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 ۹۰/۹۰/۴۹1۲                 دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 تابوت دیموکراسی افغانستان در آستانۀ تدفین!
 

سال قبل، در نخستین روز های قبل از دخول قوای "تنظیمی" به کابل، زمانی که "رئیس دولت از جانب  ۴۴قریب 
م آن، تحت عنوان: 1۰۰۴سال  1۱به استعفاء مجبور شد"، " مجلۀ "شپیگل" در گزارش شماره  (Sevan)"سیوان" 

جاهدین بر تشکیل حکومت انتقالی جنگ نهایی در کابل: آیا گروپ های م»"، نوشت: افغانستان یک آتش فشان است"
متحد خواهند شد یا با سقوط رژیم رئیس جمهور نجیب هللا بیک دشمنی برادری وحشتناک و ویرانگر خواهد 
انجامید؟ منازعات جنگی های عقیدوی و جنگ بر مقام رهبری در حاکمیت افغانستان می تواند تمام منطقه را در 

 « بحران غرق سازد.
 

هم چنان، تذکر رفته است، که "سیوان" در یک "سالون" میدان هوائیی مزار شریف" در برابر در همان گزارش 
"قوماندانان مجاهدین، سران قومی و عساکر و افسران فراری از اردو..."، گفته است: 

 شپز هایآ"، عالوه از اینکه از موجودیت "به نام خدا، با هم بنشینید و مذاکره کنید"
آتش در همان روز، این تبعۀ "قبرس"، افغانستان آن روز را به "" نام می برد، زیاد
خود را تعیین «  مطلب»، عنوان اخته است. که "شپیگل" ازین اظهار"، مشابه سفشان

 نموده است.
 

" جهادی، تصویری را رهبر جنگی هایدر عین زمان، در همان "متن"، مجلۀ "شپیگل" با نشر عکس های این دو "
که خود را رهبران، دسته های  "، جنگی های خداکه در تحت شعار های متفاوت "اسالمی" این " ترسیم می نماید،

"مسلح" می دانسته اند، در عین حال با استفاده از "وابستگی های ایتنی"، "لسانی" و "فرقه های مذهبی" در تالش 
اوضاع، یک دشمن مشترک هم انتخاب اند. هر دو با تمام حلقات دیگر مسلط، بر بوده کسب "نفوذ " بر سر "قدرت" 

نموده اند. این "دشمن" از دید آنها، "تمدن غرب" است. درین "تمدن غرب"، کلمه و مفهوم "دیموکراسی" نیز در 
و در سرزمین های مختلف، راه یافته است، که این  تأریخ عمل، در مراحل مختلف

 رد پی نابودی تمام عالیم آن، همه، با آن، از "آشنایی" و قبول آن، "امتناع" ورزیده، در
 استند. بوده و

 

با صرفنظر از اختالف دیرینه بین این دو، ضمن آنکه از تمرکز، قوای جنگی 
نفری"، تحت فرمان "گلبدین حکمتیار"، نام برده می شود، در پایان عکس  ۴۹۹۹۹"

" یا توضیحی تعریف یک اسالم ارشادی"رهبر مجاهدین، مسعود، به عنوان طرفدار، "
می شود، بالمقابل از "حریف" او، یعنی "گلبدین حکمتیار"، "رهبر مجاهدین"، "جنگی 
افراطی عقیدوی" یاد می کند. توافق مؤقت، قسمتی از آنها را، همین حالت "تنفر" علیه 

چه در پایان عکس، رئیس جمهور "انتقالی"، مفهوم " ناست. چنا نمودهافراطیت، یاد 
 .ردیده استگخطر" یاد  مخالف بی

 

همان سال، با نشر عکس "رئیس جمهور انتقالی"،  1۰در شمارۀ بعدی، دقیقاً شماره 
"حضرت صبغت هللا مجددی"، از جریان یکی از "کنفرانس های مطبوعاتی"، که 
ممکن "اولین" بوده باشد، تحت عنوان : "یک جمعی ازعنکبوت های شیطان"، نوشت 

 ساله، روز سه شنبه  گذشته،  حلف وفاداری" برای دو ماه ادا نموده است.  ۷۶که:"... مجددی 
 

سال جنگ، اخراج اشغالگران شوروی و پس از  13در همین گزارش  هم چنان، تذکر داده می شود: "... بعد از 
تأریخ سقوط رئیس جمهور نجیب هللا، این دخول مجاهدین به کابل، در حقیقت باید ختم یک فصل خونین را در 

 (1۰۲م، صفحه، 1۰۰۴، سال 1۰افغانستان، عالمه گذاری می نمود." )"شپیگل"، شماره 
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"شپیگل" درین "متن" ضمن آنکه از "چور و چپاول" و "عدم تحمل  دلیل ضد، از جانب افراد "مسلح جنگی خدا" 
ی" نیز یاد می کند، که یاد آور می شود، هم چنان از "تذکرات اشتیاق آمیز" رئیس جمهور "مؤقت"، "حضرت مجدد

 "نوید مرحلۀ صلح" را در آینده، بزبان آورده است.
 

"محترم حامد کرزی در صف عقب، سمت چپ شانۀ حضرت صاحب  "مجددی" با لباس در عکس فوق )توجه:  
ر متفاوت از امروز، بدون کاله، با ریش تراشیده و بروت، نشسته دیده می شوند. در آن زمان  در سمت "معاون وزی

خارجۀ" حکومت "مجاهدین" مقرر بوده اند. از عضویت ایشان در "تنظیم"، "جبهۀ نجات ملی"، تحت رهبری 
 "مجددی" سخن گفته می شد.( 

 

به همه معلوم است، که چه دست ها، علنی و مخفی، کشور را حدود "ده سال" طوالنی، در "جنگ داخلی" سوختاند. 
نکه از موضوعات "ایتنی" و نفوذ، قدرت های خارجی نام برده می شود، درهمین گزارش، در آنزمان، عالوه از ای

منجمله از "حکمتیار" در منابع مختلف، به حیث فرد "تحت الحمایۀ پاکستان" و هم چنان، در اختالفات "تنظیم های 
ه اند. در نتیجه "سعودی" نیز یاد نمود انمستقر" در "ایران" با برخی از "تنظیم های " مستقر در پشاور، با طرفدار

بطور غیر مستقیم، از بازی های "ایران" و "سعودی" نیز تذکر بعمل می آید. در جریان "جنگ داخلی"، در 
"جبهات" جنگی، در ترکیب "گروه های" جنگی "تغییرات" کمی به مشاهده می رسید، اما هیچ یکی ازین "گروه 

 را نمی پذیرفته اند.های" در گیر، در "مواضع قدرت طلبی" آنها، تغییر فکری 
 

با "بروز"، حلقۀ جدید "جنگ" بنام "طالب"، فقط در ترکیب و "اتحاد" حلقات، حرکات معین دیده شده است، که در 
م، در  دو جبهه منحصر شده بودند. همه بصورت کل از نگاه ۴۹۹1حقیقت، جبهات جنگ، تا حدی هم، الی سال 

در آغاز، قرار  اند.همدیگر، قرار داشته  "آیدیالوژیک"، متشکل از جنگی" های "بنیادگریان" مختلف، در مقابل
 هم نوا بوده،  اند.  "معلوم، رئیس جمهور برحال هم با "جنبش طالب

 

م، محسوس بوده است، که بعد از یک مدت ۴۹۹1تالش های مشهود، برخی از محافل در اروپای غربی در سال 
"سفر احمد شاه "فراموشی" یا "بی تفاوتی"، در برابر "جنگ داخلی" در افغانستان، 

مسعود" را، به فرانسه سازمان داده اند. بی "تفاوتی" و یا "فراموشی" با اعالن "حل 
صفری" بین دو "قدرت بزرگ" زمان "جنگ سرد"، یعنی "ایاالت متحدۀ امریکا" و 

 " در حال "فروپاشی"، آغاز یافته بود.سوسیالیستی "اتحاد جماهیر شوروی
 

م، در اوضاع کشور و اوضاع بین المللی وضعیت ۴۹۹1سپتمبر 11سپتمبر و  ۰حوادث 
دیگری را بوجود آورد، که هجوم قوای "سینتکوم" ایاالت متحدۀ امریکا و متحدان را، به 

غانستان باعث گردید. سقوط "حتمی" حاکمیت "طالب" رهبری واشنگتن را بر آن فا
ماتی" و پیشبرد داشت، تا "بدیل" برای حاکمیت "طالب" در کابل، برای همکاری "مقد

"اتحاد شمال"، گرفتند. در حلقات رهبری غرب،  تعیین حمالت "هوایی" بیابند. در "آخرین" لحظات، تصمیم را بر
با چنین یک سیاست، موافق نبوده اند.  این تصمیم با استقبال  بودند کسانی هم که، اقالً در محافل "ژورنالیستیکی"،

م" بوده است، 1۰۰۴ی آنها، که در حقیقت بقایای همان، حکومت "اپریل رهبران "اتحاد شمال" و حامیان منطقو
 روبرو گردید. در حقیقت قسمتی از "گروه های دخیل"، در جنگ داخلی را با خود داشته اند.

 

طوریکه در مقاالت و نوشته های بی شمار توضیح گردیده است،  
امریکا" و بعد از قریب یک ماه "عملیات های نظامی ایاالت متحدۀ 

"برتانیه" در مرحلۀ اول، از جانب "سازمان ملل متحد" و "جلسات 
" در "نیویارک"، کنفرانس "بن" واقع در  ۴+ 6کشور های "

عمارت معروف "پیترسبرگ"، در جوار "بن"، پایتخت سابق آلمان 
"غربی"،  به اشتراک هیأت های "چهار گروپ"  افغان تدویر 

 یافت.
 

که درین سیزده سال با رویداد  ری برای افغانستان تعیین گردید،ادا -کلی مشی آیندۀ سیاسیدرین کنفرانس، خطوط 
 ات آن زمان،در گزارش داری می گردد. ها و نتایج آن، آشنایی کامل حاصل گردیده است، از "تکرار مطالب" خود
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ند. حال به حقیقت پی برد، که جهان در تالش های  تحمیل راه حل بر افغانستان ناکام ما» یاد آوری می گردد که 
 .« فقط افغانها خود درین راه پیشرفت خواهند داشت، در صورتیکه در جلسه خواهان مؤفقیت باشند

. همین اظهارات او در که از داشتن انتظارات بلند هوشداری می داده استاز جمله کسانی بوده است، « ویندریل»

مکرراً تذکار می یافته است. در « االخضر ابراهیمی»موضعگیری های رسمی مقامات رهبری سازمان ملل متحد، بشمول 

برای سازمان ملل متحد، فقط نشست نمایندگان گروپ های اساسی، زیر یک سقف، بمثابۀ همین اطالعیه تأکید می گردد، که 

ساله دانسته، فقط رفع آن  هدف  ۲۲مانع اساسی را خصومت « ویندریل» شده می تواند. مؤفقیت و یک دستاورد شناخته

ک، نگران اند، نترول فعلی کابل توسط ایتنیک تاجفقط تنها اقوام پشتون نیستند که از ناحیۀ ک».  در راپور آمده است:است

 .«ه شامل می باشندشیعه های هزاره که خود بخشی از اتحاد شمال پنداشته می شوند، نیز در جمل

، تأکید «افغانها، با خستگی از مداخالت خارجی»افتتاح گردید، « بن»، وقتی کنفرانس م۴۹۹1نوامبر  ۴۶سه شنبه 
تداوم جنگ سه دهه را نتیجۀ توطئه ، تا بیک افغانستان واحد دست یابند. که راه خود را خود بپیمایندورزیده اند، 
از « مذاکرات افغان با امید افتتاح گردید»  روز اول کنفرانس خبر داد که مطبوعات در .دانسته اند های خارجی

 ارزیابی نموده اند.« مذاکرات را نقطۀ عطف تاریخی»گزارش می یابد، که این رویداد، یعنی « هیئات»زبان 
 (۴۹1۴بن و افغانستان، افغان جرمن آنالین، اپریل  -« پیترسبرگ»یوسفی: کنفرانس  )
 

اتحاد شمال می گوید که هیئت آن، » می خوانیم: « بی. بی. سی.»در گزارش منتشرۀ  »می خوانیم: در جای دیگر 
که  شمارمتعدد از اکثریت جامعۀ پشتون، که طالبان اکثریت  ستبرخوردار است. مدعی شده ا« توازن ایتنی»از

ارند. لیکن نیزعضویت د« اتحاد شمال»حامیان خود را  بقول منبع، از آنجمله دارا اند، در 
تشکیل می دهند. « ک و ازبکرا تاج« اتحاد»اکثریت اعضای » ه بطور مشخص مینویسد ک

انونی، رئیس یونس ق، ۴۹۹1« نومبر»۴۶در همان روز سه شنبه،  عاری از احتمال نیست که
 پشتون،« ایتنی»، از « حاجی عبدالقدیر»یکی از اعضای هیأت را بنام ، «اتحاد شمال»هیئت 

دعای قبلی مهر تأئید، کمایی ، در کنفرانس مطبوعاتی، در سمت دست راست خود نشانده است، تا بر اوالی ننگرهار
 .«دکن
 

رهبری  بهپس از تصامیم کنفرانس بن، ادارۀ مؤقت، تحت ریاست محترم "حامد کرزی" و کمک های خارجی،  
بفعالیت آغاز نموده است. با تعهدات ای که در بن درین سیزده سال،  ،سازمان ملل متحد و قوت های نظامی خارجی

و متعاقباً در کنفرانس های بین المللی متعدد نشان داده شده است، بدون تردید دیده می شود، که کشور های دخیل 
هریک با تناسب مختلف، در طول این مدت، همه تالش ها را براه انداخته اند، تا در افغانستان حالت "صلح و ثبات" 

ردد. طبیعی است که انتظار حکومتی را داشته اند، که وضعیت "جنگ داخلی" و این کشور، دوباره به مرکز برگ
آنچه قابل یاد آوری است، اینست که "بحران"  های بین المللی مبدل  نگردد. ""تروریست فعالیت ها و تجمع

رح گردیده، هستند کسانی هم که، با دقت افغانستان، از بیش از سه ونیم دهه است، که از محدودیت "داخلی" آن، خا
الزم، به این ابعاد مسایل کشور "جنگ زده" و "ویران"، وقعی نمی گذارند. درک واقعبینانه از نگرانی های کشور 
های خارجی، بخصوص کشور های که ثبات افغانستان را، با "صلح و ثبات" کشور های خود ربط می دهند، برای 

 حیاتی است.مسئولین افغان، یک امر 
 

برای این منظور، به انجام مؤفقانۀ انتخابات اخیر، چشم امید بسته بودند، تا بقول گزارشگران، "انتقال قدرت را از 
یک "رئیس جمهور انتخابی"، به "رئیس جمهور انتخابی" جدید، ببینند، تا راه برای یک مرحلۀ جدید، با وظایف 

است جمهوری"، جامعۀ بین المللی را، سخت نگران ساخته دیگر فراهم گردد.  حوادث اخیر دور دوم، انتخابات "ری
است. "بی اعتبار ساختن انتخابات" را برای آیندۀ این کشور و هم چنان برای تمام کشور هائیکه، در امر، 

تابوت سرمایگذاری های "بزرگ" نموده اند، خیلی مضر تمام خواهد شد. درین وضعیت می توان گفت که، 
 .استدر آستانۀ تدفین دیموکراسی افغانستان 

 
 پایان
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