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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۲۵/۱۰/۲۰۲۲         نگاهیونس 

 

 های تازه است سیاست افغانستان نیازمند سوال
 

های  ها و گروه زیادی را شاهدیم. جبهات نظامی شکل گرفته است، حرکت  در جبهه مقابل طالب تحرکات شکلی
ها برگزار  های بسیار نوشته شده، تظاهرات و کنفرانس ها و اعالمیه نامه اند، اساس مخالف طالب اعالم وجود کرده

ای که حکایت از  ؛ اما هنوز تحول سیاسیهای فراوان در نکوهش وضعیت موجود انجام یافته است شده و بحث
های مطرح  ها و جریان مداران به مسایل کشور باشد، رخ نداده است. از شخصیت تغییر کیفی در رویکرد سیاست

  ها باشد. آنان با ابزار، تاکتیک حکایت تحول در دیدگاه خود آن ایم که سیاسی تعریف تازه از وضعیت کنونی نشنیده
 .وجو کنند  خودشان جست” آفرینی نقش“کوشند راهی برای  تکراری می های  ها و حتا چهره

نگری و ناتوانی در دیدن تصویر کالن معضله افغانستان، کمبود مشترک و مزمن نیروهای سیاسی است.  قشری
 دهند و برای کار بلندمدت انگیزه اند، منافع کوتاه مدت را ترجیح می گیر آجندای شخصی و گروهی بیشتر آنان پی

شود و  مداران دیده می ، به ندرت در میان این گروه از سیاست ندارند. حس مالکیت نسبت به کشور و سیاست آن
شان  بینند که کار اصلی های بیرونی یا آسمانی را چنان برجسته می ها و ذینفعان ثالث، نقش دست آنان چون قراردادی

های طالیی شده است. وقتی جمع یا گروهی،  فرصت سنجش مسیر بادهای استخباراتی، توکل به شانس و انتظار
های سازمانی و  سازد، انرژی کمی را برای بررسی وضعیت نیروهای داخلی، ظرفیت حزب یا تشکیالت سیاسی می

 .کند ها صرف می های تماس با مردم و بسیج توده سیاسی خود، راه
د و ظهور طبقه متوسِط درحال رشد، زمانی در دوران جمهوریت، تحول نسبی در بازار، افزایش سطح سوا

شناسان را به احتمال تحول در عرصه سیاسی کشور امیدوار ساخته بود، اما گسترش دامنه ناامنی و تروریسم  جامعه
اندیشی،  خصوص روستاهای تحت تسلط طالبان شد و در نتیجه سنِت پروژه مانع نفوذ توسعه به سراسر کشور، به

 .قویت شدبازی ت گرایی و تنظیم فرقه
ها و  گیری از گذشته و به حاشیه رفتن شخصیت بعد از افتادن کشور به چنگ طالبان، دوباره امیدواری برای درس

زنان  العملعکس هایی ناکام زنده شد، اما هنوز باید انتظار کشید و دید که آیا این امید تا چه حد واقعی است.  جریان
ها برای طرح حقوق کار، آزادی و  ود، اما پایدار آنان در جادههای گروه طالبان، حضور محد در برابر محدودیت

گی در فضای غیر  سال فرصت نسبی تعلیم و زنده ۲۰های درستی این امید بوده است.  تحصیل یکی از نشانه
تر از زمانی ساخته است که طالبان برای بار اول اداره کشور را به دست گرفته  تر و آگاه طالبانی جامعه را قوی

خواهی در روستاها و مناطق محرومی  دند. حمایت گسترده از حق تحصیل دختران و باال شدن شعارهای مکتببو
کرده، آشنا با  شدند، نشانه دیگر تحول است؛ اما قشر تحصیل که در گذشته پایگاه اجتماعی طالبان تلقی می

توانستند تمایل اکثر مردم را به  های سیاسی و اقتصادی روزگار ما که می های مدنی و آگاه از ضرورت ارزش
اند و اگر در  آموزش، کار و آزادی به نیروی سیاسی بدل کنند، با آمدن طالبان در گوشه و کنار جهان پراکنده شده

گونه، میدان برای بازگشت  اند. این های الزم برای کار اجتماعی و سیاسی محروم گشته اند، از تمام آزادی داخل مانده
اند که نه  گرایی چنان آلوده شده نظری و قشری ی هموارتر شده است. آنان متاسفانه به انفعال، تنگگران سنت بازی

 .توانند از غرقاب بیرون شوند و نه مردم به آنان اعتماد خواهند کرد خود می
ت های سیاسی نیز منفعالنه، سمتی و قشری است. در جمع آنان به ندر مداران، سوال میان این جمع از سیاست

های بنیادگرایی و تروریسم را در درون جامعه  توان ریشه شود: چطور می هایی از این دست پرسیده می سوال
ها را هدف قرار داد؟ حلقه ضعیف در زنجیره  توان آن خشکاند؟ عوامل داخلی و بنیادی بحران چیست و چگونه می

های  ها را از کجا شروع کنیم؟ گروه ن پدیدهبنیادگرایی، تعصب، استبداد و تروریسم کدام است و مبارزه با ای
ها آموخت؟ در جبهه مدافعان ترقی و  توان از گذشته اند و چگونه می غیرطالب در خلق این وضعیت چه نقشی داشته

 سویی و اتحاد ایجاد کرد؟ توان هم پیشرفت چگونه می
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شده سیاست   های سنگ ها و کلیشه فرض بیشتر این گروه از فعاالن و مدعیان سیاست، سوالی ندارند و با پیش
ای است: امریکا تا چه زمان از طالبان حمایت خواهد  کنند نیز منفعالنه و پروژه کنند. آنان اگر سوال مطرح می می

توان طالبان  کرد؟ آیا پاکستان در ایجاد دولت فراگیر، طالبان را زیر فشار قرار خواهد داد یا خیر؟ به چه طریق می
مطرح تنظیمی و قومی « های شخصیت»ومتی تشویق یا وادار کرد که در آن به رهبران احزاب و را به ساختن حک

 های مهم برسد؟ به کدام کشور خارجی بیشتر تمایل نشان دهیم تا از معادالت آینده سیاسی حذف نشویم؟ پست
سایه خطاها و توهمات  که از مداران کشور برای آن شود. نسل نو سیاست های تازه آغاز می مسیر تازه با سوال

 .ای و تازه مطرح کنند های غیرتنظیمی، غیرپروژه گان بیرون شوند، باید سوال گذشته
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