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 تمثيل ضعف و اشتباه
 

ارف افغانستان ايفای  خورشيدی که در آن وقت به صفت وزير مع١٣٨٧آقای حنيف اتمر در اواسط برج حمل سال 
وظيفه مينمود، طی مصاحبه با راديوی بی بی سی از طرح پيشنهادی اش مبنی بر افغانيزه کردن امنيت افغانستان خبر 
داد و صاحب اين قلم، در همان ابتدا از زمينه سازی ها به منظور تشکيل مليشه های پشتون از جنوب افغانستان که به 

  :ی خواهد شد هشدار داده بودميک جنگ تمام عيار قومی منته
پس افغانستان با اتکا به کدام نيرو ميخواهد قوتهای ائتالف بين المللی نبرد با طالبان را به آنها واګذارند؟ بدون شک  

اين امر نا . که يکبار ديګر بايد باالی مليشای قبايل حساب نمود که خود اکثرٌا نيرو های طالبان را تشکيل ميدهند
 .يروهای شمال را به دنبال داشته، به آتش آشوب ها در شمال کشور دامن خواهد زدخوشنودی ن

نا آرامی های شمال دولت را مجبور خواهد ساخت تا از نيرو های طالبان وابسته به دولت استفاده نموده و در نتيجه 
 . يک جنګ تمام عيار قومی را در افغانستان شعله ور سازد

ه بدون شک در تفاهم با باداران اجنبی اش که خواب خاور ميانهء بزرگ را از طريق اين طرح آقای حنيف اتمر ک
تعويض نقشه سياسی کشور های منطقه ميبينند آماده شده بود و امروز کم کم زمينه های عملی آنرا تدارک ميبينند که 

  .انتصاب آقای اتمر در پست وزارت داخله يکی از آنهاست
 وزراء از يک پست به پست ديگر و مذاکرات با طالبان را وسيله ای جهت پيروزی آقای برخالف ديگران که جابجائی

کرزی در انتخابات آينده ميدانند، صاحب اين قلم را عقيده برآنست که اين همه تغييرات تداوم عملی همان طرح آقای اتمر 
ی اين دلقک بازيها ملتيست که نسل در است که قطعًا به منفعت طراحان خاور ميانهء بزرگ می انجامد و بازندهء اصل

  .نسل برای حفظ استقالل و تماميت ارضی کشورش قربانی داده است
طرح افشای سندی از وزارت دفاع امريکا بسيار محيالنه و مزورانه ترتيب شده و به دستور طراحان آن منحيث حربهء 

 شامل در قضيهء خاور ميانهء بزرگ را قبل از روانی به رسانه های جمعی سپرده شده تا عکس العمل های کشور های
آغاز اجرای عملی طرح به آزميايش گيرند و از جانبی، بدينگونه، سران قومی و محلی را که امکان دستيابی به قدرت را 
 در چوکات ملت واحديکه از اقوام مختلف تشکيل يافته است نميبينند، ترغيب نمايد تا به آتش نفاق های قومی هيزم کشند

   .و اجرای عملی طرح خاور ميانهء بزرگ را تسهيل بخشند
طراحان افشای سند مزبور باتوجه به عطش روزافزون سران قومی جهت دستيابی به قدرت در جوکات تشکيالت 
کوچک، بخصوص در کشور عزيز ما افغانستان به اين نتيجه رسيده اند که بايد گام های بعدی در زمينهء تحقق طرح 

   .ء بزرگ را برداشتخاور ميانه
دولت افغانستان نيز به اين خواست حاميان نظامی بين المملی خويش پاسخ مثبت گفته پس از نشست ها و مذاکرات پنهانی 
و علنی با طالبان به انتصاب مهره های قسمًا موافق با طرح خاورميانهء بزرگ در وزارت هائيکه در امر تحقق طرح 

   . الزم را دارند، دست يازيدمذکور توانائی ايجاد تسهيالت
مجريان محيل و زراندوز سياست های اجانب، با حصول اطمينان از تضعيف بعضی از نيرو ها که ميتوانستند برای 
مدتی و آنهم صرفًا بخاطر حفظ قدرت خودها اجرای عملی اين طرح را به تعويق اندازند، با استفاده از تضادهای موجود 

 .شيد دوستم تالش نمودند تا اولی را روی صحنه کشانيده و دومی را بيش از پيش ضعيفتر سازندميان اکبر بای و عبدالر
ولی فعاليت های اکبر بای فقط در محدودهء چند شکايت از طريق بعضی از رسانه ها باقی ماند و نتوانست قدرت 

 خدمات اطالعات ٨٩س اسبق رياست عبدالرشيد دوستم را که با حاکميت استخباراتی تحت مشوره های سيد نوراهللا رئي
 نتيجه آنکه امروزه .دولتی حکومت دکتور نجيب اهللا در مناطق تحت کنترول موصوف تحميل ميشود، تضعيف نمايد

   .تحليلگران اوضاع سياسی افغانستان شرکت مجدد عبدالرشيد دوستم در قدرت دولتی را دور از امکان نميدانند
سد در صورتيکه امريکا در جستجوی تشکيالت کوچک دولتی براساس ارزشهای خوانندهء اين سطور حق دارد بپر

  قوميست پس چرا حلقات معلوم الحال در دولت افغانستان در جهت تضعيف نيرو های قومی عمل مينمايند؟
نائی پاسخ اين سؤال را بايد در تفاوت موجود ميان اهداف حلقات قوم گرای دولتی و غير دولتی که هرکدام در حد توا

های خويش بخاطر حاکميت قوم واحدی در تالش اند و اهدافيکه قدرتهای نظامی حامی دولت افغانستان تعقيب مينمايند 
  .جستجو کرد

عناصر قوم گرا چنان در حلقات رهبری دولت و احزاب مختلف جا گرفته اند که هر آن توانائی آنرا دارند تا تصاميم 
ز ارائهء طرح های منطقی جهت برون رفت از معضالت موجود عاجزند، نا گزير  آنها که ا.رهبری را متاثر سازند

جهت ارزشدهی به خويش مسايل قومی و لسانی را دامن ميزنند تا حضور خويش در قدرت و حلقهء رهبری را بيمه 
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 و يا هم در  بناًء هرکدام خواب حاکميت قوم واحدی را بر سرنوشت کشور کثيرالمليتی چون افغانستان.نموده باشند
محدودهء حوزهء خاص زبانی در چوکات محدودهء جغرافيائی افغانستان ديده و امکان تحقق اين خواب را چنان فريبا و 

 آندسته از گروهک هائيکه از تفقد و .شاعرانه تصوير مينمايند که تو گوئی قومی بر عليهء قوم ديگری برخاسته  است
 در حاشيه رانده شده اند ميخواهند از طريق تشکيل حکومات تک قومی عطش مساعدتهای دولتی بهرء چندانی نبرده و

قدرت طلبی های خويش را فرو بنشانند و آنعده گروهک هائيکه از مساعدتهای دولتی و تقسيم قدرت و مناصب فيض ها 
   .برده اند تالش دارند تا به هر قيمتی که ميشود قوم واحدی را بر سرنوشت افغانستان حاکم سازند

   .طرح ايجاد نيرو های اربکی در حقيقت همان امکان فريبنده ايست جهت تحقق خوابهائيکه قطعًا تعبير آن دگرگونه است
  آيا گرايشات قومی را صرفًا در ميان پشتونها ميتوان جستجو کرد؟

تونها برگزيده است،  زيرا به همانگونه که حزب افغان ملت اعضايش را از ميان پش.جواب به اين سؤال قطعًا منفی است
 فقط .حزب وحدت از هزاره ها و حزب جمعيت از تاجک ها و به همينگونه هر حزب از قوم واحدی تشکيل يافته است

 مالکی که بنا به ويژه گيهای .چند حزب چپی بودند که مالک غير از مالک قومی را ارئه داشته و از آن دفاع مينمودند
   .وم و حتی ملت را احتوا مينمودايدئولوژيک اين احزاب فراتر از ق

 ايجاد جامعهء مدنی در افغانستان را که بر مبنای تشکيل نهاد های اجتماعی استوار  سه مرحلهء ناگفته از تاريخمن در
است تحت سؤال قرار داده ام؛ زيرا اينگونه تشکيالت، باتوجه به سطح شعور سياسی مردم افغانستان باالخره صبغهء 

   .نمايندقومی اختيار مي
و اما ديد حاميان بين المللی دولت افغانستان که در تفاوت با ديد قومی عناصر قوم گرا در حلقهء رهبری دولت قرار 

  دارد؟
زمانيکه در کميسيون اصالحات اداری و خدمات ملکی ايفای وظيفه مينمودم، بنا به صوابديد مقامات ذيصالح، کميته ای 

شريفی فعًال معين وزارت تجارت، محمد نادر هوتک فعًال کميشنر بورد سمع شکايات چهار نفری متشکل از آقای شريف 
کميسيون اصالحات اداری و خدمات ملکی، عبدالملک جوهر صديقی قاضی شناخته شدهء کشور و اينجانب غرض 

     .تسويد قانون خدمات ملکی توظيف شد
 دالر امريکائی ٣۵٠٠ماهی تعويض شده و روزانه مبلغ برعالوه، دو تن از مشاورين بانک جهانی که هر سه ماه و شش

    .مزد حاصل مينمودند نيز با ارائهء مشورتها ما را همراهی مينمودند
اين مشاورين که اکثرًا از اتباع کشور بريتانيا انتخاب ميشدند، برعالوهء ساير مشورت ها، بر ترکيب قومی ادارات 

    .افغانستان تاکيد جدی مينمودند
ارها در مخالفت با ترکيب قومی ادارات و مضار آن برای افغانستان استدالل مينمودم که در نظر گرفتن ترکيب بنده ب

قومی اصل اهليت و شايستگی را زير سؤال برده، افغانها را به آن تشويق خواهد کرد تا هرکدام به قوم خويش چسپيده 
 ترکيب قومی در ادارات تکرار نا احسن اشباهيست که ارزشهای ملی را قربانی ارزشهای قومی نمايند و از جانبی

حکومت های تحت حمايهء اتحاد جماهير شوروی سابق در بخش نظامی مرتکب شده به تمام احزاب و جريانات سياسی 
 ولی آنها . امروزه ملکی سازی از همان اهميت برخوردار است که نظامی سازی در زمان گذشته.رنگ قومی پاشيدند

   .ه اين استدالالت نگذاشته، باالخره اين اصل را درج قانون خدمات ملکی نمودندهيچ وقعی ب
بيان اين مطلب از آن جهت حايز اهميت است تا هموطنان عزيزم بدانند که چگونه حاميان دولت افغانستان در دامن زدن 

 در نتايج پيشبينی شده ناشی از  تفاوت آنها با حلقات قوم گرا در دولت افغانستان.به آتش نفاق های قومی سهيم اند
 نيروهای بين المللی حامی دولت افغانستان بر خالف حلقات قوم گرای داخلی که به منظور .پراگندگی ملی نهفته است

تسلط قوم واحدی بر ساير اقوام تالش دارند، نميخواهند تا قوم واحدی بر سرنوشت تمام اقوام ساکن در افغانستان حاکم 
 ميدانند که اين توانائی را دارند تا در صورت لزوم توازن قوا ميان اقوام را ايجاد و به هدف نهائی خويش شود؛ بلکه آنها

که در ايجاد دولت های ضعيف قومی با ساحهء کوچک تحت حاکميت خالصه ميشود نايل آيند؛ يعنی درست همان اهدافی 
 در مورد توازن قوا ميان اقوام نيز .ه آن دست يافتندرا که در يوگوسالويای سابق، با تشکيل دولت های کوچک قومی ب

 آنجه را عمًال در جنگ ميان طالبان و نيروهای دولتی و بين المللی .همان را خواهند کرد که در يوگوسالوی نمودند
   .جهت مشروعيت بخشيدن حضور خويش در منطقه مينمايند
ند بر طالبان و القاعده فايق آيند؛ زيرا اينها بزرگترين خدمت نيرو های بين المللی حامی دولت افغانستان هرگز نميخواه

   .را برای امريکای که خواب پياده نمودن قوتهای نظامی اش در جمهوری های سابق شوروی نيز نميديد، انجام داده اند
 القاعده، ناگفته پيداست که نيروهای بين المللی طی هفت سال جنگی به اصطالح عاميانهء ما زرگری با طالبان و

بزرگترين تلفات را بر مناطق پشتون نشين افغانستان تحميل نموده اند و حاال تالش دارند عين جنگ را ميان خودها 
   .تظاهر نموده به اهداف خويش نزديکتر شوند

سخ  انتشار يافت در با٢٠٠٨ اکتوبر سال ٢۴داکتر رنگين دادفر اسپنتا طی مصاحبهء خويش با بی بی سی که به تاريخ 
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 : به سؤالی از روزنامه نگار بی بی سی چنين گفت
سياست ما با اضالع متحدهء امريکا و ساير اعضای جامعهء جهانی مطلقًا در هم آهنگی قرار دارد، فقط يکی از "

اعضای جامعهء جهانی است که او هم در بعضی موارديکه دليل آن شخصًا برای من روشن نيست که چرا، ميخواهند 
د و ما ميخواهيم بگوئيم که ما از متحدان خود خواهان يک حضور روشن و قاطع و آمادگی برای مبارزه با تزلزل بدهن

  " تروريزم استيم
ولی اينکه آيا اين موضعگيری يکی از اعضای جامعهء جهانی واقعًا بدون تفاهم قبلی با ساير اعضا اتخاذ گرديده است، 

   .قابل ترديد است
م که اين هم شايد يکی از بازيهای محيالنهء کشورهای غربی باشد؛ زيرا تاريخ بعد از جنگ جهانی نميتوانيم انکار نمائي

دوم شاهد است که اضالع متحدهء امزيکا و کشورهای اروپای غربی هيچ موضع و تصميمی را بدون توافق قبلی ميان 
 .مروزه خود در مبارزه با آن تظاهر مينمايند حتی در مورد ترويج مواد مخدر در افغانستان که ا.خودها اتخاذ نمينمايند

رئيس سازمان جاسوسی فرانسه خود در کتاب جنگ جهانی چهارم اقرار ميدارد که چگونه در انتقال هيروئين ضبطی از 
گدامهای امريکا به سرحدات افغانستان، به منظور توزيع آن از طريق مجاهدين به عساکر ارتش سرخ، با رونالد ريگن 

   .ور وقت امريکا به توافق رسيده و در اين سياست مؤفق نيز بوده اندرئيس جمه
کی ميتواند اين امکان را صد در صد رد نمايد که موضعگيری جمهوری فرانسه تحت زعامت آقای ژاک شيراک در 

صويری از قبال مداخلهء نظامی امريکا به عراق صرفًا به منظور جلوگيری از قيام محتمل ملت های مسلمان و ارائهء ت
  قدرتهای مسيحی مذهب بوده است تا چنين وانمود نمايد که تمام کشورهای مسيحی در اين جنگ دخيل نيستند؟

حاميان نظامی دولت افغانستان اينبار نيز در مورد تظاهر مخالفت يکی از اعضای خويش در قبال افغانستان قبًال به 
 برای حفظ توازن قوا ميان اقوام پس از تسليح پشتونهای جنوب آماده توافق رسيده اند؛ زيرا اين مخالفت ظاهری زمينه را

   .خواهد ساخت
حلقات معلوم الحالی در ميان پشتونها، تاجک ها و هزاره ها وجود دارند که هرکدام در جستجوی برتری جوئی های 

 .ا با ديد قومی عمل مينمايند تا ملیقومی اند؛ مگر اين قطعًا بدان مفهوم نيست که گويا تمام پشتونها، هزاره ها و تاجک ه
هيچيک از اين اقوام نميتوانند جدائی يکی از اقوام را در چوکات دولتهای کوچک قومی تحمل نمايند؛ زيرا افغانها آنقدر 

 اين گروهک ها از دير زمانی تالش نمودند تا .وجوهء مشترک دارند که وجوه افتراق ميان آنها بسيار کمرنگ جلوه نمايد
برجسته نمودن افتراق لسانی آب در آسياب دشمن ريزند؛ مگر به مقاصد شوم خويش دست يابند؛ زيرا زبانهای رايج با 

 دين و تاريخ مشترک دو عنصر ديګريست که در .در افغانستان همه از ريشهء واحدی سانسيکريت آب ميخورند
ند و بی دليل نيست که هرکدام تصويری متفاوت از همزيستی مسالمت آميز اقوام تحت نام ملت واحد نقش ارزنده داشته ا

اسالم واحد برای قوميکه خود را به آن نسبت ميدهند ارائه نموده و مفاخر ملی مارا که در شکل گيری تاريخ مشترک 
فظ اقوام ساکن در افغانستان نقش داشته اند به باد استهزا ميگيرند تا اين دو عنصری را که بيشتر از ريشهء لسانی در ح

   .اقوام مختلف تحت نام ملت واحد نقش دارند تضعيف نمايند
نيروهای حامی دولت نيز با تمثيل شکست و اشتباه تالش دارند تا اکثريت پشتونهای جنوب را که نميخواهند از موضع 

   .قومی عمل نمايند تسليح نموده جبرًا در مواضع قومی قرار دهند
 المللی در زمانيکه طالبان بيش از نود در صد خاک افغانستان را تحت تسلط چگونه ميتوان پذيرفت که تيرو های بين

داشتند دجار هيچ اشتباهء نظامی نشد مگر حاال و آنهم پس توافق و يا تحميل سياست افغانيزه کردن امنيت افغانستان همه 
قرار مينمايند و خود اعالم ميدارند روزه دچار اشتباهات عظيم نظامی شده و آنرا از طريق رسانه افشا نموده خود با آن ا

  که در جنگ عليهء طالبان پيروز نخواهند شد؟
اينها در حقيقت تمثيل و تظاهر به شکست و اشتباه است تا به اين بهانه قومی را مسلح ساخته و در صورت مخالفت ساير 

زمينه را برای تحقق طرح خاور ميانهء اقوام عليهء آنها استفاده نموده، خود در حفظ توازن قوا ميان اقوام عمل نموده 
    .بزرگ از طريق تشکيل دولت های قومی آماده سازند

وزير خارجهء افغانستان در پايان سخنرانی اخيرش موضوع قابل توجهی را بيان داشته بود که تحليلگران داخلی کمتر به 
   .آن توجه مبذول داشتند، او چنين گفته بود

ده اند، اگر بخواهند اين خاک را به دشمن تسليم کنند، بهتر است که به خانه هايشان آنانيکه برای کمک به ما آم
   ....چرا که در فرهنگ دينی ما و هم در فرهنگ ملی ما، تسليم را جايی نيست. برگردند

خواهد رودخانه هيرمند هزاران سال است که باغ های انار ما را سرسبز و شاداب می سازد و اين در آينده نيز چنين 
  .بود

پس بايد بسيار هوشيار بود و تحت نام ملت واحد به آنانيکه ميخواهند از احساسات ما در جهت دستيابی به قدرت در 
   .چوکات دولتهای قومی استفاده نمايند پاسخ گفت


