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  از شانتاژ تا اکراه  قيموميتۀشب
    

به همين دليل . وزارت های دفاع، داخله، ماليه و خارجه، چهار وزارت کليدی در هر حکومت را تشکيل ميدهند
احزاب برنده در انتخابات، اين چهار وزارت را هميشه برای اعضای خويش اعتماد نموده، و بدينگونه تمام 

 .  سرنوشت ساز اند، اداره و کنترول مينمايندعملکردهای را که برای حکومات
 دفاع از کشور را در برابر حمالت احتمالی نيروهای خارجی ۀوزارت دفاع، همانطوريکه از نامش هويداست، وظيف
 تأمين روابط و چگونگی جستجوی ۀوزارت امور خارجه وظيف. و وزارت داخله، تأمين امنيت داخلی را عهده دارند

اين خصوصيت وزارتهای . ن المللی و وزارت ماليه، مسئوليت دخل و خرج دولتها را به عهده دارندمنافع در سطح بي
 . دول مستقل است

اما در کشور های غير مستقل و تحت قيموميت تمام امور يا به صورت قسمی و ياهم به صورت کلی توسط خارجی 
ستيذان دول و يا مؤسسات قيم يا اداره کننده در ها اداره و کنترول شده، دولت های تحت قيموميت مکلف به اخذ ا

  . عملکردهای خويش اند
اصطالح قيموميت، به مفهوم اتخاذ تدابيريکه توسط قاضی اعالن و به قيم اجازه سرپرستی شخص بالغ فاقد توانائی 

کثر کشور ها منجمله های عقلی و يا فيزيکی و يا اطفال و مراهقين بدون سرپرست را اعطا مينمايد، در قواننين مدنی ا
 . قانون مدنی افغانستان نيز به همان مفهوم انعکاس يافته است

سياسی تحت عنوان نظام قيموميت به کار اصطالح ولی قيموميت برای اولين بار در منشور سازمان ملل متحد منحيث 
 . برده شد

 :  منشور سازمان ملل متحد چنين مشعر است٧٣ ۀماد
 خودمختاری نایل  هایی را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت سرزمين ووليت اداره  مس...اعضای ملل متحد (

 )....گيرند می  اند برعهده دارند یا به عهده  نشده
 

 :  منشور ميخوانيم٧۵ ۀدر ماد
ت  ممکن اس المللی قيمومت برای اداره و سرپرستی سرزمينهایی که بين سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک نظام (

به نام  این سرزمينها از این پس . نماید های خاص بعدًا تحت اداره آن قرار گيرد برقرار می به موجب موافقتنامه
  )سرزمينهای تحت قيمومت خوانده خواهد شد

 
 :  اهداف اساسی نظام قيموميت را طور آتی برجسته ميسازد٧۶ ۀماد

 
  .المللی الف ـ تحکيم صلح و امنيت بين 

   
تدریجی  ، اجتماعی وآموزشی ساکنين سرزمينهای تحت قيمومت و پيشرفت  ، اقتصادی ه پيشرفت سياسیب ـ کمک ب

، مردم  نآنان به سوی حکومت خود مختاری یا استقالل برحسب اقتضا با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمي
راتی که ممکن است در هر قرارداد باشد و بر طبق مقر آن و تمایالت مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده 

  .قيمومت پيش بينی شده باشد
   

، زبان یا مذهب  ث نژاد، جنس همه بدون تمایز از حي های اساسی برای ج ـ تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی 
  .باشند وتشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نيازمند می

  
  ، اقتصادی وتجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آنها و همچنين جتماعید ـ تامين رفتار یکسان در امور ا

 .   به حصول هدفهای مذکور خللی وارد شود رفتار یکسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور بدون آنکه 
  
  )ممكن است یك یا چند دولت یا خود سازمان باشد(  مقام اداره آننده٨١ ۀمطابق به حکم ماد 
   
اند و روابط بين آنها  عضویت سازمان ملل متحد در آمده  نظام قيمومت شامل سرزمينهایی نيست که به (٧٨ ۀگر مادا

را حذف نمائيم، تمام مشخصات يک دولت تحت قيموميت را در ) باشد براساس احترام به اصل تساوی حاکميت می
ای کرزی فرصتيست که ميتوان از آن در جهت افغانستان ميتوان جستجو کرد، عدم مشروعيت دولت تحت رهبری آق
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 .  استفاده کرد٧٨ ۀناديده انگاشتن ماد
  

 ۀاز اين تعاريف، شروط و پيشبينی ها که بگذريم، زمانيکه مسايل مربوط به امنيت داخلی و امور مالی نيز تحت ادار
 ۀ سؤال قرار گرفته، کلممؤسسات خارجی قرار گيرند، موضوع از قيموميت فراتر رفته، استقالل و حاکميت تحت

  . اشغال کاربرد پيدا ميکند تا قيموميت
ع ـکشور های ذينف. افغانستان کشوريست که امنيت داخلی و خارجی آن توسط قدرتهای خارجی اداره و کنترول ميشود

انه امری که يگ.  امريکا در جستجوی تأمين روابط با افغانستان ميبرآيندۀنيز پس از استيذان و چراغ سبز اضالع متحد
 . به حاکميت و استقالل دولت مفهوم ميبخشد، کنترول دخل و خرج دولتست که به وزارت ماليه محول گرديده است

  
ازجانب ديگر خارجی ها امروزه علنًا در نقش رهبری کننده عمل، خط مشی دولت را تعيين و پيش شرط هايی را در 

دم عمل مطابق ميل ايشان، آنها از دوام مساعدتها اباء ورزيده و نظر گرفته، به دولت اخطار ميدهند که در صورت ع
نمايندگان آنها آواز بلند نموده، تهديد نيز مينمايند که در صورت خروج قوتهای خارجی، دولت افغانستان ظرف چند 

  . ساعتی به دست مخالفين سقوط خواهد کرد
 که ضعف نظامی دولت افغانستان در برابر مخالفينی که روز ديبلوماسی افغانستان وظيفه دارد تا به ايشان تفهيم نمايد

  . تا روز قويتر ميشوند ناشی از عملکرد ضعيف بزرگترين ماشينهای جنگی دنياست که شغالهای آنها هم شير ميُغرند
   

  . حصول اطمينان از مبارزه با فساد، بدون کنترول امور اداری و مالی ادارات ناممکن است
 عادی و انکشافی تمام ۀ مستقيم کشور است؛ زيرا وزارت ماليه بودجۀی مالی قطعًا به مفهوم ادارکنترول مساعدتها

واحد های بودجوی دولت در سطح مرکز و واليات را از طريق حصول مساعدتهای خارجی و عوايد داخلی که در 
نگی مصرف مساعدتها که ايجاب بررسی چگو. برابر مصارف خيلی ناچيز و حتی غير قابل مقايسه اند، تأمين مينمايد

  . ادارات تا پائينترين سطوح را مينمايد به مفهوم حاکميت کامل اجانب بر کشور خواهد بودۀکنترول و ادار
 امور دفاعی، امنيتی و خارجی به اجانب عادت نموده ۀويض صالحيت ادارـطی هشت ساليکه گذشت، افغانستان با تف
کنترول امور مالی به نمايندگان کشور های مساعدت کننده، کامُال استقالل و است، ولی با تفويض صالحيت اداره و 
  . حاکميت خويش را از دست خواهد داد

   
نبايد فراموش کرد که رهبران غربی، از بارک اوباما تا متحدين اروپائی اش، همه با يکصدا، از آغاز عمليات نظامی 

ا امحای تروريزم در ند که هدف آنها از لشکرکشی  به افغانستان ردر افغانستان تا اکنون، همواره استدالل نموده ا
 در نيويورک اتفاق افتاد، ٢٠٠١ميدهد تا از تکرار حوادث مشابه به آنچه در يازدهم سپتامبر سال منطقه تشکيل 
  . جلوگيری نمايند

  
وانی مردم ناشی از تردد در تأخير در اعزام نيرو های اضافی به افغانستان، جنگ روانِی ديگريست که بر وضعيت ر

  . مشروعيت دولت تحت رهبری جاللتمآب حامد کرزی سنگينی مينمايد
تائيد پيروزی آقای کرزی از جانب کميسيونی که خود اعضای آنرا انتصاب نموده اند، به مفهوم آنست که کسی از 

ال نمايد، و از اينکه تقلب شخص رئيس جمهور در مورد تصديق و يا عدم تصديق پيروزی ايشان در انتخابات سؤ
مفتضحانه در جريان انتخابات مبين ميل ايشان بر دستيابی مجدد به قدرت است، جواب سؤال هم همان خواهد که 

  . کميسيون انتخابات به آن پرداخته است
به از جانب ديگر روابط عميق دوستانه ميان جاللتمآب حامد کرزی و آقای عزيز لودين، عضو سابقه دار حزب طل

ساز حرکت انقالب اسالمی، تحت رهبری مولوی محمد نبی محمدی، از آغاز طرح تأسيس اداره ای تحت نام مبارزه 
با ارتشاء و فساد اداری، در مخالفت کامل با برنامه های کميسيون اصالحات اداری و خدمات ملکی، خود قابل دقت و 

  . تعمق است که بعدًا به آن خواهم پرداخت
 اروپا، پس از انصراف جناب داکتر عبداهللا از شرکت در دور دوم انتخابات، ۀکه مطابق به پيشنهاد اتحاديبهتر آن بود 

 قضائيه وارد عمل شده، طی اعالميه ای پيروزی رئيس جمهور را تائيد و به دولت تحت رهبری ايشان مشروعيت ۀقو
  . ميبخشيد

به مشروعيت و عدم مشروعيت دولتی تحت رهبری اقای طوريکه معلوم ميشود کشور های مساعد کننده، در رابطه 
 خويش، فرضيه های متفاوت از هم را در نظر گرفته، تاکتيک های خويش را مطابق به آنها ۀکرزی واهداف نهفت

  . عيار نموده اند
تان اين فرضيه بيشتر به نفع مخالفين دولت افغانس. فرضيه اول همان عدم پذيرش مشروعيت رياست آقای کرزی است

 امريکا و ۀاست که تا هنوز نتوانسته اند اعتماد صد در صد کشور های مساعدت کننده، بخصوص اضالع متحد
ط کميسيون انتخابات، نماينده سازمان ملل متحد را کسب نمايند و به همين علت هنگام اعالم پيروزی آقای کرزی توس
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ده، دولت تحت رهبری جاللتمآب حامد کرزی را برسميت آنها در افغانستان حضور فيزيکی به هم رساني های
 ۀ مساعدتها به چانه زنی ها آغاز نمودند و بدينگونه مساعدتهای بدون صفت با اضافۀولی بعدًا، در ادام. شناختند

 مبارزه با تروريزم به منطقه عسکر فرستاده ۀصفت مشروط، تلويحًا اهداف و مقاصد پنهان آنهايی را که تحت بهان
  . د، افشا نمودان

 اروپا به منظور مشروعيت بخشيدن به حکومت تحت رياست ۀاين واقعيت است که بهترين پيشنهاد از جانب اتحادي
آقای کرزی ارائه گرديده بود؛ مگر آنچه دولت افغانستان را بيش از قبل به حمايت کشور های غربی متکی ميسازد، 

در اين حالت مخالفين بر احکام قانون اتکا . خص کانديد استتصديق پيروزی از جانب کميسيون دست نشانده ش
نموده، حکومت را غير مشروع معرفی نموده، واليان واليات و سران قومی ايکه در جريان انتخابات از نامزدی 
شخص ديگری به غير از رئيس جمهور حمايت نموده اند، از اجراء و تطبيق اوامر و احکام صادره از مرکز 

   . بزرگ کمک ميکندۀده، به يکنوع خودمختاری دست ميابند و اين امر به همان استراتيژی خاورميانسرپيچی نمو
شايد جناب داکتر عبداهللا، نامزد قبلی رياست جمهوری، بيشتر از سايرين به وخامت امر پی برده اند که نه تنها با اين 

تلويحًا حکومت تحت رهبری آقای کرزی را گفته که در بيرون از حکومت، منحيث مخالف باقی خواهند ماند، 
ميپذيرند؛ بلکه از امکان سقوط افغانستان به دست طالبان، به تعقيب خروج قوتهای خارجی، ابراز نگرانی نيز 

زيرا در صورت سقوط کابل به دست طالبان، استاد عطا محمد نور در رأس نيروهای مخالفی که در برابر . مينمايند
 اعالن مناطق خودمختار، بازهم ۀ، قرار خواهد گرفت و در صورت شکلگيری اوضاع به گونطالبان خواهند جنگيد

استاد عطا محمد نور و ساير قوماندانان سابق، در رأس نيرو ها قرار گرفته، بصورت غير قابل تصور از نقش 
عاتی مبنی بر تالش جناب بناًء نميتوان به شاي. مسئولين امور سياسی به نفع مسئولين امور نظامی کاسته خواهد شد

داکتر عبداهللا به تضعيف حکومت مرکزی که به خودمختاری بعضی از مناطق خواهد انجاميد، باور کرد؛ زيرا تنها 
 مخالفين ۀمشروعيت بخشيدن به حکومت تحت رياست آقای کرزی بقای جناب داکتر عبداهللا را در رأس نيروی عمد

  .تضمين خواهد کرد
  

 کمترين طرفدار را نزد مخالفين دولت دارد، تزريق مشروعيت حکومت تحت رهبری آقای  دوم کهۀو اما فرضي
 .  کرزی در اذهان است

  .  بزرگ قرار داردۀ استراتيژيست های غربی و طراحان خاور ميانۀاين فرضيه ايست که بيشتر مد توج
  

ت حکومت تحت رهبری آقای کرزی آنها از قبل همکاری غير مستقيم آقای داکتر عبداهللا را غرض تزريق مشروعي
در اذهان عامه، منحيث فرضيه ای عمده شامل محاسبات خويش نموده اند و به همين دليل هم شروطی را در برابر 

 .  ق آنها داردـق آنها دشوار است؛ بلکه دوام مساعدتها بستگی به تحقـدولت افغانستان قرار داده اند که نه تنها تحق
 خارجه، شروط کشور های خارجی کمک کننده به افغانستان را مداخله در امور داخلی باوجود آنکه وزارت امور

ق ـکشور توصيف نموده و، بنا به ادعای بعضی ها، از آن انتقاد نمود؛ مگر در پاراگراف های اخير اعالميه، به تحق
سم تحليف خويش به همان شروط مطروحه از جانب کشور های کمک کننده تعهد سپرده شده و آقای کرزی، در مرا

 افغانستان ميتوانست، متکی به اسناد معتبر، که امروزه، به ۀدر حاليکه وزارت امور خارج. آنها سر تسليم نيز گذاشت
 ارتباطی، دستيابی به آنها چه به شکل سمعی، جه بصری و چه کتبی خيلی ساده گرديده ۀکمک تکنولوژی پيشرفت

را، که هر کدام دليل لشکرکشی های خويش را مبارزه با تروريسم و است، سخنان نمايندگان دول کمک کننده 
 این دولت افغانستان جلوگيری از شکلگيری مجدد آن عنوان نموده اند، اساس قرار داده، به ايشان تفهيم مينمود که

ل بر  آنها داۀاست که حضور نظامی کشورهای متذکره را در سرزمين تحت حاکميت خویش حمایت نموده و بر داعي
آنها نباید فراموش کنند که ایشان بخاطر تعقيب هدف واحدیکه در محو . مبارزه با تروریسم مهر صحه گذاشته است

   .بقایای القاعده و تروریسم خالصه ميشود، به منطقه آمده اند، نه بخاطر مبارزه با فساد
نانيکه بيگناه ترين انسانها را در برابر کمره مضحک تر از همه اينکه، آنها بر دولت افغانستان فشار آورده اند تا با آ

 که شايد صرف بخاطر پرنمودن شکم های یمايد و در مقابل، ضعيف ترين هاها گردن ميبرند، قدرت را تقسيم ن
 خود و اعضای فاميل خويش و يا هم تحت هدايت مقامات باالئی، به دستبازيهای مبادرت ورزيده اند، تحت نام ۀگرسن

 .  ساد، قربانی شوندمبارزه با ف
 مبارزه با فساد راضی ۀفع مسئوليت ها، به تالش های دولت در زمينراز جانب ديگر، کشور های غربی به منظور 

 نهائی خويش مبنی بر اعزام عساکر اضافی را، به خاطر ترتيب ۀنخواهند شد و رئيس جمهور امريکا که شايد فيصل
 به ايشان، معطل قرار داده است، تا به يکبارگی مستقيمًا با سران اقوام و ، جهت مساعدت مستقيمواليان شایسته لست 

  .  واليان واليات در تماس شده، نقش دولت مرکزی را تا سرحد خودمختاری مناطق مختلف، تضعيف نمايد
ستگی  ميليون دالر از جانب امريکا را برای تشويق والياتيکه در مبارزه با کشت خشخاش از خود شاي٣٨  تخصيص 

  . نشان داده اند، ميتوان به عنوان نخستين گام در اينجهت يادآور شد



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

والياتی چون هلمند، فراه ،،، و بخصوص نيمروز از جمله والياتی اند که تقرر در پست های چون واليت و قوماندانی 
 نميتوان از چنگال آنها کليد آنها نيز بدست کسانيست که در شرايط کنونی. ی ها  ناممکن استفلـ آنها بدون سرقۀامني

بناًء . ليون دالر رشوه ميطلبد بخصوص در واليت نيمروز، ده ها متنها تقرر در يکی از پست های متذکره. بيرون کرد
 ميليون دالر تشويقی نه تنها رشد متوازن اقتصادی را که درج مواد قانون اساسی نيز گرديده است، زير سؤال ٣٨

مالی را در برابر واليات جنوبی قرار ميدهد، و واليان واليات نيز بصورت مسقيم با ميبرد؛ بلکه عمًال واليات ش
  .  سفارت امريکا در تماس شده، از اهميت دولت مرکزی کاسته ميشود

 
  .  سوم، تحريک ضد نظام از درون نظام استۀفرضي

، تکنوکراتها، کمونيستان سابق، کشورهای مساعدت کننده درک نموده اند که ترکيب موزائيک نظام از مجاهدين سابق
نماينده های قومی و منطقه ای بسيار شکننده است و اين قدرت نظامی قوی چون ناتوست که همانند سرپوشی، به 
منظور دستيابی به اهداف پنهان خويش، همه ای نيرو های افغانی را زير چتر سيستم واحدی بنام دولت قرار داده 

 کننده ميان رقبا در مسند تماشاچی قرار گيرد، نيرو های شامل در نظام يکی ديگر خود هرگاه ناتو از مقام صلح. است
اين ارزان ترين طريقه برای دستيابی به طرح های غربيان است، ولی از اينکه برگشت مجدد . را خواهند خورد

ح داده اند تا در مقام  نظامی امريکا متصور است، بناًء کشورهای غربی ترجيۀافغانستان به وضعيت قبل از مداخل
  . َحَکم ظاهر شوند، تا صالح

تخصيص بودجه های تشويقی و هياهوی قاطعيت مبارزه در برابر فساد اداری باالخره رقبای سياسی درون نظام را 
بجان هم افگنده و هرکدام را با توسل به نسبت دادن های مستند فساد به يکديگر تشويق خواهد کرد و در نتيجه، نظام 

 آن ادعای خودمختاری را نموده، آتشی افروخته خواهد شد که بدون حکميت مشتعل ۀ درون منفجر شده، هر پارچاز
  . آن خاموش نخواهد شدۀکنند

   
بناًء، تاکتيک های متفاوت، هدف واحدی را تعقيب مينمايند که در هر حالت، نه تنها به نفع افغانستان نيست؛ بلکه 

  . همجوار وارد خواهد نمودبيشترين صدمه را به کشورهای
سراسيمگی مقامات پاکستانی تا سرحد دعوت از رهبران بلوچ غرض مذاکره به تعقيب سفر صدراعظم هند به اضالع 

 از جانب قصر  ايران، که شايد در بدل وعده های امريکا و عقب نشينی روسيه از حمايت از جمهوری اسالمیۀمتحد
  .نيست از تغييرات احتمالی اوضاع در منطقهسفيد صورت گرفته باشد، داليلی روش

  
  دولتی شانتاژ هایۀاز هياهوی وجود النه های تروريستی در افغانستان تا تقلب در انتخابات و فساد اداری در دستگا

 بزرگ به آنها توسل جسته و با تمثيل تمايل به خروج قوتهای خويش، ملت ۀاند که استراتيژيست های خاورميان
  . خويش نايل آيندۀرا تحت اکراه قرار داده اند تا به اهداف آزمندانافغانستان 

  
  پايان

  
  
  


