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 "جديد"کابل 
 "کهن"کابل 

 از طريق 2007 سپتامبر15وز  رنام پروژه ی ساختمان ناحيه ی جديديست در شرق کابل که خبر آن رسمًا" کابل جديد"
يی بود  اين خبر از جمله اندک خبرهای خوشبينانه. رسانه های های داخلی و خارجی از جمله بی بی سی لندن پخش شد

های   چه هنوز پنج سال پس از استقرار رژيم جديد سرخط خبرها و گزارش که اخيرًا از افغانستان پخش ميگردد؛
شونت، بمبگذاری، اختالس، قاچاق موادمخدر، ترور، آدم ربايی، بی قانونی و گاه گاه افغانستان را جنگ، خونريزی، خ

 .هم خبرهايی از پيشرفت و آبادانی از اين دست ميسازد

ولی از ياد نبريم که به تجربه . يک امرطبيعی و به مورد است" کابل جديد"با آن که خوشبينی در طرح ساختمان ناحيه 
ويژه در مثال شهر کابل امکان آن ميرود که حاميان خطوط معيين سياسی درگير  نستان بهبد سه دهه بحران در افغا

نيز مثل برخی نواحی ديگر شهر کابل برای اهداف " کابل جديد"بحران سی سال اخير افغانستان به زودی از ناحيه ی 
گونه مسايل  مين اکنون بر ايناز اين رو نيک ميپنداريم که از ه. مشخص سياسی خود سودجويی و بهره برداری کنند

 . شکل گسترده بحث شود دارای اهميت خاص ملی به

يکی از مهمترين جهات دليل بحث و فحص بر سر اين گونه مسايل مهم ملی و تاريخی را ناشی از اهميت خاص آن در 
ايج مثبت در بقيه سرزمين تاريخ نگاری و پژوهشهای ژورنا ليستيکی ميدانيم، چنان که اين رسم از سده ها بدينسو با نت

يکی از نتايج اين گونه بحث ها روشن نگهداشتن تصاوير تاريخی و اجتماعی، حفظ و رعايت . های دنيا تجربه ميشود
 . حقوق ساکنان اصلی و قديم يک منطقه مشخص است

انات آينده سياسی يکی از مظاهر بهره برداريهای سازمان يافته سياسی در اين موارد، سودجستن در انتخابات و جري
واقعيت های گذشته نه . خواهد انجاميد" کابل جديد"در " ناحيه ی جديد يکرنگ انتخاباتی"کشور خواهد بود که به تشکيل 

چندان دور قرين بر اين است، اگر باز هم اصول و قانونيت به صورت يکسان به همه نيازمندان بی سرپناه در اعطای 
نيز به محل تجمع يک قشر " کابل جديد"نظرگرفته نشود، احتمال آن ميرود که ناحيه حق بود و باش در شهر کابل در 

خاص باشنده گان و از يک سمت خاص کشور به هواداری يکی از نيروهای سياسی روز که در قدرت سياسی مشارکت 
 . گريست" روغن ريخته"گاه خيلی دير خواهد بود بر  و آن. دارد، بينجامد

و نتايج ناگوار آن را که به کوچانيدن .  را از زمان به قدرت رسيدن تنظيم ها تا سقوط طالبان شاهديمما اين گونه مثالها
ما شاهد اين واقعيت بوده ايم که دوران جنگهای . جبری يک گروه و جانشين ساختن گروه ديگری انجاميد، شاهد بوده ايم

و اگر بازهم اکنون . برد سالح های تقيل مبدل گشتشهر کابل به چهارجبهه خونين جنگ طرفين با کار) 1992(قدرت 
 . اين تجربه سياسی روی دست گرفته شود، کابل به کابل همان روزها و يا به بيروت ثانی مبدل خواهد شد

اگر امروز نيروهای متخاصم و سيطره جو نتوانند از ترس حضور قوای اييتالف بين المللی و ناتو به جنگ و انتقام 
، ولی انتظار ميرود که دقيقًا مثل بيروت با رفتن نيروهای بين المللی از افغانستان، باشنده گان شرق کابل جويی بپردازند

يی  برابر باشنده گان غرب کابل و شمال برابر جنوب و همه برابرهمه قرار خواهند گرفت و جنگ های خونين ناحيه
 .ی درخواهد گرفتبه تحريک و جانبداری گروه ها و تنظيم های سياس) يی منطقه(

يکی از داليل روشن احتمال چنين درگيری در تکرار اقدامات ضد ملی و دموکراتيک برخی نيروهای شريک قدرت در 
اين اقدامات . دولت افغانستان نهفته است که پيش زمينه های سياسی و روانی اين چنين تصادمات آينده را برابر ميکنند

امتياز کار و تجارت در دست يک قشرمعيين با گرايشهای روشن سمتی و ضد ملی و دموکراتيک تمرکزسرمايه و 
يی وقومی از يکسو و از سوی ديگر بيکاريهای سازمان يافته در ادارات دولتی و قوای نظامی، دادن حق امتياز  منطقه

 و مردم به زور به شکل خريد زمين ها و ساير ملکيت های منقول و غيرمنقول دولتی" دوران سرمايه"خاص و استثنايی 
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دادن حق امتيازخاص به مالکان جديد در اعمار و احداث .  فشار مالی و روانی نوکيسه ها می باشد يا تحت شرايط
ناشده شده در شهر کابل صرف برای بهره برداری امروز بدون نظرداشت به  عمارات و موسسات نامناسب و پالن

کابل " پروژهء  ديگری اين اقدامات ضد ملی و غير قانونی است که اميددورنمای آينده و پالنشده شهر کابل از مثالهای 
 . يکی از اين مثالهای بد نباشد" جديد

 موقع را از دست داديم

در نتيجه با دريغ بايد گفت که روند سياسی امروز افغانستان از پيشرفت به سوی شکل گرفتن يک دولت ملی و حاکميت 
 .نامنهاد مرکزی با بدنه شکسته و درز برداشته غيرملی و بی قانون پيش ميرود به سوی يک دولت  قانون، بر خالف

 ميالدی يعنی پس از کنفرانس بن با نسخه اعتقادی شکل گرفتن 2002افغانستان نشان داد که با رويداد های جنوری سال 
نی احمدزی که چندی پيش و به قول آقای دکتور اشرف غ.  وارد صحنه سياست داخلی و بين المللی نشد يک دولت ملی

 و روند پيشرفت  امريکا بر کندی ثبات سياسی، کندی روند اصالحات) PBSپی بی اس(در م صاحبه يی با تلويزيون 
 We have lost the.....ما موقع را از دست داديم: "...اقتصادی امروز افغانستان اشاره کرد، در جايی گفت

momentum "ی دقيقًا از دست دادن فرصت طاليی بود که افغانستان بعد از سال به نظر ميرسد هدف آقای احمدز
.  ميالدی به دست آورد و انتظار ميرفت در بسترافغانستان جنگزده، افغانستان نوينی شکل بگيرد که شکل نگرفت2002

 سياسی به رقبای) طالبان(دست شدن قدرت سياسی و دارايی های عامه از يک قشر قدرت  دست به"آن چه شکل گرفت 
 .و نظامی آنان يعنی بخشی از جهاديون با ترکيب ناهمآهنگ افراد و گروههای سياسی ديروز و امروز بود

از سوی ديگر تجربه تاريخ سی سال اخير افغانستان نشان داد که در نظرنگرفتن به موقع اين واقعيتها نوعی پوشش 
ذاشتن حقق ملکيت ساکنان و مالکان اصلی آن منطقه اين برخورد عمًال زير پا گ. گذاشتن روی حقايق تاريخی است

و مشروعيت بخشيدن به اعمال چپاولگران و زورمندانی است که به صورت غيرمشروع به ملکيت های مردم  ) مناطق(
 .دست يافته اند

  دولت های غيرملی درگير اختالفات درونی خود اند 

مقاومت ملی آغاز گرديد، به تنشها و رقابت های تک تک از همين روست که رويداد های سی سال اخير که با جنگ 
افراد ظاهرًا ملی گرا ولی در اصل قدرت طلب، سيطره و منفعت جو، معامله گر و اجير در خدمت حکومات و يا 

اين افراد دقيقًا از ميان ساختارهای مشخص انسانی ساکنان . استخبارات کشورهای پرقدرت جهان و منطقه انجاميد
حاکميت اين عنصر . جويانه جامعه افغانی بوده اند" سنتی و مصلحت"ن برون شده اند و ثمرهء حاکميت مناسبات افغانستا

بنًأ اگر مناسبات اجتماعی و سياسی در يک . زمينه های سؤ استفاده از معتقدات، آرمانها و نيات نيک مردم عادی ميباشد
تماعی آن بر مبنای اصول مندرج قانون اساسی مترقی و حقوق ی اختالفات ساختار انسانی و اج سرزمين مشخص با همه

 بر زنده گی -سنت نه به مفهوم سنت دينی بل بمفهوم کهن انديشی *-" و مصلحت* سنت"مدنی استوار نباشد، ديگر تنها 
ه همين وضع فاجع" سنت و مصلحت"و نتيجه حاکميت اين چنين نظام استوار بر اصل . مردم آن سرزمين حاکم ميشود

برای صحت اين . در آن فرمانروايی دارد" اصل معرفت"بار امروزی در افغانستان را به بار ميآورد که بی اعتنايی بر 
ادعا رجوع شود به ترکيب احزاب سياسی، سازمانهای اجتماعی، پارلمان، حکومت، وزارتخانه ها، حّتا نهادهای 

 ". معرفت"اند تا اصل " تمصلح"فرهنگی و اکادميک که کماکان همه استوار بر اصل 

يکی از پيآمدهای اين سياست شکل گرفتن سلسله های جديد قدرت اند که در افغانستان خود را در جنگهای قدرت روی 
با آن که امروز گرايش حرکت اقتصادی افغانستان به سوی . با نگرش کهن فيودالی تثبيت کردند" سنت و مصلحت"اصل 

 -لی عامالن داخلی در افغانستان نظام سرمايه داری را ال نگرش کهن فيودالی عملی ميکنندکاپيتاليزم بازار آزاد است؛ و
و امروز اين سلسله های جديد " . فرهنگ سرمايه داری"بدون شکل گرفتن " اقتصاد سرمايه داری"يعنی شکل دادن 

يی با دولت های  ن المللی و منطقهقدرت افغانستان که در اصل دارای ساختارهای معيين سياسی، مالی مولد پيوندهای بي
 را نه اين که شرط ضروری  گی ذيعقالقه در سياست افغانستان اند، وجود رکن فرهنگ سرمايه داری در اين وابسته

 .نمی پندارند، بل حتی عمدًا جلو شکل گرفتن آن گرفته می شود
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محصول رقابت استعمارگران امپرا  ی جنگ زده تجربهء ساختمان اقتصاد سرمايه داری بازار آزاد در کشورها 
دليل اينست اگر در کشورهای نوپا با اقتصاد سرمايه داری . توريهای شرق و غرب، درهمين اصل خالصه ميشود

همزمان به رشد فرهنگ سرمايه داری با دادن نقش معرفت ميدان داده شود، قشر آگاه سرمايه دار و روشنفکر متوسط 
و اين قشر بيشتر از هر چيز ديگربه رفاه عامه و منافع ملی کشور خود می . يگيرد و به قوام ميرسدملی در آنها شکل م

از اين رو به اين بخش ساختمان سرمايه داری در . انديشد و حّتا در سياست خارجی از خود استقالل انديشی نشان ميدهد
 . رز و بالنده گی داده نميشودکشورهای شرق و جنگزده جهان سوم مثل افغانستان عمدًا ميدان تبا

يک سرزمين جنگزده شرقی جهان سوم مثل افغانستان با پيشگيری راه رشد سرمايه داری بازار آزاد همراه با رشد 
و يک دولت ملی . فرهنگ سرمايه داری و ميدان عمل معرفت، ميتواند به زودی به سوی ساختار دولت ملی حرکت کند

چه يک دولت غيرملی با درگير بودن اختالفات درونی از . امی خشونتبار مواجه استکمتر با اختالفات سياسی و نظ
گی زبانی، نژادی،  که اساس آن را برتری جويی بر پايه وابسته" سنت و مصلحت"جمله با ساختار انسانی بر پايه 

بر خالف، يک دولت ملی  اما .يی ميسازد، خود را در اسارت اختالفات درونی قرار ميدهد يی و قبيله قومی، عشيره
نتيجه اين که .  بلند يک دولت ملی خود توجه دارد يی و بين المللی برای يافتن جايگاه و پايگاه بيشتر به رقابتهای منطقه

تجربه تاريخ سياسی و دانش سياست شناسی نشان داده که دولتهای ملی با اختالفات درونيی که به بی ثباتی و کندی روند 
 . ، اجتماعی و بشری آنها بينجامد، مواجه نيستندپيشرفت اقتصادی

روی همين اصل است اگر افغانستان دارای يک دولت ملی باشد، در آن صورت درگير اختالفات و زد و خوردهای 
و دقيقًا برخی از . درون خود نيست و کشورهای همسايه، منطقه و جهان نميتوانند از آن به حيث آلهء دست استفاده کنند

يی افغانستان اين را نمی خواهند، چه در آن صورت افغانستان به رقابت های اقتصادی و سياسی  تاريخی منطقهرقبای 
 .با خود آنها خواهد پرداخت و سرنوشت ساز آينده مردم خود خواهد بود

  تغيير غير طبيعی ساختار انسانی شهر کابل 

گی ها و وفاداری های شان به نيروهای  نده گان آن با وابستهاگر امروز به چهارگوشه ی شهر کابل نگاه کنيم، ساختارباش
گی به مفهوم عضويت و فعاليت رسمی و  اين وابسته.  است  معيين سياسی بحران سی سال اخير افغانستان خيلی روشن

ت و زبان و گی به شکل سنتی که در افغانستان در جای اول وفاداری به قومي آگاهانه با ساختارها نيست، ولی اين وابسته
) 2005(اين را من در جريان کمپاين انتخابات سال . گی های ايديولوژيکی دارد عشيره است ريشه های قويتراز وابسته

و ترس آن ميرود که روزی افغانستان به سرنوشت لبنان ثانی . مقام رياست جمهوری و شورا در افغانستان مشاهده کردم
ود و بار دگر هر بخش آن به جبهات جنگ و خونريزی جنگهای قدرت مبدل و کابل به سرنوشت بيروت ثانی مبتال ش

 و اخيرًا در جنگ 1980 کابل و در جنگهای بيروت سالهای 1992صحت اين مثال را در جنگهای قدرت سال . گردد
خست وزير و  مشاهده کرديم، که سه نيروی تمثيل قدرت لبنان يعنی پارلمان، ن- ميالدی2006  سال-حزب اله با اسراييل 

يی را بازتاب ميدادند و در اصل هيچکدام در اين بحران و جنگ نقش  رييس جمهوری هر کدام سياست های جداگانه
 .دستان نواحی شيعه نشين، سنی نشين و مسيحی نشين بيروت سازنده و ارزنده نداشت، مگر تفنگ به

 کشوری مثل افغانستان که جراحات جنگهای  پايتختيکی از بارزترين عاليم خطر اين گونه بازسازی در ساختارانسانی 
اين بازسازی ساختار . داخلی اش نه اين که التيام نيافته بل التهاب يافته و خونين است، مژده رسان خبر نيکی نيست

 و دايمی ساختن بحران سياسی افغانستان و مبدل ساختن  انسانی شهر کابل در اصل يک گونه تالش عمدی برای کشانيدن
. يی در مرکز پايتخت افغانستان يعنی همين شهرکابل خواهد بود ن به يک جنگ و بحران جديد داخلی تا سرحد منطقهآ

دليل اين ادعا در آنست که نيروهای سياسی و گويا قشر جديد قدرت سياسی و اقتصاد افغانستان در نتيجهء زد و بندهای 
از اين رو تالش برای تصاحب پايگاه و .  منطقه شکل گرفته انداتنيکی، قومی، زبانی و مذهبی با کشورهای همسايه و

 . گی در کابل تصفيه حساب سياسی و تاريخی بحران آينده ی افغانستان در آن شهرخواهد بود جايگاه هميشه

اين ادعا قرين به اين فرضيه ی ستراتيژيک است که در صورت جنگ و بحران درون کابل و تالش برای کسب حاکميت 
يی توسط نيروهای سياسی اپورتونيست و جدايی طلب بسيار  بل، تقسيم افغانستان را به چند زون و يا قدرت منطقهبر کا

و ديگر اين که دروازه های ورود به چهار زون قدرت افغانستان از طريق نيروهای وفادار چهار گوشه و . ساده ميسازد
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

مرور نيروهای دولت مرکزی برای تامين حاکميت قدرت دروازه ی کابل حراست خواهد شد يا حداقل مانع عبور و 
 .مرکزی در چهار گوشه ی افغانستان خواهد انجاميد

دنيا رشد  هدف از ياد آوری اين مسأله در آن ست تا رشد ساختار انسانی شهر کابل نيز بايد مثل ساير پايتخت های 
وانند با وجود اختالف در ساختار مليت، زبان، تعلقات طبيعی داشته باشد و شکل همآهنگ به خود بگيرد تا باشنده گان بت

 را قبول کنند و در پيشبرد زنده گی اجتماعی تحمل و رعايت و احترام به  قومی و قبيلوی و حّتا مذهبی همديگر
روی " تابيعت از يک دولت ملی"در يک کلمه آنها را ارزش مشترک . ارزشهای دينی، فرهنگی همديگر داشته باشند

 .پيوند دهد" شهروندی" وجايب بر پايه حقوق و

از اين رو حق بود و باش در نواحی جديد رهايشی کابل بايد بر اساس نياز و حق تقدم در نوبت درخواست و مقيد و 
. وجود نداشته باشد) بازفروشی(مشروط به شرايط خاصی روی دست گرفته شود تا در آن مظاهر سياسی، تجاری 

 .  يافته قشرها و دسته های خاصی در آن به مالحظه نرسدهمزمان تجمع دادن سازمان

شود که اين ياد داشتها نگرانی های تازه پيدا نيستد بل ناشی از تجربه رويداد های ناشاد جنگهای  يک بار ديگر تأکيد می
 2002لی و تالشهای کنونی که بار دگر از زمان به قدرت رسيدن دولت انتقا.  شهر کابل است1992قدرت پس از ثور 

در نتيجه کنفرانس بن آغاز گرديده، ملکيت بر مناطق مهم ستراتيژيک و اقتصادی کابل را توسط يکعده از زورمندان و 
به نظر ميرسد، بخش زياد نيرو های وفادار و . حاميان جديد قدرت و سرمايه های باد و خاک آورده سرعت بخشيد

پرداخته اند که مثالهای آن " خاص المنفعه"به خدمات " عام المنفعه"مات افرادی از اوليای امور دولت امروز تا انجام خد
 .خيلی روشن اند

در يک نتيجه گيری نهايی افغانستان به صورت کل و شهر کابل به صورت خاص نه اين که در نتيجه تجاوزات و 
ل و کوچانيدن ساکنان يک تهاجمات خارجی ويران گرديد، بل از سوی ديگر انگيزه ها و زمينه های خوب چور و چپاو

يعنی از صدها سال تاريخ کابل برمی آيد که . منطقه به منطقه ی ديگر را با زور و فشار جنگهای داخلی نيز سبب شد
هميش . بنا شده و تجربه های ويرانی آن يکی پی ديگری تکرار شده اند" کهن"بر خرابه های کابل " جديد"بارها کابل 

اوان سر و مال داده اند و يکعده ی ديگر که بيشتر از حاميان آشوب در کابل بوده اند، از آن  ت يک عده زياد مردم کابل
 . و به شکل نامشروع در آن امتياز داشتن حق ملکيت خاص حاصل کرده اند سود مالی برده

تکرار چه خوب بود بعد از اين همه جفاها بر سر کابل کهنسال ، ديگر تجربه های خونين، ويرانگر و فاجعه  
ی بنا شود که باشنده گان آن برای هميش خود را باشنده گان پايتخت يک دولت ملی و مترقی به " جديد" وکابل  .نشوند

يی آنها را ميان يکديگر به  شکل آزاد و با افتخاراحساس کرده، در آن با همآهنگی و صلح به سر برند؛ تا هيچ انگيزه
 .جنگ و ويرانی دوباره کابل نکشاند

 

 
 

 
 


