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 در واشنگتن و مسکو ریتقد نییتع

افغانستان  کیبه  دیسال ام 1۷ساز قرار گرفته است. پس از ت نامعلوم و سرنوش تیموقع کیدر  افغانستان

 یبه سو اهیس یروهایمند ن : کشش قدرتنندیبیرو مروب یا تازه تیخودشان را با واقع گریها بار د افغان د،یجد

 یبحث داغ پر حرمان رو گریما بار د هاست ک نیا کننده یحال عصب نیدر ع یآور ول خنده یتیگذشته. واقع

 نیا یتیکفا یافغانستان آن قدر با ب یو ادار یاسی. طبقات سمیعدم بازگشت به زمان گذشته دار ایبازگشت و 

اند، با بهره نگرفته کیدولت دموکرات یها هیپا میتحک یسپتامبر برا 11اند که از فرصت کشور را اداره کرده

 یخارج انیاند که با خروج حام و لرزان ساخته فیدولت را آن قدر ضع یها هیپا تیریغارت، فساد و سوء مد

 .لرزندیبه خودشان م شان ییو قرون وسطا رحمیدر برابر دشمن ب

 خیخود را ندارند. تار نیمقابله با دشمن خون ینفس برا به و اعتماد تیافغانستان کفا ساالران وانیو د مرداندولت

. اند دهیشده و در اثر آن از داخل فرو پاش ینشان داده است که طبقات حاکمه در طول دوران دچار زوال درون

 ،یو اشتباهات اساس یریتدب یجامعه، ب بخش ییهاو ر نیادیبن یهابه ارزش یاعتقادیب ،یاسیو س یفساد مال

برده است. در  شیزوال پ یطبقات قدرت را به سو… و نیبا خصم خون یدر برابر دشمن، همکار یجبون

راه  یمشکل چیه یکرده است که برا دایرا پ تیکفایوابسته و ب یا طبقه لیخصا قا  یدق یاسیس ای افغانستان طبقه

 .است یراه حل خارج کیتمام مشکالت خود به دنبال  یو برا ارد،د ندبه خو یو متک یحل داخل

قدرت  کیکشا به قدرت جهان کیآن از  نیکه سالط نیافغانستان نشان داده است، پس از ا خیکه تار یطور همان

 یهاقدرت یو باز کیوپولتیج راتییدر برابر تغ شهیهم افتند،ی لیو روس و فارس تقل سیخور انگلشکننده و معاش

 یو نظام یمال تیبه دنبال جذب حما یداخل قدرت میتحک یحاکمه برا ی اند. طبقهبوده ریپذ بیمنطقه و جهان آس

افغان پس از مرگ  ریام ایشاه  کیکه چگونه فرزندان  میا دهیخود د خیها بودند. بارها در تارقدرت نیاز ا یکی

 هیروس ،ییایتانیاز هند بر تیغلبه در جنگ قدرت به دنبال کسب حماو  یبرتر یپدر به جان هم افتادند و برا

که قلمرو افغانستان از  نیا یها برا دولت نیداشتند و ا ازیها به سالح و پول نبرآمدند. آن یقاجارو فارس  یتزار

 .کردندیم تیدر داخل حما بیرق یهادر امان باشد، از جناح بیرق یهانفوذ دولت

خودشان را به  شان، گاهیجا میتحک یبرا یداخل گرانیاکنون، باز نیبرهم نخورده است. هم یخیروال تار نیا

آغاز کرد و حاال دارد در خطوط  کایاز اتکا به امر یاند. حامد کرز ساخته کینزد یمنطقه ا یهااز قدرت یکی

 االتیغرب در محور ا یو نظام یمال یها کمک لیبه دل مشیو ت ی. اشرف غنداردیها قدم بر م منافع روس

 نیبدون ا گرانیباز نی. تمام اکنندیم یرا پاسدار هیو روس رانیپاکستان، ا یتیمتحده قرار دارند. طالبان منافع امن

 .ندارند تیچانس موفق یداخل یهادر رقابت یخارج یهاقدرت
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مردان  دولت یسفرها نیهم یارد. براند یگاهیافغان جا یاسیس یا طبقه کیپولت به دولت و مردم در لایر اتکا

 یهاو نهاد یزراعت یمانده اقتصاد عقب ف،یآباد قابل درک است. دولت ضعافغان به واشنگتن و مسکو و اسالم

از  یا افغان شبکه ونیاسی. سستین یاخلد گرانیقدرت باز یکوچک و محدود افغانستان منشا یاسیو س یاجتماع

بر پول،  یشان درهم گره خورده است و غالبا  هم مبتن دارند که منافع یمسلح ریمسلح و غ انیوفاداران و حام

را از داخل و به صورت مشروع  شان یو نظام یها منابع مالاست. آن گریخاص د ازاتیو امت نیزم ،یکرس

و منافع  ازاتیآن به امت قیکه از طر اند اوردهیرا به وجود ن یاقتصاد و صنعت هانکنند. چون، آ نیتأم توانندینم

 یاسیکه طبقات س یحق مشروع است اما به شرط کی. داشتن ثروت و منزلت باال ندینما دایپ یرسمشروع دست

 یدهقان قتصادمشروع مولد ثروت و قدرت را به وجود آورده باشند. ا ینهادها ریو تدب تیکفا یاز رو یو ادار

 ،یلیو قبا یاجتماع ی ماندهتابع مناسبات عقب فیضع یاسیس یهاباران، نهاد یو دعا وابسته به رحمت فصول

 یاقتصاد یهانهاد توانندیانداز مشترک، چگونه مها و چشم محور، فاقد ارزش متخاصم، فرد یاسیطبقه س کیو 

 مند را به وجود آورند؟قدرت یاسیو س

سال هنوز از بازگشت  1۷چرا پس از  م؟یادهیرس جانیکه چرا ما به ا پرسند یفعال  همه از خودشان م ن،یهم یبرا

و  ونیاسیس یو ارزش یمال ی فساد گسترده ف،یضع یپاسخ ساده است: نهادها م؟یطالب هول و هراس دار

رسانده است.  اجنیما را به ا دگرگونهو  یقدرت به افغانستان مترق ی طبقه قیعم یاعتقادیو ب ها،روکراتیب

بوده  ریپذ بیآس یداخل یهادر برابر شورش یو اقتصاد یاسیس فیضع ینهادها نیبه خاطر هم شهیافغانستان هم

افغانستان فرصت  یو اقتصاد یادار ،یاسیگان س . نخبهستیاستثنا ن یخیتار انیجر نیاز ا زیاست و امروز ن

 یخیتعهد تار نیها فاقد انشد. آن نینجات دهند که چن یخیو شوم تار یطانیدور ش نیرا داشتند که ما را از ا نیا

شبه  کی یغن یآقا یخالصه شده است. وقت یاحساسات یهایشعارها و سخنران نیها در همآن یپرستبودند. وطن

 .به آن باور ندارد یکس چیه کند،یم یخود را قهرمان نجات افغانستان معرف

تقلب و  ستمیس یبانی حاضر شد که با پشت آورد،یبه حساب م یساز که خود را تکنوکرات و متخصص دولت او

قوم  کیبه « دممر» یدر انتخابات شرکت کند و خود را برنده سازد. او به جا یمند قاچاق اقتصادقدرت یهاچهره

و  یتیهو استیقدرت خود به س یقوم یحوزه جیبس یو برا رفتیقدرت را پذ یلیکرد، مناسبات قبا هیخاص تک

 چیساخت. اکنون ه یدولت را حادتر و جامعه را چند قطب تیمشکل مشروع یو ب،یترت نیآورد. به ا یرو یقوم

دولت در برابر سپاه طالب و  تیامر سبب شده است که موجود نیندارد. حتا ا یدفاع از و یبرا یا زهیکس انگ

 .گردد ریپذ بیآس یجنراالن پاکستان

سرنوشت دولت و ملت افغانستان را  یکس چیبه واشنگتن، ه یاتمر به مسکو برود و اشرف غن میو ت یکرز اگر

و  فیدولت ضع لیحل کند. افغانستان به دل تواندیافغانستان نم دیو جد یخیتار نیادیبه رفع مشکالت بن توجه یب

و شکننده  فیضع یالمللنیو ب ویمنطق یهازمینامیها و دفاسد در برابر شورش یو اقتصاد یادار ،یاسیس یطبقه

و اتمر به طالب  یحل شود. چه کرز تواند ینم رونیدر ب یکس چیبه مدد ه یخیتار میعظ یدشوار نیاست و ا

 شانیخیمانده و فاسد، و نقش تارعقب ینهادها نیدر کابل رجز بخواند، با ا یدر مسکو گوش بدهند و چه اشرف غن

مخمصه نجات دهند. در  نیکشور را از ا یگکه به ساده توانندیدر افغانستان نم یسازتدر شکست روند دول

و  یبا دشمنان داخل یکه بدون کمک خارج یا مرحله م،یوش یجنگ م دیمرحله جد کیحالت ما وارد  نیبهتر
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 یو ادار یاسیس یطبقه ایاست که آ نیا یدیکل ی. اما مسألهاردیمبارزه صورت گ دیبا یافغانستان کنون یخارج

 ر؟یخ ایخواهند کرد و  دایدولت را پ یاز فروپاش یریروند، قدرت جلوگ نیافغانستان در ا یو اقتصاد

 

  
 


