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 24/10/2019        رنگین داد فر سپنتا
 

 متن سخنرانی رنگین دادفر سپنتا در کنفرانس امنیتی هرات
 

 ها و آقایان،خانم
ها، با دیگر ی جاری در افغانستان هم در پهلوی مشترکهای اجتماعی و سیاسی، منازعهمانند بسیاری از منازعه

 های منحصر به فرد خودش است.گیویژهمنازعات، دارای 
ای که نیروی نظامی در افغانستان داشتند، به خصوص بریتانیا و های غربیبدین سو، کشور 200۸های از سال

 ی افغانستاناگری را برای تعریف و تعبیر منازعهها در ایاالت متحده امریکا، اصطالح شورشبرخی از حلقه
جای  شوند،ها به بعد در ادبیات سیاسی کشورهایی که به نام متحد افغانستان یاد میز آن سالکردند. این اصطالح اابداع 

 افتاد.

گران کشور ما نیز وجود داشت. برخی این اصطالح را به زودی دو رویکرد در این باره در میان سیاست
ی بد و فساد در کشور ما بود دارپذیرفتند. چرا که از منظر آنان علت اصلی منازعه افغانستان موجودیت دولت

ی و علت عمده  و این یگانه و دست کم مهمترین علت بود. اما برخی دیگر که منازعه افغانستان را چند علتی
در  کردند، در برابر بکار برد این اصطالح برای تفسیر و تعبیر جنگهای خارجی تلقی میآن را هم مداخله

مله کسانی بودم که استفاده از این تعبیر را برای جنگ جاری در افغانستان کردند. من از جافغانستان مقاومت می
 گران ضد فساد نبودند ودانستم. جنبش طالبان به باور من نمایندگان یک جنبش دهقانی و یا شورشدرست نمی

ک ن شگری بدوپسند شورشهای مهم است و نه علت اصلی جنگ. در پناه واژه عوامنیستند. فساد یکی از علت
لمللی به اای افغانستان و بینگری در ادبیات سیاسی رسمی و رسانهای نهفته بود. گفتمان شورشکه نیت ویژه

غال های ناراضی و ضد اشفراوانی مورد استفاده قرار گرفت. و به شیوع این پندار که جنبش طالبان عصیان توده
 است، دامن زد.

طالعات علمی منازعات نه آن زمان مصداق داشت و نه هم امروز واقعیت این بود که این تعبیر از منظر م
منازعه خونین جاری در کشور ما، مخالفت با حضور قوای خارجی و یا آن طوری   مصداق دارد. علت اصلی

شود، مبارزه با اشغال نیست. این جنگ جهاد هم نیست، از تعبیر و تفسیر جهاد برای روپوش گذاشتن که ادعا می
  شود.ستیزی استفاده میخفتگی و دموکراسیساختن بدترین نوع ارتجاع و خردعام گسترده و حاکمبه یک قتل

متحده در کشور ما حضور داشته باشد، که حتا یک سرباز ناتو و ایاالتها پیش از آنجنگ پاکستان و طالبان سال
ادامه یک جنگ خونین است و این بهانه به ای علیه افغانستان آغاز شد. حضور قوای خارجی در افغانستان بهانه

کند؛ به سخن ها را تحریک میگرایی آنستیزی و جهاددهد و حس بیگانهای مبارزاتی میجویان انگیزهجنگ
  شود.دیگر در این بافتمان جنگی از دین استفاده ابزاری می

. یاری با پاکستاناست بر همکاری و همدر این هجده سال استراتژی ایاالت متحده امریکا در افغانستان متمرکز 
ز مندانه مالی اهای سخاوتگاه ها مبارزه نکرد بلکه با حمایتبرخاستگاه و پناه  ایاالت متحده امریکا نه تنها با

 پاکستان، موجب تقویت این کشور گردید.
، استقالل و تمامیت ارضی کنند تا از قانون اساسیهای دفاعی ما تالش میدر این جنگ، مردم افغانستان و نیرو

دهند که نخبگان سیاسی ما چیزی از این قانون اساسی کشور ما دفاع کنند و این کار را در شرایطی انجام می
اند که از این  مردان ما ویران کردهمداری را دولتهای جمهوری و قانونقدر ارزشبرجای نگذاشته اند. آن

 ری نمانده است.تهی چیز دیگها بجز کالبدی میانارزش
قدر مردم ملکی افغانستان در درون کشور خودشان بمباران شدند و کشته شدند که بالخره بسیاری بر اهداف آن

ست ای کالن اها به این توهم مبتال شدند که کلیت این جنگ یک توطئهدفاعی این جنگ شک کردند. حتا برخی
 های کوچک.ای از توطیهمجموعهبا زیر

ایاالت متحده نیز گیر مانده است و تنها توجیهی که برای ادامه آن داشت، ادعای مبارزه با تروریسم  در این جنگ،
لح و های صوگوهای طالبان به شریک و همکار در فرایند گفتبود. این شعار نیز با ارتقای رهبران و تیوریسن

 معنا شده است.المللی بیها در محافل بینحضور آن
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متحده در رقابت با جمهوری مردم چین تنها در معماری استراتژیک امنیتی جهانی امروز ایاالتافغانستان شاید 
ی هادارای اهمیت استراتژیک باشد. کشور همسایه ما پاکستان هم هنوز در پی عمق استراتژیک است. و دسته

نه میار واقعیت با داعش شرقهایی که به نام داعش مسما شده اند و دتروریستی مانند القاعده و داعش و یا گروه
مخدر و باشند. مافیای مواد برد به ظاهر سیاست جهادی شان میها در پی پیشکمتر رابطه دارند، این گروه

ای دیگری است که در این جنگ شریک بوده و در پی کسب سود و اندوختن مشروع شاخهصاحبان اقتصاد نا
ها، از منظر منافع ملی افغانستان، اهداف مشروع نیستند و ینباشند. اهداف اثروت در یک اقتصاد جنگی می

 جنگ بخاطر تحقق چنین اهدافی نیز نامشروع است؛ جنگی کثیف است.
این جنگ، در عین زمان یک جنگ استخباراتی و نیابتی است. ایاالت متحده با فدراسیون روسیه، ایاالت متحده 

، ایاالت متحده با ایران، پاکستان با هند، همه باهم به نحوی در با جمهوری مردم چین، عربستان سعودی با ایران
 های نیابتی استیم.گیر اند. و ما مردم افغانستان قربانیان این تالشجا دراین

گونه که ما در گیر استیم، درگیر جنگ دیگران استیم و امکان پیروزی نظامی در این جنگ ممکن نیست. بدین
یابند که ما مردم نوعی ادامه می در این جنگ، تداوم جنگ جاری و تداوم خشونت بهبه دلیل عوامل زیاد موثر 

ای که این جنگ خودگردان شده و به شیوهکننده کمتر نقش داریم؛ مثل اینافغانستان در آن به مثابه عامل تعیین
 روز بیشتر از پیش ازی جامعه ما است که هر فراگیر، گسترهآمد این خشونتزندگی تبدیل شده باشد؛ در پس

شود. و ما همه پس از طلبانه، از اخالق اجتماعی و سیاسی تهی میدوستانه و صلحهای اخالقی انسانارزش
 شود.که بدانیم چرا چنین میگردیم، بدون آنمیعام کودکان، زنان و افراد ملکی به زندگی روزمره برکشتار و قتل

دسته هر روز به خاک خون نداشته است. حیف است که جوانان ما دسته این جنگ تا کنون بجز از کشتار حاصلی
هم در شرایطی که نخبگان سیاسی بر سر تداوم یک قدرت سیاسی غیردموکراتیک، نژادپرستانه و افتند و آنمی

 کنند.ستیزی با هم رقابت میمند بر سر ارزشنظامهای جعلقانون ستیزانه به کمک دستگاه
گون کنیم. توانستیم دنیا را دگریافتند، ما میها پایان میاگر جنگ»خن زیبای دارد بدین مضمون: بنیامین فرنس س

شوند. کاران مسخ میمند بپردازند، در جنگ به جنایتتوانستند به یک زندگی شرافتهایی که بدون جنگ میانسان
 «سازد.کاران را متحد میجنگ همه جنایت

 ها و آقایانخانم
توانم با وجود آرزوی خودم در باره یک صلح دموکراتیک و عادالنه سخن بگویم. چنین ه که من نمیبا اندو

های متحد ما دارای بود که رهبری مردم ما و کشورصلحی، صلح آرمانی است و در شرایطی ممکن می
طلبانه بسیج کنیم. مردم های عدالتتوانستیم مردم خود را برای تحقق آرمانبودند و ما میهای عادالنه میآرمان

 داری بدافغانستان در آغاز در آرزوی رسیدن به یک صلح عادالنه بودند و در این راه قربانی دادند اما حکومت
ای این جنگ را از های منطقههای غربی و مبارزات برخاسته از رقابتای کشورهودهو جنگ بی معنا و بی

 محتوای عادالنه داشته باشند، تهی کردند.ها محتوای عادالنه آن، البته اگر جنگ
پرستی تهی است. آخرین کسانی که هنوز با شجاعت اشرافیت برخاسته از روزگار جنگ، از باور و حس میهن

کنند، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ما اند. با این همه بازی میو قهرمانی در راه دفاع از خاک و میهن جان
گیر شده ایم. اکثریت اند و ما همه زمینگیر شدهافغانستان از جنگ خسته اند و زمین بازی مردمفداکاری و جان

های پر از جعل، از فساد، از رشوه و سیاسیونی که همه روزه به مردم دروغ مردم عادی از جنگ، از انتخابات
 گویند، بیزار اند.می

 وریم. این رودبار خون را باید توقف داد. باید بهاین مسلخ انسانی را باید تعطیل کنیم و به کشور خود صلح بیا 
که ما مردم کم به روال عادی برگرداند. این کار ممکن نیست مگر ایناین جنگ پایان داد و جامعه را دست

 رسیدن به صلح و محتوای صلح توافق کنیم.  هایافغانستان بر سر روش
و با حرکت از   Mathias Joppماتیاس یوپ ) دار دموکراسی و عدالت بدون شک، به سخنهر انسان جانب

( خواهان یک صلح عادالنه و مثبت است و آرزو دارد تا بتواند به Johan Galtungباور یوهان گالتونگ )
خواهد و باید در کنار پایان دادن به خشونت طلب میهای ساختاری پایان بدهد. هر انسان عدالتخشونت

عدالت در قلمرو یک کشور و در مقیاس جهانی نیز توجه داشته باشد. من به ی نظامی به تحقق سازماندهی شده
گونه آرمانی به چنین صلحی باور دارم و در راستای تحقق آن نیز از منظر آرمانی مبارزه کرده ام و این مبارزه 

 چنان ادامه خواهد یافت.هم
 OECDصلح منفی را که به صلح اما واقعیت دردناک در کشور ما طور دیگری است. ما ناگزیریم همان 

قرار کنیم. این صلح به معنای نبودن خشونت مسلحانه است. به سخن معروف شده است، نخست در کشور خود بر
ها در روزگار کنونی صلح است. ما حتا اگر به دیگر غیابت جنگ مسلحانه و خشونت انتحاری برای ما افغان

یک جهت درست برداشته ایم. اما روندی که تا کنون بنام روند صلح اقلی برسیم، گام بزرگی را در این صلح حد
متحده امریکا با پاکستان و ها و آقایان، در واقعیت روند صلح میان ایاالتافغانستان شهرت یافته است، خانم

ه ما با ک گویندمتحده میطالبان است و نه صلحی که مردم افغانستان در آن دخیل باشند. اگر چه نمایندگان ایاالت
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شود و مسایل مربوط به افغانستان را به خود کنیم که مربوط به ایاالت متحده میطالبان روی مسایلی صحبت می
گذاریم. اما با در نظر داشت این واقعیت که حضور نیروهای خارجی در کشور ما، مانند گذشته بر ها میافغان

یان های دوجانبه منیافته است و مبتنی است بر توافق اساس مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد مشروعیت
متحده که مورد تایید جامعه جهانی قرار گرفته است، اگر توافقی در باره جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت

گیرد باید نخست میان جمهوری اسالمی افغانستان و خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز صورت می
وگو ها، نه جمهوری اسالمی افغانستان و نه هم متحده صورت بگیرد. اما در این گفتایاالت های ناتو وکشور

متحده امریکا است که بدون حضور افغانستان و حتا پیمانان ایاالت متحده امریکا حضور دارند. این ایاالتهم
 کند.وگو میهای متحد خودش با پاکستان و طالبان گفتکشور

های خارجی در قلمرو جمهوری اسالمی افغانستان موضوع دولت ت عدم حضور تروریستاز جانب دیگر ضمان
 جمهوری اسالمی افغانستان است و نه طالبان. توافق با طالبان در این راستا دو معنا دارد:

یکی ارتقای طالبان در عمل به قدرت سیاسی مشروع و یا پذیرش تداوم امارت اسالمی افغانستان در سرزمین 
ها در داخل افغانستان آن را به داران آنها و جانبزدایی از دولتی که امریکاییاز جانب دیگر مشروعیت ما و

 شناسند.مثابه دولت مشروع این کشور می
 باشند:ای صلح دارای اهمیت اساسی میبه باور من چند گپ در پیوند با آمادگی برای مذاکره

 د زیر رهبری و مالکیت مردم و دولت افغانستان تبدیل شود.روند صلح باید در تمام ابعاد به یک رون .1
این امر ممکن نیست مگر این که حکومت و نخبگان سیاسی کشور ما روی مسیری که باید از آن طریق به صلح  .2

 برسیم و روی محتوای عمومی و بنیادی صلح به اجماع و وفاق دست بیابند.
بودن بر انحصار و رهبری حکومت بر روند صلح، مّصر زدایی در روند صلح و یا تکرار وهر نوع دولت .3

 شود.خواهی داخل افغانستان و تقویت جانب دیگر میموجب تضعیف جبهه صلح
دار تباری ها و اقتبرخورد مسئوالنه با فرایند صلح به ویژه برای آنانی که صلح را بیشتر از بقای خود، و ملکیت .4

ستیز ها بر سر حفظ اقتدار دولتد صلح به مثابه روندی برای تداوم رقابتکند، تا از روندانند، ایجاب میخود می
 استفاده نشده بلکه با مثابه یک روند فراگیر ملی به آن پرداخته شود.

های صلح در جهان آشنایی داشته باشد، افغانستان که به مبانی روندکننده صلح باید در پهلوی اینهیات مذاکره .5
 مداری، عدالت و برابری دفاع کند.های قانونخواهانه باشد و از ارزشت جمهوریشمول بوده و دارای هوی

مدار به مثابه برابرنهاد انکارناپذیر امارت استبدادی و یا جمهوریتی قانونهای جمهوری و دولتدفاع از ارزش .6
اید شود، بوسته نقض میهای مردم و برابری شهروندان به دلیل تعلقات زبانی و قومی پیکه در آن قانون و آزادی
 مورد دفاع قرار بگیرد.

ها شود و آزادیتهی که در آن به اراده مردم احترام نمیهای جمهوری، دفاع از جمهوریت میاندفاع ما از ارزش
های زبانی، شوند، نیست. دفاع ما از جمهوریت، دفاع از نظامی است که در آن همه مردم بدون تعلقنقض می

کنندگان مانند شهروندان ذهبی و جنسیتی برابر اند. دفاع از جمهوریتی است که در آن حکومتقومی، نژادی، م
فریبی، جعل و دروغ، معافیت از در برابر قانون مسوول اند. دفاع از جمهوریتی است که در آن مردم

ذاشته شود و همه قانونی جای نداشته باشد. دفاع از جمهوریتی است که در آن به آرای مردم احترام گمجازات
 مردم خود شان را در سیمای جمهوریت شان ببینند.

تواند و نباید مرکب باشد از تعداد زیادی از افرادی که زمینه مذاکره موثر را عمال از میان کننده نمیهیات مذاکره .7
 بردارند.

اسی مربوط به جمهوری رایی در تمام مسایل اسآهنگی و هماعضای هیات مذاکره کننده باید دارای انتظام، هم .۸
 اسالمی افغانستان باشند.

تعبیر و تفسیر صلح نباید به معنای گریز از وابستگی به یک ابر قدرت و سرسپردگی به قدرت دیگری و یا  .9
 سپردن سرنوشت مردم ما به پاکستان باشد.

 های نیابتیمیدان جنگهای بزرگ و از های قدرتکند که افغانستان از کانون رقابتامر صلح پایدار ایجاب می .10
 های منطقه برون شود.کشور

نازعه های مطرفی افغانستان مورد توافق نمایندگان طرفکه تامین و تضمین بیشود مگر ایناین امر میسر نمی .11
های بزرگ، منطقه و سازمان ملل متحد قرار بگیرد. و این طرح بخشی از توافق صلح و مورد ضمانت کشور

 تان و پیش از خروج نیروهای خارجی از کشور ما باشد.در رابطه با افغانس
 هایهای منطقه در امور افغانستان باید توسط کشورچنین عدم مداخله کشورهای صلح و هماجرایی شدن توافق .12

 های افغانستان تضمین شود.بزرگ، کشور های منطقه و همچنین همسایه
های بشری و نظام جمهوری، رعایت حقوق و آزادی تواند بدون داشتن دولت قانون،صلح حد اقلی هم نمی .13

شهروندی و برابری میان زنان و مردان به واقعیت تبدیل شود. سکوت گورستان آرامش است اما صلح نیست. 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

های وحشتناکی تا روز آرامیرغم آرامش ظاهری، در زیر زمین ناها علیهای دینی در گورستانبر بنیاد آموزه
 دهد.پیوندند و فقط کسی فریاد های گورستان ها را بازتاب نمیرستاخیز به وقوع می

 

 ها و آقایان،در اخیر خانم
 م.جا بگویام امسال هم مرا واداشت تا نظراتم را در اینکنم که خالف میل باطنیاز برادرم، جناب دکتور مرادیان تشکر می

 کنم.به خاطر برپایی این کنفرانس تشکر میشان در انستیتوت مطالعات استراتژیک  از ایشان و همه همکاران
های محترم بلدیه، از دانشگاهیان عزیز، از  های امنیتی والیت هرات، از جناب والی شهر ما از مقام از مقام

کنم. از مهمانانی شان، تشکر می نوازیهنرمندان هراتی و به خصوص از مردم صبور هرات به خاطر مهمان
ما های شگزارم، قدماند سپاساند به خاطر این که قدم رنجه فرموده ور تشریف آوردهکه از کابل و بیرون از کش

 روی چشم ما.
های سازنده و مثبت دارم. به شهر هرات، به شهر زادگاه من، خوش برای شما در این کنفرانس آرزوی بحث

ها از دل  ی جرس کاروانهای تاریخی بزنید که هنوز صداآمدید. از این فرصت استفاده کنید، سری به مکان
کند؛ اگر چه به سخن ها زمزمه میسال را به گوشرفتن تمدنی کهنهای این سرزمین حسرت از دستویرانه

 موالنای بلخ:
 

 واب دیده و عالم تمام کرـنگ خـمن گ
 من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش

 
 از روزنامۀ هشت صبحتشکر با 
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