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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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عبدالقیوم میرزاده

ملت
منافع ملی
دولت – ملت
در افغانستان
به ادامه گذشته(قسمت هفتم)
عده از جامعه شنا سان غربی به این تأکید دارند که تناقض اسالم با قواعد اجتماعی جامعه افغانی این کشور را از
درون متالشی کرده است .چنانچه در یکی از نوشته های امین محسنی آرمان پژوهشگر و استاد پوهنتون کابل که از
قول پیتر مارسدن ( ) Peter Marsdanنویسنده و جامعه شناس امریکایی و نویسنده کتاب طالبان میخوانیم:

"شهروندان افغانستان در درون مرزهای قومیت ،وضعیت اجتماعی ،زبان ،جنس و جغرافیا محاط شده اند .كشوري
كه ناسیونالیسم در آن عبارت است از احساساتی كه صرفا در برابر فشارهای عظیم خارجی بروز مي كند .از نقطه
نظر فردي ،یك افغان به دوجهت متضاد تقسیم گردیده كه یكي توسط جامعه و دیگري بوسیله ي عقاید اش به مرحله
اجراء در مي آیند .اسالم منحیث برجسته ترین هویت مشترك ،صرفا به مثابه یك زیرساخت ضعیف در تشكیل هویت
ملي نقش داشته و موجب تناقضات اخالقي ویژه اي در افراد شده است .مي توان چنین گفت كه این امور برجسته ترین
تاثیر را بر تاریخ افغانستان بر جا نهاده است".
آنچه پیتر مارسدن و یا جامعه شناسان غربی در باره تناقضات مذهب با انکشافات اجتماعی وفرهنگی جامعه ما نظر
دارند واقعیت دارد یا ندارد بحثی است جداگانه که تصمیم دارم طی یک عنوان جداگانه آنرا به توضیح وتشریح بگیرم
اما طوریکه در باال نیز به آن اشاره کردم انقطابات جامعه افغانی و سرخورده گی مردم ما در راه نیل به منافع ملی
تنها به دلیل تناقضات دین و مذهب با فرهنگ و آدات مردمان این سرزمین نمی باشد ،احکام اسالم حقیقی هم به شدت
مخالف حکومت های خودکامه و مستبد بوده و به همین سبب پیشوای اسالم خالفت را به عنوان نهاد مرکزی حاکمیت
تعیین کرده و بر اساس روایات تاریخی از فعالیت خلفای راشدین در راه عدالت ،مساوات و خدمت به مردم این اصل
را به حیث یک قرارداد دو جانبه اجتماعی ارایه میکند ،بر همان پیمانه که مردم به اطاعت و فرمانبرداری از خلیفه
مکلف گردانیده میشوند به همان اندازه خلیفه نیز مکلف به خدمت به مردم اش بوده است .احادیث بسیاری از پیغمبر
اسالم حضرت محمد مصطفی(ص) وجود دارد از اینکه اگر خلیفه یا حاکم وظایف خویش را اجرا نکند امر اطاعت
برای مردم هم در برابر چنین خلیفه و یا حاکمی ساقط میگردد .این امر بوضوح میرساند عناصری در فرهنگ
اسالمی هم وجود دارد که میتواند کشور ها را در نهادینه کردن حکومت های دموکراتیک و ملی کمک کند ،که دولت
مداران اسالم شعار و مردم ما بسیار بخوبی میتوانستند از آن بهره جسته و کشور را در راه ترقی و رفاه رهنمون
میگشتند.
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در اینجا بحث دیگر از تقابل سنت ها با مدرنیته یا مفکوره های دولت مدرن در کشور ما یا تقابل فرهنگ قدیم و جدید
نیز از اهمیت زیاد برخوردار میباشد که الزم است در این زمینه نیز بررسی و کاوش بیشتر صورت گیرد تا وحدت
ملی مردم ما و درک آنها از منافع ملی را از این گوشه نیز ببینیم که چه تاثیرات میتواند در کند و تند کردن پروسه
ملت شدن و راه یافت منافع ملی داشته باشد.

سنت چیست؟
سنت ها اصال عبارت از باور های ماست که از اجداد و نیاکان ما برای ما بمیراث مانده اند .این باور ها و اعتقادات
چه در مجموعه ای از آثار خطی و کتاب ها بیان گشته و چه سینه به سینه در اندیشه های مردم ما تا اینجا و به ما
رسیده میراثی است از روش های تمدن های قبلی که فرهنگ هر جامعه اساسی ترین رکن های سنت های آن جامعه
را بیان میدارد و در مقابل آن پیشرفت و مدرنیته تفکر ،عقالنیت و اندیشه بر محور انسان را بیان میدارد .به عبا ره
دیگر تفکر بر پایه عقل و بر محور انسان مدرن عبارت از آن دساتیر ،قواعد و تزس هایی است که تاب مقاومت در
برابر همه انواع گفتمان ها ونقد ها را داشته وتا آخرین سرحد عقالنیت بشر قدرت دفاع از خود را داشته باشد و فرق
آن با سنت ها این است که سنت ها عبارت از آن باور هایی اند که جامعه را در برابر فرهنگ های بیگانه مانند دژ
مستحکم ایستاده شده و با تمام قدرت دفاع کرده و خود در برابر عقالنیت و علوم قدرت دفاع از خود را ندارند.
ولی در کشور ما نه تنها باور های سنتی مردم در مقابل تفکر مدرنیته و پدیده های مدرن ترقی ،پیشرفت و عقالنیت
در تضاد خونین قرار داشته بلکه بیشتراین کنار نیامدن های مردم ساکن در سرزمین ما از یکطرف کوتاه نگری
وناتوانی فکری مردم ما را بیان میدارد واز طرف دیگر به دلیل تهاجمات استیال گرانه و تجاوزات آشکار وپنهان
قدرت های بزرگ وهمسایه گان آزمند افغانستان بوده است که پیوسته مردمان ما را بدون در نظرداشت منافع ملی دول
یا بعباره دیگر برخالف نورم ها ،قوانین و عرف بین الدول فقط منافع کشور خود شان را در نظر گرفته وبا نیرنگ
وفریب مردمان سرزمین ما را به جنگ های گویا آزادیخواهانه و یا جنگهای تحمیلی واداشته اند .سنت ها در کشور
ما حتی دین ومذهب را در گرو خویش قرار داده ودر بسیاری از حاالت فرهنگ بومی به عنوان فتوی های مذهبی و
دینی رنگ مذهبی به خود گرفته و مردم را به ناچار برای اطاعت اش فرمانبردار گردانیده اند .در حالیکه در پشت
این همه جریانات محافظه کاران سنتی قرار داشته و متولیان دینی را در گرو خویش داشته اند .حوادث تراژید زمان
زمامداری شاه امان هللا خان و حوادث خونبار چهار دهه اخیر کشور ما حکایت های فراوان از تآثیر این سنت ها در
جامعه ما را بیان میدارد.
همچنان در گیرودار دفاع در برابر تهاجم خارجی در فرصت های مساعد بنابر عدم موجودیت تفکر ملی و کوتاه
نگری در سیاست خارجی باز هم بدون درنظرداشت منافع همگانی به لشکرکشی های خصمانه و مرگبار به سرزمین
های همسایه هم اقدام ورزیده است و در مقاطع تاریخ معاصر هیچ نوع تیزس وطرح در راه نیل به منافع ملی کشور
در راستای سیاست خارجی کشور و روابط با همسایگان ارایه نشده تا همه نیرو ها برای تحقق شان بسیج میگردید و
ده ها دلیل دیگر که بخشی از آنها را تا اینجا بیان داشته ام و مابقی به ادامه این مباحث بیان میگردد.
همچنان فاکتور سرزمین نا هموار و صعب العبور کوهستانی و دشت های سوزان بایر ،بالثر جنگهای متداوم ،نبود
راه های مواصالتی و یا تخریب این راه ها در اثر جنگ و تهاجم و قطع مراودات و مواصالت میان مردمان کل
سرزمین ،تخریب کاریزها ،آبرو ها ،کانال ها و بالثر مداخالت عمال همسایگان تغییر مسیر دریا ها که باعث
المزروع شدن بخش اعظم سرزمین های معمور که زمانی از رونق فراوانی برخوردار بوده ومراکز بزرگ مدنیت
های شکوهمندی بوده امروز به دشت های سوزان مبدل گردیده است و ده ها عامل دیگر باعث شده تا به عوض رشد
روحیه ملی افغانستان شمول بالعکس باعث رشد مناسبات قریه وقوم وقبیله گشته و همچنان این امر به متالشی گشتن
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جامعه از داخل و نبود تفکر همبستگی ملی منجر گردیده است .بنابر نبود تفکروحدت ملی و فراقومی درسیستم رهبری
کشورمنجمله در میان ملکان،خوانین،سران اقوام ،حاکمان ،حکمراوایان ورؤسای محلی وکشوری به استثنآ دو سه
مورد انگشت شمار در زمان حکمراویی امیر عبدالرحمن خان ،شاه امان هللا خان ،جمهوریت محمد داوود و در مقطع
کوتاه حکومت داکتر نجیب هللا مابقی در تمام مراحل تاریخ پر از فراز و نشیب کشور ما چه در سیاست داخلی و چه
در روابط کشور با جهان خارج خاصتآ همسایگان ما با ارجهیت منافع ملی و یا با در نظر داشت منافع ملی اقدامات
عملی صورت نگرفته است و در نتیجه افعانستان همیشه در نبود رهبری ملی اندیش داخلی مورد معامله گری های
بین المللی ومنطقویی قرار گرفته است.
بعد ازحادثه  ۱۱سپتمبر در امریکا و چرخش سیاست های آنکشوردر قبال کشور هاییکه منافع استراتیژیک آمریکا را
در جهان تآمین میکنند یعنی طرح های ازبیگنیف بریژنسکی( )۱۹۲۸-۲۰۱۷استراتیژیست نامدار امریکا استفاده از
اسالم رادیکال برای برآورده سازی منافع استراتیژیک امریکا و از اینکه امریکا دیگر قادر به تآمین نظم جهانی نیست
بنآ از بی نظمی جهانی باید سود ببرد ،بر اساس طرح های بریژنسکی اگر وضع در سایر نقاط جهان بد ونا آرام باشد
این به معنی مستقیم تآمین منافع ،آرامش وثبات در آمریکا میباشد.
جلسه بن در قبال افغانستان در دسامبر سال  ۲۰۰۱بعد از لشکرکشی امریکا در افغانستان هم دقیقآ در تحت شعاع
همین نسخه بریژنسکی و تالشهای مصرانه زلمی خلیل زاد در همین راستا برگزار و رهبری افغانستان براساس تعداد
اقوام کشور به تنظیم های جهادی دست پرورده ای خودشان ومورد اعتماد پاکستان جمع طرفداران محمد ظاهر شاه
سابق تقسیم و حامد کرزی شخصیت ناشناخته آنزمان برای مردم افغانستان در رآس این حکومت قرار داده شد .یعنی
از همان آغاز کار دولت سازی به شیوه قومی صورت گرفت و این امر مسبب بی اعتمادی های بیشتر وبیشتر در
جامعه شده واختالفاتی فراوانی را میان اقوام و اقشارمختلف کشور زمینه ساز گردید .حاال نه تنها کشور های خارجی
بلکه اجزای متشکله رهبری دولت افغانستان هم از این عنصر برای برآورده ساختن منافع شخصی وگروهی خویش
استفاده ابزاری کرده بدون آنکه به عواقب وحشتناک وخونبار آینده آن بیاندیشند افغانستان را تقریبآ به پرتگاه نابودی
کامل کشانیده اند.
مثالهای بیشماری را تاریخ گذشته ومعاصرکشور ما در دل دارد که معامله گران در سانپیترزبورگ ،لندن ،بمبیی،
کراچی ،ریکجاویک ،واشنگتن ،مسکو،راولپندی ،پشاور ،در مراکزکمپنی های نفتی
برایداس ارجنتاینی ویونیکال امریکایی در نیویارک وهوستن تکزاس وهمچنان بن در باره سرنوشت کشور ومردم ما
فقط بخاطر منافع یکجانبه خودشان بیشترینه در پشت پرده معامله کرده اند هم در پاره ای از این معامالت که
سیاسیون ،نماینده گان حکومت و غالم بچه گان جانب افغانی هم حظور داشته اند یا بنابر نبود تفکر سالم و جامع از
منافع ملی و عوامل عدیده دیگری که در باال از آن ذکر بعمل آوردیم نه تنها خیری به مردم و کشور محبوب ما
افغانستان نرسیده بلکه کشور و مردم بی خبر ما هر بار بیشتر از گذشته در گرداب از آشوب های خانماسوز گیر کرده
که به قیمت جان صد ها هزار هموطن ما و ویرانی و نابودی کشور ما تمام شده است.
به این سلسله به یک مثال بسیار کوچک میپردازیم که چه نتایج زیانباری را در کشور ما باعث گردیده است:
بعد از حادثه  ۱۱سپتمبر و اشغال افغانستان بوسیله امریکا یان و فرار دادن و انتقال طالبان به پاکستان از آنهمه
دکتوران علوم سیاست و اقتصاد و جامعه شناسی ،از آنهمه فیلسوفان و پروفیسوران علوم دینی و تجربی و آنهم در
کشوری که به تاریخ پنجهزار ساله اش می بالند یکی پیدا نشد که در مقابل این سیاست ضد ملی امریکایان مبنی
برمسلح ساختن لجام گسیخته ده ها هزار نفربایستد و امریکایان وسایر شرکای شانرا متقاعد سازند که مسلح ساختن
بدون کنترول و اداره مردم آنهم در شرایطی که بنابر حوادث سه دهه اخیر بحران اعتماد سراسر کشور را فرا گرفته
است عملی است برخالف منافع ملی درجهت تقویت گروه های متخاصم سیاسی ،مذهبی ،قومی ،محلی و زبانی علیه
یکدیگر در حالیکه راه های بیشماری از مجاری دیموکراتیک چون ایجاد و تقویت ارتش ملی در چوکات وزارت دفاع
ملی زیر رهبری دولت افغانستان وسایرگزینه ها برای اداره جامعه وجود داشته ،اگر سیستم اداره و موازین
دیموکراتیک در کشور احیآ وایجاد میگردید.
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اما حیف و افسوس که تا امروز ما در آتش همان جنگی میسوزیم که در گام نخست آمریکا ،عربستان سعودی ،کشور
های خلیج و متحدین غربی امریکا به همکاری پاکستان در دهه هفتاد در دادند بعد ها با پیشگیری نقش پاکستان در
وجود طالبان ،برای غربی ها وجود طالبان و ارجهیت نقش پاکستان مشکالتی را در پی داشت که حضور بالقوه و
بلفعل خودشان را نیازمند بود وبه این ترتیب تا امروز کشورما در همان آتش میسوزد که چه بنام مجاهد وچه بنام
طالب وچه بنام داعش در دادند.
در دکترین جدید یا استراتیژی های جدید امریکا در افغانستان از ابتکارات آقای ترامپ رییس جمهور ایاالت متحده
امریکا برای مسلح سازی مردم ویا خصوصی سازی جنگ در افغانستان برای تحقق استراتیژی های امریکا تآکید شده
است که همچنان کشوری ما را بطرف یک جنگ داخلی چون عراق لیبیا و کردستان سوق میدهد و هزاران مثال دیگر
از این طراز میتوان ارایه داشت.
واما در همین سلسله حمله امریکا به افعانستان زیر شعار مبارزه علیه القاعده و تروریزم ،پاکستان این پرورشگاه و
صادر کننده تروریزم بین المللی ،مرکز مهم بین المللی قاچاق مواد مخدر و انسان وبدنام ترین کشور روی زمین در
رعایت نورم های حقوق بشری و کشوری که هنوز چند دهه از موجودیتش به حیث یک کشور نمیگذرد در موجودیت
عناصر نخبه و اداره کننده در رهبری آن کشور که اداره و مدیریت را در پرتو منافع ملی شان پیوسته در نظر دارند،
برای امریکا و متحدینش خط ونشان گذاشتند که تا ساالنه کمک های بالعوض میلیارد دالری به پاکستان ندهد هرگز
اجازه نخواهند داد تا از قلمروش و یا از بنادرش استفاده نظامی و غیر نظامی صورت گیرد .امریکا در سال  2001م
پاکستان این تعلیم دهنده ،تربیه کننده و تجهیز کننده تروریزم و پناه دهنده رهبران القاعده چون بن الدن والظواهری را
منحیث متحد استراتیژکش در امر مبارزه علیه تروریزم اعالم داشته و به قول باختر نیوز مورخ  ۲۹جوالی  ۲۰۱۵تا
سال  ۲۰۱۳م مبلغ سیزده میلیارد دالر کمک نقدی از جانب ایاالت متحده امریکا به پاکستان صورت گرفته است و بر
عالوه به ارزش میلیارد ها دالر کمک های سری نظامی از امریکا و متحدینش بدست آورده است این همه کمک های
بالعوض را در اذای موافقت با حظور امریکا در افغانستان بدست آورده و بر عالوه کشور پاکستان امتیاز بخش
اعظم سکتور های اقتصادی افغانستان را هم به ضمانت آمریکاییان بدست آورده است.
در زیر دکترین بریژنسکی بعد از حمله قوت هایی امریکایی در سال  ۲۰۰۱به کشور ما (غرض قلع و قمع القاعده،
تروریزم بین المللی و طالبان) ،به قول همین منابع در فاصله یک ماه تمام این دهشت افگنان کشته و یا به خارج از
مرز های افغانستان فرار کردند و یا هم بوسیله ترانسپورت و هیلی کوپتر های پاکستانی به آنطرف مرز منتقل گشتند.
اما درهمین فاصله زمانی از جانب نیروهای امریکایی حدود یک میلیون باشنده گان افغانستان مربوط تنظیم های
جهادی خاصتآ مردم شمال کشور یا اگر دقیقتر بگویم تولید کننده گان طالبان بنام مبارزه با طالبان ،دهشت افگنی و
تروریزم مسلح گشتند که از همان زمان تا کنون همین نیرو های بی بند و بار باعث تمام دهشت ،وحشت ،ترور ،آدم
ربایی ،دزدی ،قاچاق مواد مخدر ،استخراج غیر قانونی معادن کشور و قاچاق آن به خارج ،واحیای تشکالت محلی
طالبان ،القاعده و آخراالمر ایجاد گروپ های داعش گردیده اند .از طرف دیگر از همان آوان حکومت موقت آقای
حامد کرزی تا کنون تشکیالت بزرگ با مصارف گزافی مصروف خلع سالح و به قول اداره یوناما اداره ملل متحد در
افغانستان تا سال ۲۰۰۶مصروف  DDRوسایر برنامه های خلع سالح میباشند ،به خبری مضحک بی بی
سی BBCمورخ  ۳۰جون  ۲۰۰۵در این زمینه توجه فرمایید:

" نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد (یوناما) در کابل پایان رسمی برنامه خلع سالح و غیرنظامی کردن افراد مسلح
(دی دی آر) در افغانستان را روز پنجشنبه ( ۳۰ژوئن) اعالم کرد؛ اما آنگونه که مسئوالن این دفتر می گویند ،برنامه
"بازگرداندن این افراد به زندگی غیرنظامی" تا نیمه های سال  ۲۰۰۶میالدی ادامه خواهد کرد.
ادریان ادوارد ،یک سخنگوی این دفتر در کابل گفت که آنان موفق شده اند بیش از  60هزار فرد مسلح را که در
وزارت دفاع افغانستان ثبت شده بودند ،در افغانستان خلع سالح کنند.
آقای ادوارد همچنین گفت که در این برنامه ،بیش از  ۳۴هزار اسلحه خفیف و سنگین نیز جمع آوری شده که نزدیک
به ۱۵هزار گلوله آنها در اختیار نیروهای ارتش ملی افغانستان قرار گرفته است.
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ادریان ادوارد گفت" :پس از امروز هیچ فردی در افغانستان اجازه نخواهد داشت از اسلحه استفاده کند و یا آن را با
خود حمل کند؛ به جز افرادی که عمال در ارگان های امنیتی کار می کنند و هم آنانی که مجوز حمل اسلحه از سوی
وزارت داخله (کشور) افغانستان را دریافت کرده اند".
کشور ما طی نزدیک به چهار دهه بنابر موجودیت افراد مسلح بی بند وبار وقطاع الطریق ومافیایی در آتش بی نظمی
میسوزد آنها اعالم ختم جمع آوری سالح را آنهم از جمع میلیون های فرد مسلح صرف  ۶۰هزار نفر را خلع سالح
کرده و از نزد شان ۳۴هزار میل سالح جمع آوری شده است ...
البته که هدف شان جمع آوری تسلیحات میباشد که در جریان جنگهای بین التنظیمی اوایل دهه نود از سالحکوت هایی
قرار گاه های اردو ،پلیس و امنیت ملی به تاراج برده بودند میباشد که بر اساس ارقام داده شده از جانب ارگانهای
مسئول ادارات امنیت ملی تا کنون حتی یک درصد سالح های ربوده شده از دیپو های دولتی جمع آوری نگردیده است
تا چه رسد به مجموع سالح های سبک و سنگین که نزد مردم موجود میباشد که به یقین چالش بزرگی را در دراز
مدت در راه تآمین امنیت عمومی در کشور ببار آورده است  .این موضوع باعث تقویت قدرت در دست اشخاص گروه
ها گردیده ون قش حکومت را در محالت تضعیف کرده و شعار های فرصت طلبان قومی هم از همین جوی آب
میخورد .حکومت و ارگانهای مربوط نه تنها کوچکترین مخالفت شان را با این همه حرکت های کامالًمتضاد با منافع
ملی نشان ندادند بلکه درست در جهت تأمین منافع و تحقق استراتیژی های این اجنبیان کمر
بستند و آنرا به قیمت ریختن خون هزاران و ده ها هزار هموطن ما لبیک گفته و کشور را از یک بحران به بحران
دیگر خونبارتر وزیان بارتر غرق کردند ،و فقط خود شان از سخاوت های میلیون دالری امریکایی مستفید شدند وتا
کنون هم این سلسله جریان دارد( .پایان قسمت هفتم)
ادامه دارد
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