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۰۸/۰۷/۲۰۱۷ زاده  وسفی ـرهیمن           

 حکومت ما اقتیو ل ها ییپژواِک توانا ؛یاعتراض روحـان
 

ی آن در  شکسته ی اعتباِر درهم صدای اعتراِض آقای روحانی، در واقعِ انعکاِس غروِر آبِی افغانستان و اعاده
هایش و تثبیِت  های حقوقی و دیپلوماتیک بود. این صدا، پژواِک توانایی و لیاقِت افغانستان در مدیریِت آب زنی چانه

جمهور ایران، آهنِگ عروجِ یک ملِت   رئیسصدای اعتراض  های منطقه بود.  تازی  موقعیتی تازه و برتر در یکه
زماِن عیوب و مزایاِی یک   هاِی رفته بر آن بود. دیدِن هم  عدالتی الملل و تالفِی بخشی از بی تحقیرشده در محیط بین

کسانی که یک ذهن و رواِن سالم است. اما  خصوصیاتپُر و خالی پیاله، از   نیمه ۀشخصیت و به عبارتی، مشاهد
 کنند: بندند، چند نکته را حکایت و تثبیت می ها چوِب انکار می  سازند و بر قوت  نشان می  ها را انگشت  مدام ضعف

 
 هنجاری روانی  نابه -۱
 گری  ویران آزاری و خود خود -۲
 گری  ویران آزاری و دیگر دیگر -۳
 

تواند دنیای ملموس و  و پریشان می است، افکار مغشوش ما  های  ی که جهاِن ما محصوِل آرا و اندیشهئجا  از آن
شدت پریشانِی روحِی بسیاری از مردِم   ی که بهئسروسامان بسازد. یکی از نقاط و جاها  ما را تاریک و بی  واقعیِ 

 ۀدربار ما  تحلیل و داوری ۀکند، نحو  را توجیه می ما  های اجتماعی و سیاسی  سامانینابافغانستان را برجسته و 
 آوردهای حکومت است. ستاقدامات و د

طنانم این نکته موهای بسیاری از ه  ها و تحلیل  در سه سالی که از عمر دولت وحدِت ملی گذشت، با مرور بر نوشته
حکومت وحدت ملی و  ۀرواِن جمعِی ما میل شدیدی به نفِی کامل و سرتاسرِی کارنام ام که  فراست دریافته  را به

چنین   ها و هم  از اقدامات، برنامه یما حت ۀ. یعنی رواِن اکثریِت جامعردم داردانتشار یأس و بدبینی در میان م
تر این است که اگر  دردناک ۀدهد. اما نکت های مثبِت حکومت، برداشت و تحلیِل منفی ارایه می  ها و پتانسیل استعداد

ناکاِم  ۀگران و سپس جامع  تحلیلها به حکومت اصابت کند، سرهای دیگِر آن، خوِد این   یک سِر پیکاِن این تحلیل
 سازد.  افغانستان را مجروح می

نخست خود را شکنجه و  ۀآوردها بسته، در مرحل  ها و دست بافد و کمر به نفِی امیـد یأس می ۀسره آی  انسانی که یک
و در یک دهد   گری را به اطرافیان و جامعه سرایت می  بعد، این شکنجه و ویران ۀکند و در مرحل  ویران می

گی در اجتماع نفس، پویایی و بالند  به های امید، اعتماد  شود که روزنه  زنجیره و دوراِن منطقی، نتیجه این می
 سازند. گردد و جمعیتی پر از غم، ساکن و سرخورده فضا را مشحون می مسدود می
اکثریِت  العمل عکسخواهم با روایِت  خودآزاری و دیگرآزاری را می تبع آن،  پریشی در تحلیل و به  این روان

قشِر  یتای و ح  ها نیز تعدادی از فعاالِن مدنی و رسانه بوکی ـ که بخشی از آن گراِن فیس  و تحلیل استفاده کنندگان
جمهور ایران پیراموِن احداِث سد سلما و   رئیسآیند ـ در رابطه با خبِر سخنان جنجالِی   حساب می  کشور به ۀنخب

 های متعدد در افغانستان، تشریح و تبیین کنم. ها و سد اش از احداث بند  اظهار نگرانی
 
ها  تواند نسبت به احداِث سد ایران نمی» وغبار در تهران گفت: المللی مقابله با گرد آقای روحانی در کنفرانس بین 

ها   ها و فعالیت  بخشی از این برنامه یتفاوت بماند و حت  اش افغانستان بی  و بندهای متعدد در کشور همسایه
جمهور ایران   رئیساین سخناِن توام با عجز و تکبِر « اش باید متوقف گردد. محیطی  دلیِل تأثیرات مخربِ زیست  به

ای حکومت،   ی و توسعهئهای زیربنا  کم از برخی برنامه  ای شد تا دست  ن من، جرقه و بهانهچو  برای شماِری هم
  های افغانستان و خصوصاً احداث سد سلما، یاد و تقدیری به  گیری از آب ی سدسازی و بهرهها  یعنی از کارنامه

کس به  ان را پُنـداند و هرمحور و پریشاِن مخاطب  های نفی  گری  اما این یادآوری و ستایش، رِگ تحلیل .عمل آوریم
ای گفتند این سد را حکومت کنونی   حکومت بکشد. عده ۀطریقی تقال کرد که خِط بطالن بر این بخش از کارنام

ای گفتند که اصالً چنین سدی ساخته نشده   فشردند. عده گِی این سد پا گی و ناکاره هود  ای بر بی  نساخته است. عده
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های دل را تازه کردند، و   ِل گروهی و شخصی درآمیختند و عقدهئی را با مساای این موضوعِ مل  است. عده
  رئیسهای   گی ای بر حکومت افغانستان حمله بردند و در عوض از موضعِ ایران و برازند  عده یدردمندانه حت

ی ها  رنامهموضوع و یا هم دفاع از کا ۀی محدودی به نقد عالمانا  جمهورش دفاع کردند. در این میان، فقط عده
ای مخالف، متهم به مزدوری برای حکومت و   سدسازِی حکومت پرداختند و بدبختانه که این عده نیز از سوی عده

 خیانت به مردم شدند.
 

ها نیز  آورد  آید و تعریف از دست  حساب می  کردن در حکومت نوعی خیانت به در منطق چنین اشخاصی، کار
ر حکومت نباید حضور داشته باشید و یا اگر حضور داشتید، این حضور عده، یا د  چاپلوسی و تملق. در مراِم این

گرانه و براندازانه باشد. این در حالی است که همیشه انتقاد دارند که چرا اشخاص شایسته و کارا به کار   باید ویران
باِر   های حسرت  شوند. چنین نگرشی، یعنی استقبال از تخریب و شورش و گردش باطل در تونل  گماشته نمی

های در دسِت احداث و نوسازی در دولِت فعلی بگذریم، در مورد بند سلما که   ها و سد ر بندئتاریخ. اگر از سا
آقای کرزی تکمیل  ۀکارهای این سد در دور ۀاگر هم یتوان گفت که حت  جمهور غنی افتتاح شد، می رئیس توسط 

های باطل را   ها و اراده  ملت و دولت بر دسیسه برداری از آن، معنای پیروزیِ   گیری و بهره  شده باشد، آب
شان را   شدند و تمام محاسبات  و اکماِل این طرح می ءها و دالیِل مختلف مانعِ اجرا  دهد؛ کشورهایی که به روش می

پایان در   های بی  بودند. جنگ  هاِی ما متمرکز کرده  ناکامی  خوردِن این سد و پیوستِن آن به تاریخِ   برای خاک
های جاری در افغانستان   هاِی ما را که از آب  های گذشته، تمام همسایه  عِف اراده و مدیریت در حکومتکشور، ض

هایی مانند بند سلما یا روی کاغذ باقی خواهند ماند و یا   بردند به این امید و اطمینان رسانده بودند که طرح سود می
 کاره رها خواهند شد.  در روی زمین نیمه

 
گِی افغانستان   ها را مبنی بر ذلت و محرومیِت همیشه  بود که خطای محاسباتِی همسایهاطع حکومت ق ۀاما فقط اراد 

 گان را برانگیخت. آشکار ساخت و این آشکارسازی، صـدای اعتراِض رسمِی همسایه
 
آن در  ۀشکست  اعتباِر درهم ۀصدای اعتراِض آقای روحانی، در واقعِ انعکاِس غروِر آبِی افغانستان و اعاد 

هایش و تثبیِت   های حقوقی و دیپلوماتیک بود. این صدا، پژواِک توانایی و لیاقِت افغانستان در مدیریِت آب  زنی  چانه
جمهور ایران، آهنِگ عروجِ یک ملِت  رئیسصدای اعتراض  های منطقه بود.  تازی  موقعیتی تازه و برتر در یکه

که اکنون جانِب ایران از   این بود.   هاِی رفته بر آن عدالتی بخشی از بیالملل و تالفِی  تحقیرشده در محیط بین
سرنوشتی، احترام به  گی و هم ها، مراعات حقوق همسایه ای در احداث سد  محیطِی منطقه  مطالعاِت عمیِق زیست
رد با افغانستان زیستی با سیاسِت بُرد ـ بُ  المللی و هم های بین  ، رعایت کنوانسیونسرحدیهای   رژیم حقوقِی رودخانه

های شرقی ایران با خطر   های دیگر، والیت گوید، در شرایطی است که با احداث سد سلما و بازسازی بند سخن می
شدِن  عکس رو شده و آثارش به تهران نیز رسیده است. یعنی بر  به وغبار رو گی هوا و گرد سالی و آلود  خشک

ً نباید از خشک گان. می ر همسایهئاما و ایران و در نهایت س سرحدیهای   معادله در آب سالی در   دانیم که اخالقا
جا آوریم، اما واقعیِت  گی را به الملل و پاِس همسایه ایران و رنجِ مردمانش استقبال کنیم و عقالً و منطقاً باید حقوق بین

ی در هنگاِم قدرت روای  سره بر اسِب کام  و حقوق داشته و یک ترین توجه را به اخالق جهاِن سیاست همواره کم
 شالق زده است.

اند و با تضییع حقوق اساسی مردم ما، راه  های افگاِر ما را فشرده  که پاکستان و ایران همیشه ناخن  چنان
های مشترک،   اند. در همین مورد آب  خود را هموار کرده ۀخواهان جانبه و خود  رفت و تأمین منافع یک  پیش

های   شان را اعمار و با آب الملل، سد دوستِی خود  فتن افغانستان و حقوق بینایران و ترکمنستان بدون در نظر گر
گیرد، پُر کردند و در این میان به مردم ما سهمی جز درد و دریغ و  های افغانستان سرچشمه می  هریرود که از کوه

با جسارت و شجاعت گان را   معرفتِی سیاسِی همسایه  پروایی و بی  ای، بی  ما در چنین معادله حسرت قایل نشدند.
به  سرحدیهای   حقوقی رودخانه   رژیم. ایم گار شده  قدرت طلب  پاسخ داده و حقوق افغانستان را از موضع

را در خود جا داده، امتیاز و   های آن سرچشمه گرفته و هم بخش بزرگی از آن  کشوری که هم رودخانه از کوه
ی هریرود، هرگز از مزایای حقوقی آن  ایط در بارهرغم داشتن این شر  شود، اما افغانستان به  برتری قایل می

تواند برای  اکنون سد سلما برج و بارویی محکم برای تثبیِت این حقوق شده است. جانب ایران میمند نشد.  بهره
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المللی  دانان بین حقوق ۀالمللی را دعوت کند و اگر حق و امتیازی بیش از فیصل های بین  خود، هیأت آب  تعیین حق
 طلبد، باید در میز مذاکره و معامله جانب افغانستان را امتیاز و پاداش مضاعف دهد.  یم
 

ها و  ها، خال  مدار دیگر ضعف   مانند هر نهاد و سیاست  جمهوری  رئیسدر پایان اضافه باید کرد که هر حکومت و 
  گشایی و ویران  که با عقده  از آننقـد خارج نیست، اما نقد جدا  ۀها و اشتباهاتی نیز دارد و هرگز از دایر  کاستی

جمهور باشد و چه یک فردی   رئیسگرانه دارد. نقد مخاطبش را چه   گری متفاوت است، ماهیت عالمانه و اصالح
حکومت  ۀکند. نقد سازنده بر کارنام ها دعوت می  ها و جبران آن  شنیدن مشتاقانه و پذیرش اشتباه  عادی مملکت، به

های دولت و مردم را ضرِب   تواند ظرفیت  راهکار و پیشنهاد می ۀمزایای آن و ارایوحدت ملی و چینش عیوب و 
 گانی را هموار سازد. صد کند و راه رسیدن به سعادت و رفاه همه
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