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ی رب ران یا ی افغا تان و وم و ت رفا ر
اگی بحیث یک بدیل و کلید اعتماد و ثبات سیایس در
در دیدو وادید های اوسلو موضوع حکومت فر ر
غرب مورد تآکید قرار گرفت .طالبان که در اول
افغانستان از جانب نماینده گان تعداد از کشور های
ی
بحیث یک موضوع دلچسپ بدان اشاره دادند ویل وزیر خارجه حکومت طالبان در بازگشت به کابل
اگی از جانب آنها
غرب ها انتقاد نمود که گویا حکومت فر ر
این طرح را گنگ و نا تعریف خواند و از ی
تعریف نشده است.
ن
شناخت
از نظر نویسنده حکومت طالبان در این نشست امید داشتند تا یک روزنه امید را در برسمیت
غرب ها پیدا نمایند و به اصطالح عامیانه « به هیچ خود میدان را یبیند»،
حکومت شان از جانب
ی
رتیشان یکبار دیگر بخاک خورد.
نویسنده با یک گفته نماینده اتحادیه اروپا هم نظر است که کلید حل بحران سیایس و اجتمایع افغانان
ن
بدست خود شان است که خود ر ن
تعریف بر این شکل حکومت بدهند .اما مشکل اصیل و
تعت نمایند و
ن
اخی در آن بوده است که هر گروه سیایس و نظایم که در اریکه قدرت تکیه زده
تاریخ در چهل سال ر
ن
اگی  ،حکومت با قاعده وسیع
است ،طرح خود را مطرح و یک تعریف ،بزعم خود ،از یک حکومت فر ر
و یا حکومت مصالحه میل ارايه نموده اند که خواست و طرح خود را اساس قرار داده و دیگران را در
رهیی خویش
حدود خواست و هدف سیایس خود دعوت به اشیاک در یک سیستم سیایس تحت ی
نموده اند .اما هیچ کدام نه راه معقول حل بحران و نه کارا و مورد قبول ر
اکییت ملت و الیه های
اجتمایع ،سیایس و اتنییک قرار گرفته است.
اخی نشان داده است که هیچ گایه ملت در مجموع کل این فرصت
تجارب بیش از چهل سال ر
ن
عدالتمندانه و قابل اعتماد را در دست نداشته است که با یک نیت و خواست همگاب میل و فراقویم
امذهب  ،فراگرویه و اعتماد خلل ناپذیر داخل یک پروسه گردند .روی ر ن
همت دلیل افغانستان در
 ،فر
ی
اخی از یک بحران به بحران دیگر و از یک سیستم حکومت به سیستم دیگر رفته ،ویل بحران
چهل سال ر
تغیات سیایس در یب جنگ های نیابب  ،گرویه  ،تنظییم و اکنون تحت نام
خاتمه نیافته است و ر
طالب به وقوع پیوسته و هیچ گایه قانون و حاکمیت قانون جای واقیع و حقوق خویش را در
جهاد ی
جامعه و سیستم سیایس پیدا نکرده است .به بیان دیگر قدرتمندان همیشه فرا قانون عمل نموده و
انگی مواجه ساخته اند.
نظام حقوق را به چالش های بزرگ و بحران بر ر

اخی در ر ن
چنت روان اجتمایع
گیی برسم که نسل پنجاه سال ر
من ممکن در اشتباه نباشم بدین نتیجه ر
زاده شده ،انکشاف نموده و اکنون بخش کرکی اجتمایع شان را تشکیل داده که پروسه های
عدالتمندانه سیایس را کمی از بعد « ندای ملت ،اراده ملت و وفاق و اتحاد میل » میبینند و در تقابل
ی
ن
رن
رسزمت
مذهب تا گلو غرق و امروز و آینده ملت و
اندیش ،تک گرویه و تک
مبتب بر تک
و جدل های
ی
را از همان زوایای تاریک و نا میمون میبینند که نزد شان انسان جامعه  ،ملت واحد ،منافع میل در
بعد وسیع و تفکر به آینده سازی ملت بطرف انکشاف متعادل در قدمه های ر ن
اولت قرار ندارند.
اگی»
روی این دالیل است که هرگروه اجتمایع ،سیایس  ،اتنییک و
مذهب در تعریف یک «حکومت فر ر
ی
دچار رس در گیم اند زیرا «من درآوردی» موضوع در آن است که:
تآمت حقوق ر
 ما حقدار هستیم نه ر ناکییت ملت
 ما جهاد نق سبیل هللا کرده ایم حق داریم جهاد کننده های ما در کریس های دولب حق اولیت دشتهباشند.
 ما بر ضد کفارو ملحدان جنگیده ایم ،آنها را به هر قیمت که باشد باید حذف نمود تا رسحد حذففزییک و قتل های هدفمند،
ن
ن
 ما قدرت های بزرگ را شکست داده ایم  ،در حالیکه از تمویل ،پشتیباب علب و پشت پرده  ،معامالتی
و وابستیک های خود با آنها چشم یم پوشند.
جاب ،مایل و ن
 ما مبارزه کرده ایم و شهید داده ایم  .اما با انکار از آسیب های بزرگ نرواب مردم عامه که
میگوئید « بخاطر آنها جهاد نموده ایم» .
تغی نماید.
 ما سیستم دولب را که ایجاد نموده ایم نباید ر شما ها در زیر چی ما آمده با ما یکجا شده آیده های ما را تعقیب کنید.رهیان
پس نباید تعجب نمود که افغانستان بعد از کودتای رسدار محمد داوود تا به حال  ۱۰رژیم و ی
سیایس را پشت رس گذشتانده که ر
اکییت قاطع آنها با زور جنگ ویا کودتا ها روی صحنه آمده و دوباره
از صحنه حذف ساخته شده اند و اکنون رژیم طالبان روی صحنه است که با ع ر ن
ت پروسه قدرت را
کسب و بدون شک با موجودیت آنان بحران پایان نیافته اجتمایع  ،سیایس و اقتصادی تداوم دارد،
ادامه و بقای این رژیم هم مورد سوال قرار دارد .نتیجه هم چنان است که بحران  ،جنگ و یب اعتمادی
نی ن
از آینده را ر ن
پایاب نیست.
مشکل دیگر در آن بوده است که هر گروه سیایس -نظایم که در صحنه سیاست و قدرت آمده اند،
ن
پشتیباب از رژيم خویش را که در واقعیت در محدوده که خییل ها کوچک قرار دارند ،
ثبات سیایس و
ن
حت غروب آفتانب بزرگی میبیند) و بدان دل خوش
بزرگ میبینند ( بمانند اینکه فردی سایه خود را ر
میکنند که گویا ما بزرگ هستیم و دیگران بطرف ما بیایند « ما برحقیم و ملت با ماست!!!؟؟؟» .
تجربه زنده یگ سیایس و ن
تاریخ من ر ن
اخی برسیاست ها و پالیش
تغی رژیم های چهل سال ر
همت است که ر
ن
تبلیغاب متیک بوده در حالیکه به اراده واقیع ملت تن در نداده اند.
های
ن
ن
ی
اگی
غی قابل انکار جامعه افغاب  ،به یک « حکومت فر ر
اکنون چه تعریف را  ،نظر به رسایط واقیع و ر
» میتوان داد .آیا این ترم در یرسایط افغانستان بجا و کلید حل است یا نه؟
اگی
اخی از خود یک تمثایل را ارائه نموده است این است که حکومت فر ر
اگی در سالهای ر
آنچه حکومت فر ر
ن
ن
معت .این ترم در
یعب « حکومت گروه که در اریکه قدرت تکیه زده با اضافت تعداد از چهره های
ر
ن
افغاب ما بیشی تعامل و یا معامله چهره ها با قدرتمندان را به تصویر میدهد .طرح حکومت
تجربه
ی
ی
ن
ن
طالب که با آمریکا تعلقات خوب داشتند و یا
یارسف غب و آمریکاب ها یعب رسکت تعداد از چهره های ی
سهمگیی در وظایف کلیدی دولت میدانند .اما
تعداد از چهره های جهادی که خویش را حقدار داییم
ر
ی
این سوال مطرح است که این چهره ها واقعن نماینده گ از الیه های اجتمایع و کتله های بزرگ جامعه

بدست دهند و میتوانند موثریت در ایجاد ثبات و فروکش کردن بحران اجتمایع و بحران اعتماد داشته
باشند؟ .بنظر نویسنده جواب نه!! است .به چند دلیل:
ی
 تعداد این چهره های بد نام ترین و معامله گر ترین ها اند که نه تواناب اداره دولب را دارند و نهصاحبان ابتکار در اداره و مدیریت بخش های کلیدی دولب اند.
ی
ی
زنجیی فساد ،
رهیی کانالهای مافیاب
ر
غرب ها  ،خود در ی
 تعداد آنها ،از رسق و جنوب در معامله با ین
قاچاق مواد مخدر و زد وبند های استخباراب یرسیک بوده اند .بیشیین اینها افرادی فاسدان ق االرض
اند که با آمدن طالبان ،پیشی از تقاضای طالبان  ،به آنها بعیت نمودند  ،در واقع جرایم بزرگ فساد و
قاچاق و هم روابط نا ی
مشوع برون مرزی خویش را مصئون ساختند .آینان بر بزرگیین منابع مایل دولت
یعب گمرکات  ،بمانند ر ن
ن
کیر های قرون گذشته در اروپا  ،تسلط داشتند.
 تعداد ازغرب و شمال کشور نه تنها خود را متیک به دولت و منطقه دانسته و از همان زاویه ابرازمذهب ،قویم و نظایم نموده اند و به به قدرتمندان محیل مبدل شدند فکتور های اثر گذار
قدرتمندی
ی
زنجیی،
و حایم در فساد ،چور و غصب بوده اند .تعدادی زیاد آنان غاصبان اصیل اند که در سلسله های ر
از هرم قدرت دولب تا قدمه ر ن
پائت قرار داشته اند .تعداد نبشته ها و صحبت ها و برریس های انینب
این احساس را هم به وجود آورده است که افشا و محکومیت این چهره ها تحت سایه تمایالت قویم
میگید ،کش تنها شمال و غرب را میکوبد و کش جنوب ی
ورسق را ،در حالیکه همه در یک
صورت
ر
کتگوری فسادکاران ،غاصبالن و دزدان ملت اند.
ـ تعدادی دیگر تحت نام تکنوکراتهای که با آمدن حکومت کرزی و یارسف ن
اخی
غب در بیست سال ر
انساب ،دموکرایس شهروندی و ارزش های جامعه ن
ن
مدب را وسیله
سیل آسا به کشورریختند و اساسات
ساخته  ،با لسب طوال از دیپلوم ها تحت نام «کارشناسان ارشد؟؟» همه این ارزش ها را زیر پا نمودند
غرب بدست میآوردند،
و از معاشات دو چندی و چند چندی بیشی از آنچه در آمریکا و کشور های دیگر ی
سیآب میشدند .ر
اکییت اینها را باید «تیم عیش و نوش و فساد اخالق» نامید که از ایده های میل،
ر
سمتگیی
وطنیستانه و ادای مسئولیت برای وفاق میل بیگانه بودند .این گروه هم تحت سایه تمایالت و
ر
ی
های قویم در نظام قبیل درییک از سمت ها کسب مصئونیت نمودند.
 افرادی که در شارگ های اقتصادی  ،بر اثر معامالت و زدزوبند ها  ،مسلط شده در نتباب با انجو ها
و انجو سازی ملیارد ها دالر و ایرو که به کشور رساززیر میشدند ،دو باره در یک تقسیم بندی با انجو
ها همه را ربیون کشیدند و از گاو غدود در کشور ماند.
مذهب خود شان با تبلیغات و برامد ها از عقب مکروفون
ـ چهره های که خود روی تعصبات قویم،
ی
ها ،تلویزیون ها و سایر امکانات دنیای مجازی به تیکه داری قوم ها ،زبانها و مذاهب پرداختند و تنش
ها و خصومت های قویم و ن
ی
فروپایس ملت تشویق و تحریک نمودند .تعداد خویش
زباب را تا حد خطر
ی
کاب
را به آمار ها و فیصدی ها ی قویم مشغول و زهرپایس به اهداف کالن میل مینمایند و تعدادی با ی
کردن نقشه های قدییم ،خود و هموندان تاریک اندیش خود را مرصوف تقسیم بندی باشنده گان
غی مفید شان ساحات تمدن های پر
غی اصیل نموده اند و تالش میکنند تا در بحث های ر
اصیل و ر
ن
ن
رسزمت تحت
افتخار و تاریخ کشور ما را یک قدم پیش و یا به عقب نشان دهند .در حالیکه اگر همه
ر
گید ،باز هم اینان ظلم و بیداد بر مردم را فراموش نموده ،فقر
دعوای مالکیت یک گروه اتنییک قرار ر
مظومان وطن را از کران تا کران کشور با تنگ نظری و تعصب عقب مانده با چشم تبعیض و تمایز یم
بینند که این خود ظلم بزرگ با ملت و ملت خوایه میباشد.
فراموش نباید نمود که سیاست ایاالت متحده آمریکا  ،انگلستان  ،حکومت های منطقه مانند ایران
پاکستان ُ ر ن
چت و روسیه در قبال افغانستان و منطقه همان است که باید معامله گر ترین و وابسته
ترین های آلوده با فساد و خدمت به بیگانگان و آنهای که در داخل گروه ها اند و یک لینک با استخبارات
رن
تضمت شده باشد.
دارند ،در هر سیستم و حکومب

ن
اگی» بر بنیاد فاکت های باال میتواند
پس این سوال مطرح میگردد که آیا یک تعریف از « حکومت فر ر
موثر باشد و برای ثبات و اعتماد سازی میل کارا واقع گردد ،یا نه ،بدون شک با این طرح بیگانگان نه ،
پس بدیل آن چه است؟
نظر به یرسایط اجتمایع ،کث ری القویم و موجودیت فعال ترین رنیوی های اجتمایع و سیایس در کشور
منجمله نسل جوانان و زنان میتوان بیشی به
ن
متخصصت» از بخش های
« یک حکومت وحدت میل با محتوای یرسکت وسیع کادر های میل و
ر
مذهب  ،زنان و جوانان صاحبان تحصیل ،تجربه و ابتکار فکر کرد
وسیع قویم ،اجتمایع ،اقتصادی ،
ی
و در ایجاد یک برنامه میل به اهداف میل و منافع میل قدم گذاشت.
ن
گی» با خواست جوامع ب ریوب است .این
اگی تر از یک «حکومت فرا ر
«حکومت های وحدت میل» فر ر
ن
رن
چنت حکومت ها میتوانند با برنامه های وسیع و همگاب مظهر نکات زیر باشند:
 قوام میل تمثیل واقیع اراده میل ثبات سیایس  ،اجتمایع  ،اقتصادی و اعتماد به آینده سازی ، تمام مردم کشور بدون در نظر داشت منطقه ،زنام ،قوم  ،مذهب ،جنسیت و تعلقیت های سیایسو اجتمایع در یک پروسه میل  ،ثبات و اعتماد سازی  -قرار گرفته جامعه در راستای انکشاف متعادل
جامعه واحد،
ن
 حکومت های وحوت میل نه مبتب بر تحمیالت و زیر سایه قرار دادن تاری ــخ و ارزش های معنوی وی
فرهنیک توسط یک گروه بر گروه دیگر  ،بلکه بر بنیاد ن ن
ست پر افتخار میل مشیک ،تاری ــخ و فرهنگ
مشک و دها ارزش های دیگر که بحیث مشیکات میل جای فراتر از تفکر محدودیت های قویم  ،ن
ی
زباب
مذهب را میداشته باشند،
و
ی
ن
 یک حکومت وحدت میل در پروسه تکامل خویش وفاق و روابط هموندی و هموطب میان گروهرن
متضمت احیام
های اتنییک را احیا و قوت میبخشد و این حکومت خود تمثییل از وفاق و وحدت میل و
به تمایم حقوق و ارزش های همه الیه های اجتمایع در ابعاد وسیع آن میتواند باشد .بدون شک در
رن
چنت یک حکومب افراد و چهره های مغرض و سو استفاده گر در رشد این پروسه به یرسمنده های
زمان مبدل میگردند.
ن
گیی ها در یک روند میل و مطابق به خصوصیات جامعه میل افغاب صورت میگرد.
 تصمیم ر اشیاک همه الیه های وسیع اجتمایع اند که بهیین ،با اعتماد ترین و شایسته ترین فیگور های میل،وطنیست را انتخاب و پیشکش یارساک در یک پروسه و حکومت وحدت میل
متخصص و مبتکر و
ی
خواهند نمود.
ن
قانوب ،حاکمیت
این روند حکومت وحدت میل میتواند در یک پروسه قانونمند ،زمینه ساز یک سیستم
قانون  ،در برابر زور  ،استبداد و خشن ساالری گردد تا در نتیجه تفکر عامه و روان اجتمایع خود
اگی
آماده پذیرش خود آگایه میل و نقش خود در یک روند میل قوام یابد و دیگر مخاصمات تنفر بر ر
قویم ،ن
مذهب به مفاهیم فاقد ارزش مبدل گردند.
زباب و
ی
بدون شک این حکومت وحدت میل است که میتواند در یک پروسه اعتماد سازی و حاکمیت قانون،
ی
جنیک و ضد ی
بشی را عادالنه
برریس عدالتمندانه تمایم وقایع جنگ چهل ساله و عوالمل اصیل جنایات
برریس نماید.
باید یک مسآله را به وضاحت بیان نمود که بریس جامعه و الیه های اجتمایع از دید و تفکر اینکه گویا
غی متناسب با روند رشد جواممع ی
بشی منجمله جوامع اسالیم
ما همه را مسلمان میسازیم ،کهنه و ر
است .کشور افغانستان همیشه با اعتقادات اسالیم بوده و هیچ گرویه نتوانسته است تحت نام اسالیم
ن
سازی و فشار های ی
افغاب را در اوضاع
نایس از ایده های عقب مانده آنرا بپذیرند .بنآ باید جامعه

ن
کنوب و با تجارب بیش از چهل سال گذشته از چشم و زاویه دیگر دید .آنچه با بقا و پایا نیست،
تحمیل زور ،فشار ،استبداد تحت پوشش مذهب و قوم و برریس مردم کشور از زاویه تک قویم ،تک
مذهب است خواهد بود.
گرویه  ،تک
ی
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