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 وحيد مژده
 دويچه ويله

 !از تاريخ بياموزيم
وقتی . با وجود اعتراضات مکرر رئيس جمهور، قتل عام غير نظاميان بخصوص در جنوب کشور ادامه دارد

توجيه اين کشتار . نيروهای خارجی در جائی مورد حمله قرار می گيرند، کمی بعد آن منطقه را بمباران می کنند
 .بعبارهء ديگر اين کار اجتناب ناپذير است . محل بعنوان سپر انسانی استفاده می کنندها اينست که طالبان از مردم

در جائی که اعتراض رئيس جمهور گوش شنوا ندارد، از اعتراض اين قلم چه برخواهد خاست؟ بنابراين هدف 
سلسله ادامه صاحب اين قلم از اين نوشته، تکرار اعتراض بی حاصل به کشتار ها نيست و می دانيم که اين 

اما ذکر اين نکته را الزمی می دانم که اگر با کشتار، صلح به افغانستان برمی گشت، سلسلهء اين . خواهد يافت
برعکس به نظر من دوام کشتار ها به معنی ادامهء جنگ است و همانگونه . جنگ ها دهها سال ادامه نمی يافت

ت يابد، ديگران نيز نبايد به دسترسی به موفقيت از اين راه که اتحاد شوروی نتوانست از اين راه به موفقيتی دس
 .دلگرم باشند

اما سخن بر سر اينست که چرا خارجيان با ناشنيده گرفتن اعتراضات رئيس جمهور کرزی، دولتی را که خود 
اين رئيس بميان آورده اند در نظر مردم افغانستان اينهمه بی اعتبار می سازند؟ اگر آنها به اين باور اند که 

جمهور با رای مردم بقدرت رسيده است، بنابراين هرنوع بی توجهی به خواست های وی به معنی بی توجهی به 
حتی اگر خارجيان به اين باور باشند که کرزی يک رئيس جمهور دست نشانده . خواست مردم افغانستان است

ر افغانستان اعتراض نمايد، در اين صورت بوسيلهء آنهاست و بنابراين حق ندارد به اعمال نيروهای خارجی د
هم بی توجهی به اعتراضات وی، بيش از همه به ضرر حضور نيروهای خارجی در افغانستان است و به 

 . خشونت ها بيش از پيش انگيزه می بخشد

 تجربه ای از تاريخ

 سوال می تواند برای چرا خارجيان به اعتراضات کرزی در اين مورد بی توجه اند؟ شنيدن جواب دقيق به اين
پس بهتر . بعضی ها ناگوار باشد اما تلخی حقيقت، ما را نه از گفتن حقيقت بی نياز می سازد و نه از شنيدن آن

است تحليلی با پس منظر تاريخی از مشکالت زمامدارانی داشته باشيم که در گذشته به کمک نظامی خارجی ها 
اين مشکل در افغانستان تازگی . ارجی بر کشور حکم می راندندمتکی بودند و يا در شرايط حضور نيروهای خ

 .در تاريخ کشور ما الاقل سه مورد مشابه به شرايط فعلی را می توان برشمرد. ندارد

 

 :مورد اول

در تاريخ افغانستان شاه شجاع الملک پسر تيمورشاه درانی به کمک نيروهای انگليسی دو بار به تخت سلطنت 
ه شجاع به همين دليل در تاريخ افغانستان نام زشتی به يادگار مانده است اما زمانی فرا رسيد از شا. کابل نشست

 .که وی متوجه شد که بدون حمايت مردمی، حاکميت ارزشی ندارد

هرچند در کتابی که به قلم خود وی نخستين بار در هند بريتانوی پس از مرگش به چاپ رسيد، وی از انگليس ها 
کرده و اعالميه های مبنی بر دعوت مردم به قيام عليه انگليس ها را که به امضای وی منتشر شده به نيکوئی ياد 

انگليسی که خود از شاهدان عينی آن ) سيل(بود جعلی خوانده است اما با توجه به حقايق تاريخی و آنچه که بانو 
ز مطالب اين کتاب را تحريف کرده دور بوده، در کتاب خود نوشته است، به نظر می رسد که انگليس ها برخی ا

 . اند

مورخين افغان از جمله مرحوم غبار در مورد مداخلهء انگليس ها در کار های دولت شاه شجاع می نويسد که 
 بعد از آنکه قوای انگليسی در نقاط سوق الجيشی کشور را تحت کنترول خود در آوردند، رفتار 1839درسال 

مکناتن . نی بلکه زمامدار اصلی وحاکم نظامی افغانستان بودند) دوست(س ها ديگر انگلي. آنها هم تغيير کرد
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تمام امور دولت . نماينده وسفير انگليس از آن ببعد عمال بشکل صدراعظم و هم نايب السطنهء افغانستان درآمد
 . ر او بودمانند عزل و نصب وزرا وافسران افغانی، بودجه و ماليات، مجازات و مکافات وغيره همه در اختيا

هيچ افغانی بدون بدون اجازهء . عمارت شاه و اطاق دربار او توسط افسر عسکر انگيسی محافظت می شد
تن اهل و عيال خود بوسيلهء پنج هزار سرباز ) 850(شاه با . صاحب منصب انگليسی حق ديدن شاه را نداشت

طعهء نهصد نفری متشکل از مردمان انگليسی در ارگ باالحصار محافظت می شد و گارد شاهی او اسما يک ق
انگليس ها به تدريج اشخاص . هندی بود که هيچگونه سالحی نداشتند و فقط با چوبهای دراز پيکاندار مجهز بودند

 .صادق و ملی را از اطراف شاه دور کرده اشخاص فرومايه، خاين و بيوطن را در اطراف وی گرد آوردند

او آنقدر بيباک بود که در مجلس شاه بی اجازه داخل . شجاع تعيين شده بود بحيث ياور شاه Dennie) دينی(کلنل 
من فقط از امر گورنر : می شد ووقتی بنام شاه به او بخاطر اين حرکت بی ادبانه اخطار داده شد در جواب گفت

 .جنرال هند اطاعت می کنم وبس

انجام شاه شجاع به مکناتن گفت که حضور نيرو های انگليسی برای افغانستان چنان مشکل آفرين شد که سر
مکاتن در جواب گفت که . افغانستان مامون است و ديگر به نيازی به حضور نيرو های انگليسی در کشور نيست

 .تا خطر امير دوست محمد خان باقيست، موجوديت قشون انگليسی در افغانستان حتمی است

د بلکه از لحاظ سياست هم او را محتاج به خود انگليس ها نه تنها بواسطهء قوه، شاه را در دست داشتن
زيرا تمام اوامر که برضد منافع مملکت و مردم و روسای متنفذ صادر می شد، همه بنام شاه بود، . نگهميداشتند

از طرف ديگر انگليس ها رقبای شاه را علی الرغم تمايل وی مقتدر نگهميداشتند . لهذا همه دشمن او گرديده بودند
در حاليکه قبال . حمد زمان خان و سردار محمد عثمان خان برادر زاده های امير دوست محمد خانچون نواب م

 . گفته شد که انگليس ها بهانهء حضور نظامی خود در افغانستان را خطر اميردوست محمد خان عنوان می کردند

د آمده است که عده ای از در کتاب نوای معارک بقلم ميرزا عطا محمد که غبار نيز از آن نقل قول می نماي
شخصيت های افغان به شاه شجاع گفتند که مسئول آنچه که در افغانستان می گذرد شما هستيد وشاه آه کشيد و 

من محکوم حکم پهره داران و پاسبانان انگليسی هستم و چاره ای جز سوختن . گفت که شما از دل من آگاه نيستيد
 دست رفت و مردمان کاری خراسان و رجال با غيرت و هميت مردند افسوس آنچه که بود از. و ساختن ندارم

 .ورفتند ورنه اين شمشير من شمشير اسالم است، هر مرد با همتی که باشد بيايد و بردارد

 اعالنات 1841نوشته است که در اکتوبر ) تذکرهء مصايب افغانستان(خانم سيل انگليسی نيز در کتاب خود 
در پانزدهء ... ضای شاه شجاع، مردم به قيام و جهاد عليه انگليس ها دعوت شده بودندزيادی بدست آمد که به ام

دسمبر همين سال شاه شجاع از رفتن به هند انکار کرد و اعالميهء جهاد ملی را در باالحصار عليه انگليس 
اهد بلکه طبقات شاه شجاع نه اينکه رفتن به هند را همراه انگليس نمی خو: خانم سيل نوشت که. امضاء نمود

 ...مختلف مردم را عليه انگليس تحريک می کند

 

 :مورد دوم

و به تماس با مجاهدين شد، حفيظ اهللا ) دوستان(زمامدار ديگری که در چنين تنگنائی ناچار به روگردانيدن از 
شخصی را برای تماس با گلبدين وی پس از اينکه متوجه شد روسها در صدد کنار نهادنش هستند، . امين بود

فرستادهء امين سخن از دخالت های روزافزون روسها در امور افغانستان داشت و . حکمتيار به پشاور فرستاد
گفت که روسها می خواهند از طريق سفارت شان در کابل افغانستان را رهبری کنند و در افغانستان يک دولت 

مشخص بود که امين . ی را از عوامل اين دخالت های روزافزون خوانداو ضعف تره ک. دست نشانده داشته باشند
قصد کنار رفتن از قدرت به نفع مجاهدين را نداشت اما فرستادهء وی از خطر جناح پرچم بعنوان جناح 

حقيقت اين بود که مشکل تنها از جانب پرچمی ها نبود بلکه در . سرسپردهء شوروی در افغانستان سخن گفت
يز پس از کشته شدن تره کی دو دستگی ميان طرفداران تره کی و امين در اين جناح هم وجود داشت جناح خلق ن

در شرايط و فضای آن دوران، مجاهدين نمی توانستند به امين اعتماد کنند و . که آينده را مبهم تر جلوه می داد
وسها از پيروزی دولت دست نشاندهء حتی کسانی که از اين جريان پشت پرده آگاه شدند به اين باور بودند که ر

. شان در افغانستان مايوس شده اند و از اين طريق می خواهند مجاهدين را به طمع انداخته از داخل ضربه بزنند
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حکمتيار اين مسئله را با پاکستانی ها در . درآن روزگار همکاری ميان امين و حکمتيار هرگز قابل تصور نبود
 که در آن شرايط می شد انجام داد انتظار بود تا ديده شود که امين از اين مخمصه ميان گذاشت اما تنها کاری

 چگونه جان به سالمت خواهد برد؟ 

سالها بعد زمانی که داکتر . تحوالت بعدی نشان داد که خطر جدی بود و امين واقعا خطر را احساس کرده بود
رقرار نمود و اندکی پس از آن سقوط کرد، برای نجيب اهللا در آستانهء سقوط،، تماس مشابهی با مجاهدين ب

 .نخستين بار پاکستانی ها اعتراف کردند که از امين نيز در آستانهء سقوط چنين پيغامی دريافت کرده بودند

 

 :ذکری از يک شايعه

ک اندکی پس از کنار نهاده شدن ببرک از قدرت، شايعه ای در ميان اطرافيان حکمتيار بگوش رسيد که گويا ببر
قهرمانان حماسهء (نيز نامه ای به حکمتيار فرستاده و ضمن ندامت از گذشتهء خويش، از مجاهدين بعنوان 

ادعا می شد که ببرک نشان انگشت خود را با خون خود در . ستايش کرده است) دفاع ميهنی(يا ) بزرگ ميهنی
يک جمله که تجليل از جهاد و مجاهدين بود فقط همان ) ندامت نامه(پايان اين نامه نهاده است اما از جزئيات اين 

آنهم با تغيير در يک کلمه شنيده شد و نامه نيز در اختيار مطبوعات قرار نگرفت اين شايعه نيز بزودی به 
صاحب اين قلم در آن زمان در اين مورد از داکتر غيرت بهير داماد و معتمد ترين شخص . فراموشی سپرده شد

 . از تائيد تا تکذيب اين شايعه خودداری ورزيدبه حکمتيار پرسيدم اما وی

شکی نيست که تا اصل اين نامه بدست نيامده است، نمی توان اين شايعه را تائيد کرد اما اين نکته نيز قابل ذکر 
است که چنين رابطه ها، رازهائی بودند که افشا نمی شدند اما اگر نابسامانی های پس از بقدرت رسيدن مجاهدين 

 ... افغانستان نمی شد، شايد راز های بسياری از پرده برون می افتاددامنگير 

 

 آيا می توان از تاريخ درس گرفت؟

بعضی ها به اين دليل که سير تاريخ از قانون خاصی تبعيت نمی کند، به تکرار وقايع تاريخی اعتقادی ندارند اما 
ی را در زندگی بشر بسيار مهم می دانند و معتقد برخی از دانشمندان اهميت تفکر در تاريخ و تفسير وقايع تاريخ

نگرش سياسی وقتی علمی يا فلسفی می شود وادراک از کل زندگی اجتماعی هنگامی عمق پيدا می کند ( اند که 
 .) که تفسير از تاريخ بشر و تفکر در آن اساس کار قرار گيرد

 تاريخی جنبهء عبرت آموزی دارد، به جنبهء مورخين مسلمان به تبعيت از روش قرآن کريم که در آن نقل وقايع
عبرت . ناميده است) العبر(آموزنده بودن تاريخ عنايت داشته اند و به همين دليل ابن خلدون تاريخ خويش را 

آموختن از تاريخ می تواند به اين معنی باشد که آنچه در گذشته اتفاق افتاده، در شرايط مشابه امکان تکرار دارد 
ندارد که از چيزی که در گذشته واقع شده و در آينده وقوع آن به هيچ صورت محتمل نيست، عبرت وگرنه دليلی 

 . آموخت

اين نکته بارها . آنچه در اين مختصر برشمرده شد می تواند برای زمامداران اين سرزمين عبرت آموز باشد
يابد و قانونمند نشود، مشکل نه عنوان گرديده که تا زمانی که حضور نيروهای خارجی در اين کشور تعريفی ن

تنها برطرف نخواهد شد بلکه گسترش بيشتر خواهد يافت و مشروعيت دولت بصورت کامل از ميان خواهد 
 .رفت

پس الزم است تا رئيس جمهور، رابطهء جديدی ميان خود و مردم ايجاد نمايد و عناصری را که بعنوان ابزار 
 . ه اند، از کنار خود دور سازدهای حايل ميان او و مردم قرار داده شد

در طول سالهای پس از سقوط طالبان، بيشترين قربانيان ملکی را جنوب کشور داده است يعنی جائی که کرزی 
در اثر اقدامات . با توجه به خصلت قبايلی آن مناطق، بايد بيشترين حمايت مردمی را از آنجا با خود می داشت
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مايت را از دست داد و شايد يکی از داليلی که خارجيان ديگر عتراضات نيروهای خارجی بود که کرزی اين ح
 .کرزی را جدی نمی گيرند، همين مسئله باشد

قوهء مقننه با همه نواقصی که دارد می تواند بازوی نيرومند رئيس جمهور در مقابله با قانون شکنی های 
رف تضعيف قوه مقنه نمايد، در حقيقت وی اينکه رئيس جمهور، وقت ونيروی خود را ص. نيروهای خارجی باشد

اين کار نه به نفع اوست و نه به نفع . را متهم اصلی در برابر مردم و تاريخ آيندهء اين کشور قرار خواهد داد
 .رئيس جمهور با اين کار، اعتماد اندکی را که از مردم نسبت به وی برجا مانده است نيز از ميان می برد. کشور

 تا مانند مواردی که قبال برشمرديم، اپوزيسيون مسلح را نمايندهء مردم بداند اما امکان بهتری کرزی نياز ندارد
او با اتکا به شورای ملی می تواند اين مشکل را با ديگران . در مقايسه با زمامدارانی که از آنها نام برديم داراست

 .تقسيم کند

درست است که در کشور های زيادی، پايگاه های . درست است که در جهان کشور های غير وابسته اندک است
نيروهای خارجی مستقر است اما رهبران آن کشور ها با اتکا به مردم خود، از منافع ملی کشور خود حمايت می 

در کشور ما اگر اين راه بصورت جدی تعقيب نگردد، و اقدامات عملی تر برای رسيدن به آن درپيش گرفته . کنند
ان تفهيم نگردد که اقدامات خودسرانهء آنان چه عواقب وخيمی در قبال خواهد داشت، ديگر هيچ نشود، وبه خارجي

 .نيروئی قادر به جلوگيری از گسترش مجدد دامنهء آشوب در اين سرزمين نخواهد بود

 
 


