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 از حد به حمایت خارجیخطای اتکای بیش 

 
 

آلود داشت، نامه امنیتی روابط تنشتوافقها بر سر پروسه صلح، حمالت شبانه و  زمانی که حامد کرزی با امریکایی
های  کردند. آقای کرزی اما نگران نبود. درگیریها ابراز نگرانی میها از ترک نیروهای غربی و قطع کمکبرخی

افغانستان را ترک  یقین داشت که امریکا  لفظی او شبیه خشم یک دوست نازدانه برای جلب توجه بود. او ظاهراً 
دانست، هدایت کوشید شرایط ماندن آن کشور را تا حد امکان به مسیری که خود درست میرو میننخواهد کرد؛ از ای

یابی  وقت برای ساختن حزب یا حرکتی که قدرت بسیج مردمی داشته باشد، تالش نکرد و از سازمان کند. کرزی هیچ 
مریکا بعد از چند دهه توانسته  مداران مشهور دیگر نیز تصورشان این بود که امردم هراس داشت. بیشتر سیاست

های بزرگ و پر از امکانات، پایش  گاهاست جای پایی در افغانستان بیابد و با صرف صدها میلیارد دالر و ساختن پای 
جا خواهد ماند، از حکومت مرکزی دفاع خواهد کرد،  را در خاک افغانستان محکم کرده است؛ لذا تا زمان نامعلوم این

ها رفته و مادربمهای پیشسرنشین، راکتهای بیاش پول خواهد پرداخت و در روزهای خطر، طیارهه به متحدان نازدان
را برای حمایت متحدان افغانش به کار خواهد بست. این اطمینان از حمایت خارجی مانع بزرگ بود و چشم حاکمان 

حمایت وطنداران، محروم کرد. آنان    مداراِن صاحب نفوذ را از دیدن نقش مردم و ضرورت کار برای جلبو سیاست
ای بودند که ریزی برای آیندهآمد، مشغول برنامهها دالر و حمایت نظامی میپشت به مردم و رو به منابعی که از آن 

هایی که سیاست و ثروت را  گی شده بود و خانوادهگان خودشان حاکم باشند. سیاست خانوادهدر آن فرزندان و نواده
گی  کردند، جانشینان خانوادهشان حاکمان آینده خواهند بود و تالش می بودند، تصور داشتند که فرزندان انحصار کرده 

های پایانی جمهوریت، آنان حاضر به  ها را بیاموزند. حتی در ماهها و بازی با داخلی خود را هنر تماس با خارجی 
دانستند. وهای امریکا و ناتو را همیشه محتمل می شدند و سناریوهایی غیر از احتمال خروج نیرپذیرش واقعیت نمی

 کردند که آنان برای امریکا و ناتو سرمایه رسید، بازهم تصور میگاه که دیگر فروپاشی ناگزیر به نظر میحتی آن
شان محفوظ خواهد ماند. آنان هنر دیدن به مسایل از چشم دوستان خارجی  هستند و در اداره بعد از جمهوریت جایگاه

توانستند به مسایل افغانستان از مداراِن شریک دسترخوان جمهوریت نمیا از تاریخ نیاموخته بودند. بیشتر سیاستر
کنند که لزوماً همیشه با منافع ها نگاه کرده و متوجه شوند که »دوستان خارجی« منافعی را تعقیب میچشم امریکایی
کرد ها بریتانیا در کشور ما شاه بدل میته بودند که چطور در گذشته سو نخواهد بود. آنان نیاموخشان هم دوستان افغان 

های دیروزشان را به هند  رغم تعقیب دوامدار منافع خود در افغانستان و منطقه، حاضر بود متحدان و وابسته و علی 
چگونه امریکا و    تبعید کرده جای آنان را به کسانی که »دشمنان« دیروز بودند، بسپارند. آنان نیاموخته بودند که

ها، های آن گروههای مجاهد را پس از سقوط شوروی به میدان رها کردند و از بازماندهمتحدانش احزاب و گروه
قافله »دموکراسی« وارد میدان   نیروی طالب را شکل دادند و عاقبت طالب را کنار زده، مجاهدان دیروز را در 

معنای دوام حمایت آن ند بدانند که دوام حضور امریکا لزوماً به  خواست مدارن دوران جمهوریت نمیکردند. سیاست
آنان می  بلکه  یا روند مشخصی نیست،  افراد  از  تازهکشور  بازیگر و »متحد«  ای را به میدان  تواند در هر فصل 

در    اکنون که یک سال و چند ماه از حاکمیت طالبان گذشته، هنوز اشخاص مشهور سیاست افغانستان کمتر .بیاورند
ها همچنان به خارج دوخته شده و منتظرند  اند، بلکه بیشتر چشمپی اصالح اشتباهات گذشته و تدبیر تازه برای آینده

گی خود را برای خارجیان ثابت سازد تا بار دیگر نوبت به غیرطالبان برسد. آنان هرگونه فعالیت  که طالب ناشایسته
نقش کشورهای  .بینندای را در خلق حرکت داخلی برای تغییر نمیزنه دانند و هیچ رورا مشروط به حمایت خارجی می

کم گرفت، اما باید از خود بپرسیم که این نقش و سنت دیریِن توان دستخارجی در تحول اوضاع افغانستان را نمی 
چشم دوختن به جیب و دهان حامیان خارجی چه سودی برای مردم افغانستان داشته و تا چه حد مایه بربادی و جنگ 

کشور نیز متأثر از سنِت اتکا به حامیان خارجی، به توانایی خود بوده است؟ این خطر وجود دارد که نیروی جوان  
شود برای ساختن حزب، تشکیالت و اتحادیه، و کار پایدار و طوالنی در میان مردم، ارزش الزم قایل نشوند. دیده می 

هانی  های جشان بر سر چوکهایکه امروز آنان نیز بیشتر انرژی خود را صرف البی خارجی و فریاد زدن رنج
شان را پس دهند، صلح  المللی باعث نجات شوند، وطنهای بینکنند و انتظار دارند که تویتر و تربیونصرف می
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این غفلت بزرگ است؛   .زیستی و وطنداری را بیاموزندشان هنر هم بیاورند و زمینه کار را فراهم سازند و برای
از حساب دو چشم،   اگر  تاریخی و مزمن. نسل امروز  تواناییحداقل یکی را به سمت دست غفلت  های خود  ها و 

های سیاسی گذشته این است: از اتکای  ترین درس ناکامیبزرگ  .گان نخواهند داشتنچرخانند، روزگار بهتر از گذشته
بازی  به  خارجیافراطی  کنید!  اجتناب  خارجی  نیتگران  و  دالرها  تمام  اگر  حتا  کنند،  ها  بسیج  را  خود  نیک  های 

 ۲۰مندان  گی قدرتمدارانش رو به داخل و مردم خود ندارند. زندهنند وطنی را به ثبات برسانند که سیاستتوانمی
ها و رسانه ها، مجالت، آرشیفسال گذشته چون فلم مستند در برابر چشمان شایق آموزش سیاست، قرار دارد. کتاب

نجات ملی بسازیم. به آن تجارب مستند اگر دقت کنیم، توانیم از آن راهکار  خاطرات همه ما پر از اسنادی است که می
گویند، سرنوشت شوم دارند؛ و  گان چاپلوسانه سخن میمدارانی که با ملت خود با خشم و با بیگانهیابیم سیاستدر می

د، دیر  گان بدل کنندهندهحاکمانی که به رای و اعتماد مردم ارزش قایل نباشند و انتخابات را به تراژدی تحقیر رای
 .نخواهند پایید
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