
            افغانستان و دموکراسی      

          (بخش ھایی از کتاب انتشار نیافتۀ افغانستان و دموکراسی)

                

ایانی از  الدرونسخن ـپ اسپانیایی پدرو ـک نۀشاعر  لف در زمـی ھای مخـت یــزه  حال انـگ وصف اـل واند  ، میـت

بھــره گیری از پارۀ آزادی ھا باشــد. کالدورن سروده است کھ: 

کھ مایــل صــن گــریــاز زیبات"  برگ  بور،ـازبوســ نــۀد  یرد و زـن می ـگ لک  زھر مـھ مار  است،  تان 

 ".انگبین نوش

تفاوت روی آورد باورمندان دموکراسی بھ سوی آن، با رویکرد قدرت طلبان و دارنده گان اندیشھ ھای

صد گل  سوی  بھ  ومار  عۀ زنبورـعسل  فاوت مراـج درست ـت راسی،  خالف دموـک آشکارا ـم ویا  استبداد زا 

برگ است. (از متن کتاب)
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           "این دموکراسی"، نتیجۀ یک انتقام

سپتمبر  یازدۀ  طرف ـحـکومت آن ـکـشور را در2001رویداد   در امرـیـکا، ـتـصمیم انـتـقام ـطـلبی از 

قرار داد.  قاطعیت ودستورکار  با  دیده و  تدارک  مدتھا  کا  فان امرـی تن از مخاـل زیرا چـند 

موفقیت بھ چند ھدف مورد نظر حملھ نمودند. امریکایی ھا گفتند سرنخ در دست اسامھ

بن الدن است.  

بار درخت خوـن سالھا  برد،  می  سر  بھ  کھ  جایی  یا  ستان،  اسامھ درافغاـن دستان  کار و   اـف

ھا ست  سیاری از ترورـی برای ـب کھ  ستانی  بود. افغاـن کرده  یاری  شانده وآـب سم را ـن ترورـی

سوزی و روان تن  مام  با ـت شد و  امن  نا  اصلی اش  گان  اشنده  برای ـب بود،  امن  منطـقۀ 

آزاری. جایی کھ نام النۀ تروریست ھا را نیزگرفتھ بود.

رویداد یازدۀ سپتمبر یا آن عمل تروریستی، با تمام جوانب نکوھش انگیزش، بینی قصر

نده نرو گرداـن بود. ازـی ریده  "سیا" و "ف. ب. آی" را ـب سر،  بوش ـپ ھور  یس جـم سفید، رـئ

گان چرخ امور، در پی طلب جبران! وانتقام بر آمدند. چنان حکومت ونھادھای ـمعروف

ومشھوری مانند "سی.آی. ای"و "ف.بی.آی" کھ نتوانستھ بودند، جلو کارکرد رویداد را

بن کھ  واستند  بان" ـخ اسالمی طاـل "امارت  تھ واز  شانھ گرـف بن الدن را ـن اسامھ  رند،  بگـی
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آسان نبود. الدن راتوقیف وبھ دست امرـیکایی ھا ـبسپارد. اما پذیرفتن چنان درخواست 

ھای داشتن جـھادی  پولی و  با امکـانات  رھبری او  حت  اعدۀ ـت شبکۀ الـق بن الدن،  زیرا 

بسیار از اعراب در تارو پود طالبان نفوذ یافتھ بودند و بسا از روابط طالبان را با شبکھ

ھای مافیایی منطقھ وپاکستان تأمین می نمودند. افزون بر آن در ترکیب نفوذ بر طالبان

وشبکھ ھای رھبری آن، نفوذ پاکستان وسازمان امنیت آنکشور( "آی. اس .آی" ) چنان

بن کھ  یاورد  شار ـب بان ـف بر طاـل می تواـنست  یز ـن ستان ـن کھ ـحکومت پاـک بود  خورده  گره 

الدن را تحویل امریکا کند.

 بھره گیری ھای پاکستان در مبارزه با ھند واعمال نفوذ بر القاعده وطالبان، بافت منافع

را چنان بار آورده بود کھ بحران زا و بن بست آفرین بود. خـُلق تنگی وکم حوصلھ گی

ند. سراغ کـن گری را  کھ راه دـی ذاشت  بان نـگ ستان وطاـل برای پاـک جالی  یز ـم سفید ـن ـقصر 

مورد نـیاز و ھای  بھ مـلل متـحد، دادن رھنـمود  با گـوشزد  سرانجام امریـکا  کھ  دیدیم 

شکر کـشید ستان ـل بھ افغاـن حدین،  ازسایر مـت رخی  ناتو و ـب دریافت ھمـیاری وھمـکاری 

وصفحۀ جدیدی در تبارز رویدادھا  وسمت سو یافتن اوضاع افغانستان گشایش یافت. 

بان دوستدار طاـل ھای  یت  ھا و جمـع ستان، آی.اس. آی، تنظـیم  دولتی پاـک ھای  ھاد  مام ـن ـت

ـقب ـنھ، ـع اندوھبار وپرکـی با دل  خارجھ،  ـاستمداران وزارت  ـیان وسـی ـاعده، نظاـم والـق

نشستند، اما برای بن الدن و رھبران طالبان از ھیچ نوع کمکی دریغ نورزیدند. چنانچھ

پسانتر اشکارشد، این سیاست پاکستان، در واقع پیش گرفتن، سیاست، یک گام از روی

ناگزیری بھ عقب، ولی دو گام بھ پیش بود.

نصیرمھرین

افغانستان و دموکراسی       
                                      قسمت دوم
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           "این دموکراسی"، نتیجۀ یک انتقام

     

اما امریکا سررشتھ دار امور باید برای افغانستان، دولت و ارکان ھای مرتبط آنرا آماده

بان تـقسیم شده ھۀ مـتحد" وطاـل مدتھا بود افغاـنستان بھ ـحکومت ھای "جـب می ـنمود. زیرا 

جاد ستلزم اـی کایی ـم راندازی امرـی شور، آن ـب رکز ـک بان در ـم وجود ـحضور طاـل وبا  بود. 

مد حال مالمـح شامل  ھا  نھ تـن کھ  راندازی،  نان ـب لوی ـچ کھ در پـھ بود  این  بود.  یز  دولت ـن

عمر آخوندزاده می شد، بلکھ امیر جمعیت اسالمی افغانستان برھان الدین ربانی را کھ

ھا ادعا  قاب و  نان اـل شد، از ـچ می  یاد  ستان  اسالمی افغاـن ھور ـحکومت  نوز رـئیس جـم ـھ

اسی و امداران سـی اسالمی و ـن با جمعـیت  کا  تار امرـی گی رـف ویژه  اما  مود.  صرف ـن مـن

نظامی اش چنان بود کھ برای رفع خال و تا زمان دست چین نمودن و آماده شدن وبھره

شان فوذ  بھ تـدریج از ـن ولی  ظر آورده  ھا را مـقداری در ـن مـندی از کـادرھای جـدید، آـن

جالب ھای  کھ تاکـتیک  روندی  رند.  ھا در ـنظر بگـی بھ ـعنوان ذـخیره  استھ و بـخشی را  ـک

برای استفاده وبھره گیری اما با ھدف نھایی فروپاشی جمعیت یا نھادی کھ زمینھ ھای

فروپاشی و شاریده گی را ھمواره با خود داشت، مطالبھ نمود. ازینرو بسا از افراد این

           "این دموکراسی"، نتیجۀ یک انتقام
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با کا،  صمیم امرـی آگاھی از ـت پس از  ودند،  دیده ـب لف را  ھای مخـت سالھا جـنگ  کھ  ھاد  ـن

سرنگونی طالبان دلخوشی نموده، آمادۀ خدمت روز شدند. ھنگامی کھ سیل دالر بھ سوی

کھ در سویی کـشانید  بھ  مادی  گی  این دلبـستھ  گی را،  شد، چـشم بـستھ  سرازیر  آنـھا 

چارچوب دریافت مفاسد شناسی افغانستان، جای دلچسپی را دارا میباشد.

اما در سوی دیگر، طالبان- پاکستان، نگریستھ اند کھ در درون و بیرون جامعھ، با بھره

مندی از داشتن پایۀ قومی، برخی از"البی" ھای آنھا، بھ رغم آنکھ ریش نگذاشتھ ونماز

بان در برای طاـل خدمتی  گونھ  بان، ازھیـچ راندن طاـل اراضی از  با دل ـن اما  اند،  وانده  نـخ

پرتو "این دموکراسی"دریغ نکرده اند. 

گروه ھایی کھ بھ ایران گرا شھرت یافتھ بودند، افزون بر انتباھی کھ ازمواجھ شدن با

آوردند، دست  بھ  می  گام جنگـھای داخـلی- تنظـی ایران ھـن اسالمی  ھوری  ھری جـم بی ـم

زمینھ را برای مشارکت در قدرت مناسب یافتند و در کنار گروه وھابی گرای ع.ر.ر.

سیاف و دیگران نشستند. 

ذھن قدرت، در  بان از آن  امارت طاـل کردن  پس از دور  سازی  دولت  نان  گام ـچ اگر ھـن

بسا از مردم، بازگشت محمد ظاھرشاه مخلوع در نظر می آمد، و او نیز با داشتن جمعی

سپرده سیرت  ستار  بھ  مؤقت را  فۀ ـحکومت  تا وظـی داشتند، ـح شھرت  گروه روم  بھ  کھ 

قب شیدن ـل با بـخ شین را  شاه پـی ماھرانھ  لزاد،  می خلـی اصلی از طـریق زـل دسان  بود، مھـن

بابای ملت بھ اسارت گرفتھ و جناب حامد کرزی یا فردی را پیش آوردند کھ اگر تعدادی

انگشت حیرت در دھان نھادند، ولی برای جمعی رموز فھم و آگاه از کارکرد نیرومند

سازمان ھای امنیتی و آگاه از پیشینھ وسایرابعاد عالیق کرزی، تعجبی دست نداد.

فدرال ھوری  بن جـم ستان، در  سوی افغاـن بھ  کرزی  امد  ناب ـح رستادن ـج با انـتصاب وـف  

آلمان، با تأئید آن انتصاب، درغیاب بھ حیث رئیس دولت مؤقت انتخاب شد. بر بنیاد این

صاب اند، انـت بوده  قدرت  دارندۀ  دید  لزوم  گذار  صحھ  ھا  "لویھ جـرگھ"  کھ  رداشت  ـب

و"انتخاب" او نیز در جرگھ ھا با بلند نمودن دستھا بھ عنوان وظیفھ تأئید شد.

چنین تھدابی گذاشتھ شد و منزلگھ یی فراھم آمد کھ  می خواھیم چھره وکارکردھایش را

بیشتر ببینیم.
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جویی قام  ستان انـت بھ افغاـن یرو  رستادن ـن با ـتصمیم ـف کا  حدۀ امرـی ایاالت مـت فتیم  آغاز ـگ در 

کرد. 

با آن تھاجم و سرنگونی، رئیس جمھور وقت بوش، سعی نمود ضربات روحی وسیاسی

سازی نھ  با قرـی نام  جبران شکـست در ـجنگ ویـت تا از  اید. ـح جبران نـم سپتمبر را  یازدۀ 

ابلھانھ سخن گفت.

مان ھم پـی کا و ـکشورھای  طرف امرـی سم، از  با ترورـی بارزه  حوزۀ ـم کھ در  استیم  مـطلع 

دھی اما در افغاـنـستان، ـمـوقع  شد.  دست گرـفـتھ  شدید امـنـیتی روی  تدابیر  ودوست، 

دھد. گواھی مـی بھ آن  یز  زمان ـن کھ گـذشت  است  سم، واقعـیتی  رشد ترورـی بھ  دگـرباره 

متأسفانھ افغانستان ھمچنان النۀ تروریست ھا بماند کھ بزرگترین عامل تداوم بدبختی را

در جبین دارد. 

ازینرو تأمل بر"این دموکراسی"، الزام بازنمودن ویژه گی تروریست پروری آن را کھ

نتیجۀ آن انتقام بود، باید بر دوش میکشید.  نتیجھ یی را کھ نگریستھ ایم، از کارکردھای

چنان اھداف بیرونی و ھمیاری عناصر بومی زیر نام "دیموکراسی" سخن دارد.

با "این دموکراسی"، استعمارتوانستھ است، دست باالترخویش را تضمین کند. حضوراش

را تحمیل و دست پرورده گان را روی صحنھ بیاورد. طالبان را از دست القاعده بیرون

گروه تروریـستی و این  گی  شرارت پیـشھ  شود.  راضی  بھ انتـقام موفـقانھ اش  آورده و 

آزارجان ومال مردم افغانستان را نظاره کند. زیرا آنھا و دست پرورده گان نماز نا خوان

شان کھ بھ طالبان نکتایی دار مشھور شده اند، در کنار زرگرفتھ گان زورمند شده و مافیا

خوی نیز چنین خواستھ اند. 
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افغانستان و دموکراسی               

قسمت سوم                     
                      
طرح مسئلھ                       

 

سالھا پیش، نبشتۀ کوتاھی، زیرعنوان "این دموکراسی ره بھ کجا می برد"، از طرف من انتشار

کارکرد و بارۀ  من در  خاطر  حاکی از دغـدغۀ  اسخجو،  رسش آمـیز وـپ این عـنوان ـپ نش  یافت. گزـی

دورنمای ساختارھایی بود کھ درنشست بن سرھم بندی شد و قانون اساسی متعاقب آن دارندۀ ارکان

حاکی از دموکراسی نیز بود. نمی توانم بگویم در آن نبشتھ، برایند تأمل بر موضوع، پاسخ جامع بود

برای پرسش باال. اما آگاھی نسبی از تاریخ دموکراسی و سیری کھ برخی کشورھای جھان بھ سوی

قش با ـن اوضاع و عـوامل داخـلی ھـمراه  ظر آوردن  اند، ھمچـنان در ـن موده  یش آن پـی ویا ـب کم  تحـقق 

بیگانگان در افغانستان، سمت وسو یافتن و تحقق "این دموکراسی" را در مسیر  بھروزی خواھی بھ

چالش  می کشید.

شود، از ھـمان قی  تار پژوھـشگرانھ تـل با رـف ناقض  شداوری و در ـت کھ پـی رغم آن  بھ  بر آن،  افزون 

آغازاین ارزیابی تردید نداشت کھ قدرت گرفتھ گان وابستھ بھ امکانات و لزومدیدھای ایاالت متحدۀ

نھ در کھ  بود  این  لش  ند. دلـی می کـن سؤ  استفادۀ  راسی،  ھای دموـک مؤلفھ  رخی  قولھ و ـب کا، از ـم امرـی
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گذشتھ، در گفتار و در کردار، جلوۀ از تمایل و رعایت دموکراسی را تبارز نداده بودند و نھ پس از

سرھمبندی شدن در نشست بن، نشانۀ از آشنایی و رعایت آنرا بازتاب میدادند.

با باز نمودن بیشتر مطالب باال، دغدغۀ خاطر این نیز بود کھ ظرفیت ھای درونی و یا عوامل با

حاب یز- انـت توطئھ آـم دسی  کومت (مھـن جاد ـح با اـی راسی)  دشمن دموـک روھای  شور، (نـی داخل ـک فوذ  ـن

وفرستادن حامد کرزی)، اسباب قناعتی را فراھم نمی آوردند کھ ادعای نھادن تھداب دموکراسی را

پذیرا شویم.

نا ھا  نھ تـن ھاد ھای  کھ افراد و ـن ادعا را پذیرفت  این  توان  سخن ـپرسش آـمیز دـیگر، ـچگونھ مـی با   

با دموـکراسی و ـبرخی ضدیت  نده از  یاتی آـگ دارندۀ ـمشق وتـمرین و ـح تا  کھ ـح با دموـکراسی، بـل آشنا 

وابستھ بھ نھاد ھای امنیتی سایر کشورھا، جامعھ را در راستای دسترسی بھ دموکراسی سمت وسو

شورھا، سایر ـک یا جاسـوسی  یتی  ھای امـن شدۀنھاد  جذب  پرورده و  دست  افراد  کھ  حالی  ند. در  بدـھ

ند. مامور، دست ـعمل کـن باال  یات آن  اشند و ـمطابق تمـن ارباب خویش ـب کھ خدمتکار  اند  بوده  ناگزیر 

معذور.

اریخ و بھ ـت گاه  جامعھ، ـن وضع  یت  بر کـل شتر  توجھ بـی اباوری و  نان ـن رامون ـچ شھ پـی سترش اندـی ـگ

فرھنگ و ویژه گی ھای قبیلھ یی وقومی افغانستان، پیامدھای تبھکارانۀ جنگ چندین سالھ؛ در واقع

بھ دامنۀ پرسش ھا ونگرانی ھایم می افزود.

ھای نھ  کھ ـعوامل وزمـی شترمیتوان ـگفت  ید بـی با تاـک آوریم،  باال را در ـنظر  وامل  این ـع مۀ  اگر ـھ  

منفی- نامطلوب داخلی و نفس این "دموکراسی" تحقق ادعایی آنرا بھ چالش می کشید.

پرسش موازی با آن، ھمانگونھ کھ پیشتر اشاره شد، لزومدید ھای عاملی را برای پاسخ یابی ھا

کھ در وسو داد  سمت  ھانی را  انات ـج تا امـک انات، ـح ستان، امـک خارج افغاـن کھ از  می آورد  ظر  در ـن

افغانستان دولت ساختھ شود، نظامی را مھندسی نمود، بربنیاد برخی ازمولفھ ھای دموکراسی. مانند:

انتخابات ریاست جمھوری، انتخابات پارلمانی، آزادی فعالیت ھای سیاسی- حزبی، آزادی بیان  و . .

. در واقع رسم ونشان کشید کھ چنین وچنان شود. برای اجرای آن شخص نخست را نیزتعیین و بھ

افغانستان فرستاد. 
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با باز نمودن بیشتر مطالب باال، دغدغۀ خاطر این نیز بود کھ ظرفیت ھای درونی و یا عوامل با

حاب یز- انـت توطئھ آـم دسی  کومت (مھـن جاد ـح با اـی راسی)  دشمن دموـک روھای  شور، (نـی داخل ـک فوذ  ـن

وفرستادن حامد کرزی)، اسباب قناعتی را فراھم نمی آوردند کھ ادعای نھادن تھداب دموکراسی را

پذیرا شویم.

نا ھا  نھ تـن ھاد ھای  کھ افراد و ـن ادعا را پذیرفت  این  توان  سخن ـپرسش آـمیز دـیگر، ـچگونھ مـی با   

با دموـکراسی و ـبرخی ضدیت  نده از  یاتی آـگ دارندۀ ـمشق وتـمرین و ـح تا  کھ ـح با دموـکراسی، بـل آشنا 

وابستھ بھ نھاد ھای امنیتی سایر کشورھا، جامعھ را در راستای دسترسی بھ دموکراسی سمت وسو

شورھا، سایر ـک یا جاسـوسی  یتی  ھای امـن شدۀنھاد  جذب  پرورده و  دست  افراد  کھ  حالی  ند. در  بدـھ

ند. مامور، دست ـعمل کـن باال  یات آن  اشند و ـمطابق تمـن ارباب خویش ـب کھ خدمتکار  اند  بوده  ناگزیر 

معذور.

اریخ و بھ ـت گاه  جامعھ، ـن وضع  یت  بر کـل شتر  توجھ بـی اباوری و  نان ـن رامون ـچ شھ پـی سترش اندـی ـگ

فرھنگ و ویژه گی ھای قبیلھ یی وقومی افغانستان، پیامدھای تبھکارانۀ جنگ چندین سالھ؛ در واقع

بھ دامنۀ پرسش ھا ونگرانی ھایم می افزود.

ھای نھ  کھ ـعوامل وزمـی شترمیتوان ـگفت  ید بـی با تاـک آوریم،  باال را در ـنظر  وامل  این ـع مۀ  اگر ـھ  

منفی- نامطلوب داخلی و نفس این "دموکراسی" تحقق ادعایی آنرا بھ چالش می کشید.

پرسش موازی با آن، ھمانگونھ کھ پیشتر اشاره شد، لزومدید ھای عاملی را برای پاسخ یابی ھا

کھ در وسو داد  سمت  ھانی را  انات ـج تا امـک انات، ـح ستان، امـک خارج افغاـن کھ از  می آورد  ظر  در ـن
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. در واقع رسم ونشان کشید کھ چنین وچنان شود. برای اجرای آن شخص نخست را نیزتعیین و بھ

افغانستان فرستاد. 
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عامل خارجی
این عامل وکارکرد آن نیز از بسا جھات و بھ ویژه در پیوند با ظرفیت ھای درونی جامعھ برای

ایاالت مـتـحدۀ امرـیـکا و زیرا  بود.  شکاکیت و ـنـاباوری  ھای بـیـشتر،  دموـکـراسی، ـمـوجد ـپـرسش 

تار دوگانھ را با دموـکراسی، ـحقوق ـبشر و ـبسا از رویداد ھای ـجھانی رـف دولـتھای اروپایی در پـیوند 

نشان داده اند. در بسا از کشورھا نبود دموکراسی، عدم رعایت حقوق بشر و بیداد رفتارھای مردم

ـین، اوضاع ـکـنونی در امرـیـکای الـت اگر ازـگـذشتھ و  ـبوده ونـیـست.  خاطر آـنـھا ـن آزارانھ دـغـدغۀ 

سعودی ستان  ونۀ عرـب حاال نـم ین  داریم، ھـم شماری را  بی  ھای  مونھ  آسیایی ـن قایی و  ـکشورھای افرـی

صادی نافع اقـت اروپایی، ـم ھای  کا و حکومـت برای امرـی کھ  اشد  واضح آن ـب یان  ابد و ـب یم بـی واند تعـم میـت

سانی قوق اـن رین ـح تدایی ـت کھ از اـب ردمی  حال ـم بھ  سوزی  نھ دـل است،  یت  دارندۀ اھـم واستراتیژیک 

محروم استند.

با تمام این برداشت ھا و مواضع، ھنگام بررسی این موضوع  یا نتایج تصامیم و اقدامات ظاھر

شده در سایر کشورھای جھان و افغانستان، سعی نمودم، بسا این نا باوری ھا، اعتراض ھا، مخالفت

"این دموـکـراسی" مـحـفوظ کارکرد  برای دـنـبال ـنـمودن ـمـوضوع و  خود را  ھای  شکاکیت  ھا و 
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ماھیت دریافت  ظور  بھ مـن شین را  ھای پـی ھا و داوری  ارزیابی  کھ  مودم  آغاز ـن جا  نگـھدارم. از ایـن

چنین نمونھ از دولت سازی و دموکراسی  کناربگذارم. زیرا در پرتو آن ناباوری و در دست داشتن

أمل روی شد، برخـاستھ از ـت استنتاج مـی چھ  سایر کـشورھا، آـن با  وند  ھا و پـی ایج تجـربھ  مدارک از نـت

رابر شین در ـب ھای پـی باوری  نا  شکاکیت و  بود از  می  تأثر  کھ ـم بود، بـل می  ستان ـن ھای افغاـن رویداد 

آنچھ امریکا در جھان انجام داده است.

 با آنکھ شگوفۀ نھال را می شد، از ھمان سال نخست ھم شناخت، ولی سخن بیھقی مصداق می

یافت کھ:

 "چون شگوفۀ نھال را سخت تمام و روشن و آبدار ببینند، توان دانست کھ میوه برچھ جملھ می

آید."

پس بر بنیاد نتایج و تبارز کارکردھای چندین سالۀ آن، دقیق تر میشد ابراز نظر نمود.  در واقع

پرسش پیشینھ را وضاحت یافتن چھرۀ آن برای پاسخ دھی آسانتر نمود. برای ژرفتر نگاه نمودن بر

پاسخ جویی از این پرسشھا آغاز نمودم کھ:آن و 

 این "دموکراسی"، با ویژه گیھای آن در افغانستان، چگونھ بوده است؟-

در راستای طرح نیازچنین پاسخ یابی بود کھ پرسشھای دیگری نیز فراز آمدند، مانند:

آیا سامانھ ھا وعوامل کارساز برای پذیرش تأثیرمثبت دموکراسی صادراتی، حضور دارند؟-

میزان نفوذ و نقش نیروھای مخالف دموکراسی و نیروھای آشکارشده  و یا جماعت کثیر و-

خفتۀ جامعھ کھ در تداوم کشاکش ھای اجتماعی ویرانگرانھ بیدار میشوند و جانب نیروھای

ضد دموکراسی را می گیرند، در چھ سطحی از موجودیت و کارکرد است.

گذشت زمان و دنبال نمودن رویداد ھا، با وضاحت نشان داد کھ "میوه برچھ جملھ می آید"، راھی را

گی ویژه  شناخت  ھا و  برای ـبررسی  کھ  ھاد  ھایی را ـبرجای ـن قدم  مود، ـنقش  این "دموـکراسی" پـی کھ 

چھرۀ آن کمک کننده بود.  

 سمت و سو یافتن اوضاع و نتایج آن در بُعد زمان، زمینھ ھای ارائۀ پرسش را فراھم نمود. از روی

ھمین مدارک است کھ اکنون ھمھ دیده ایم و میدانیم کھ این "دموکراسی" ره بھ کجا برده است.

مردم برای  بار  اوضاع زیاـن سو دادن  سمت و  کھ در  آنانی  یا  گان  رسیده  بھ زر و زور  اندک  شاید   

افغانستان، بارتقصیر برگردن دارند، نپذیرند کھ ماھیت این نظام وھمیاری ھای ایشان چھ فجایع و

مردم آزاری ھا را بار آورد. اما مھم این است کھ واقعیت تلخ و پدید آمده بھ درستی ترسیم شوند. این

لم و با ـق ندی  وجدان و وفاـم لخ،  ھای ـت یت  رسیم واقـع تن و ـت ظر گرـف کھ در ـن یدانیم  یز ـم وضوع را ـن ـم

باورمندی خلل ناپذیر و بی ھراس بھ آن را مطالبھ می نماید. زیرا نتیجۀ الزم زمانی بھ دست می آید
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 پای تعھد با قلم و وارستھ گی درمیان باشد و نویسنده، قلم و اندیشۀ نقد آمیزخویش را گرامی بدارد،

از پرزه شدن در ماشین چنان نظام امتناع ورزد، ھم بھ بررسی باید بپردازد و ھم رعایت آزمون ھا

وتجاربی را بنماید کھ در دل افغانستان کمتر از دو دھۀ پسین نیز جای گرفتھ است.  

حدود  که  می18اکــنون  سخن  این دموکــراسی  است، نتــایج  شده  سپری  سال از آن هنــگام   " "
ابراز نــظر نــمائیم. ما که بربنــیاد آنــها  میــتوانیم مــستند  برای  با تــمام کــمک رسانی اش  گویــند. 

ادامه دارد

*                                                      
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:بخشی از ره آوردهای آن را از نظر میگذرانیم

سالها،- پس از  جامعه،  وسیعی از  های  ادعــاها و نــمایی ازظواهــرجذاب آن، در بــخش 

کرد. تهــیۀ وخونریزی بــاشد، ایــجاد  عاری از جــنگ  که  بی را  گی  زنده  یک  آغاز  روحــیۀ 

قانون اساسی، آزادی های سیاسی و بهره مندی از حق آزادی بیان، نشر روزنامه ها

و جراید، مدتی گم شدن چهرۀ جنگ و دهشت افگنی ها، نبود شکنجه و اعدام در . . .

دلهای بخش های وسیعی از مردم بذر آرزومندی را نشاند. تأسیس مکتب ها ودانشگاه

عاری از جــنگ، نــبود آموزی در فــضای  دانش  سوی  به  جوان  هزاران طــفل و  ها، رفــنت 

بود. عوام  مردم  ویژه  به  ـــبانی، ـمـــوید ـخـــوشنودی  بـگـــیر و بـبـــندهای پـیـــشینه و دورۀ طاـل

یا ـعـــقب های ـتـــلخ  با پـیـــشینه  داشته، در ـبـــرخورد  سوی آـیـــنده  به  مردم روی  بـیـــشترین 

گوش میــدهد. شور و صداهای آنــها  به  قانون  عدالت و  داشتند که  نشــستند و یا گــمان 

شعفی درمیان مهاجرین ایجاد شد و تعدادی آرزوی برگشت را پس از سالیان متمادی

آزمودند.
 سرازیرشدن سیل پول و تبلیغات موازی با ایجاد این ذهنیت که افغانستان به زودی پله

های ترقی و تحول را می پیماید، عالقه مندی پولدار شدن را بیشتر نمود.
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مطلبی را بیاوریم که در پشت سر خوشنودی ملیونها انسانی که فردای گریخنت طالبان،

ریش ها را تراشیدند، یک جهان آروزمندی به جوانه نشسته بود.
:اما به تدریج از کوزه همان تراوید که در او بود. تبارز رویداد ها حکایت غمین یافتند

، حضور قوای بیگانه با خصلت استعماری را با تمام جوانب مداخله،- دموکراسی "این  "
آخر و ـتـــصمیم ـنـــهایی در حـیـــطۀ سخن  تداوم بـخـــشید. از هـمـــین رو  سلطه و ـنـــفوذ آن  

صالحیت آنها و به ویژه ایاالت متحدۀ امریکا است.
مشتی معامله گر، تشنۀ زر و زور، خود فروش، دزد ساالر، زراندوز، بلی گوی، پیشگام-

سمت و سو دادن افغانستان شدند.
بی پــایان، از رابــطه مــیان آنــها و کارکــردهای هــرکدام،- ها و زد و بــندهای  جــناح بــندی 

شیوه و رفتار مافیایی را با ساختار مورد نیازش شکل داد. 
:چند ویژه گی شبکه های مافیایی وطنی ما عبارت اند از-
شبکه یی از دست نشانده گان دارندۀ قدرت دولتی.-
پرورش یافته در دل اقتصاد بازار دزدی آزاد.-
دارندۀ قدرت غیر قانونی استفاده از پول.-
ثروت اندوز و آلوده به مفاسد.-
بیرحم و دارندۀ شبکۀ انتحاری و انفجاری.-
در دست داشنت مقامات مهم امنیتی و نظامی.-
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بخش نخست ره آورد های این دموکراسی را در شمارۀ پیشن دیدم، دراینجا ادامۀ آنرا

:از نظر میگذرانیم

استفاده ھای سؤ جنسی در این دموکراسی کم مانندآلوده به فحشأ و استفاده های جنسی.-

است.

رئیس امنیت اشرف غنی، جنرال حبیب الرحمان احمدزی، گواھی داد کھ در داخل ارگ فحشا-

حضور داشتھ و کارمندان حلقۀ مافیایی از زنان سؤ استفاده می کنند.

 کودک بازتاب تکاندھنده یافت.500استفاده جنسی در لوگر از -

بارھا زنان از تمایالت جنسی و شوم زورمندان شکایت کرده اند.-

ترس زنان و دختران شامل کار ودرس، روبھ فزونی نھاد.-

سرخمی در برابر سازمان های جاسوسی بیگانه.-
استفاده از دین و مذهب و مسجد.-
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آلوده با انواع تبعیض های جهل آلود.-
مهاجر ساز.-
رئیس ها از خارج صورت میگیرد.- "حل اختالف شبکه ها و جابجایی  "
دشمنی با فرهنگیان و منتقدان تسلیم ناشده.-
خریدن دلقک های فرهنگی سیاسی و استخدام آنها برای رنگ وروغن دادن سران –-

شبکۀ مافیا.
  اندوه های تراکم نمودۀ مردم غمخواری  نیافت. نیازهای مردمی که سالها طعم تلخ-

رنج  و ستم های گوناگون را چشیده اند، محلی از اعراب نیافت.
گرایش ها و تمایالت موجود و دیرینۀ قومی، زبانی، مذهبی در جامعه، به یکی از ابزار-

مهم تبدیل شد و به شکل بی سابقه اش در معرض استفاده قرار گرفت. افراد و گروه

هایی که بیشتر این تمایالت را با رفتار تبعیض آمیز و برتری جویانه دامن زدند، آزادی

دموکراسی خویش یافتند که پیهم در قدرت بمانند و قوم "و دست دراز را در بستر این  "
ساالری برتری جویانه را در پیش گیرند و نه استعداد ساالری را.

رفتارهای توطئه آمیز، دروغگویی به مردم، تقلب در انتخابات، پنهان نمودن واقعیت ها-

کار همیشگی شد.
دموکراسی و شکل یافنت گروه های تبهکار درقدرت، بر بنیاد عالیق قومی و قبیله- "این  "

ودرکل ـخـــطر تروریــسم روزمره  های  ضد بــشری، انسانکــشی  با طاـلـــبان، ـجـــنایت  یی 

صلح یق و اعــمال ضدانــسانی،  سپرد. رویــکش چــنان عال به فرامــوشخانه  "طالــبانی را 
دموکراسی بود. "خواهی این  " "

دموکــراسی تنــها با ملیــاردها دالــرغرب، فــربه نــشده- "پیکرفــساد آمــیز گردانــنده گان  این  "
سعودی و ـــستان  ایران وعرـب اسالمی  ـــهوری  ـــهانی جـم ـــنی و پـن ـــهای عـل ـــکه پوـل است، بـل

پاکستان نیز در جیب سران مافیایی و بانکهای آنها حضور فساد انگیز یافت.
با فرهــنگ و مــعارف- که  کار گمــاشت  هایی را در  به مــعارف و فرهــنگ خنــجر زد. چــهره 

هم مـکـــتب آسمان  که در ـخـــیال و  نه تـنـــها در زـمـــین  هم ـنـــداشتند.  آشنایی را  ـکـــمترین 

!تأسیس نمودند. اما همه را باد و باران برد
ـــشید.- ـــیش ـک ـــیار را ـپ الدین حکمـت ـــلب  ـــونۀ ـگ خواهی اش، نـم صلح  ـــراسی و  دموـک "این  "

جنایتکاری که از این دموکراسی و دالر وخرج دسترخوان، حامیان آن بهره مند است و

صلح خواهی توطئه " "هر روز با یاوه سرایی، نــمک شنــاسی خویش را ابراز مــیدارد.  !
آمیزی که بازگشت طالبان جهالت صفت و خشونت گستر را نیزدر برنامه داشت.

"این دموکراسی چهره های با انرژی و بزرگ شده در بسترخونریزی، جهل وتروریست- "
پارملان افغانستان پرورش داده "پروری، مانند فرزندان حکمتیار و حکمتیارها را، برای  "
است تا بر نــسلی بتــازند که علــیه جــهل، خود فــروشی، تبعــیض، مردم آزاری و خونریزی

موضع گرفته و قامت افراشته اند. 
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افغانستان کھ شاھد سرازیر شدن بیش از صد ملیارد دالر است، ملیونھا انسان اش در زیر خط فقر قرار
گرفتند.
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بیکاری، گدایی، فرار از کشور چون اندوھی گرانبار بر سیمای آن نشست. -

صدای مھیب و غیرانسانی تروریسم در روستاھا و شھرھایش در گشت و گذارشد. انسانھای-

اھا را ـگرامی داشتند. اما ـحکومتگران، ـمسؤولین جـف شدند،  مـظلوم و بیـگناه ـقربانی ترورـیسم 

اجساد سربازان کشتھ شده از جانب تروریست ھا، انتقال نیافت، اما برای برخی از رھبران

طالبان و گلب الدین حکمتیار، امکانات گستره فراھم کرد.

یاھوی- رغم ـھ بھ  کرد.  یداد  جا ـب مھ  است و در ـھ تھ  دولتی را فراگرـف دستگاه  پای  سرتا  ساد  ـف

ـبسیار داخلی و نھادھای جھانی در افغانستان، ساختار آلوده با ـفساد ـھرچھ بـیشتر ـفساد تولید

بھ با فـساد و جـرایم درافغانـستان  تن ازکارشنـاسان، "مـبارزه  یک  سخن  با نـقل  می کـند. 

اصالحات سیاسی و اداری نیازدارد. ادارۀ فاسد با تبلیغ، فریاد و انتقاد اصالح نمیشود و فساد

ھم نابود نخواھد شد اگر اول اداره اصالح نشود. اگر بگویم کھ در افغانستان تا حال اداره بھ

مفھوم کامل آن وجود ندارد، اشتباه نکرده ایم. ادارۀ سالم وقتی بوجود می آید  کھ گروه ھای
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ند. ادارۀ با ـیکدیگر شان کارکـن رقابت سالم  دریک  اشد و  اندیش در آن شامل ـب مختـتلف دـیگر 

انحصار شدۀ راه اصالح ندارد و درفساد غرق گردیده و تا نابودی در آن غرق خواھد بود."

در این دموکراسی، در حالی کھ اعضای کابینھ بدون درنظرداشت شایستھ گی نامزد شده اند،-

سرپرست باقی مانده اند. ھمچنان کھ ریاست جمھوری ووزارت ھای منفعل وبیکاره با داشتن

اسد اداری بھ دامـنۀ مـف استند،  پول دھـنده  ومداح  آورند  می  دست  بھ  پول  قط  کھ ـف مـشاورانی 

افزوده است.

ده ھا ھزار معیوب  در پی بھ دست آوردن لقمھ نانی چھار دیوار نمناک کوچھ ھای شھر ھا-

را می جویند. خطر مرگ ھر لحظھ آنھا را تھدید میکند. ھرگوشھ و کنار دیدن معتادان اشک

بر چشم می آورد.

عامھ- بھ ملکـیت  ھای مـربوط  شد و زمـین  دزدیده  این "دموکـراسی"،  کـابل بـانک      در 

غصب.

دالر از ـطـریق ـثـبت مکتـبـھای ـخـیالی- ویژه وزارت ـمـعارف، ملیوـنـھا  بھ  ھا و   در وزارت 

اختالس شد.

بر آن را استند، ارگ و دور و  دھی  شوره  یت ـم شترفاقد ظرـف کھ بـی شاورینی  زایش ـم یل اـف بھ دـل  - 

کان ویا نزدـی ند  خاموش بماـن کھ  فروش  خود  ھای  ستن و خـریدن آدم  دھن ـب روشی،  خود ـف ورم 

حکومتگران فرا گرفتھ است.

ھزاران انسان مستعد برای کار در وطن تجرید شده و تعدادی از اقوام و اقارب شبکھ ھای-

تھ غصب قدرت کھ با بی ـکفایتی  شھرت دارند، ادارۀ امور دستگاه ھای فساد ـگستر را گرـف

اند. استخدام کارمندان بربنیاد روابط با زورمندان، تیکھ داران قومی و نیروی برتری خواه

قومی، قرار دارد نھ بر بنیاد ضوابطی کھ استعداد را درنظر می گیرد و موانع برای استخدام

افراد با استعداد را نمی پذیرد.
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                             ٨   
این دموکراسی                   "ره آوردهای  "

                             ۴    

به ادامۀ گذشته

بر اـعـمال- رعایت آن و ـنـظارت  قانون،  اکثریت "وکال" از ـبـحث  سخن  در پارـلـمان اش، 

با ماـفـیای حـکـومتی، ـقـاچاقبران و ھای ماـفـیایی در پـیـوند  شبکھ  ـحـکومت نـیـست. در آـنـجا 

تھدیدگران بسیار راه یافتھ اند. اگر کسانی با نیت کار و خدمت بھ مردم و وطن در پارلمان

دید و دسـیسھ یا درـمعرض تـھ می ـچرخد و  اند، پرزۀ ـماشینی شده اند کھ دیـگرگونھ  یافتھ  راه 

قرارگرفتھ اند.  

ھوری - است جـم ابات رـی ایان انتـخ ھا و2014درـپ بازی  دست  مود.  یداد ـن لب ـب کھ تـق دیدیم  ھم   

تقلبکاری رسمیت یافت.

 نباید جای شک بماند کھ جان کری وزیر خارجۀ  امریکا، اشرف غنی را رئیس تعیین نمود.-

عبدهللا عبدهللا کھ بر موج اعتراض مردم خشماگین و جوانان معترض نشست، بنابر ماھیت

آرزومندی ھا و انگیزه ھای سود جویانھ، دم فروبست  و بھ جوانان معترض از پشت خنجر
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زد. فیصلھ ھای قصر سفید در پشت درھای بستھ در کابل، انتخاب خویش را نمود. در واقع

وزیر خارجھ امریکا، برنظام تعریف ناشده در قانون اساسی، نام "حکومت وحدت ملی" نھاد

ھوری است جـم چوکی رـی نی را در  اشرف ـغ کرد.  ین  یس اجـرائی تعـی ھور و رـئ یس جـم و رـئ

شخیص داده بدهللا) را ـت بدهللا ـع گری (ـع این دـی ودند و  موده ـب ین ـن شتر او را تعـی زیرا پـی شاند.  ـن

بودند کھ با نام و مقامی دھنش شیرین میشود و زبانش گنگ و خاموش. چنین نیز شد.

قات "ضیالحق امرـخیل ـمسؤول تـقلب... کھ جرم وی با ـخیانت ـملی ـبرابر است، از جانب حـل

وحدت ـلب"دولت  اساس ھـمین تـق بھ  جان ـکیری  شد و  یغ  صفت قـھرمان ـملی  تبـل بھ  حـکومتی 

 ملی؟ را تشکیل کرد. چیزی کھ در قانون اساسی افغانستان وجود ندارد." 

طرف دادند، از  شار  آنرا انـت خبر  زیونی  ھای تلوـی مره  شد و ـک دستگیر  عل  کھ بالـف کاری  تقلـب

اشرف غنی بھ عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی وباالخره والی جالل آباد تعیین شد. اما

جنرال ظاھر قوماندان امنیھ  آنوقت درکابل، با مشکالت بسیار مواجھ گردید حتا با فرستادن

انتحاری ھا تدارک قتل او دیده شد.

یش- قدرت را در ـپ یای  بھ ماـف گذاری  فۀ خدمـت حاکم وظـی گروه  دید  لزوم  بر  ابات  کـمسیون انتـخ

گرفت. 

مردم و- یز  شار آـم سترده و ـف ازتاب ـگ رغم ـب بھ  شدند،  دستگیر  عل  یل بالـف ند امرـخ کھ ماـن آنانی 

ارشد شاور  دند. حـتا ـم حاکمھ را ندـی مھ و ـم یایی، روی محـک شارکت ماـف یل ـم بھ دـل ھا،  رسانھ 

بھ آن، گان  ستھ  بزرگ و واـب نان  ساختار آن محـکومیت خاـئ ظام و  دراین ـن زیرا  شد.  ین  تعـی

پذیرفتنی نیست.
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نصیرمهرین



افغانستان و دموکراسی                                                

                                                            ٩

این دموکراسی "                            ره آوردهای  "

                                                            ۵

            

                                                                  

در این "دموکراسی"، بر روی مظاھرۀ مسالمت آمیز شلیک شده و ازموترھای آبپاش با آب-

ذخایر استفاده از  با  روشنایی،  ومدنی جـنبش  یز  سالمت آـم ظاھرۀ ـم شد. ـم استفاده  کثیف  ھای 

انتحاری بھ خاک وخون کشیده شد.

 وزرای چپاولگر طرف لطف قرار گرفتھ، یگان مامور پائین رتبھ بھ محکمھ سپرده شده اند.-

وزیر دزد- ستند و  مان ـب است، پـی شده  شناختھ  ستان  بال افغاـن بدخواھی اش در ـق کھ  ستان  با پاـک

معارف، آنرا افشا کرد، زیرا پروژۀ مکتب ھای خیالی اش افشأ شده است، بعد ھر دوطرف

خاموشی را بھ عنوان یکی از مظاھر اعمال مافیایی، ترجیح دادند.
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این "دموکراسی" کشت مواد مخدر را رونق بی مانند داد. با آنکھ مالحظھ میشود کھ ده ھا-

ھزار ھکتار زمین برای کشت مواد مخدر در اختیار قاچاقبران این مواد است، اما از درآمد

و معاملھ با آن سود برده و اقدامی علیھ آن نکردند.

دراین "دموکراسی" رشوت ستانی در ھمھ جا بیداد میکند.-

این- ـرھای  ـرکت داـل ـرفت و از ـب ـھاد" قرارـگ "رھبران ـج ـیب  کھ در ـج ـھایی  ـرکت پوـل از ـب

"دموکراسی"، "شورای علمأ" ومساجد سیاسی رونق بی مانند یافتھ و مالھا با گرفتن معاش

نار است،- ودر ـک شان  ھای  ارنامھ  دین جز ـک استفادۀ ابزاری از  کھ  ولدارانی  از ـحکومت و ـپ

فرت و خـشونت انگـیزی و بذر ـن خش و  بھ ـپ ایران- ،  ستان و  ھای عرـب ردید پوـل بدون ـت ھا  آـن

حق چھ بـیـشتر  ھر  برای پاـیـمال ـنـمودن  ویژه پاـفـشاری  بھ  سلب ـحـقوق ـبـشری و  توجیھ 

شھروندی و حقوق زنان مشغول شده اند. 
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افغانستان و دموکراسی                 

                           ١٠  

این دموکراسی "            ره آوردهای  "
                            ۶

بھ  مسألۀ کوچی ھا تا آنکھ بھ عنوان یک مسألھ نگاه شود و نیاز اسکان آنھا، ھمچنان تجارب-

شین) در ھزاره ـن ناطق  رمردم ـم ستم ـب ویژه  بھ  قومی (  جوانب تـخریبی و تخرـیشی  تاریخی، 

چارچوب کالنتری مطرح  شود، کوچی ھا در طی زمان، وسیلۀ و ابزاری شدند برای نسل

کشی و بیشتر شدن نارضایتی ھای تراکم شده. 
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قدم- آروزھای نـیک  با  کھ  ھایی را  رسانھ  این "دموکـراسی" اگرخبرنـگار وخبـررسان و   

نھادند، زیر فشار و ارعاب نھاد، رئیس جمھوراش اشرف غنی با وضوح تمام از تحقیر آنھا

ین ـگفت:  شماچـن ها را یک طرف بگــذارید. بگــذارید از آنــهـا بــاد بــراید، از  "تلویــزیون 
"بمــب برآید.

 در نتیجه دموکراسی ابزاری شرایط هرنوع کار برای دگرگونی های تخریبگر به"-

شد. مرحــلۀ دموکــراسی آماده  خارجی و داخــلی سیــاست افغانــستان،  های  گردانــنده 

ابزاری جایش را به سرعت به امحای فزیکی شخصیت های مشخص حزبی و قومی،

مداخله های مستقیم د ر پاشاندن ائتالف های ملی، انتقال سریع جنگ از جنوب به

ترور و انتــحار در استفاده از  یات افغانــستان،  طرح تــسلیمی وال شمال افغانــستان، 

های دـیـــنی، ها و ـتـــقویت ـمـــدرسه  ساخنت مـکـــتب  مدنی، ـفـــلج  های  سرکوب ـفـــعالیت 

 "توافقنامه های خود سر وغیر عادالنه و ده ها عمل ضد ملی داد. 

-. . .

منزلگۀ "این دموکراسی" مملو از چنین کارنامھ ھا است کھ برخی را آوردیم.

*                                     

پیوست ھا
1

 کاش وکالی حریص خجالت بکشند

خبرِخود اندیشانھ و حریصانھ ی "وکالی ملت" از جملھ خبرھایی با بازتاب بیشتر است. رئوس نکات

دھد:  می  شکیل  ھا ـت قوقی آـن مالی و ـح ھای حرـیصانھ ی  داشت  مده را چشـم نونی،25ـع صد ـمعاش ـک  در 

مادام اید  مھ ـب تھ ـھ کھ الـب حافظ؛  خانواده، دوـم برای اـعضای  خدمت  اسپورت  اسی، ـپ اسپورت سـی داشتن ـپ

العمر . .  .   

8از ویژه گی ھای تصویب خود ساختۀ آن این است کھ بدون جنجال و بھ زودی تصویب شده است ( 

  تن حاضر درمجلس)125رای مخالف از 

نا مبارک تان باشد!

قدم- آروزھای نـیک  با  کھ  ھایی را  رسانھ  این "دموکـراسی" اگرخبرنـگار وخبـررسان و   

نھادند، زیر فشار و ارعاب نھاد، رئیس جمھوراش اشرف غنی با وضوح تمام از تحقیر آنھا

ین ـگفت:  شماچـن ها را یک طرف بگــذارید. بگــذارید از آنــهـا بــاد بــراید، از  "تلویــزیون 
"بمــب برآید.

 در نتیجه دموکراسی ابزاری شرایط هرنوع کار برای دگرگونی های تخریبگر به"-

شد. مرحــلۀ دموکــراسی آماده  خارجی و داخــلی سیــاست افغانــستان،  های  گردانــنده 

ابزاری جایش را به سرعت به امحای فزیکی شخصیت های مشخص حزبی و قومی،

مداخله های مستقیم د ر پاشاندن ائتالف های ملی، انتقال سریع جنگ از جنوب به

ترور و انتــحار در استفاده از  یات افغانــستان،  طرح تــسلیمی وال شمال افغانــستان، 

های دـیـــنی، ها و ـتـــقویت ـمـــدرسه  ساخنت مـکـــتب  مدنی، ـفـــلج  های  سرکوب ـفـــعالیت 

 "توافقنامه های خود سر وغیر عادالنه و ده ها عمل ضد ملی داد. 

-. . .

منزلگۀ "این دموکراسی" مملو از چنین کارنامھ ھا است کھ برخی را آوردیم.

*                                     

پیوست ھا
1

 کاش وکالی حریص خجالت بکشند

خبرِخود اندیشانھ و حریصانھ ی "وکالی ملت" از جملھ خبرھایی با بازتاب بیشتر است. رئوس نکات

دھد:  می  شکیل  ھا ـت قوقی آـن مالی و ـح ھای حرـیصانھ ی  داشت  مده را چشـم نونی،25ـع صد ـمعاش ـک  در 

مادام اید  مھ ـب تھ ـھ کھ الـب حافظ؛  خانواده، دوـم برای اـعضای  خدمت  اسپورت  اسی، ـپ اسپورت سـی داشتن ـپ

العمر . .  .   

8از ویژه گی ھای تصویب خود ساختۀ آن این است کھ بدون جنجال و بھ زودی تصویب شده است ( 

  تن حاضر درمجلس)125رای مخالف از 

نا مبارک تان باشد!



تا آنجا کھ جریان چندین سالھ ی کارنامھ ھای آنھا دنبال شده است، اکثریت آنھا با این اوصاف معرفی

 شده اند:

با فرـھنگ شتھ  مانی، آـغ ھای پارـل عالیت  راسی و ـف اسات دموـک بی اطالع از اـس اشناس،  فھ ـن ردمان وظـی ـم

رشوت زراندوزی،  بری و  اچاق  ھای ـق شبکھ  سازمان دادن  شغول  "شورا"، ـم اضر در  اشی، غیرـح فـح

ستانی و رفتن بھ دفاتر وزرا و بقیھ دولتمردان، دروغگویی، مسافرت بھ کشورھای خارج ، بسا موارد

 آلھ ی دست گروه ارگ نشین یا وسیلھ فشار . . .

ھا ین اوصاف در آـنجا، ـمحل تـعجب ندارد. زیرا آـن با چـن جای یابی افرادی  کھ رـخنھ و  می شود  ـتصور 

پیشقراوالن داعیھ دموکراسی خواھی و یا ادامھ دھنده گان کدام نھضت و جنبشی نبوده اند کھ آموزش

اعده، باالی الـق رنامھ ی ـقھر و ـخشم  مودن ـب ضمن عـملی ـن کا،  حده امرـی ایاالت مـت وقتی  کھ  اشند. بـل دیده ـب

فذ و ولدار، متـن شترین ـپ می نـشستند، بـی یی  عده  ھا  اید در آـن کھ ـب کرد  جاد  یی اـی ھا  گک  خانھ  ساختارھا و 

با آن نھ  قوه مقـن کھ  جامعھ  ھم  سائل ـم بھ ـم ھا  توجھی آـن بی  ند.  جا را گرفـت ند و آـن ارنگ رفـت زور دار رنـگ

یھ است. بـق شده  اشی  شان ـن گی اـی نی، فرھـن ماعی ذـھ موقعیت اجـت بی اطالعی و چـنان  اشد، از  شغول ـب ـم

ارکان دولت کھ غرق درفساد بودند، رشد فساد پیشھ گی "وکال" را موقع بیشترمی داد. این است کھ در

کمال دیده درایی و بی اعتنایی بھ اوضاع اسفبار جامعھ، بی اعتنایی بھ وضع مشقت بارملیون ھا انسانی

یازات و خوشگذرانی ـچندین سالھ؛ کھ بسیار زیر خط ـفقر زنده گی می کنند، پنھان داشتن ذخایر و امـت

 خود گل کوزه می شوند، خودکوزه می سازند، تا از اشک مردم مظلوم آن را پر کنند و بنوشند.

"!خجالت بکشید "وکالی شورای ملی افغانستان 

کھ سعی نـکردند در ند  آگاھی یافـت شاید ـبزرگانِ نـشستھ در"مـجلس اـعیان "، از اعـتراضات ـبرحق مردم 

چنین توقع حریصانھ و خجالت آمیز، خود را شریک بسازند.
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                     افغانستان و دموکراسی



                               ١١

ره آورد ھای "این دموکراسی"              

                                ٧ 

شما بــمــــباشرف غـنی: بــاد بــرآید، از  طرف بگــذارید. بگــذارید از آنــهـا  یک  ها را  "تلویــزیون 
"برآید

  یاد آوری:

برای ـتـوضیح ـمـستندِ است،  شده  چاپ ـکـتاب افغاـنـستان  و دموـکـراسی، ترـتـیب  برای  کھ  در مـتـنی 

موضوعات مطرح شده در برگھای پیشین، برخی اسناد در پایان کتاب آورده شده اند. اما در اینجا این
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نام زیر  دھم  سمت  وست نـخست در ـق اند. پـی یافتھ  شار  کھ انـت ھای آوردم  سمت  ایان ـق ھا را در ـپ وست  پـی

"وکالی حریص..." منتشر شد.

دو

: در کابل  این گزارش را به نشر سپرد2018 جون 3 امروز"Unicefیونیسف "

حدود  کودک (4در افغانــستان  استند. از مــیان17 - 7 ملــیون  به مکــتب مــحروم  ساله از رفــنت   (
آنها دو ملیون و دو صدهزار دختر است. علل مهمی را که یونیسف برشمرده است، عبارت اند

گروه  ، یاد میـکـــند نه ترورـیـــست   ، ـمـــسلمان رادـیـــکال با ـعـــنوان که از آـنـــها  )از ـجـــنگ طاـلـــبان  " " ) :
. افزون بر آن، فقر وتنگدستی که کودکان را به سوی کار داعش دولت اسالمی  )تروریستی  ) " "
رسان گزارش، نـهـــادهای ـکـــمک  این  بر بـنـــیاد  وقت.  های ـپـــیش از  رـهـــسپار مـیـــسازد و ازدواج 

  بیجا شده گان داخلی نیز تذکر داده اند. در گزارش آمده است که100000بشری، از تعداد 

 سال کمک های جهانی، هنوزهم نیمی از کودکان از دستیابی به مکتب و درس16پس از آغاز 

محروم استند.

"یونیــسف یادآوری میکــند که به زودی مکــتب های بیــشتری در مــجاورت مــناطق جنــگی، مــسدود "
خواهــند شد. ویا والدین کودکان مانع رفنت کودکان به مکــتب خواهــند شد، زیرا فاصلۀ خانه تا

مکتب پرمخاطره است. چنان خطری بیش از همه دختران را تهدید میکند.

*                                                    

سھ
:محمد اشرف غنی در مزار شریف، در حضور جمعی از نظامیان و نیروهای امنیتی گفت

"تلویزیون ها را یک طرف بگذارید. بگذارید از آنهـا بــاد برآید، از شما بمــــب برآید "

بعضی ها علیه این سخنان او زبان به شکوه و شکایت گشودند، درحالی که به نظر من، او با

این سخنان سطح، سویه و باورهای خویش را به نمایش می گذارد. او دلبستگی به تروریست

های طالبانی دارد. بر بنیاد چنان عالیق، خبرنگاران و خبر رسانانی را که سر درکف نهاده و

رسانند، می  گوش هموطــنان وجهانــیان  به  خبر تهــیه نــموده و آن را  ها  از جنــایات تروریــست 

دلــخوش نیــست. هنــگامی که تروریــست های دوست او، خبرنــگاران را به قــتل می رسانند، نه از
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زیر فــشار و فــضای سیــاسی روز، از بــرخورد مــوضع ضد تروریــستی، بلــکه به دلــیل قرار گرفــنت 

دوگانه و محیالنه استفاده می نماید و از آزادی بیان دفاع می کند. 

شایــستۀ یادآوری است که میــهن ما دارای رسانه ها از جمــله بــرخی تلویــزیون ها و خبرنــگاران

تروریست دوست، متعصب بسیارجاهل و آسیب زای نیز است. اما نادیده گرفنت حال و روز گار

این با  می پــردازند، و از آنــها  گزارش و انتــقال آن  به تهــیه  هزار مــشکل،  با  که  هایی  انــسان 

سال ماه  این ده  که در  ویژه  به  است.  کردن، بــسیار جــفا آمــیز  یاد  بادبــراید  "جمالت مــزخرف  "
 مورد قتل، ضرب و شتم، تهدید و توهین خبرنگاران گزارش377جاری در مجموع افغانستان، 

کاری وظایف آنهانشــسته و مــصؤونیت  سر راه  ها و تهــدیدهای امنــیتی در  چالش  است.  یافته 

ندارند.

 رئــیس جمــهوری که مانع عملــیات علــیه تروریست ها بوده است، به نظامــیان و نیــروهای امنــیتی

نیز دروغ می گوید. زیرا ستون پنجمی ها همواره نظامیان پاکباز و افراد امنیتی قرار نداشته

در حلقۀ خائنان را از پشت خنجر زده اند.

                 افغانستان و دموکراسی

                               ١٢

ره آورد ھای "این دموکراسی"              

 "جامعھ مدنی چی معنی؟

حقوق بشر چی معنی؟..."
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٨

  یاد آوری:

برای ـتـوضیح ـمـستندِ است،  شده  چاپ ـکـتاب افغاـنـستان  و دموـکـراسی، ترـتـیب  برای  کھ  در مـتـنی 

موضوعات مطرح شده در برگھای پیشین، برخی اسناد در پایان کتاب آورده شده اند. اما در اینجا این

ھای پـیـشین سھ پـیـوست در ـقـسمت  اند.  یافتھ  کھ انـتـشار  ھای آوردم  ھا را در ـپـایان ـقـسمت  پـیـوست 

منتشرشده است.

                                                                                                                    (ن.م)

چھار

 · 2019عزیز رفیعی. کابل. بیست وسوم ماه می سال 

برای اقتدار و خشونت برنامھ ریزی می شود

وقع، استمداران و اعتالی ـکشور بود. برخالف ـت سال ـگذشتھ ـفرصت طالیی برای بازاندـیشی سـی "ھژده 

تا شدند  سبب  ذشتھ،  ایات ـگ ستماتیک جـن کرار سـی برای دوام و ـت گذاری  تاریخی و پالـن شایی ھای  قده ـگ ـع

طرح برای درک بـیـشتر ـھـمدیگر  کھ ـبـاید  گردد. ـمـلت مـظـلومی  توزی بـیـشتر  تر و کـیـنھ  ـفـضا تنگ 

می ریخت؛ برای حذف و سرکوب بیشتر ھمدیگر در برنامھ ریزی شد. نتیجھ چنان برآمد کھ انسانیت،

٨
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برابری، ھمدیگرپذیری و پیشرفت لقمھ ھای چربی شدند در گلوی وحشت، دشمنی، کینھ توزی و عقب

برای بن بست بیابند. از دولت اسالمی تا گرد. یعنی افغانیت، اسالمیت و دموکراسی نتوانستند پاسخی

امارت، تا جمھوریت و تا حکومت وحدت ملی ھمھ برای از ھم پاشاندن بھ کار افتادند تا برای بھ ھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوستاندن.  پـی

اکنون کھ در سخت ترین روزگار ھستیم، ھنوز برای اقتدار و خشونت برنامھ ریزی می شود تا برای

عزت و جان،  تن،  توان  جا می  کھ در آـن شود  بدیل می  انۀ" ـت بھ "بدـخ ھم  لت  رابری. خـانۀ ـم ساھل و ـب ـت

شرف را، ھم خرید و ھم بھ حراج گذاشت. خالصھ ملتی "گدا متکبری" کھ نان ندارد اما سرمایھ دار

کر کھ ـف لتی  اریخ دارد، ـم اما ـت ندارد  نده  کھ آـی لتی  استمدار دارد، ـم اما سـی ندارد  کھ ـحکومت  لتی  دارد، ـم

ندارد اما متفکر دارد؛ مستحق ھمین سرنوشتی ست کھ در آن ھست.

ای داد و بیداد!"

* 

پنج
دولت دولت یار. وین. اطریش.

جامعھ ي بي خرد قطعا جامعھ بي آبرو، جامعھ بدبخت

:"بحران سازي و كشمكش میان دو قطب و دو فرھنگ در افغانستان؛ فرھنگِ مشاركت و فرھنگِ تقلب

قومي و انـحصار سلطھ مـطلق  استِ  مان سـی نوز ـھ ستان ـھ است افغاـن حاكم در سـی تاريِ  گوي رـف سنت و اـل

است تاریخي  قانون. قدرت  أسیس  ستان، ـت یك در افغاـن ظاھرا دموكراـت ظام  دھھ تجـربھ ـن رغم دو  عـلي 

است در كھ سـی است  این  اما  یت  شھروندي و تجـربھ چـندین انتخـابات واقـع رابر  حاوي حـقوق ـب اسـاسي 

است قبیلوي  قومي و ـغریزه  ھاي  پر از انـگیزش  یت و  ھي از عقالـن ستان ـت توان. افغاـن مي  عبیر  یك ـت بھ 

است شده  ندي  صف ـب طبِ مـتضاد  یان دو ـق ستان ـم اسي در افغاـن ھاي سـی با. ـگفت ـكشمكش  كھ  ـقطب اول 

و قدرتِ متصلبِ ساختاري در صدد بازتولید استبداد قومي و استحكام ھویتِ" روایت تاریخي"پشتوانھ 

اصطالح  اتح"بھ  رابري،" قوم ـف راسي، ـب سازي دموـك ھادینھ  ند ـجلوي ـن مي كـن توان تالش  مام  با ـت است، 

این قطب در. شایستگي، عدالت اجتماعي، رعایت حقوق برابر شھروندي و انتخابات شفاف را بگیرند

مي تداوم آن  دندان در  با چـنگ و  شان گـیر مـانده و  پر از نكـبت و جـنایت  خونین و  گـذشتھ دروغـین، 
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این قطب آرمان پشتونستان بزرگ، پشتون بھ عنوان مالكِ افغانستان و برادر بزرگ، حاكمیتِ. كوشند

از. دولت بھ مثابھ ناموسِ قوم و حاكمِ كشور بھ مثابھ نماد تداومِ برتري و سمبلِ قومِ ھمیشھ فاتح است
اینرو این قطب از انتخابات شفاف و چرخش قدرت چونان كابوس ترس داشتھ و بھ تقلب بھ عنوان آنتي

براي این گروه حاكم رنج مردم، فقر مردم، اراده مردم، درد مردم،. مشاركت سیاسي توسل جستھ اند

آینده مردم و سرنوشت مردم اساسا مسئلھ نیست و حتي بھ قیمت كشتار و خون ریزي بحران سازي مي

ند اغذ. كـن یك ـك نوان  بھ ـع كھ  مردم بـل واست و شـخصیت  نوان اراده، ـخ بھ ـع نھ  مردم  ھا رأي  این  براي 

شود مي  آشغال معـنا  سطل  شده در  قوم گـرایان. (ریخـتھ  اشتباه و بـھانھ  براي جـلوگیري از بـرداشت 

مغرض باید تذكر بدھم كھ منظور من از پشتون و قوم معناي سیاسي آن بھ مثابھ برساخت ناسیونالیستي

مورد نظر است نھ قوم بھ معناي فرھنگي و اجتماعيِ آن كھ در این معنا من ھم خودم را پشتون و ھم

�سرنوشت با ھم وطنان محروم پشتونم مي دانم

دارند عدالت و دموكـراسي را  سانیت، آزادي،  دغدغھ اـن كھ  است  روھاي پراكـنده ي  طب دوم نـی این. ـق

قطب مي خواھد افغانستان جدید تولد یابد؛ افغانستاني كھ در آن قومیت معیار ھویت و تخصیص ارزش

ھویت طبـقاتي عدالت بـاشد- ھا نـبوده بلـكھ فـردیت و  این قـطب. اقتـصادي مقـیاس و مـیزان آزادي و 

شوربختانھ ھنوز ھویت سیاسي و بدنھ اجتماعي ثابت ندارد اما بھ صورت پراكنده در قالب اعتراضات

..."شبھ اومانیستي در میان جوانان و زنان خود را نشان مي دھد

*                           

شش
کار کرد نھاد عدلی

نمونۀ استیناف غور

در حاشیۀ گپ ھای رییس محکمھ استیناف غور کھ گفتھ است:

 "جامعھ مدنی چی معنی؟

حقوق بشر چی معنی؟

کُـلش کارھای اشتکانھ( طفالنھ) است، ھمی کافرھا و مشرک ھا در بین ما کار میکنھ و ما را در بھ در

کرده"

چندی پیش در راستای یادداشت برداشتن از موضوع چالش فساد در افغانستان، گزارش پایان توجھ ام

را جلب نمود:

" نھادھای کلیدی غور در درجۀ اول فساد قرار دارند"
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". . . در گزارشى کھ ازسوی این دستۀ تحقیق کننده بھ نشررسیده؛ ریاست معارف، ریاست څارنوالی

است عدلیھ، رـی است  شاروالی، رـی عامھ،  صحت  است  یھ، رـی اندانی امـن استیناف، قوـم مھ  استیناف، محـک

زراعت و مالداری و اداره ولسوالی ھا، از جملھ ادارات آلوده بھ فساد در درجھ اول گفتھ شده اند. . ."

 )08-02-2015 ٩٣ دلو١٨(محمد حسن حکیمى، فیروزکوه (پژواک،

وقتی از آلوده گی این عناصر بھ فساد و مردم آزاری آگاھی می یابیم، وقتی زمینھ ھای پرورش و بستر

رویش آنھا را در نظر می آوریم، وقتی ایجاد موانع برای آشنایی مردم با حقوق بشر و درک و فھم از

مدنیت را می بینیم؛ در پاسخ بھ گپ ھای حاکی از بی عقلی و پس مانده گی رئیس، نشان دادن این راه

 بھترتشخیص می شود، کھ حقوق انسانی در جامعۀ ما بیشتر توضیح شود.

2015بیست وپنجم اپریل 

افغانستان و دموکراسی                                        

١٣                        قسمت 
         چرا بی قانونی و کارکردھای ضد دموکراسی
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کارکرد آن از کجا، از کدام نیاز و یا زمینھ ھا برخاستھ است.

پیش از پرداختن بھ این پرسش، بسیار مھم است کھ نخست واقعیت ھای تلخ یادشده در باال را کھ

زیر عنوان ره آورد ھای این دیموکراسی دیدم، پذیرا باشیم.

 پذیرش وعدم پذیرش این واقعیت ھای تلخ، مرز روشنی را نشان میدھد میان کسانی کھ برایند

"این دموکراسی" و آزادی ھای مافیایی را می بینند، بر آن انگشت انتقاد می گذارند، با کسانی کھ از

دسترخوان حرام فاسدان کالنتر چیزی اندوختھ و ترجیح داده اند چشم  وگوش کور وکر داشتھ باشند.

شکل دھـنده کھ  چـرایی و عـوامل  بدانیم  خواھیم  اوضاع، مـی باال از  بار  اذیت  صویر  داشتن ـت با 

وایجاد گر آن در کجا است. 

می پرسیم کھ چرا چنین شده است؟

 رئوس برخی نکاتی را کھ آوردیم، نتایج کدام میکانیسم یا کارکردھا بوده اند؟

کارکرد آن از کجا، از کدام نیاز و یا زمینھ ھا برخاستھ است.

پیش از پرداختن بھ این پرسش، بسیار مھم است کھ نخست واقعیت ھای تلخ یادشده در باال را کھ

زیر عنوان ره آورد ھای این دیموکراسی دیدم، پذیرا باشیم.

 پذیرش وعدم پذیرش این واقعیت ھای تلخ، مرز روشنی را نشان میدھد میان کسانی کھ برایند

"این دموکراسی" و آزادی ھای مافیایی را می بینند، بر آن انگشت انتقاد می گذارند، با کسانی کھ از

دسترخوان حرام فاسدان کالنتر چیزی اندوختھ و ترجیح داده اند چشم  وگوش کور وکر داشتھ باشند.

شکل دھـنده کھ  چـرایی و عـوامل  بدانیم  خواھیم  اوضاع، مـی باال از  بار  اذیت  صویر  داشتن ـت با 

وایجاد گر آن در کجا است. 

می پرسیم کھ چرا چنین شده است؟

 رئوس برخی نکاتی را کھ آوردیم، نتایج کدام میکانیسم یا کارکردھا بوده اند؟



 در تبیین این موضوع، نقش پررنگ وپرـنفوذ عامل بیرونی، ظرفیت ھای عوامل مـطیع داخلی

ھا ستھ، آـن مؤثر داـن جامعھ را  تاریخی در  شینۀ  دارندۀ پـی یی از عـوامل  باال و مجـموعھ  شده در  یاد 

رامشخص تر می نمائیم.

الف: نیازعامل واکنش بھ یازدۀ سپتمبر 

امریکا درقصۀ دموکراسی وازمیان برداشتن

رنجھای مردم افغانستان نبود ونیست...

وبھ دولت اش را از ـبیرون تعـیین   ابد، رـئیس  یک ـکشور ـحضور می ـی یروی خارجی در  وقتی ـن

افغانستان میفرستد، وقتی ھزینۀ مصارف ومعاش کارمندان را تمویل میکند و پایگاه ھای نظامی اش

را در تصرف دارد، میتوان بھ میزان نفوذ آنکشور در کشور بیچاره پی برد.

 مناسبات ایاالت متحدۀ امریکا و افغانستان دارندۀ چنین روابط است. با آنکھ مقام ھای امریکایی

کھ شود  جاد  وضعی اـی ستان چـنان  ً در افغاـن ما کھ حـت سند)  می نوـی ند وـن می گوـی وشتند ( و ـن ند ونـن نگفـت

اکنون شاھد مردم آزاری آن استیم، اما کارکرد یک نظام نتایج الزمۀ آنرا بار می آورد. امریکائیان

نگفتند کھ در افغانستان حکومت فاسد ومردم آزارایجاد شود. امریکائیان مقداری خود ومقداری ھم

از سایرکشورھای جھان ملیاردھا دالر را وارد افغانستان نمودند. آنھا بیشترمتوجھ شبکۀ تروریستی

القاعده شدند واینکھ افراد دارندۀ پیشینۀ دوستی وفرمانبرداری ادارۀ نسبی امور را داشتھ باشند. در

اینجا کارکردی را کھ یک نظام اقتصادی یا آنچھ بھ اقتصاد بازار ازاد شھرت یافتھ است، دیده ایم کھ

امور کھ از چـشم مـسؤولین امریـکایی  مدیریتی  مدیریت،  سؤ  با  آغاز نـمود و  ھا،  بازی  با انـجو 

افغانستان پنھان نبود، مفاسد ونابرابری ھای اجتماعی مھار ناشدنی را بار آورد. سخنان باال داللت

بر این دارند کھ چشمداشت تحقق دیموکراسی از امریکا اشتباه است. امریکا در قصۀ دموکراسی و

بال ستان دـن خود را درافغاـن اھداف  کا  ست. امرـی بود ونـی ستان ـن مردم افغاـن ھای  رداشتن رنـج یان ـب از ـم

کرده است واین اھداف، گوشھ چشمی ھم بھ دموکراسی برای افغانستان ندارد. نقش ھمجوشی اش را

با ظرفیت ھای داخلی بیشتر توضیح میدھیم.

ب: ظرفیت ھای داخلی 

 در تبیین این موضوع، نقش پررنگ وپرـنفوذ عامل بیرونی، ظرفیت ھای عوامل مـطیع داخلی

ھا ستھ، آـن مؤثر داـن جامعھ را  تاریخی در  شینۀ  دارندۀ پـی یی از عـوامل  باال و مجـموعھ  شده در  یاد 

رامشخص تر می نمائیم.

الف: نیازعامل واکنش بھ یازدۀ سپتمبر 

امریکا درقصۀ دموکراسی وازمیان برداشتن

رنجھای مردم افغانستان نبود ونیست...

وبھ دولت اش را از ـبیرون تعـیین   ابد، رـئیس  یک ـکشور ـحضور می ـی یروی خارجی در  وقتی ـن

افغانستان میفرستد، وقتی ھزینۀ مصارف ومعاش کارمندان را تمویل میکند و پایگاه ھای نظامی اش

را در تصرف دارد، میتوان بھ میزان نفوذ آنکشور در کشور بیچاره پی برد.

 مناسبات ایاالت متحدۀ امریکا و افغانستان دارندۀ چنین روابط است. با آنکھ مقام ھای امریکایی

کھ شود  جاد  وضعی اـی ستان چـنان  ً در افغاـن ما کھ حـت سند)  می نوـی ند وـن می گوـی وشتند ( و ـن ند ونـن نگفـت

اکنون شاھد مردم آزاری آن استیم، اما کارکرد یک نظام نتایج الزمۀ آنرا بار می آورد. امریکائیان

نگفتند کھ در افغانستان حکومت فاسد ومردم آزارایجاد شود. امریکائیان مقداری خود ومقداری ھم

از سایرکشورھای جھان ملیاردھا دالر را وارد افغانستان نمودند. آنھا بیشترمتوجھ شبکۀ تروریستی

القاعده شدند واینکھ افراد دارندۀ پیشینۀ دوستی وفرمانبرداری ادارۀ نسبی امور را داشتھ باشند. در

اینجا کارکردی را کھ یک نظام اقتصادی یا آنچھ بھ اقتصاد بازار ازاد شھرت یافتھ است، دیده ایم کھ

امور کھ از چـشم مـسؤولین امریـکایی  مدیریتی  مدیریت،  سؤ  با  آغاز نـمود و  ھا،  بازی  با انـجو 

افغانستان پنھان نبود، مفاسد ونابرابری ھای اجتماعی مھار ناشدنی را بار آورد. سخنان باال داللت

بر این دارند کھ چشمداشت تحقق دیموکراسی از امریکا اشتباه است. امریکا در قصۀ دموکراسی و

بال ستان دـن خود را درافغاـن اھداف  کا  ست. امرـی بود ونـی ستان ـن مردم افغاـن ھای  رداشتن رنـج یان ـب از ـم

کرده است واین اھداف، گوشھ چشمی ھم بھ دموکراسی برای افغانستان ندارد. نقش ھمجوشی اش را

با ظرفیت ھای داخلی بیشتر توضیح میدھیم.

ب: ظرفیت ھای داخلی 



کھ در است  جامعھ  ھای داخـلی  آید، کارکـردھای ظرفـیت  می  توجھ  طرف  آنـچھ اینـجا بیـشتر 

چارچوب اھداف رھبری امریکا، بھ پرسش چرا چنین شد، باید پاسخ بدھد.

از کوزۀ ظرفیت ھا وعوامل داخلی، چنین نتایج ( اوضاع کنونی افغانستان ومصایب سنگین آن)

زھرآمیز تراویده است. این ظرفیت ھای کارساز و مؤثر در پدید آیی اوضاع دردانگیز، بیشترینھ با

عوامل سنتی تجدد ستیز آمیختھ اند. درکنار عامل مادی- زراندوزانھ ومیل بھ چپاولگری، رویکرد

زیانبار برتری خواھی قومی و میدان یافتن قوم ستیزی، زمینۀ بیشتر ونامساعد را برای سمت وسو

یافتن در مسیر دموکراسی ایجاد کرده است.

شکل یی  وقبیلھ  قومی  امل  با ـع پر رـنگی اش، آمیـختھ  مام  با ـت نی  دیدۀ دـی سنتی وـتحول ـن رائت  وقتی ـق

زیرا یافت.  سمت  با دموـکـراسی  ً در بـیـگانگی  شدۀ ـنـاشی از آن، اـلـزاما ـگـرفت، مـحـورھای اـیـجاد 

دموکراسی در یک جامعھ با محوریت قومی ممکن ومیسر نیست.

چنین ظرفیت ھای فرھنگی – اجتماعی، در چارچوب تسلط ونفوذ بیگانھ وبھ ویژه گردن فرو داشتن

و فرو بردن بیشتربھ لزومدیدھای رھبردی بیگانۀ قدرتمندی مانند ایاالت متحدۀ امریکا، جان و توان

ھا، تمـویل ساختار، جابـجا نـمودن مـھره  جامعھ یافتـند. امریـکا، در ایـجاد چنـین  بیـشتر تخـریبی در 

تأثیر دسان و ـطراحان  تن از مھـن یک  بھ ـعنوان  لزاد را  اگر زـلمی خلـی است.  رنده  ادارات، ـتصمیم گـی

گذار طرح ھای امریکا و ایجاد چنین  وضع  در نظر آوریم، می بینیم کھ نمادی است از ھمجوشی

از ھر دو عامل. از یکسو ناف نابریده از عالیق قبیلھ یی درافغانستان دارد واز آنسوی، نماینده گی

از منافع محافظھ کاران امریکا میکند. ذخایری  کھ از آنھا استفاده شده است، با قانون، قانون پذیری

و رعایت احکامِ حتا قانون معجون مرکب خودشان، میانھ و پیوندی ھمراه با احترام ندارند.

در چنین خالیی نیزافغانستان وادعا ھای دموکراسی سازی ملعبھ یی در دست  مجموعۀ این عوامل

شد. کار ظرفیتھا  وعوامل دخیل در شکل دادن رویداد ھا، تحقق ھمان اھداف و مرامی بود کھ در

ھای ند  ھا، زد وـب جویی  استفاده  ھا،  ظری  اسد، تنگـن یی از مـف اھداف مجـموعھ  داشتند. و آن  سینھ 

مافیایی بود، نھ سعی وکوشش در راستای سمت وسو یافتن دموکراسی در افغانستان.

 از ھمان روی بود کھ آنچھ بھ صورت رسمی از قانون و دموکراسی نام برده شد، در عمل بھ عنوان

سطرھای سیاھی بود کھ بھ تمسخر می ارزید. "نظام بازار آزاد"، زمینھ ھای بھتری را برای این ھمھ

بی بند وباری ھا فراھم نمود. سپردن سکان اقتصادی افغانستان بھ دست افراد سرھمبندی شده و مؤظف

نۀ بھتر ومساعد تداری، از اقتصاد نظام بازار آزاد تصویری ارائھ داد حاکی از دزد ساالری و زمـی دوـل

صاد رتو اقـت صادی در ـپ ھای اقـت رنامھ  مودن ـب کھ ھماـھنگ ـن حالی  دالر. در  اردھا  یل ملـی یف وـم برای ـح

کھ پولی  سیل  ست از  اشیدۀ مامیتواـن گزده و فروـپ شور جـن ھا در ـک اولویت  ین  با تعـی دولتی و خصـوصی 

وارد شد، بھرۀ مثبت بگیرد.  

کھ در است  جامعھ  ھای داخـلی  آید، کارکـردھای ظرفـیت  می  توجھ  طرف  آنـچھ اینـجا بیـشتر 

چارچوب اھداف رھبری امریکا، بھ پرسش چرا چنین شد، باید پاسخ بدھد.

از کوزۀ ظرفیت ھا وعوامل داخلی، چنین نتایج ( اوضاع کنونی افغانستان ومصایب سنگین آن)

زھرآمیز تراویده است. این ظرفیت ھای کارساز و مؤثر در پدید آیی اوضاع دردانگیز، بیشترینھ با

عوامل سنتی تجدد ستیز آمیختھ اند. درکنار عامل مادی- زراندوزانھ ومیل بھ چپاولگری، رویکرد

زیانبار برتری خواھی قومی و میدان یافتن قوم ستیزی، زمینۀ بیشتر ونامساعد را برای سمت وسو

یافتن در مسیر دموکراسی ایجاد کرده است.

شکل یی  وقبیلھ  قومی  امل  با ـع پر رـنگی اش، آمیـختھ  مام  با ـت نی  دیدۀ دـی سنتی وـتحول ـن رائت  وقتی ـق

زیرا یافت.  سمت  با دموـکـراسی  ً در بـیـگانگی  شدۀ ـنـاشی از آن، اـلـزاما ـگـرفت، مـحـورھای اـیـجاد 

دموکراسی در یک جامعھ با محوریت قومی ممکن ومیسر نیست.

چنین ظرفیت ھای فرھنگی – اجتماعی، در چارچوب تسلط ونفوذ بیگانھ وبھ ویژه گردن فرو داشتن

و فرو بردن بیشتربھ لزومدیدھای رھبردی بیگانۀ قدرتمندی مانند ایاالت متحدۀ امریکا، جان و توان

ھا، تمـویل ساختار، جابـجا نـمودن مـھره  جامعھ یافتـند. امریـکا، در ایـجاد چنـین  بیـشتر تخـریبی در 

تأثیر دسان و ـطراحان  تن از مھـن یک  بھ ـعنوان  لزاد را  اگر زـلمی خلـی است.  رنده  ادارات، ـتصمیم گـی

گذار طرح ھای امریکا و ایجاد چنین  وضع  در نظر آوریم، می بینیم کھ نمادی است از ھمجوشی

از ھر دو عامل. از یکسو ناف نابریده از عالیق قبیلھ یی درافغانستان دارد واز آنسوی، نماینده گی

از منافع محافظھ کاران امریکا میکند. ذخایری  کھ از آنھا استفاده شده است، با قانون، قانون پذیری

و رعایت احکامِ حتا قانون معجون مرکب خودشان، میانھ و پیوندی ھمراه با احترام ندارند.

در چنین خالیی نیزافغانستان وادعا ھای دموکراسی سازی ملعبھ یی در دست  مجموعۀ این عوامل

شد. کار ظرفیتھا  وعوامل دخیل در شکل دادن رویداد ھا، تحقق ھمان اھداف و مرامی بود کھ در

ھای ند  ھا، زد وـب جویی  استفاده  ھا،  ظری  اسد، تنگـن یی از مـف اھداف مجـموعھ  داشتند. و آن  سینھ 

مافیایی بود، نھ سعی وکوشش در راستای سمت وسو یافتن دموکراسی در افغانستان.

 از ھمان روی بود کھ آنچھ بھ صورت رسمی از قانون و دموکراسی نام برده شد، در عمل بھ عنوان

سطرھای سیاھی بود کھ بھ تمسخر می ارزید. "نظام بازار آزاد"، زمینھ ھای بھتری را برای این ھمھ

بی بند وباری ھا فراھم نمود. سپردن سکان اقتصادی افغانستان بھ دست افراد سرھمبندی شده و مؤظف

نۀ بھتر ومساعد تداری، از اقتصاد نظام بازار آزاد تصویری ارائھ داد حاکی از دزد ساالری و زمـی دوـل
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افغانستان و دموکراسی                                      

                                                      ١۴
                                        ج- اوضاع پیشینھ

اقتدار گرایی حکومت ھای پیشینھ -1

کودتا ھا و جنگھا-2

اقتدار گرایی و خطا ھای حکومت ھای پیشینھ-1
در باال ازعوامل نزدیک وظرفیت کارکرد عوامل بیرونی وداخلی یاد نمودیم، اما شایان یادآوری است

کھ موفقیت این کارکرد زمانی میسر شد کھ پیشینۀ جامعھ از ھر نگاه بستر مساعد را در اختیار آنھا

ستان  را از مردم افغاـن گرا،  تدار  استبدادی واـق ھای  کارکرد حـکومت  با  کھ  ھایی  شینھ  بود. پـی ھاده  ـن

آگاھی بھ نیازھا و سھمگیری مثبت در امور جامعھ دور و در تاریکی نگھداشتند. بنابر آگاھی تاریخ و

جامعھ شناسی جوامع، ھنگامی کھ مردم یک جامعھ در تاریکی بھ سرببرند، نا آگاھی آنھا سبب بھره

برداری ھای متنوع وحتا ضد انسانی می شود. 

جامعھ یی را در نظر آوریم کھ عقب نگھداشتھ شد. مردم ما از خوبی ھای تحوالت وپیشرفت ھا در

زمینھ ھای اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی  و سیاسی محروم وعقب ماندند.  بدون تردید و با توجھ بھ

مردمی  کھ از خواندن ونوشتن محروم بودند، آموزش ھای بسیار پیشینھ وسنتی گوش آویزشان بود،

با دیدگاه خـُـــرد و محدود زنده گی بدوی بھ قضایا و زنده گی برخورد نموده، نیروی محرکۀ فعال

برای دسترسی بھ بھبود خواھی برای خود نشده، بلکھ پیشرفت ھای جامعھ را با موانع ومحدودیت

ھا مواجھ کرده و تحقق اھداف گروه ھای فساد خوی و زر اندوز را کمک رساندیند. اکثریت مردم

افغانستان، چنین وسیلھ یی را دراخیتار تبھکاران زورمند کنونی نھاده اند. 

دھی آموزش  یاز  مورد ـن جدی و  امۀ  ھا برـن نھ تـن مادی  سالھای مـت طی  استبدادی،  ھای  حـکومت 

لبی، حول ـط ھای ـت شھ  گان اندـی دارنده  ھایی از  ھترین  ارھا ـب کھ  ـب شوند، بـل سواد  با  مردم  تا  داشتند  ـن

شعور وباال رفـتن  خواھی  وبذر فـکر بھـبودی  کھ میتوانـستند در زمیـنۀ پـخش  فرھـنگ گـستری را 

سیاسی، دسترسی بھ افکار تحمل آمیز مصدر کارسودمند شوند، اعدام وزندانی نمودند. این موضوع

را درعنوان دورۀ ھفتم شورا بیشتر باز می نمائیم.
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مردم ـبرخی ایل  اقوام وقـب ازسران  ھره ـگیری  اریخ ـب زایی وـخطا کاری، ـت آسیب  این  با  راستا  ھم 

مناطق پشتون نشین کشور را در نظر آوریم کھ سران حکومتی با دادن پارۀ از امتیازھای اداری و

مادی، برخی از آنھا را در کنار خود قرار دادند، اما در واقع بھ رشد اجتماعی، فرھنگی و سیاسی

 پشتونھای کشور بھ ویژه بھ افغانھای جنوب کشور، آسیب ھای زیادی رسانیدند. 

مردم مناطق مرکزی افغانستان کھ بیشترین نفوس ملیت ھزاره و  دارندۀ مذھب شیعھ را تشکیل

داده اند، با سیاست اشکارا تبعیض آمیز چند جانبھ زیرستم چند بُعدی ملی ومذھبی روزگار تلخی را

دیدند.

شد. یز اـعمال  اشکارا تبـعیض آـم است  ناطق ـمرکزی ـکشور سـی برای ـم ھای انـکشافی  رنامھ   در ـب

کھ با تبـعیض مواجھ شدند، برای ـکاریابی بھ شھرھا و بـیشتر بھ ھا وـمردمان ـھمھ ـمناطقی  ازـینرو آـن

بھ برای  ھا را  سرپناه  رین  نده ـت سمی، آزاردـھ ارھای ـج دشوارترین ـک ابل روی آورده،  شھر ـک سوی 

دست آوردن لقمھ نانی متقبل شدند.

انحصارقدرت، آموزش ھای غلط و سرکوب ھای  تحول طلبان راکھ حکومتھای پیشین بھ نمایش

مردم، اجل  ازھای ـع بھ نـی توجھ  عدم  وناگون،  ھای ـگ یض  قاتی، تبـع ھای طـب فاوت  ادند، ھمچـنان ـت نـھ

جامعھ یی را شکل داد پسمانده و با مردم ناراضی اما فاقد شعور سیاسی برای  حرکت وحق ستانی.

جامعھ یی کھ از فرھنگ سیاسی مورد نیاز برای دیموکراسی دور نگھداشتھ شد.   

آن عوامل کھ در جلوگیری از کوشش ھای دموکراسی خواھانھ مؤثربود، در رویاندن ناھنجاری

ھای کنونی سھم بسیار دارد. 

افغانستان و دموکراسی                                    
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                        ١۵
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ھنوز تجربیات وفعل انفعاالت آن جریانات وارزیابی ھای محمد ظاھر شاه از دموکراسی تفننی اش بھ

پایان نرسیده بود کھ بازھم دستی از ھمان پیکر پرورش یافتھ از دیدگاه ھا واعمال استبداد خوی سردار

ھاشمی ومخالف آزادی ھا وارزشھای مورد استفادۀ مردم، برای قلع وقمع دموکراسی برون آمد.

 سرطان پاسخی بھ قدرت جویی، پاسخی مخالفت آمیز با دموکراسی بود و راھی  بھ سوی26 کودتای 

احیأ شیوۀ سنتی- استبدادی شھرت یافتھ بھ استبداد ھاشم خانی . ازھمین روشکل نظام جمھوری  با آن

مضمون عاری از ارزشھای دموکراسی، جز ترفند فریبکارانۀ شکلی از نظام استبدادی نبود.

 سرطان، فضای نسبی مساعد پیشین را با جمھوری استبدادی محمد داؤود خان از میان26کودتای 

اسی ـخودرایانھ و رنامھ ھای سـی با ـب اما ـمصیبت زا  بود. این ـکودتای پیروزـمند  ھا ـن ـبرداشت. و این تـن

بی اعتنایی بھ سایر اقشار جامعھ، زمینھ ھای نابودی خود و ژرفتر وگسترده ترکردن ھمھ ابعاد ضد

 دموکراسی را فراھم کرد.   

ودتای  با ـک کھ  شوروی  حاد  ھای اـت است  بھ سـی گی  ستھ  ند راه وروش دلـب ثور 7براـی حاکمیت1357   

یافت، ظرفیت سیاسی را بھ نمایش نھاد وکارمورد نیازاش را انجام داد. کار مورد نیازش این شد کھ

گان دارنده  یا  وشید و دگراندـیشان  خونین ـک ھای  سرکوب  با  خود  مرام  یده و ـفکر و  طبیق عـق برای ـت

سایر اندیشھ ھا وعالیق را نھ تنھا از فعالیت فرھنگی و سیاسی باز داشت، بلکھ کمر بھ نابودی آنھا

شترین داـنشوران و تا بـی مردم، ـح شترین  سواد بـی داشتن  شھای ـن با چاـل مواجھ  سوکمندانھ جاـمعۀ  ـبست. 

بھ "رھبری با سرکوب ھای خونین "جـمھوری دموکراـتیک افغاـنستان"،  گان خود را  یافتھ  تـحصیل 

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان" از دست داد.  

 این بود کھ دامنۀ مصیبت برای فعالیت ھای زیانمند فردا ھا بیش از پیش شد.

خورشیدی نتیجۀ منطقی آن بینش سیاسی غلط از دموکراسی و1357کودتای ھفتم ثور پیامد ھای خونین

 تداوم استبداد چند سالھ  درافغانستانافزون برآن نتیجۀ درھم جوشی با نیازھای اتحاد شوروی بود. زیرا

توانست جواب را بدون اتکأ بھ اتحادشوروی از میان رفتھ، با دیکتاتوری حزبی و ضد دموکراسی نمی

       بگوید.
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گان دارنده  یا  وشید و دگراندـیشان  خونین ـک ھای  سرکوب  با  خود  مرام  یده و ـفکر و  طبیق عـق برای ـت

سایر اندیشھ ھا وعالیق را نھ تنھا از فعالیت فرھنگی و سیاسی باز داشت، بلکھ کمر بھ نابودی آنھا

شترین داـنشوران و تا بـی مردم، ـح شترین  سواد بـی داشتن  شھای ـن با چاـل مواجھ  سوکمندانھ جاـمعۀ  ـبست. 

بھ "رھبری با سرکوب ھای خونین "جـمھوری دموکراـتیک افغاـنستان"،  گان خود را  یافتھ  تـحصیل 

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان" از دست داد.  

 این بود کھ دامنۀ مصیبت برای فعالیت ھای زیانمند فردا ھا بیش از پیش شد.

خورشیدی نتیجۀ منطقی آن بینش سیاسی غلط از دموکراسی و1357کودتای ھفتم ثور پیامد ھای خونین

 تداوم استبداد چند سالھ  درافغانستانافزون برآن نتیجۀ درھم جوشی با نیازھای اتحاد شوروی بود. زیرا

توانست جواب را بدون اتکأ بھ اتحادشوروی از میان رفتھ، با دیکتاتوری حزبی و ضد دموکراسی نمی

       بگوید.



                                              

 کھندی را بھ نظاره نشستی حاکمیت خونبار و جفا پیشھ از آنرو بود کھ مردم ما طی بیش ا ز دھسال 

آن "دموکراسی"حامل.یافتبیش ازھمھ ستم وشکنجھ، سرکوب واعدام زیرنام «دموکراتیک»انجام 

است شده  رفی ـن شان مـع فی دگراندـی استبدادی وـن کارکرد  با  ھا  قان زا، تـن اسی- فرھـنگی خـف اصر سـی عـن

درذھن وروان بـخش قـابل ارزشھا و اسـاسات دموکـراسی  بھ  ھای آن  وآسیب  اثرات منـفی  بلـکھ؛ 

مالحظۀ مردم افغانستان سایھ گسترد

اما گرچھ بر بنیاد آن عالیق، از "دموکراسی" و "حکومت دمکراتیک" ھمیشھ سخن میگفتند این ھم

قرار ضد دموکـراسی  روھای  استفادۀ نـی با دموکـراسی، در مـعرض  آشنا  نا  کھ جامـعۀ  بود  بار  زیاـن

قأ شد کھ گویا کارنامھ ھای گرفت. در نتیجھ در اذھان ـمردمان بسیاری، مقولۀ دموکراسی، چنان اـل

اصطالح و واژۀ کھ در ـبـرابر  بود  این  است.  "حزب دموکراـتـیک ـخـلق افغاـنـستان"، ـمـعرف آن 

دموکراسی، ذھنیت وکارکرد خشونت بار شکل گرفت.

افغانستان ودموکراسی                                      
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راسی را ضد دموـک خود،  امدھای  کی از پـی طی ـی ستان، منطـقھ وجـھان، در  ین افغاـن شرایط مـع ستر  در ـب

روزمره نـبود، بلـکھآسیب اتحـریک بیـشترکرد و سازنده درحـرکات  بدنام  کھ تنـھا  بھ دموکـراسی  ش 

ضد دموـکراسی وـتضعیف توانـمندی رایی،  رشد واکـنشھای قھـق یز از راه  تری را ـن نھ  ھای دیرـی ضمانت 

جامعھ برای دسترسی بھ خود ارادیت فراھم آورد. 

 این بدبختی کھ بسترنا مساعد جھانی برای دموکراسی  را بار آورد، حضور وتداوم جنگ سرد میان

قدرت ھای خارجی نیز بھ دامنۀ آن افزود. گروه ھای وابستھ بھ اتحادشوروی می کشتند و می بستند،

سیار، اشتھای ـب ودارندۀ  جوان  سم  شوروی را خطـرناکتر، امپریالـی (زیرا  شمول چـین  بھ  ھا  غـربی 

ھادن شار ـن وزیر ـف مودن  فس ـن وکم ـن سازی  زلھ  درواقع   سازی و  شغول  برای ـم مود)  ارزیابی میـن

بودن، ستی  ضد کمونـی این  ردند.  یز ـک ستی را تجـھ ضد کمونـی اسی  اسالمی- سـی ھای  یم  شوروی؛ تنـظ

بھ بـیـگانھ را مـحـکوم ـکـند، کھ ـجـفاورزی و واـبـستگی  بدیلی  ارائۀ  خواھی و  عدالت  ازـخـواستگاه 

برنخاستھ بود، بلکھ با شعارھای کلی- عمومی واسالمی، روی دیگر تیغ خشونت را تیزتر کرد.

دراین برنامھ، وضاحت داشت کھ بھره برداری از مخالفین شوروی طرف توجھ بود نھ پاسخگویی

بھ نیازھای مردم افغانستان.
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بھ نیازھای مردم افغانستان.



 پس درآن سالھا کھ شوروی نیز بھ افغانستان حملھ برده بود، کاربرای دموکراسی در میان مردمان

مخالف حکومت دست نشانده نیز غایب بود. اگر عناصر ویا نھادھایی از دموکراسی صحبت داشتند،

سوی بھ  فرار را  یا بـاید  شده بـودند، در بـیرون کـشور،  داخل کـشور نـیز مـحروم  واز فـعالیت در 

ھا، مـصلحت اندیـشی، دشواری  با  ایران  ویا در پاکـستان و  دوردست ترجـیح میـدادند  کـشورھای 

سعی زمان  کھ در آـن آنانی  شدند. حـتا  مواجھ مـی ترور  با  یا  ودند و  شدن محـکوم ـب ھمـرنگ جـماعت 

شریات شانی ـن اسالمی را در پـی قب مـصلحتی  موده و ـل صرفنظر ـن نام دموکـراسی  بارز  نمـودند، ازـت

ونھاد ھای خویش حک نمایند، تحمل پذیر نبودند.

 در ھر دو طرف جنگ ضد دموکراسی، سخن خویش را با تفنگ، خشم، نفرت وکینھ توزی ابراز

کرد.

ما "دموکراسی" دیگری را نیز داریم. "دموکراسی" خادیستی نجیب هللا را کھ بھ فرمان ماسکو ببرک

نداد. ـمطابق خواھی! او را ـنجات  اما دموـکراسی  کرد.  ین  رھبر تعـی ارمل را ـبرطرف و نـجیب هللا را  ـک

نام با  شد  وشی مـطرح  خارج کـند، رو ـپ ستان  شوروی را از افغاـن قوای  اید  کھ ـب خط مـشی گـورباچف 

"مصالحۀ ملی" و نمونۀ مورد نیاز آن بھ دموکراسی محیالنھ.  

پس از وزیدن بادھای از پروستروئیکای گورباچف وبرمبنای نیازھای سیاسی آن در مورد گرفتاری ھا

یاز بود، ـن یافتھ  وضاحت  استبداد ـحزبی  یا  سالھ  ندین  راسی ـچ نا دموـک ودرحالیکھ شـکست  ستان،  درافغاـن

آرایش ذھنیت " مصالحۀ ملی "را در توسل بھ اندک نمایشات دموکراسی مآبانھ دید. 

اما محتوی اصلی وخواستگاه سیاسی اش را دلپذیرنمودن سیاست نجات بخشی حزب حاکم تشکیل می

داد. آن سیاست کھ با حفظ جفاآمیزی، ترفندھای محیالنھ را نیزھمراه داشت، ومھر ونشان پیشینۀ مردم

نانی و وبی اطمـی مادی  وبی اعـت شکاکیت  تن  مود، در ـم می ـن ھای ـمزمن را ـحمل  نی  نھ آفرـی آزارانھ و کـی

شتر وضاحت بـی ند  درجامعھ، ماـن وجود  اصرنھفتھ وـم باامواج برخـاستھ از دل عـوامل وعـن شدن  روبرو 

یافتن عناصر قومی وسمتی از درون فروپاشید.
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داد. آن سیاست کھ با حفظ جفاآمیزی، ترفندھای محیالنھ را نیزھمراه داشت، ومھر ونشان پیشینۀ مردم

نانی و وبی اطمـی مادی  وبی اعـت شکاکیت  تن  مود، در ـم می ـن ھای ـمزمن را ـحمل  نی  نھ آفرـی آزارانھ و کـی
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واین تنھا کینھ توزی وعدم پذیرش وتحمل مخالفین از سوی ح.د.خ ا نبود، بلکھ فرھنگی سیاسی یی

را کھ تنظیم ھای جھادی داشتند، ھمدیگر خویش را نیز تحمل نکرده وبا جنگھای داخلی نیز مشغول

بودند. 

وسو سمت  کھ در  ھای  ھادی  جاد ـن نھ اـی با دموـکراسی و  مردم  سازی  آشنا  نھ  کھ  وضعیتی  ین  در چـن

دادن دموکراسی مؤثر باشند، مقدور ومیسرشد، نتیجھ مسلم بود کھ برای سالیان اینده  نیز چالش ھای

بزرگتری در راه نشستھ است.

جنگھای مصیبت زا و آزاردھندۀ کابل، نیز تصادفی نبود. ادامۀ جنگھای پیشینھ و مخالفت ھایی بود

کھ پیشتر نیز ھمھ تنظیم ھا را بھ جنگ وکشتن ھمدیگر مشغول نموده بود. زیرا آنھا با وجود سخن

تھ، واحد، پیـغمبر واحد و ـکتاب واحد، ـھرکدام راه خویش را درـپیش گرـف واحد، خدای  مۀ  گـفتن از کـل

جز موارد استثنایی کھ"اتحاد" میکردند، تنظیم خارج از حلقھ را بھ عنوان غیر اسالمی ودشمن می

حزب چھ را  این مـوضعگیری عـمومی، آـن یاد  بر بـن کھ  بود  صاف خـواھد  سخن دور از اـن داشتند.  پـن

این مائیم.  یادآوری نـن مود،  مال ـن مورد اـِع شتار وآزار بـی شونت و ـک با ـخ یار  الدین حکمـت لب  اسالمی ـگ

حزب در اشاعۀ خشونت و کشتن انسانھا، دارندۀ دست باالتر بود.

 بر بنیاد چنان برداشت، رویکرد وکینھ ورزی ھا  بود کھ پس از رسیدن تنظیم ھای جھادی در سال

 .ع) بھ کابل، ادامھ سیاست عدم ھمدیگر پذیری و تحمل نکردن دیگران،1992 خورشیدی-1371(

سبب ساز خونریزی ھای بیشتر و ویرانی ھای جبران ناپذیر شد. در این میان ضمن نشانی نمودن

تاریخی فـراموش این واقعـیت  داشتن آنـھا از افـکار و رفـتار تحـمل آمـیز،  سیـاست عـمومی فـاصلھ 

نمیشود کھ جمھوری اسالمی ایران وحکومت پاکستان ونھادھای ھم اندیش وبنیاد گرای آنکشور، با

مساعد نمودن فضای منطقھ یی، آن جفای ورزی را پرورش دادند. 

ھنگامی کھ جنگھای داخلی جامعھ را از رمق انداخت و شیرازه ھای آن از ھم پاشید، سزاوار تعجب

جویی در استفاده  برای  شتر  توان بـی دارندۀ  سیار آرزومـند و  یا کـشور ـب کھ حـکومت پاکـستان  بود  ـن

افغانستان، جاھل ـترین و بلی گو ترین افراد افغاـنستانی ومناطق سرحدی را سازماندھی نموده و با

نام تحریک اسالمی طالبان افغانستان، بفرستد.
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جا کھ درایـن جایی  است، از آـن شده  وشتھ  تھ وـن سیار گـف بان، ـب یری طاـل وشکل ـگ یدایش  عاد ـپ رامون اـب پـی

صحبت ما در پیوند با پسرفت ھا و ایجاد موانعی است کھ سر راه دموکراسی ایجاد شده است، این

بان در ـعرصۀ شکل دادن و ورود طاـل کھ  است  یادآوری  سزاوار  یت  حایز اھـم ھم و  سیار ـم مـطلب ـب

نظامی و سیاسی، از سوی بخش وسیع افراد سیاسی طیف ھای مختلف حتا ترقی خواه پشتون کشور

در اشکال مختلف طرف جانبداری قرارگرفت. درحالی کھ طالبان بی پرده ترین و وحشت آمیزترین

سراغ جامعھ  شتونھای  اندک ـکسانی را از ـپ اما  شدند،  سانی را مرـتکب مـی سیاه  وـغیر اـن ھای  رنامھ  ـب

مردم یاز  مورد ـن ھای  مدنی و آزادی  تھ و از حـقوق  نھ گـف ھا  کار و اعـمال آـن بھ اـف کھ  مود  توان ـن مـی

افغانستان ھمراه با محکومیت جنایات طالبان، بھ دفاع برخیزند. چنین موقف زیانبار، صدمۀ دیگری

بود کھ ذخایر رفتار مدنیت آمیز، رشد اجتماعی- فرھنگی و دموکراسی خواھی را از دست جامعھ

ربود. 

 ھنگامی کھ بھ بازنگری این نبشتھ مشغول استم، توافق امریکا با طالبان نھایی شده  و طرح آوردن

طالبان در حکومت دارد  جامۀ عمل می پوشد. 

خداناباورنیز کھ درس خـوانده وبـرخی   کرزی، احـمدزی، حنـیف اتـمر و خلیـلزاد  اشخـاصی مانـند 

استند، اما ناف نابریده ازعالیق پس مانده دارند،  دراین زمینھ جانفشانی بسیاری نموده اند. 

                افغانستان و دموکراسی

                                         ١٨

                          "این دموکراسی" ره بھ کجا می برد* 

                

ایانی از  الدرونسخن ـپ اسپانیایی پدرو ـک نۀشاعر  لف در زمـی ھای مخـت یــزه  حال انـگ وصف اـل واند  ، میـت

بھــره گیری از پارۀ آزادی ھا باشــد. کالدورن سروده است کھ : 
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کھ مایــل صــن گــریــاز زیبات"  برگ  بور،ـازبوســ نــۀد  یرد و زـن می ـگ لک  زھر مـھ مار  است،  تان 

 ".انگبین نوش

تفاوت روی آورد باورمندان دموکراسی بھ سوی آن، با رویکرد قدرت طلبان و دارنده گان اندیشھ ھای

صد گل  سوی  بھ  ومار  عۀ زنبورـعسل  فاوت مراـج درست ـت راسی،  خالف دموـک آشکارا ـم ویا  استبداد زا 

برگ است. 

ادھای ویا نـھ سانھا  است، اـن شده  اید ـمساعد  کار وعـق بارز اـف برای ـت زیاد  یا  کم و  ھای  نھ  کھ زمـی گامی  ھـن

بھ یافتھ و  ارزشمندی  رشد وتـعالی، دموکـراسی را راه  جامعھ درمـسیر  وسو دادن  سمت  بھ  باورمـند 

استقبال آن رفتھ اند. اما نمونھ ھایی را ھم جوامع بشری دیده اند کھ شخصیت ھا ویا نھادھایی بھ منظور

استفاده از دموکراسی برای بھ کرسی نشاندن آرزوھا و افکار ضد دموکراسی، از آن بھره سؤگرفتھ اند.

برد. او نام  اسیونال سوسیالـیست آن  وحزب ـن توان از آدُـلف ھتلرفاـشسیت  شمار، مـی ھای بـی مونھ  یان ـن ازـم

درخالل چندین سال، در حالیکھ توسل بھ کودتای نافرجام را نیز پشت سرنھاده بود، با استفاده ازفعالیت

ھای پارلمانی نفوذ قابل مالحظھ یی را در حیات سیاسی آلمان تمثیل کرد. اماپس ازتصرف حکومت  از

راه انتخابات پارلمانی، با تکیھ بر ابزارھراس انگیز حزبی، وسایل وامکانات دولتی، دموکراسی را با

مـدافعان آن در کنارھمھ دگراندیشان در راه تحقق آرزوھای فاشیستی، قربانی کرد.

آن تجربۀ آلمان وتجارب بقیھ کشورھا میتواند مؤید این برداشت باشد کھ شرکت در انتخابات وپارلمان

وانتشار نشریات علنی وادعای تایید دموکراسی، برای صحھ گزاری یک شخصیت ویا نھاد حزبی بھ

آستین دموـکراسی جای ند در  یز میتواـن اسی ـن بھ دـیگر سخن، ـمارھای سـی ـعنوان دموکرات ـبسنده نـیست. 

بگیرند واز آن برای ریختن زھر استفاده کنند.

در کشور خودما نیز نمونھ ھایی ازاین دست را داریم. چھ درحوزۀ لزوم دیدھای حاکمیت استبدادی وچھ

درحوزۀ نظروکارکردھای مخالفین نظام حاکم .

زمان شاه محمود خان، کوشش شد چھرۀ حکومت استبدادی آرایش دموکراتیک شود. تعدادی را بھ نفع

ھای دموکـراسی بھ ارزش  کھ  واقع حکـومتی  سازند. در  برآورده  کھ آن نـیاز را  حـکومت فـرستادند 

باورمند نبود. در دھۀ چھل خورشیدی، نمونھ دیگری از شرکت در شورای ملی را از طرف "ح.د.خ"

از میان رفتھ می یابیم کھ بدون باورمندی بھ دموکراسی، استفادۀ تاکتیکی از آنرا در عمل بھ کار بست.

دست راسی در  استبداد و دموـک یق از  وارزیابی دـق روشن  صویر  حال ـت تا  ما  عۀ  کھ در جاـم است  ین  چـن

نبود. این عارضۀ تاریخی میتوانست یکی از عواملی باشد کھ این "دموکراسی" از طرف تعداد زیادی

بھ موقع شناختھ نشود.
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اما حاال عمق فاجعھ دراین است کھ پارلمان این "دموکراسی" از طرف افراد ونھادھای تا استخوان سیاه

و دشمنان دموکراسی، طرف توجھ جدی است.

وسطح استند و درک  ھم  وانتر  کھ ـج خوانیم  می نـگریم ومـی سانھایی را  رداشت اـن طرح و ـب اگر از یـکسو 

وفھم خویش را از دموکراسی و پارلمان در میان میگذارند، از سوی دیگر، ھمھ ساختارھای آسیب زا

مانند شبکھ ھای مافیایی قدرت، فساد افسار گسیختھ، رشوت ستانی، بی عدالتی ھای بیشمار، تروریسم

تروریست پروان را نیز نشان میدھند کھ اینده را رقم می زنند.

                                                                              

***                                                   

 انتشار یافت کھ در آغاز از آن یاد شد. با افزایش اندک در اینجا(کتاب2004این نوشتھ در سال 

افغانستان و دموکراسی) بھ نشر رسید.
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