟

د که یکی ازکلید های جادویی این تحرکات روی اشتباه نتیجه می گیرز هم از اپوزیسیون هنو
ودرامه سازی ها درجیب حامد کرزی است. فراموش می کنند که حامد کرزی وتیم محافظه 

 کاران درهمان کشتیی سوار اند که طیف اپوزیسیون را نیز به نقطه یی نا معلوم حمل می کند. 
ه به اصطالح تنور مخاصمت با امریکا داغ است ومی استخبارات منطقه یی محاسبه می کند ک

توانند با بسیج توده های برافروخته، نان اهداف خود را بزنند. اما یک بحث کلیدی وبسیار حساس 
 مطرح است:« قیام ملی»به آدرس حامیان 

برفرض اگرازیک جهت جنگ وجهاد برضد امریکا آغاز شود؛ وازجانب دیگر، امریکا واقعًا 
ا خالی کردن ازمیدان های جنگ علیه دهشت افگنی درکشور باشد وموازی با کارزار خواستارج

مخالفت عمومی، نیروهای خود را کنار بکشد؛ خالیگاه بزرگی درمناطق جنگی دهن بازمی کند 
 که غیراز لشکرهای ذخیرۀ طالبان؛ هیچ نیروی دیگری نمی تواند آن را پرکند.

داده است که تصرف خالیگاه های استراتیژیک جنگی تجارب جنگی دربیست سال اخیر نشان 
درجنوب وشرق، به وسیلۀ طالبان، خواهی نخواهی با سرعت برمناطق شمال غرب ونواحی 

 مرکزی کشور دامنه می گیرد.
جنوب وشرق، مأمن وخانۀ طالبان به حساب می آید؛ اما هدف اصلی طالبان، وصل کردن جنوب 

ندای اصلی طالبان این نیست که شمال وغرب ومرکز وشرق به دیگرمناطق کشور است. اج
شان باقی بماند. برخالف ده سال قبل، درشرایط حاضر، امریکا هیچ انگیزه « دشمنان»دراختیار

 یی برای دفاع ازشمال دربرابر مارش نامنظم و بسیار نا متعارف طالبان ندارد.
نیروهای ضد طالبان درواقع نوع  تعریف دیدگاه استراتیژیک امریکا  درماهیت امر این است که 

دیگری ازطالبانیزم مستقر درکابل ودرشمال است. خصوصًا درپنج سال اخیر، جامعۀ بین المللی، 
را مانع تغییرات سیاسی درافغانستان به حساب می آورند. سران سیاسی « مجاهدین»رهبران 
امریکا، با سرعت به بودند که همزمان با عروج دموکرات ها درکنگرس « تنظیم ها»ونظامی 

زدندو ائتالف انتخاباتی را به منظور پیشدستی درقبضه کردن دوبارۀ  هدور آقای کرزی حلق
 قدرت تشکیل دادند.

برای تمدید قدرت محافظه کاران شخص رئیس جمهور بنا به مشورۀ تیم حاکم، بارها درتقابل با  
نون زمینه به شکل دیگری برای یاد کرده است واک« مقاومت ملی»امریکا از طالبان به حیث 

تنفس عمیق طالبان درسراسرافغانستان مساعد شده است. این بارشاید سیاست نانوشتۀ امریکاییان 
این باشد که واقعًا برای شکستن بن بست وخروج امریکا ازگرداب، طالبان یگانه نیرویی اند که 

 ایجاد کنند.می توانند مقاومت ملی را رهبری کنند ویک مرکزیت بسته وقوی 



چه کسی می داند؛ همان دهل مقاومت ملی را که تیم حاکم برای ترساندن امریکا می کوبید؛ حاال 
 درشرایط حاضر، امریکا خوب ترازآنان این دهل را می نوازد!
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 .گذاریم یریم این است كه سر خودمان كاله ماز ما مشكل دا یكه بسیار علت این

 )سخن اسپنسرجانسن(                                                                             

 

 

 گرفتن زندان بگرام، راه نجات نیست.

مشکل ما درچیست؟ قبل از نگاه به وضع حال، متنی را می آورم از قلم عطا ملک جوینی، 

ما را چنین تصویر کرده  وزیردربار هالکوی مغل حدود هشت صد سال پیش که احوال امروز

 است:

 

امروزه دروغ و ریا را پند وذکر پندارند و حرامزادگی وسخن چینی را دلیری »

وشهامت نام کنند. زبان وخط ایغوری را هنر ودانش بزرگ دانند. اکنون هربازاری 

درلباس گناهکار، امیر  هرمزدوری  صدرنشین  هرنیرنگ بازی، وزیر  هربخت 

هرراحت طلبی  مستوفی  هرولخرجی ناظرهزینه  هرابلیسی، برگشته ای  دبیر  

معاون دیوان  هرکون خری  صدر  هرشاگرد آخری صاحب حرمت وجاه  

هرفراشی، صاحب منصب  هرستمگری  پیشکار  هرخسی  کس  هرخسیسی رئیس  

هرخیانت پیشه ای، قدرتمند  هردستاربندی  دانشمندی بزرگوار، هرساربانی به خاطر 

ل  گشاده حالی وهرجمالی از کمک شانس  گشاده حال شده است... تیز دادن افزونی ما

وسیلی زدن برفردی را از لطافت خوی می شمارند  ودشنام به یکدیگروسفاهت را 

 نسبت به نتایج روحانی بی خطرمی دانند.

درک چنین روزگاری که قحطی مردانگی وجوانمردی است و روزبازار گمراهی 

حال وخواراند واشرار، تثبیت وبرسرکار. کریم فاضل  تافتۀ دام  ونادانی  نیکان، بد

محنت است و نادان پست، کامیاب. هرآزاده ای بی زاد است و رادمردی  مردود. 

هرصاحب نسبی بی نصیب گردیده وهرواال گهری خارج از گود نشسته 

وهرهوشمندی مصادف با مصیبتی است. هر محدثی گرفتار حادثه ای، هرعاقلی، 

یر غیرمکلفی  هرکاملی، درگیرناقصی وهرعزیزی ناگزیر تابع ذلیلی وهراهل اس

 تشخصی در دست فرومایه ای گرفتار آمده است. 

 می توان دریافت که صاحبان درجات عالی وهوشمندان ودانایان تا چه حدودی کوشش 

 «دارند.



 نگاه کوتاه امروز:

 ان دارد  هرگزقطع نخواهد شد.خونی که از شاهرگ بریده اعتبار سیاسی تیم حاکم جری

درگرماگرم حالت فوق العاده پس از قرآن سوزی دربگرام، رئیس جمهور باالی جان آلن فرمانده 

ناتو ودیگرمقامات امریکایی پیوسته فشار می آورد که هرچه زود تر زندان بگرام را به حکومت 

می شد که اگرخیرخود را می افغانستان تحویل دهند.  به جانب امریکایی این طور افاده داده 

خواهید، بدون اتالف وقت زندان را به ما تحویل بدهید ورنه، سیالب ویرانگر تظاهرات خشماگین 

بیخ وریشۀ تان را ازجان خواهند کند. امریکایی ها پس از خبط وخطای مدیریتی اخیر، نسبت به 

شکوک شده اند. آن ها بدون نیات حکومت افغانستان درکارزار تظاهرات وتهاجمات علیه امریکا م

تردید به یک نکتۀ تلخ وبسیارجدی دیگر وقوف یافته اند که تیم کابل از راه اندازی تظاهرات که 

تخریب های بسیاری را هم به دنبال داشت، راضی بودولحظه به لحظه ازآن بهره برداری سیاسی 

 می کرد. 

های اطالعاتی مستقر درکابل  اگربخشی از پارلمان وحلقاتی درداخل امنیت ملی به شبکه

ودیگرشهرها هشدارنمی دادند، تیم حاکم ترجیح می داد که کارزار خیزش های تخریبی که نود 

درصد ازسوی جاسوسان ایران وپاکستان سازماندهی شده بودند، ادامه یابد تا امریکایی ها مجبور 

دریک سال اخیر هیچ ارزشی شوند از تیم کابل خواستار کمک شوند. رئیس جمهور که پارلمان را 

 نمی داد، این بارهمه را درارگ سربه هم آورد که بیایید مشورت کنیم که چه کنیم!

تیم حاکم فکرمی کند که اگر زندان بگرام را ازامریکا بگیرند، قصۀ امریکا درمقابله با حکومت 

کند ودم نمی کنونی تمام می شده وبه یک االغ تبدیل می شود  که هرچه بارش  کنی، حمل می 

زند. باید یاد آوری شود که زمان  پرداختن تاوان این سیاست های خام چندان دور نخواهد بود.  

 43پرسش این جاست که رئیس جمهور از گرفتن زندان بگرام چه چیزی را به دست می آورد؟ 

حساب زندان در سی وچهار والیت دراختیار تیم حاکم است. مگر این چه امتیازی می تواند به 

برود؟ اگر خیال برین است که بیرون کردن زندان بگرام از چنگ نیروهای خارجی به مفهوم 

تثبیت قدرت دولتی و تضمین امنیت سراسری وشگوفایی اقتصاد ملی است، بی تردید که محاسبۀ 

 خطا وخطرناک است. 

وخته اند، به نظرمی رسد که سیاست گذاران در ارگ کابل، ضمن آن که از تجارب گذشته نیام

همچنان درمسیر اشتباه گام می زنند. تیم حاکم درتالش است به قیمت حفظ توازن میان کشورهای 

رقیب، پایه های قدرت خود را تحکیم کند. ساده لوحی درین است که گرفتن زندان بگرام را به 

روان  معنی فتح کاخ سفید تصور کرده اند. هم اکنون درزندان های تحت کنترول حکومت فجایعی

است که قلم ازشرح آن می شرمد. نان وآب ودیگرضرورت های اولیه به زندانیان نمی رسد 

 وبخش اعظم ترورها وآدم ربایی ها ازهمین زندان ها سازماندهی می شود.

نکتۀ مهم آن است که افراد مهم طالبان درزندان بگرام به حیث گروگان دراختیارامریکا قرار دارند 

اسرا استفاده می شود. دولت کابل هم می « مبادلۀ »ازآن ها درمعامله های که درمواقع ضروری 

خواهد دم طالبان را زیرپا بگیرد. با این اوصاف، درین گیرودارهیچ چیزی نصیب تیم کابل 

 تأثیری منفی برجا می گذارد.« قطر»نخواهد شد. دادن زندانیان طالبان به حکومت، برمذاکرات 
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 ساعت یک بعد ازنیمه شب
 های شورای صلح« آل مستی»

 این ها مثل کورمادرزاد دردفاترنشسته واز بغداد سخن می گویند.



 
زمانی ماکسیم گورگی نویسندۀ خوش نام ونشان روس با اشاره به مردمان مفت خور، بی کاره 

القیت درزندگی وخادم طبقات  ستمگر که به سهم خود، از حساب دیگران تغذیه کرده وسد راه خ
 یاد می کرد. « زخم روی گردن» می شدند، به نام 

درگفتارشفاهی مردم بومی درپنجشیر، ازقدیم عمدتًا به زنانی اطالق « آل مستی»واژۀ ترکیبی 
می شد که معمواًل ازجادۀ عرف جاری خارج شده وبه موجوداتی شبگرد ودارای موهای دراز 

ین بودکه آل مستی زنی بوده که به قاعدۀ رسم مرسوم پشت تبدیل می گشتند. باور ساکنان محله ا
پازده، چهل روز، آب به بدن نزده؛ موهایش به طرزی عجیب درازشده؛ صدای وحشتناکش 

درشب طنین لرزاننده یی دارد  والقصه... به آل مستی تبدیل شده است. این تیپ کنایه از تجسم 
به چشم وسرشاهدیم که ازین جنس موجوداتی معصیت درانظارمحلی نشینان بوده است. حاال ما 

دوجنسیتی ) زن ومرد( دردولت النه گرفته اند وهی با آتش اوهام بازی می کنند و با تحمیل ادعا 
را دراذهان عمومی به « واژه»ساعت تیری می کنند تا این « صلح»های غیرواقعی با واژۀ 

 نمادی ازتنفر ودروغ تغییر هویت بخشند. 
ولتی برخالف آل مستی های روستا های تاریک، درپناه دیوارباغ ها وعقب آل مستی های د

آسیاب های کهنه وگندم زارها پرسه نمی زنند؛ این ها مثل کورمادرزاد دردفاترنشسته واز بغداد 
سخن می گویند. آقای اسماعلی قاسمیار بی آن که گامی ازکابل پا فراترنهد، ازقطروواشنگتن 

 المی به مردم معلومات می دهد. وریاض وسفارت امارت اس
های دوروپیش خود « آل مستی»حاکمیت هایی که قانون وفرهنگ را به فرش زیرپای خود و 

تبدیل کرده اند، زخم های چرکین روی گردن جامعه یی اند که مخارج آن ها را ازجیب خویش 
 شان چاق باشد.تأمین می کند تا آل مستی های زیرسقف قدرت، هیچ دمی از گرما نیفتند ودم 

 این بازارغدروتحمیق دیگر حتی از متاع دروغ نیز پیوسته تهی می شود.
دکترگوبلز وزیرتبلیغات هیتلربرین باور بود که هراندازه یی که دروغ بزرگ وقدرتمند باشد؛ به  

همان میزان، برجامعه اثرگذارمی شود. دروغ بافی گوبلزطوری بود که هرگاه درجبهه یی 
وی فریاد می کشید که سه صدهزارنفر ازلشکردشمن درهمان میدان محو  شکست می آمد؛

وخاکسترشدند. البد جامعۀ بحران زده، اگرامحای پنجاه هزارنفرات دشمن را باورمی کرد؛ بازهم 
 برگ برنده، کف دست نازی ها بود. 

ا آل مستی های دروغ ساز شورای صلح، خود ازنفس افتاده اند وحتی دروغ کوچک خود را ب
لحنی پرحدت، افاده کرده نمی توانند. چون؛ درذهن شان، به جای هدف قوی، ایمانی آبکی 

درجریان است. زایده های تشکیالتی درکشوری با اقتصاد فروریخته و سیاست گذاران محشور 
زود نطفه می بندند ودیر به پوسیدگی می « زخم های روی گردن دولت وجامعه»با لشکری از 

دولت است که ازگذشته تا کنون خونریزی آن قطع « زخم روی گردن»ی صلح روند. شورای عال
نشده است اما سخت آزار دهنده، پرخرج ومحتاج تیغ جراحی است. ازین زخم ها درتشکیالت 

های متشکل ازآل « کمیسیون»دولت بس بی شمار است و تا کنون کسی یافت نشده است که تعداد 
 لت مشخص کند. مستی های رنگارنگ دوجنسه را دردو

هیچ کسی در شورای صلح به حقانیت خویش ایمان ندارند؛ مگرمعاش ازخزانۀ سرکارمی ستانند 
 «کارشان جوراست.»ودربارۀ هیچ سخن می گویند. به قول مردم 

هرناظربی طرف ) ناظران چیزفهم وصاحب دیدگاه به جایش( از شنیدن سخنان بی ریشه، فاقد 
ادی اسماعیل قاسم یار که ازهیچ چیزی حتی دردفتر خود اطالع اطالعات، حباب گونه و قرارد

های « آل مستی» ندارد؛ هم به خنده اندر می شود و هم به وضع تأسف بارمملکت که درچنگ 
 افتاده است، به گریه می آید.« تنظیمی»دوجنسۀ سیاسی و 



 
اگرازش سوال شود؛ آقای قاسمیارهیچ گپ که نیافت ازسفر وزیرخارجه به قطر استقبال می کند. 

همین حرف را دربارۀ تحویل گیری زندان بگرام نیزمی گوید. شاید عین سخن را چند روز بعد با 
برزبان بیاورد وبگوید که این کار در تأمین صلح « قطع عملیات شبانه» اشاره به مذاکرات روی 

 بسیاراساسی است!
گاری حرف می زند که حوت بی هیچ اطالع مؤثق، هی درجواب خبرن 12همین امروز  

سفروزیرخارجه به قطر برای تفاهم مثبت وسازنده با مقامات قطری که میزبان طالبان هستند، 
ضرور است. درحالی که وزیرخارجه از اجندای قضیه بی اطالع است وطبق معمول می رود 

 که غم غلط کند. بعد می فرماید: فکرمی کنم که ازشورای صلح هم کسی درجمع شان باشد!
چون از روی بی اطالعی کامل گپ می زند؛ به دوام اظهارات خود این طور می گوید: یقینًا 

 وانشاءاهلل خواهد بود! 
چون انتظام مسئوالنه درنکته نظرات ایشان به چشم نمی خورد؛ دمی درگفتارخود وقفه می آورد 

مینان حاصل شود وسپس می گوید: باید زمینۀ مذاکرات صلح بین االفغانی زمینه سازی شود. اط
 که دفترطالبان با اصول ومنافع ملی همخوانی داشته باشد!

جالب ترین مقطع صحبت ایشان زمانی است که می گوید: دفترطالبان به نام سفارت امارت 
 اسالمی نمی تواند باشد. درغیرآن صورت ما نمی توانیم برویم!

ام چه شهکاری، ازشورای صلح خبرنگاراز وی نمی پرسد که آقا، کی وکدام منبع، برای انج
 دعوت کرده که به قطر بروند؟ 

های شورای صلح، به خراجی های غیرقانونی وظالمانه ازحساب مالیات ملی دل « آل مستی»اگر
خود دست وپا کنند وسربه گریبان کنند که چرا « فردیت»نمی سوزند؛ الاقل وزن ومناعتی برای 

دو دسته چسپیده اند. قبل ازآن که حوادث غیرمترقبه )که به نام هیچ وپوچ به جان امکانات دولتی 
گوشه یی « شیخ فانی»حاال کم کم مترقبه شده می رود( از صحنه جاروب شان کند، به عنوان 

 بخزند و مردم را از گزند خود رها کنند.
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 درکرملین هنوز باز نشده اند.« شوروی»جعبه های سیاه 

کارمند ارشد علمی انستیتوت  -الکساندر کنیازفبه استناد سخنان  «انالیتیک»نمای تاراخیرًا 
که جناب آریانفرآن را ترجمه کرده، از انسداد قریب الوقوع خاورشناسی آکادمی علوم روسیه 

 مسیرتدارکاتی نیروهای امریکایی وناتو درحوزۀ روسیه سخن رانده است. کنیازوف گفته است:

« شمالی»عمال در باره بسته شدن در آینده بسیار نزدیک شبکه نامنهاد در رهبری روسیه »
 رس رسانی مسیر ترانزیتی اکماالت سپاهیان ناتو در افغانستان تصمیم گرفته شده است.

  

عامل مهم در اتخاذ این تصمیم، برافروختگی رهبری روسیه از »می گوید: درادامه کنیازیف 
خارج از »لی روسیه، پشتیبانی بی پرده از اپوزیسیون مداخله آشکار امریکا در امور داخ



)غیر قانونی( این کشور و تالش های علنی برای جلوگیری از پیروزی پوتین در « سیستم
 «انتخابات می باشد.

اما آیا روسیه درموقعیتی قراردارد که به چنین قمار بزرگ پر ازریسک دست بزند؟ قطع 
اعالم دوبارۀ تقابل روسیه با قدرت های جهانی غربی است. مسیرتدارکاتی ناتو امریکا، درواقع 

به تجربه گرفته « حزب کمونیست»تقابل ومبارزه طلبی هایی ازین دست درده ها سال حاکمیت 
شده است. دموکراسی اسلحۀ سنتی جهان غرب است که ازنظرمحتوا وهم ازنظرشکلی به 

این فلسفۀ گشایش درسیستم سرمایه  هرکشوری قبل ازآن صادرشود؛ خود به خود وارد می شود.
 داری جهانی تا کنون هیچ بدیلی نیافته است.

اقدام روسیه برای تازه کردن تقابل وجنگ سرد سال های هشتاد میالدی به معنی عقب روی به 
مواضع گذشته است که نتیجه اش بیشتر به خود روسیه محسوس بوده است. افزون برین، روسیه 

وشکننده گی های سیاسی درونی درروسیه همزمان با رویارویی با روند  درین کارزار تنها است
جهانی دراین گوشۀ آسیا، از روسیۀ امروزی، قدرت پهلوانی اساطیری می خواهد که روسیه به 

 آن دسترسی ندارد.

خوی دکتاتوری هنوز همچون زالی خسته وخشمگین از درون روسیه می غرد. این بزرگترین 
ن کشور است. انسداد احتمالی راه روسیه به روی تدارکات غرب، نقطۀ آسیب پذیری آ

وعصبیت الیزال افراطیت را محکم می کند. زیرا امریکا « اتم انتحاری»کمرپاکستان مسلح با 
خیلی راحت به سرمایه گذاری تاریخی دوباره روی پاکستان دور می خورد. آنگاه 

منطقه یی جاری خواهد شد، از برکت  ازدهلیزافغانستان هرآن چه به حوزه روسیه وشرکای
پاکستان خواهد بود. روسیه درعرصۀ سرمایه گذاری بین المللی هنوز توان رقابت با غرب را 

ندارد؛ برعکس، به مشارکت استراتیژیک درحوزۀ آسیا عالقه مند است. نفوذ دیدگاه های 
 آن بگذرد. دموکراتیک درروسیۀ امروز عمیق تراز آن است که پوتین بتواند از روی
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 حکمتیارهمیشه سیاست را با جنگیدن به اشتباه گرفته است.

بدترین موقعیت یک سیاستگرآن است که پس ازیک رشته دگرگونی ها، هیچ کسی او را جدی 
نگیرد وهیچ دستی به سویش دراز نشود. چنین موقعیت زمانی پدید می آید که اشتباهات سیاسی تا 

کرار شوند که دیگرمجالی برای جبران آن باقی نباشد. حکمتیار دستخوش این گونه آن جا ت
 مصیبت است.

گلبدین حکمتیار اخیرًا با اشاره به حضور مارشال فهیم، کریم خلیلی وبسم اهلل محمدی گفته است 
دارند. باید گفته شود که آن ها ازصلحی که به نفع شخصی شان « ایجاد صلح وحشت»که آنان از 

باشد، هیچ قیدومسئولیتی را نمی شناسند. آن ها فقط از طالبان وحسابگیری قانون وشکایات مردم 
 می ترسند. 

اظهارات حکمتیار اخیرًا درپاسخ به پرسشگرتلویزیون یک انجام شده است. او بدین وسیله به 
گران نیز خویش غبطه می خورد. اما بایدخاطر نشان کرد که فهیم وخلیلی ودی« تنظیمی»دشمنان 

حاال مثل حکمتیار به سوی پرتگاه درحرکت اند. شاید سرنوشتی درانتظارآنان باشد که حکمتیار 
 برگوشۀ مخفی گاه خود شکر کند. 

اواًل تا زمانی که طالبان روی صحنه باشند، حزب اسالمی همیشه درحاشیۀ تبعید قرار خواهد 
 تیار از چه نوع صلح خواهد بود!؟حکم« صلح»داشت. نکتۀ دوم؛ بسیار جالب خواهد بود که 



سخن می گوید. مردی که چهل « صلح»طنزینۀ نهفته وتلخ درگفتار حکمتیار این است که وی از 
سال از عمر خود را با اختراع انواع خشونت، ناسازگاری، وحشت افگنی وتخریب گوشه گوشه 

ی خودش مشخص مملکت سپری کرده، هنوز از صلحی دم می زندکه طرح وشمایل آن حتی برا
نیست. شاید چرخۀ باطل صلح جنگی!؟ اگرچنین است، نیازی به طرح نیست؛ بانی چنین صلح، 

 بوده اند وحاال هم همان داستان روان است.« تنظیمی»رهبران 
 2802بعد از خروج ارتش شوروی، هیچ سربازخارجی درکشور حضور نداشت؛ از هشت ثور 

ان حضور نداشت؛ درسه اول آن سال ها چرا حکمتیار هیچ سرباز خارجی درافغانست ,3تا سال 
به جای خوراک و نعمات اولیه، همه روزه صدها راکت به خانۀ مسلمانان می کوبید؟ جالب تراین 

است که همان زمان نیز با شلیک مرگ وآتش باالی مردم، مدعی بود که این کار را به خاطر 
 انجام می داد!« اسالمی حکومت منتخب»وبرگزاری « کمونیست ها»مبارزه با 

وی متکی به مواد مندرج دراساسنامۀ حزب اسالمی، ازبه رسمیت شناختن شخصیت های ردۀ 
دوم وسوم جدا شده از حکمتیارکه اکنون دردولت حضور دارند، امتناع کرده وگفته است که 
ی دراساسنامۀ گفته نشده که اعضای حزب باحکومتی دست اتحاد دهند که ازسوی قوای خارج

 تشکیل شده است.
اما آیا دراساسنامۀ حزب اسالمی قید شده بود که یک صدهزار راکت برکلبه های خلق اهلل کوبیده 

 شود وحمام خون به راه بیافتد؟ حکمتیارهمیشه سیاست را با جنگیدن به اشتباه گرفته است.
خارج شود و...  حاال بازهم از متروکه یی پیام ارسال کرده است که قوای خارجی از افغانستان

مسایلی تکراری ازین دست. حکمتیار نگفته است که تا حال کدام عملی را انجام نداده است که 
 بعدازین به انجام برساند؟

وی با تردید در مورد موفقیت مذاکرات صلح، تصریح کرد: تا جایی که من اطالع دارم، 
ولت افغانستان و طالبان و مجاهدان ای بین طالبان و آمریکا و همچنین د مذاکرات امیدوار کننده
 .صورت نگرفته است

خوب ... پس تکلیف حکمتیاردرین رابطه چه است؟ آیا طالبان دست استمداد به سوی او 
درازکرده اند؟ حکمتیار گفته است که با مذاکرات درصورت خروج بی قیدوشرط نیروهای 

نند که هیچ دستی درحوادث ندارد خارجی موافق است. چرا باید نیروهای زنده با کسی مذاکره ک
و مجموعۀ از افرادش یا درحکومت ویا درکشورهای خارجی متواری اند و زندگی خانوادگی 

 خویش را نسبت به شنیدن فرامین تغییرناپذیر حکمتیار ترجیح می دهند؟
 .حکمتیار گفت: با دولت غیر اسالمی و متکی به بیگانگان، هیچگاه مشارکت نخواهیم کرد

دالهادی ارغندیوال، خالدفاروقی، انجنیروحیداهلل سباوون، مولوی عطاء اهلل لودین، کریم پس عب
خرم، عمرداوودزی، فاروق وردک وده ها مقام دیگردروالیات که ازحزب اسالمی درحکومت 

 اند؟« غیراسالمی»شراکت دارند، افراد
های  ، اظهار داشت: دستحکمتیار با تأکید بر ادامۀ مبارزه با نیروهای خارجی در افغانستان

 .بوسیم کسانی را که سنگی به سوی تانک ناتو پرتاب کنند می
یعنی این که دست تمام تروریست های چند ملیتی القاعده را که برای انسان افغانستان، مرگ 

 وبیچارگی وذلت می آورند، می بوسد! می دانیم؛ برمنکرش لعنت!
سالمی گفت: در روی زمین به جز افراد مجاهد، های مالی و نظامی به حزب ا وی درباره کمک

 .منبع دیگری نداریم
چه دروغ بزرگ ونابخشودنی! حزب اسالمی در دورۀ جهاد، ازپستان سی آی ای و منابع تحت 
امر جنراالن نظامی قدرتمند درپاکستان تغذیه می کرد وحدود بیش از شصت درصد کمک های 

برکابل نیز بین پاکستان وچهارآسیاب پل « باریجهاد راکت »جهانی را دریافت می کرد ودر



پیدا نشود که به حزب اسالمی « منبعی»زمینی اکماالت جنگی برقرار بود. حاال که ممکن است 
شاخۀ حکمتیار پول بدهد؛ علتش این است که این حزب دیگر درقضایا مؤثریت ندارد وبه آخر 

 آتش بیاندازند؟خط رسیده؛ آیا بازیگران احمق اند که پول خود را به 
« تنظیمی»پاکستان پهلوانی مثل طالب را دردست خود دارد وحاال بازهم به سوی گروه های 

درحکومت افغانستان اشاره بازی می کند. ارتش های خارجی هم در میدان پیکارهای 
استراتیژیک جوالن می دهند ودرین خاکباد، کسی حکمتیار را نمی بیند. شاید برای حکمتیاربهتر 

شد که برای همیشه از گذشته خویش فرار کند وخاموشی گزیند؛ ورنه وضعیت قذافی وبشاراسد با
وبوعلی گواه است که دست حوادث روزی او را از مخفیگاه بیرون آورده وکاری بشود که 

 تصورش صرفًا برای خودش تکان دهنده است.
ستان کدام خدمتی کرد. حکمتیار نه سیاست دانی مشروع وزیرک بود ونه هم به اسالم وافغان

بگذرد وبقیه عمر را تماشا کند که خداوند با « شوربای چرب»پیشنهاد این است که ایشان ازین 
 خاطیان چه می کند. 
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 با قطعه خال مقابل سه توس« جبهۀ ملی»چال روی 

کاماًل تاریک یا شاید  و دورنمای جلوکمینگاه طالب درهمه جا توضیح سه توس: پل عقب شکسته، 

 تاریک روشن است.

جناح های سیاسی موجود درافغانستان کالفه ترازگذشته، هرازچند روز، بانگ بلند می کنند. همه 

مانند قطاری اند که ازخط خارج شده اند. باید به آنان حق داد  زیرا وضع، به طوربی سابقه 

 نامشخص ومشکوک است. 

ع رسمی،  درواقع اعتبار ده سالۀ سیاسی وهمکاری های درآخرین اعالم موض« جبهه ملی»

تنگاتنگ رهبران خود با دولت تحت رهبری آقای کرزی را آماج قرارداده است. فیض اهلل ذکی 

 سخنگوی جبهۀ ملی گفت:

امریکا نیست وباید  حکومت کنونى داراى صالحیت الزم براى امضاى پیمان ستراتیژیک با»

ینده که دو سال بعد برخاسته از آراى شفاف مردم وپاسخگو در چنین سند مهم توسط حکومت آ

 «امضا گردد. برابرآنان باشد،

چون کشتی نظام ازهرجهت سوراخ شده، حکومت با صالحیت اکنون برای همه ایده آل شده 

است. مگرتعریف روشن ازچشم انداز یک حاکمیت معتبروهمه پذیر دراختیار هیچ نیرویی نیست. 

یی که بتوان به وسیلۀ آن، حکومت با صالحیت وسالم را توضیح داد، حدود مجموعۀ واژه ها

پنجاه یا صد واژه است. مشکل کارهم درین است که همین صد واژه، هم برزبان دولت سبز می 

برای بی صالحیت نشان دادن حکومت ازآن بهره می برند. « قانونی»شود وهم مخالفان 

 ای همگانی ندارند. ازنظرموقعیت عملی، هیچ یک دستی درآر



موضع گیری جبهۀ ملی به این می ماند که مهندسان ومعماران یک ساختمان، پس از ده سال یک 

باره نسبت به بنایی که دراعمار آن زحمت ها کشیده و داروندارخود را سرمایه گذاری کرده اند، 

 مشکوک شده و آن را غیرقابل سکونت اعالم می کنند.

ه اند که دولت درموقعیت امتیاز گیری ازامریکاست و آن ها محروم مانده مسئوالن جبهه معتقد شد

اند. با یک نگاه به پیشینۀ نگاه غرب به رهبران جبهه نظیر جنرال عبدالرشید دوستم ومحمد 

محقق نتیجه حاصل می آید که کدورت وتزلزل بین تیم حاکم و متحدان جهانی، لزومًا به مفهوم 

دنۀ تجزیه شدۀ آن ) جبهه ملی( نمی تواند باشد. اگربحران مشروعیت درازکردن دست اتحاد به ب

درنظام برجسته است، جنبش ملی وحزب وحدت جناح آقای محقق درایجاد بحران شریک اند 

 وباید مسئولیت بپذیرند؛ چون ازابقای تیم حاکم به رهبری کرزی با تمام قوا حمایت کردند.

ان کرده، نگاه مردم را به واقعیت های قضیه نمی تواند این که تیم حاکم با جبهه ملی نقض پیم

عوض کند. هرچند مردم افغانستان درشرایط سختی گیرمانده وزندگی شان بین صبح تا شام 

درگرو یک لقمه نان تعریف می شود؛ مگر شعور اجتماعی درافغانستان همچنان بیدار است 

 به خوبی می خوانند.وکاماًل کف دست سیاسیون وارباب هیاهوی تبلیغاتی را 

وضعیت تا آن جا پیچیده است که اصاًل نمی شود دربارۀ ترکیب وماهیت نظام سیاسی آینده ازقبل 

خط ونشان کشید. مگرجبهه ملی ازهمین مقطع برای امریکا تعین تکلیف می کند که با حکومت 

هه ملی کنونی معاهدۀ استراتیژیک امضاء نکند. سیمای حکومت آینده مشخص نیست اما جب

 طوری تصویرمی دهد که مشارکت آنان خواهی نخواهی درحاکمیت آینده بهتر ازحال خواهد بود.

 چرا جبهه ملی نتیجه گرفته که امریکا با کرزی ) گزیدۀ امریکا درمنطقه ( پیمان نمی بندد؟

چرا جبهه ملی احساس می کند که نگاه سرخ امریکا به جنبش ملی وحزب وحدت شاخۀ محقق 

 ست رنگ نارنجی به خود گرفته باشد؟ ممکن ا

بازی استراتیژیک نیمی ازجهان درافغانستان به اوقات تلخی های درون خانۀ افغان ها رابطه یی 

کمرنگ دارد. دربازی کالن، سرنوشت خانه وخانه های دوروپیش آن به معامله گذاشته می شود. 

خاسته از درون نظام این قانونمندی را ) آقایان می توانند مثال از زمین خواران وانحصارگران بر

 بیاموزند.(

اما نکته اساسی درنگاه استراتیژیک قدرت ها این است که ازنیروهای واقعًا مردمی حساب می 

 برند ولحاظ می کنند. این چیزی است که درافغانستان اصاًل وجود خارجی خود را باخته است.

زی ( که پا می نهد؛ به دلیل آن است که امریکا روی گلوی یگانه فرد برگزیدۀ خویش ) کر

درتعامالت پیچیده وبزرگ، ظرفیت بزرگ ومقاوم ازخودنشان نداد. پس با نیروهای مظنون 

)شامل جهادی ها به شمول جنبش( که از ابتداء دراجندای استراتیژیک جایی برای آنان وجود 

 ندارد، چه راهی را درپیش خواهند گرفت؟

ت ها برای برخی از مردم تلخ وعصبانی کننده اند؛ مگرگریزی ازآن مسلمًا نوشتن این واقعی

وجود ندارد. وضع طوری پیچ خورده که کرزی نیز حساب وکتاب را از کف داده است. طی ماه 

های اخیر، گروه های معترض ) ائتالف ملی وجبهه ملی( دراعالم نظرهای رسمی خود، حتی تا 



ه آنان را نادیده بگیرد، پیش رفته اند. اما دربرابر مرز شروع جنگ جدید با همه طرف هایی ک

 بی واکنشی امریکا وطالبان، خود نیز برای یافتن پاسخ به یک سوال، سرگردان اند:

آیا پیکارجویان یک پارچه، مجهز، پرانگیزه همراه با عقبۀ حمایتی لوجستیکی مطمین دردسترس 

 شان قراردارد؟

 راه چاره چیست؟

ابتداء باید انقالب تشکیالتی ودیدگاهی به قوام برسد ونتیجه بدهد تا با شرایط دردرون این نیروها 

 جدید وجامعه بین المللی زبان مشترک پیدا شود.
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 پیمان استراتیژیک با کابل قدم به قدم عقب می رودامضای  امریکا از

 

ی پیمان استراتیژیک، ابتداء توافق تالش دارد درمسأله امضاآمریکا براساس دریافت های تازه، 

 طالبان را به دست آورد. 

گزارش های تازه از کانال های نزدیک به طالبان حاکی اند که امریکا متوجه این نکته شده است 

که امضای پیمان استراتیژیک بدون جلب موافقت طالبان از لحاظ عملی با خطراتی همراه بوده و 

 ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

ا برین امریکا درک می کند که قبل ازهمه دربحث پیمان استراتیژیک میان کابل وواشنگتن، بن

 کسب رضایت گروه طالبان حتمی است.

با حکومت امضای پیمان استراتژیک   معتقد است کهآگاه به مسایل طالبان، مژده احمد وحید 

شود و از سویی دیگر  وگوهای صلح می از یک سو، منجر به خروج طالبان از گفتافغانستان، 

 .امضای این پیمان بدون تأیید طالبان، در آینده با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد

دهد که زمینه برای  کند و در تالش است تا نشان : آمریکا با افکار عمومی بازی میوی می گوید

ان بدون تأیید انعقاد پیمان استراتژیک مناسب نیست، زیرا اکنون دریافته است که امضای این پیم

 .طالبان جنبه عملی به خود نخواهد گرفت

درحالی که همزمان با ورود طالبان به صحنۀ مذاکرات مستقیم سیاسی با امریکا، روحیۀ دولت 

ائتالفی درکابل را تحت تأثیرقرارداده، مقامات واشنگتن درموقعیت دو راهی قرارگرفته اند که 

درنظربگیرند ویا آن که با قطع مذاکرات « تراتیژیکشریک اس»طالبان را به حیث گزینۀ اصلی 

قطر، بازهم درمسیرادامۀ جنگ درحرکت شوند. امریکا ازمیان طالبان وحکومت کابل باید یکی را 

انتخاب کنند. تا کنون نتایج قطعی نشان می دهد که امریکا به تجربه دریافته است که روی دولت 

ضد « ستون پنجم»اد واگیرو فرورفته درنفوذ دسته های کابل بنا به مشکالت داخلی، بی نظمی، فس

 غرب، نمی توان به حیث شریک مطمئن حساب کرد.

دولت آقای کرزی با درک این واقعیت، ناگزیر به مقابله با تهدید ها وفشارهای غرب روی آورده 

گر است و ازخروج آن ها حمایت می کند. اما خروج امریکا ازافغانستان، بی تردید یک باردی

 جنگ داخلی را قوت بخشیده وامکان آن که قدرت به دست طالبان بیفتد، قوی تراست.

به همین علت، امریکا ازامضای پیمان استراتیژیک با دولت کابل تحاشی می ورزد ومنتظرزمان 

مساعد است. بنا به تحلیل آقای مژده، اگرامریکا پیمان استراتیژیک با کابل امضاء کند، بخش 



ی باقی ماندۀ آن کشور درپایگاه های نظامی ممکن است ازسوی طالبان مورد کوچک نیروها

 حمالت کمرشکن وخطرناک قراربگیرند که کار دفاع را مشکل بسازد.

 .به عقیده مژده، حالل اصلی مشکل آمریکا، طالبان است، نه دولت افغانستان

فزود: آمریکا در تالش است که وی با اشاره به این که جلب نظر طالبان آخرین امید آمریکا است، ا

 .قبل از امضای قرارداد استراتژیک با کابل، مهر تأئید طالبان را اخذ کند

 .به نظر این آگاه امور، طالبان هیچ گاهی چنین چیزی را نخواهند پذیرفت

 .کند تا با طالبان کنار آید سازی می : آمریکا زمینهمی گویدوی 
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 ن از خطرات سازش با امریکانگرانی رهبری طالبا
 به نظرمی رسد که برای طالبان، معامله برای صلح با امریکا، دشوارتر ازجنگ با امریکاست.

یک منبع قریب به طالبان درتماس با من گفت که رهبری طالبان درزمینۀ مصالحه ویا معامله با 
مکانات شبکه های انتحاری امریکا درموقعیت دشواری قرار دارند که کمترین اشتباه می تواند، ا

 فدایی را از طالبان جدا کند. منبع توضیح داد:
اگرطالبان حضور یک سرباز امریکایی درافغانستان را درمعاملۀ سری بپذیرند، تحریک طالبان 

از درون فروخواهد پاشید. وی گفت فدائیان وانتحاری ها ستون فقرات قدرت عملیاتی طالبان 
می تواند این نیرو را از طالبان جدا کند که درآن صورت، طالبان هستند و سازش با امریکا 

 قدرت خود را از دست خواهد داد.
 منبع مذکور امکان سازش پنهان بین امریکا وطالبان را تکذیب کرد وگفت:

پاکستان به عنوان عقبه وبستر حفاظت ازطالبان با حضور امریکا درافغانستان به شدت مخالف 
 رگزحاضر به معامله نخواهد بود.است و درین باره ه

 وی ادامه داد:
جنرال اسد درانی از سران آی،اس، آی به مولوی شهاب الدین دالور عضو ارشد مذاکره کنندۀ 

طالبان با فرستاده های امریکایی گفته است که دشمنان امریکا درمنطقه وپاکستان به مراتب بیشتر 
د. این سخن به معنای آن است که هواداران ازدوستان آن کشور درمصئونیت به سرخواهند بر

 معامله با امریکا ازین پس درهیچ جایی امنیت جانی نخواهند داشت. 
گزارش همچنان درین باره حاکی است که جنراالن پاکستانی به خصوص جنرال حمیدگل دررأس 

ن تا افغانستان گروه های مبارزه با امریکا قرارگرفته وگسترۀ مقابله خود با امریکا را از پاکستا
 به وجود آورده اند. 

مصاحبه کننده درخصوص احتمال امضای پیمان استراتیژیک کابل وواشنگتن به طورمشخص 
 گفت:

امریکا مایل است مسأله پیمان استراتیژیک را ابتداء با سران طالبان حل کند وسپس با جوانب 
 دیگروارد مذاکره نهایی شود. 

 
 

 


