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  پاسخ های عاجل به سواالت عاجل
  
  غلی محترم خالد إا  

  .  تمنيات نيک مرا بپزيريد 
قتم که از طريق ارائه جواب به سواالت شما به آن بخشی از صحبت تلويزيونی روشنی مياندازم که مزيد بر   خوشو

  .شما ممکن برای برخی ديگر از شنوندگان توضيح طلب قياس شود 
  به اجازه شما برای اينکه خوانندگان را در تعقيب موضوع خسته نساخته باشم ، از يک طرف به ارائه جوابات 

 اکتفا ميکنم و از جانب ديگر موضوع را بدو بخش تقسيم مينمايم تا در وقفه  خوانندگان را مجال تازه کردن مختصر
  . نفس ميسر باشد 

در بخش دوم هردو به سراغ دريافت پل پای .   بخش اول به ارائه جواب به سواالت مشخص تان ارتباط دارد 
  :مسئولين اصلی اين همه فجايع ميرويم 

  
   کنترول طالبان باالی گروه های عرب ؟ سوال ــ 

ريش و بروت وطن داران خود را داشتند » واک «   بلی إ طالبان به عنوان قدرتمند ترين نيروی سياسی سه دهه اخير
که ) بن الدن و القاعده ( اما آنها نميتوانستنمد با متحدين عرب خود . و همه گرو های جنگی را از صحنه نبرد راندند 

  .را تدارک ميديدند ، دست و پنجه نرم کنند » فتوحات « در حد کمی قوت الظهر انسانی  تمويل ميکردند وجنگ را 
  اينکه القاعده در رابطه مستقيم با آی ، اس ، ای پاکستان و استخبارات سعودی قرار داشت ، دليل مزيد بر دست باال 

   . داشتن اعراب در صدور امر و نهی باالی طالبان قياس ميشود
  

  سوال ــ  شناسايی امارت طالبان ؟
  :   درين مورد دانشمندان حقوق بدو کته گوری تقسيم ميشوند 

  ـ  برخی به اين باور اند که با گرد آمدن سه عنصر قلمرو ، نفوس و قدرت عالی ، دولت و حکومت عمآل بوجود 
  .ميايد و لو آنکه شناخته نشده باشد 

به اين نظر اند ، که بايد به سه عنصر سازنده ) ری ايپل ، ژيلی نک ، کواگلی هيری ت(   ـ نظريه پردازان کالسيک 
اين شناسايی عبارت است از ابراز رضائيت دول . است عالوه کنيم » شناسايی « دولت ، چارمی را که عبارت از 

» تفوق « و حتی » امتياز  « دول قديم از يک به اين ترتيب. قديم به ظهور نوزاد جديد در عرصه مناسبات بين المللی 
چه بدون توافق دولت های قديم دولت جديد نميتواند به مثابه يک عضو . در برابر دول جديد الظهور بهره مند ميشوند 

  .جامعه بين المللی عرض وجود کند 
يق شناسائی ، بدول قديم در تثبيت موجوديت دول جديد از طر) در واقع تفوق (   ازآن جائيکه نظريه اعطای امتياز 

  . است ، بنآ امروز متروک شده است »  مساوات دول « ناقص اصل 
را به مثابه محک ) موجوديت سه عنصر متشکله دولت (   تمايل عمومی حقوقدانان اينست که واقعيت های بالفعل 

  . ناخت وجود يک دولت وحکومت وابسته به آن به پذيرند ، تا قصد دولت ها را در ابراز شناخت يا عدم ش
شناسايی يک امر کامآل تشريفاتی « :   انستيتوی حقوق بين المللی در همين استقامت چنين موضعگيری نموده است 

سرنوشت يک دولت جديد و حکومت آن با کليه مميزات حقوقی مربوط نميتواند با رد يا قبول شناسايی يک يا . است 
  ) . بروکسل  اجالس ١٩٣۶مصوبه ( »چند دولت ديگر ، تعيين شود 

 تنظيم ١٩٣٣ دسامبر ٢٧، که از جانب هفتمين کانفرانس پان امريکن در » مانتی ويدهو «  اعالميه ٣  عالوتآ ماده 
موجوديت سياسی دولت و حکومت ، مستقل از شناسايی آن «  : شد در رابطه به حقوق و وجائب دولت ها ميگويد 

 ١٩۴٨در » بوگوتا «  چارتر  ٩ناد ديگر حقوقی مثآل ماده اين فورمول در اس. » توسط دول ديگر مطرح است 
  .منعکس شد 

 محکمه ١٩١٩در . نيز وجود دولت و حکومت را به شناسائی وابسته نميداند ) ژوريس پرودانس (  رويه قضائی  
شناسايی يک دولت و حکومت وابسته به آن دارای جنبه « : مختلط حکميت در مورد پوليند چنين فيصله کرد 
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» اعالم « شناسائی صرفآ . دولت ها و حکومت ها خود به خود بوجود ميآيند . تشريفاتی است و نقش سازندگی ندارد 
  .» موجوديت آنها به شيوه سمبوليک است 

وجود يا « :   کمسيون حکميت کانفرانس اروپا در موضوع صلح يوگوسالويا موقف مشابه با رويه قضايی اتخاذ کرد 
شناسايی از جانب دولت ديگر از مجرای . های قابل لمس ارتباط ميگيرد » واقعيت « ا حکومت به عدم وجود دولت ي

   ) . ١٩٩١ نوامبر ٢٩ ، ١مصوبه نمبر ( يک اعالميه صبغه تشريفاتی دارد 
قبآل موجود ، عضو واجب » واقعيت «   با اينهمه کمسيون حکميت به اهميت شناسائی در اينکه يک حکومت به مثابه 

  .لحقوق جامعه بين المللی شود ، اشاراتی دارد ا
» واقعی  «  برعکس تا زمانيکه شرايط  .   به هر حال إ امتناع از شناسائی مانع وجود يک دولت و حکومت نميشود 

  . تشکيل يک دولت و حکومت فراهم نشود ، واحد حقوقی شناخته شده ، حيثيت دولت را کسب نميکند 
هر گاه حتی شناسايی سمبوليک سه کشور مطرح هم نميبود ، شرايط الزم را برای ) فکت (   امارت طالبان در عمل 

درين شکی نيست که حکومت طالبان تا حد زيادی در سطح . تشخص در عرصه ملی و بين المللی اکمال کرده بود 
 قوه قهريه نظام حکومتی طالبان اما اين وضع به هيچ کشوری اجازه نميداد تا با استفاده از. بين المللی تجريد شده بود 

   .   را سقوط يدهد 
   

  سوال ــ مقاومت مسلح يا ملی ؟
  نويسنده غالبآ در گفتار و نوشتار از مقاومت مسلح که ميتواند در آينده به شکل هسته مقاومت ملی تبارز کند ، حرف 

  . زده است 
به صحبت نويسنده  در تلويزيون پيام افغان ( بپذيريم   هرگاه اين واقعيت را که افغانستان تحت اشغال خارجی است ، 

به خصوص ( هيچ اشغالی نميتواند با مقاومت . ، الزامآ بايد به مقاومت در برابر اشغال اعتراف کنيم ) مراجعه شود 
  . برخورد نکند مگر آنکه ملتی مرده باشد ) در افغانستان با سابقه تاريخی آزادی خواهی 

کشور .  از مشخصات برجسته جامعه افغانی است که در طول تاريخ به مردم ما هويت داده است   بيگانه ستيزی يکی
  . های خارجی افغانان را بيشتر با محک همين ضابطه ميشناسند 

 ١٩  امروز نزد عوام ارزش هايی چون دين ، وطن ، ناموس ، آزادی و غيره در چوکات همان معيار های قرن 
  . مطرح است 
در دهکده و ) صرف نظر از تالشی ها و متالشی ها ( مه مردم مناطق جنوب فقط حضور عسکر خارجی   برای عا

  . قريه شان واقعيت اشغال را منعکس ميسازد 
  تصويب شورای امنيت ، دهکده جهانی ، کمرنگ شدن سرحدات که از جانب روشنفکر معامله گر به شاخی باد 

  .   يکائی در مسجد به سراغش رفته است ، قابل فهم نيست ميشود ، برای آن روستائی که عسکر امر
که دماغ ما را آشفته ساخته  » اکسفورد « و » سوربن «   بنآ هرگاه خود را برای لحظه يی  از تآثير ديپلوم های 

است، بيرون بکشيم و زحمت قرار گرفتن در موضع ذهنی مردم را متحمل شويم به اين نتيجه ميرسيم که مقاومت 
  .  در منطقه شد ٢٠ و ١٩لح امروز دنباله همان مقاومتی است که منجر به سقوط  دو امپراطوری قرن مس

  .  نفی مقاومت مسلح ، نفی واقعيت ذهنی مردم و مهم تر ازان نفی رکنی از هويت ملی است 
ری آنرا به شيوه   مقاومت موجود را ازين رهگذر که از بستر تاريخی مقاومت های ملی برخاسته و ابتکار و رهب

  .سنتی مردمان جنوب که با توپک تولد ميشوند و با آن ميميرند ، بدوش گرفته است ، ميتوان نطفه مقاومت ملی گفت 
  :از جمله .   اما اينکه اين مقاومت تا هنوز در بستر وسيع تر ملی جاه نگرفته است ، داليل مختلفی دارد 

  ميداد ، » قبيلوی ـ ملی «   ــ  تخريب ميکانيزم طبعی معادله قوآ که به جامعه افغانی وحدت و هويت 
  ) .اعم از شوروی و ناتو ( توسط قوت های خارجی 

کانفرانس دو گروه بزرگ جنگی را :   ــ موفقيت دول مهاجم در ايجاد فاصله بيشتر ميان اقوام با آغاز کانفرانس بن 
  . جنوب و جنوب شرق جلب و جذب داشتند ، از پروسه کنار زد که در صفحات

  ــ القاح اين احساس از طرف قوای اشغالگر در ميان اقوام غير پشتون که از منافع شان بيشتر با حضور و تحت 
  . حمايت قوت های خارجی دفاع نموده ميتوانند 

  .برخورد با سائر اقوام در خاطره ها باقی مانده است   ــ خاطرات نه چندان خوش آيندی که از زمان تسلط طالبان در 
  بهر حال إ در زندگی ملت ها حوادث نادری عرض وجود ميکند ، که درجه وابستگی مردم را به وطن و پيوند 

  . عاطفی اقوام را با يکديگر به چلنج ميکشد 
  .  جنگ با قوای خارجی روی هر انگيزه ايکه باشد ، يکی ازين موارد است 
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 با در نظر گرفتن اين واقعيت که بخشی از پشتون های دو طرف خط ديورند که همه خود را افغان ميدانند در برابر  
قوت های مهاجم خارجی يکه و تنها ميجنگند ، ممکن به تدريج اين ذهنيت غلط نزد شان شکل بگيرد که مالک و 

  . گ به تنهائی استفاده کنند مدافع وطن منحصرآ خود را بدانند و از غنايم سياسی پس از جن
به اين مورد بعدآ (   بايد با اين ذهنيت با موضعگيری وسيع کليه اقوام بر ضد جنگ از طريق بيوستن بيک پالن صلح 

  .مقابله کرد ) اشاراتی خواهيم داشت 
  

  سوال ــ موقف طالب در بطن مقاومت ؟ 
طلبه مدارس دينی بخشی از مقاومت است نه کل . ت   مقاومت ضد قوای خارجی را نميتوان به طالب منحصر دانس

  .آن 
  در مقاومت ميتوان از منسوبين کليه اقشار اجتماعی چون بزگر ، شاگرد ، محصل ، پيشه ور و غيره  نمونه هائی 

 قياس ميشود ، تآثير بيکاری و زياده روی های قدرت» جهاد « در حاليکه انگيزه اصلی پيوستن به مقاومت ، .  يافت 
های مهاجم را در جنگ که موجب متضرر شدن و به حاشيه راندن مردم شده است ، نميتوان در متورم شدن صفوف 

  .مقاومت انکار کرد 
در اسارت کدام » خود جوش « طالبان از لحاظ تاريخی به مثابه جنبش .   در هسته مقاومت طالبان قرار دارند 

  . گروهبندی های تنظيمی و ايديولوژيک جهاد اعالم کردند ايديولوژی قرار ندارند و حين ظهور در برابر
شکل گرفته است و مبنای ايديولوژيک » يا چاريار « و تحت شعار  » ايله جاری «   چون  مقاومت به شيوه سنتی 

درک درست اين واقعيت ارزش . ندارد بنآ فاقد پروگرام حکومتی وبه گمان قوی خالی از مدعيات قدرت طلبی است 
  .ار امتحان را از طريق مذاکره دارد يک ب

   
  سوال ــ نمايندگی از بشتون ؟

کليه اقوام پشتون افغانستان خود را در :   جنبش مقاومت از يک لحاظ ميتواند ادعای نمايندگی از اقوام پشتون کند 
  .جهاد ، داعيه آزادی ، و دادن قربانی برای وطن شريک مقاومت ميداند 

های بنياد گرائی اسالمی و ضديت با مظاهر تمدن هيچگاهی از پشتون ها که همه پيرو اسالم اما مقاومت در گرايش 
  .اعتدالی اند ، نمايندگی نميتواند 

  
  سوال ــ فرامليتی شدن جنگ  و موضع پاکستان ؟ 

  .  جنگ در هردو طرف صبغه وسيع فرامليتی يافته است 
سالميست ها گرد آمده اند ، تا موازنه قوای جنگی را در   در صفوف مقاومت مسلح از گوشه های مختلف جهان ا

  . کشور مهاجم شامل ائتالف نظامی مستقر در افغانستان تآمين کنند ٣۶برابر 
  مقاومت ناگزير است با حفظ اتحاد اقتضائی با عرب ، عجم و چچن ، از قلمرو پاکستان به مثابه عقب جبهه  کار 

  . قياس ميکند ، در سيارات ديگر که امکان پذير نيست » اشغال « نچه را مقاومت  تآسيس پايگاه جنگ عليه آ. بگيرد  
با اين تفاوت که ضرورت پاکستان ستراتژيک و احتياج .   مقاومت و پاکستان هردو نياز متقابل به يکديگر دارند 

  . مقاومت تکتيکی است 
يعنی .همه ما به احتياج ستراتژيک تبديل شود   اين خطر وجود دارد که نياز تکتيکی مقاومت به اثر کم توجهی 

  . پاکستان مورد استفاده قرار بگيرد » عمق ستراتژيک « مقاومت در آينده به مثابه افزار  
د امن « نويسنده پالن کوچک صلح را تحت عنوان   ) ٢٠٠٧سپتامبر (    برای دفع چنين خطری قريب يک سال قبل 

  ) .به آرشيف سايت افغان ـ جرمن مراجعه شود ( ح کرد مطر» دوهمه جرگه او د سولی پالن 
  پالن متذکره تا حال از جانب بسياری از گروه های سياسی و از جمله درين اواخر از طرف حزب اسالمی  مورد 

  . حزب اسالمی فعاليت های اخير خود را در محور همين پالن تنظيم کرده است . استقبال قرار گرفته است 
چنين حکومتی با کسب . ر محور تشکيل يک حکومت وحدت ملی ، بيطرف و موقتی طراحی شده است   پالن صلح د

  .موافقت مقاومت مسلح از طريق مذاکرات صادقانه و سازنده به ميان آمده ميتواند
  گرچه طالبان که هسته مقاومت را تشکيل ميکنند ، ممکن از شکست خود درس گرفته و با ديد وسيع تر به قضايا 

با آنهم ، آنها با در نظر گرفتن فکتور های متعدد دخيل در حوادث کشور ميتوانند يک طرف مذاکره صلح . نگاه کنند 
خير همه درين است که بايد افغانستان از يک مرحله انتقالی از جنگ به صلح  . باشند نه جانب تشکيل حکومت 

  .  بگذرد 
هی اين مطلب را اظهار کرده اند که برای آزادی ميجنگند نه برای   طالبان به مثابه بخشی از جنبش مقاومت گاهگا

  . احراز قدرت سياسی 
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  4از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  دعوت مقاومت مسلح به اعتدال تا حد زيادی بسته به پيوستن روشنفکران متعهد به داعيه برحق آنها در رابطه به 
  . احيای حق حاکميت ملی است 

ا مهار کردن اين سيالب ميتوان مزرعه گل های رنگارنگ وطن ب.   مقاومت را ميتوان به سيالب مدهش تشبيه کرد 
  .در غير آن همه چيز را امواج خشم آگين بلع خواهد کرد . را آبياری کرد 

  
    ارجمندی حفيظ اله جان خالد إ 

از .   شما ليست طوالنی از مردمی را که به اثر حمالت انتحاری عزيزان خود را از دست داده اند ، مطرح ساخته ايد
 ٧٠ تا ۶٠اما از صحنه های دلخراش بمباردمان ها که بيش از . مکتب سوزی ها و خونريزی ها صحبت کرده ايد 

هزار هموطن تان را بکام مرگ کشانيده است با طول و تفصيل الزم که حد اقل تعادل در موضعگيری شما در رابطه 
  .به تلفات جنگ تآمين ميشد ، صحبت نفرموده ايد

  بخش دوم بحث به عوض شمار کشته شدگان به وسيله طرفين جنگ ، در جست و جوی  بيائيد در 
  . سال اخير را ورق بزنيم ٣٠مسئولين درجه اول اين همه خون ريزی ، دوسيه حوادث 

اين موضوع مقدمه خوبی برای .  تا آندم بياد داشته باشيد که شما از مکتب سوزی طالبان حرف به ميان آورده ايد 
  .  ما در آينده قريب خواهد بود ادامه بحث

  
  »پايان «  

  
                                                                                    

  
          

  
  
  
 


