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 گی داخلی توطئه خارجی یا ناکاره ها، درماندگی ملت
 

دانند. آنان تصور  های خارجی می افغانستان از کشورهایی است که بسیاری از مردمش خود را قربانی توطئه
بزرگ دنیا از زمان پیتر کبیر در روسیه و ملکه ویکتوریا در بریتانیا همه وقت خود را  های کنند که قدرت می

اند. به گمان آنان  صرف نقشه کشیدن برای سیطره بر این آب و خاک کرده و از این کار هیچ گاه خسته نشده
وردن آن بود، و در موضوع اصلی نیم قرن جنگ سرد دو ابرقدرت نیز نحوه دست یافتن بر افغانستان و به زیر آ

آورند همچنان شب و روز در این راه  های جدیدی که در منطقه و جهان سر بر می قرن بیست و یکم نیز قدرت
 .عرق خواهند ریخت

 
های رایج در جهان سیاست است جای تردید ندارد، و این از حاال هم نیست، بلکه  که توطئه بخشی از روش این

ها دست یافتن به منافع شان در اولویت قرار دارد، و برای این منافع  رای همه دولتچندین هزار سال پیشینه دارد. ب
ای ندارند، و یا منافع ملی  ای که منافع تعریف شده کاره های ناکام و بی زنند، به جز دولت دست به هر کار ممکنی می

پوشانی دارد،  ا هم تالقی و همشان به منافع فرد و گروه خاصی تقلیل یافته است. در جایی که منافع کشورها ب
افتد، برای  ها در تضاد می آیند، و در جایی که منافع آن هایی برای همکاری بر می های عاقل در پی یافتن راه دولت

تر در این جا البته به  اش کارسازتر. قوی  تر، توطئه تر و ورزیده چینند، و هر کدام که قوی طرف مقابل توطئه می
های صنعتی، علمی، و فرهنگی، همراه با نهادهایی است که زمینه  گی نیست، بلکه شامل تواناییمعنای توانایی جن

 .آورد مشارکت وسیع نیروها را فراهم می
 

چرخد،  از آن سو اما، درست است که توطئه بخشی از سازوکار سیاست است، ولی دنیا همیشه بر اساس توطئه نمی
های دیگر نیز وجود دارد که کارآیی آن را محدود و گاهی  ، توطئه طرفکه در برابر توطئه یک طرف به ویژه این

پذیری طرف مقابل است. این البته در صورتی  شود ضعف و آسیب چه سبب موثریت توطئه می کند. آن خنثی می
 های ای در میان نیست، بلکه توهم توطئه است که ملت ای در کار باشد. گاهی دیگر توطئه است که اساسا توطئه
ای بر  دهد توطئه کنند که هر چه در بیرون از مرزهای شان رخ می کشاند، زیرا آنان گمان می نادان را به فالکت می

کنند، حاصلی جز بیهودگی و خسارت بر  ضد آنان است، وچون همه محاسبات خود را بر پایه چنین توهمی بنا می
 .چینند نمی

 
ت احزاب چپ، روی کار آمدن مجاهدین، بیست سال دوره جمهوریت، در افغانستان، اصالحات امان هللا خان، فعالی

تر در آن سوی مرزها  اندیشان بخشی از یک توطئه کالن و بسیاری از تحوالت خرد و درشت دیگر، در چشم توطئه
یدا های درونی پ کارگی ها و بی پنداری خود، راهی به توجیه تنبلی ها و قربانی تلقی شد تا با مقصر دانستن خارجی

شود. کسی نبود بپرسد که چرا کوریای جنوبی، مالیزیا، ترکیه، سنگاپور، قطر، برازیل، و بسیاری کشورهای دیگر 
تری رو در رو بودند، و ما  های بلندی به جلو برداشتند، در حالی که آنان با رقبای قوی در همین فاصله زمانی گام

ریزی شبانه روزی در مقیاس یک قرن و دو قرن باشد. همه تقصیر  اساسا رقیب کسی نبودیم تا نیاز به اینهمه برنامه
ترین اما  تقصیر و قربانی فرض کردن آسان های آنان انداختن و خود را بی ها و توطئه را بر گردن خارجی

کار است. راه خروج از درماندگی تاریخی به گردن گرفتن مسئولیت، یافتن  بارترین راه ترین و بلکه زیان بیهوده
 .پذیر است وامل درونی بحران، و اقدام به تغییر بنیادی وضعیت است که با عقالنیت امکانع
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