بصی دهزاد
نوشته از ر

ی
کنون افغانستان و یضورت طرح اندیشه مل
بحران سیایس
رسزمی در عمق بحران ی
ی
نایس از عوامل
یضورت طرح اندیشه مل زمان کسب اهمیت یمنماید که یک
ی
فروپایس سیایس ،اجتمایع و اقتصادی قرار داشته باشد ،اعتماد به ثبات و نظم
خارج و داخل و خطر
ی
ی
خارج نایس از عنرص مداخله در امور یک کشور،
ی
اجتمایع در حد اقل قرار گید و عالوتن فکتورهای
اصل استقالل ،تمامیت ی
ارض و حاکمیت مل را مورد تعرض و آسیب پذیری قرار دهد .این زمان است
که تغی و تحول در اندیشه ،سیاست و موضعگیی بر بنیاد مفاهیم مانند ملت واحد ،منافع مل ،اراده
و استقالل مل یضورتن متبارز یمگردند .من نیمخواهم موضوع را به طوالت بکشانم ویل بهعنوان مثال
ی
فروپایس و بحران عرص شکست
طلب و حق خود ارادیت مل در زمان
تبارز اندیشه مل ،استقالل ی
ی
استعمار در آسیا ،آفریقا و آمریکای التی را یمتوان بهعنوان عرص ایجاد اندیشه مل پذیرفت.
ی
ی
ی
فروپایس دلیل و ی
انگیه است که نویسنده نکات
افغان ما و خط
کنون جامعه آمیخته با بحران
یرسایط
نظر و ایدههای خویش را در محدوده این مقاله با خواننده گرایم یرسیک یمسازد
ی
در روزهای که دامنه وسعت انتشار ویروس کرونا تمام ابعاد زندهگ ما انسانها را از کران تا کران جهان
تحت تأثی قرار داده و محدودیتهای زنده یگ را اجبارن بر ما تحمیل نموده است ،ر
اکییت ما در منازل
ی
سیی یمنماییم ،روی دیگر این زندهگ فرصت به تفکر و اندیشه
خویش روزهای دشوار را ییک ین دیگر ی
به خود ،محیط و ریشه اجتمایع است که از آن به خود آگایه رسیدهایم .بعضن در رؤیاها و آرزوهای
خواستنخواه خویش غرق یمگردیم و به تخیل و پیش ی
بیبها چنگ یمزنیم .ویل من آنچه را که از
ی
ی
گذشتههای زندهگ ام فرا گرفته و احساس مرا همیشه بدان یمکشاند ،تشویش و دلهرگ نسبت به وطن
و مردم ماست که در یک جو آمیخته با بحران اعتماد ،بحران سیایس و اجتمایع و اکنون وسعت بحران
رهیان دلسوز ،با اراده مستقل ،وطنپرست ،مل و واقعن
فقر دست و پا یمزنند .در این جو موجودیت ی
برخاسته از روان و اراده ملت نایاب و هیچ پیدا اند.
ی
ی
ی
چنی فرصت وخیم و قابل تشویش ،عوامل و فکتورهای دیگری نی ضیب عمق بحران را باال یمبرد
در
که منافع مل ،حاکمیت مل استقاللیت ،ثبات و امنیت مل ما را در کوتاه مدت و درازمدت آسیبدیده
و آسیب پذیر یمسازد.

ی
کنون ،برریسها و نتیجه گییها یضورت اندیشه مل بر اساس یضورتهای جدید،
روی واقعیتهای
ی
ی
شعارها و آینده بیب جدید را متبارز یمسازد .بدین معب که نسل هدفمند ،تحول طلب و روشن ضمی
ی
کنون باید آیندهها را پیش ی
ی
بیب و اندیشه جدید را در جروبحثها و تبادل نظرها
مبتب بر فاکت های
داخل سازند .این بدون شک یک مسئولیت تار ی
یخ هم است.
اساس این اندیشه جدید بر کدام نتیجه گییها یمتواند استوار گردد.
ی
گستاج و هر باری از منافع مل خود در کشور ما حرف
آمریکا کشور را در عمق بحران یمکشاند و با
ی
مش ی
میند و برای این منافع که هیچ ی
ی
وعیب بر بنیاد حقوق بیالملل ندارد ،دولتمداران یناراده و در چنگال
خویش را تهدید به این و آن یمکند .عملن در مذاکرات بهاصطالح صلح امتیاز به طالبان یمدهد و نقش
ی
حقوق ی
مشوع و ممثل حاکمیت مل
دولت افغانستان را به حیث یگانه موسسه سیایس و شخصیت
ی
کشور به هیچ یمگید ،ضف نظر از اینکه دولتمداران ما گها اند .این بدین معب است که دستگاه
سیایس ،اقتصادی و استخبار یان ایاالت متحده آمریکا ،بدون کم و کاست همان اهداف سیایس و نظایم
ی
ی
یالیسب طرح و تدوین
امی
خویش را قدم به قدم پیاده یمنماید که بعد از جنگ جهان دوم با تیوریهای ی
شده بودند .روی این نتیجه گیی باید بدین نظر رسید که مبارزه به خاطر احیای حاکمیت و استقالل
ی
مل و انکشاف اقتصادی افغانستان بر بنیاد ایدههای وطن ی
(پاتریوتیم) و روابط با کشورها بر بنیاد
پرسب
ی
منافع ی
مشوع و متقابل و رجحان بر منافع مل کشور باید شکل گیند ،نه اینکه با وابستیک سیایس و
جنبها گردیم.
نظایم خود دست پاهای خویش را ببندیم و وسیله تداوم و تطبیق پالییس توسعهطلبانه ا ی
بیگانه از مطالب باال نیست که امتیاز دیه آمریکا به طالبان و در عقب این توطئه میدان دادن به
استخبارات پاکستان" ،مثلث زشت ،شوم و بد" به حیث عملترین گزینه منافع منطقوی آمریکا را
ی
تضمی نماید .طالبان با تمام جدیت و اراده فقط به احیای دوباره امارت اسالیم تحت اداره و
یمتواند
اراده استخبارات پاکستان یماندیشند .بدون شک و تردید در صورت آمدن طالبان در قدرت ،ولو قسیم،
یک بخش یا دیپارتمنت استخبارات نظایم پاکستان را در کابل باز ی
گشان خواهند نمود .این بدین ی
معب
است که هر سه ضلع این مثلث نه تنها عامل ادامه سلب حاکمیت مل و استقاللیت در کشور ما خواهند
آهنی به خاطر جلوگیی از شکل گیی اندیشه مل ،ی
ی
ترقخوایه ،آزادیخوایه و
بود بلکه ایجاد دیوار
کسب حق خود ارادیت را ممکن یمسازد.
من تشویش و نگر یان خود را با خواننده گرایم یرسیک یمسازم که با عمل شدن رهان پنج هزار زندانی
ی
طالب خطر سازماندیه یک حمله بزرگ طالبان ،بهمانند توطئه جنگ جالل آباد در زمان حاکمیت
ی
اشیاک مستقیم نظامیان و ی
شهید دوکتور نجیب هللا ،که با همکاری و ی
پاکستان به راه افتاده بود،
جیاالن
ی
را محتمل است .آنچه از معلومات بریمآید ،طالبان ی
حب در فکر پالنهای جنیک و فشار بر کابل از مسی
لوگر ،میدان و وردک هستند .از این خطر احتمایل متصور خواهد بود که آمریکا با چال و بهانههای
مختلف دولت و نیوهای مسلح ما را در نیمه راه خواهد گذاشت .پس سه عامل بازدارنده حاکمیت ی
ترق
ی
همی مثلث دستگاه نظایم و سیایس آمریکا – استخبارات پاکستان – تحریک طالبان یمباشند.
مل
ی
عالوتن شک و گمانها در وفا به تعهدات رئیس جمهور غب که قبل از انتخابات بدانها تأکید نموده
بود ،نه تنها بحران اعتماد را در ابعاد وسیع اجتمایع و سیایس و از هم ی
پایس عمویم یمتواند عمیقتر
ی
بیشی قدرت در دستگاه ریاست جمهوری خطر سایهوار یک دیکتاتوری غی محسوس
سازد ،بلکه تمرکز
را یمتواند هوشدار دهد .به بیان دیگر با ارزشهای قانون اسایس متضمن یک جامعه باز ،هم پذیری،
همزیسب بر بنیاد حقوق شهروندی و آزادیهای حقوق اسایس و ی
ی
بشی ،بازی صورت یمگید و جامعه
در یک مسی گنگ و تطبیق پالن زیر پرده قرار داده خواهد شد.

کنون و مغلقیت های نشمار سیایس باید نیوهای ی
ی
ترقخواه و نسل
برریس و نتیجه گیی از یرسایط
ی
جوان ما را به بیداری وادار سازد که از دفاع افراد و فیگور سیایس مقطیع ،به دفاع از ارزشها بخصوص
ارزشهای قانون اسایس رو آورد و تغی جهت داد .دفاع از فیگور سیایس و مقاطع ی
زمان یمتواند انرژی
ی
توانان ما را از مسی ایجاد و شکلگیی اندیشه مل به انحراف یبید و تمرکز به آینده ی
بیب را سد گردد،
و
ی
ی
بخصوص در اوضاع و یرسایط مغلق و پیچیده کنون که دستهای غرض آلود و سیاستهای مخف
دستگاههای استخبار یان دولتهای منطقه و جهان قوین در سیاستهای جاری رول دارند .به بیان دیگر
ی
قربان خواستهای فردی و گرویه یمسازیم با اخذ کریس و وعدههای روی یخ و رس یان خود با
هدف را
ی
عوامل بحران رسیک یمگردیم.
ی
ی
ما نباید از این واقعیت تلخ چشمهای خود را ببندیم که در یرسایط وخیم و عمیقن بحران کنون ،با آنکه
تعداد زیاد حلقات وسیع سیایس فعال خود را در انتخاب میان بد و بدتر قرار دادند و به خاطر دفاع از
ارزشهای قانون اسایس ،وحدت مل ،انکشاف متوازن مناطق افغانستان ،وفاق و حرمت بهحقوق مردم
به این یا آن رأی دادند ،ویل تعداد از افراد و حلقلت سیایس فقط بر مبنای تعلقیت های ی
زبان و ی
سمب
رأی خود را بر صندوقها ریختند و تا کنون از همان زاویه در دفاع افراد اند ،نه در دفاع از ارزشها،
بخصوص که ی
بعض از افراد و حلقایت سیایس چپ برای روپوش گذاری روی همان تمایل به
مشابهتهای مقایسوی دوران حاکمیتهای سیایس قبل متوسل یمگردند .در حایل که ما در موقعیت
و مقطع تار ی
یخ دیگری قرار داریم که دولت و دولت مداران چهار دست و پای در چنگال سیاستهای
ی
اسیاتژیک ی
بیالملل و منطقوی ناتو و اخصن منافع کوتاه و دراز مدت دولت ایاالت متحده آمریکا قرار
ی
دارند .روشن است که سیاستهای موازی و بحران ی
طوالن در هژده سال اخی
نایس از آن مانع بزرگ و
بوده تا ایجاد یک دولت متحد مل و متیک بر اراده مستقل و با دولتمداران با اراده مل ،مستقل وبر بنیاد
منافع مل کشور.
ی
در کشور با ر
ی
مذهب عمیق
بدبیبهای قویم ،زبان و
کیت اقوام کشور که در سالهای اخی تخاصمات و
ی
و خطر ناک ساخته شدهاند ،با کمال تأسف روان ی
حب آن روشنفکران را آلوده ساخته که موضعگییهای
در برابر اقوام دیگر را ی
زمان خیانت بر سازمان سیایس و ملت واحد ی
تلف نموده خویش را علم بردار وفاق
ی
معرق یمکردند ،اکنون موضوع قوم و زبان معیار چنه ی
دعواجلب سیایس شده است و ی
حب در
زن و
مل
ی
سازمانهای سیایس صفبندیها را تحمیل نمودهاند .آنچه از یک دولت با اراده مل توقع برده یمشود
کی مخصمات های قویم و ی
ی
قانون محر ی
زبان را مجازات نماید ،ویل روز تا روز این
تا با قاطعیت و برخورد
ی
رسنیس شدیدتر و زنندهتر یمشوند.
میدان گندیده فراختر و تعرضات در وسایل
اندیشه مل بیان این اصل زرین این است که باید فرد مظلوم و خدمت به انسان مظلوم جامعه مطرح
بحث و هدف بزرگ باشد .این را بهحق یمتوان گفت که قوم بزرگ جامعه آسیبدیده کشور ما آن قوم
را نامید که ر
اکییت واقیع را در میان تمام اقوام ساکن کشور تشکیل یمدهند که ما باید بر حکم وجدان
ی
ی
ی
انسان ،مسئولیت اخالق و اجتمایع و تعهد خدمت به انسان جامعه ،بدون تفاوت و استثنا به آنها
عی ی
بیاندیشیم .آن فقی ،مظلوم و آسیبدیده پشتون ،تاجیک ،هزاره و همه دیگر اقوام در ی
میان فقر
ی
کنون اعم از دولت ،جنگ داخل ،تسلط مافیا و زورداران مسلح جهادی ،بحران
قرار دارند و سیستم
عمیق اجتمایع و دهها عوامل دیگر همه اقوام کشور را یکسان صدمه زده و ستم ،مظلومیت ،محرومیت
و فقر را بر آنها تحمیل نموده است.
ی
ی
ی
پس تغی و گذار از ایدههای آلوده ،زهرآگی و نایس از فقر و عقب مانده گ فرهنگ و کلتور به دید جدید
ی
افغان یک اصل یضوری ی
تلف یمگردد .اکنون باید با ایدههای مانند " ما اصیل
و متمرکز به انسان جامعه
و بویم و دیگران ناقل " نکته پایان بگذاریم و به آینده گان میاث یک فرهنگ و کلتور بلند را عرضه کنیم،
ی
اخالق و مل است که قبل از اینکه به
نه افکار پوسیده ،گندیده و بویناک را .برای من این یک اصل

عی حق و ی
قومیت و زبان خود بیاندیشم ،ی
احیام را به اقوام دیگر قایلم و هر فرد آنان را صاحب متساوی
ی
رسزمی میدانم و در این ایده و اندیشه خود را قابل بحث و تبادل نظر و مبادله هم نیمدانم
الحقوق این
ما در دو خط سیایس موازی در سیاست جاری افغانستان ،در یک خط سیایس بهاصطالح رقیب،
ی
ی
غرنشان قرار دارند و در خط
بیشیین تکنوکرات های وابسته و رسمایه گذاری شده آمریکا و رسکای ی
دیگر همان حلقات جهادی – تنظییم قرار دارند که سالهای سال در کشتار و خر یان کشور دست طوال
داشتهاند و از جانب دیگر تحت پروژه ی
مشیک آمریکا و یرسکا و استخبارات پاکستان جنگ بر ضد ملت و
مردم خود را پیش بردهاند.
اندیشه مل را باید از اهداف بزرگ آغاز به اهداف کوچک و فریع ریشه بندی نمود و بدان معتقد شد.
یی
نباید خواست معتقد بودن و ی
داشی آن را
تعی یرسایط را برای دیگران مطرح نمود و از دیگران توقع
ی
ی
داشی اندیشه مل را با عمل و کردار خود
نمود ،بل باید از خود و خود آگایه مل آغاز نمود و اراده و
ثابت نمود تا قبل از آنکه دیگران را بهنقد و رسزنش گییم "،دیگران" باید همان چهره و شخصیت را در
ما دریابند که به حرف و اندیشه مل ما اعتماد و اعتبار نمایند.
بهعنوان جمعبندی و اختتام موضوع بحث نویسنده بدین عقیده است که اندیشه میل بیان اهداف

رن
رسزمی واحد ،استقالل ،آزادی و خود ارادیت
عمویماند که در آن منافع ملت واحد،
رن
تبلور یابند و باشنده گان آن که متعلق به ر ن
رسزمی اند ،به حیث صاحبان اصیل و
همی
رسزمی ی
ی
رن
پرست و خدمت برای
تلق گردند .اندیشه میل معیار وطن
متساوی الحقوق
ملت مردمان ساکن آن است .اندیشه میل بیان دولت و سیستم سیایس است که بر
رن
رهیان میل اندیش،
اراده واقیع ساکنان یک ملت و
رسزمی بنیاد گذاشته شده و توسط ر
با اراده ،مستقل و برخاسته از ملت و مردم باشد!

