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 توقعات  از مهمانان نا خوانده
 بهتری داشتیمبمراتب 

 نه سلب حق حاکمیت ملی ما
 

جای خود را به جنگ  ،بازی بزرگ یاد می شد زمانی کهسیاسی بین قدرت های معظم نظامی رقابت های بزرگ 

 . خالی کردبا شیوه های نوین و نحوه های برخورد متفاوت سرد 

اقتصاد انگیزۀ واقعیت  در ،دوران نامدار های امپراطوری هایکشایی جهان  و استعمار طول تأریخ گرچه در

، سیاسی خاص لوجیایدیو، چون قدرت طلبی نظامی، گسترش دین یولی عوامل ،اصلی جنگ ها را می ساخت

در حریم جنگ سرد منافع عمدۀ اقتصادی  . سب تفوقات دیگری شامل حوادث بودک و خود خواهی های حکمروایان

عرضۀ مواد صنعتی باعث ایجاد پیمان ها و های ی بازارگونۀ تسلط بر منابع تولید مواد خام و توسعه و بقاه ب

رقبا  متصرفات ندربانان و قلعه نگهدارا از اهمیت ستراتجیک اقتصادی گردید. در نتیجه سیاسی واتحادیه های 

   سی و اقتصادی گذاشته شدند.کاسته شده و به حال خود بدون عطف خاص توجه سیا مناطق حائلبه حیث 

 قوی ممالک صنعتی صاحب سرمایه با احتیاج روز افزون دستگاه های غول پیکرتسلط  ومنابع هایدرو کاربن 

ابی به برای ره ی ، و تحقق بخشیدن رؤیای دیرینه شوروی، یگانه رقیب جنگ سرد،این منابع ایشان بر صنعتی

داری بهره برصیانت رقابت های نظامی وسیلۀ  ، ودیگری ترسیم نمودسیاست جهانی را نوع  کل منظراین منابع 

 .های اقتصادی  برای توسعۀ بازار مواد خام و فروش تولیدات صنعتی بود

یاسی س جو جغرافیایی و غوررقبا حدود و ث سیاسیتوافقنامۀ کتبی اوج این رقابت ها بدون تفاهم رسمی و یا  در

 اجتناب می ورزیدند، مثالً امریکا درین مناطق ماجراجویی های نظامی در ا از را شناسایی نموده و یکدیگر

 جو را که متصرفۀ شوروی نبود در مدارنداشته حتی افغانستان  کار و ۀ شوروی سرمستعمرات آسیای میان

ممالک جنوب امریکا می  نوع مداخله در و شوروی از هر ،سیاسی شوروی محسوب می نمود جغرافیایی و

 در بعضی از این ممالک احزاب کمونیزم فعال بوده لو کهزۀ نفوذ سیاسی امریکا می دانست وحو و آنراپرهیخت 

با بالک شوروی بودند. امریکا و  و تا حدی مراودات اقتصادی دارای روابط دپلوماتیککشور های آزاد یث به ح

عالیق سیاسی جو یا   hemisphereنه متصرفه بلکه به نحوی در  راانگلیس به استثنی پاکستان و ایران افغانستان 

اسناد معتبر  ،گمان نمی بردندجویی نظامی را از طرف شوروی به افغانستان  و ماجرا شوروی حساب می کردند
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قتصادی ا ه هایخواست زیرا، و بی اهمیت تلقی نمودن افغانستان توسط امریکا است سیاسی شاهد نوع بی تفاوتی

آن شرائط به افغانستان نه از ندان احتیاجی درچ ،توسط پاکستان و ایران برآورده می شد امریکاو ستراتجیک 

و امور افغانستان را بیشتر در قضاوت و طرز دید مقامات  اقتصادی متصور بوداز نگاه  لحاظ ستراتجیک و نه

طح سمبولیک س این مناسبات در و لو که روابط مستقیم دپلوماتیک با افغانستان داشتو .پاکستانی و ایرانی می دید

های مکرر افغانستان برای جلب کمک در برابر تقاضا  ی امریکا راقرار داشت. و بی اعتنایی ها و بی اهمیت

 .شمردسر ماندن افغانستان بر شانۀ شوروی عامل اصلی می توان 

وی اتحاد شور ،وباینظامی با کاقتصادی، سیاسی و  ه های همکاری هایمؤافقتنامدوستانه و قبل از آغاز مناسبات 

از  ولی بعد ،وحله های نخستین به شخص فیدل کاسترو به نظر شک و تردید می دید درمحتاطانه قدم برداشت 

 وبا را با عصری ترین سالحیمناسبات همه جانبه بین مملکتین توسعه یافته و شوروی ک حصول اطمینان کامل

 رخ داد. وبایقاره پیمای شوروی به ک ارسال راکت هایمجهز ساخته تا این که بحران 

 رسمی غیر کتبی و غیروبا در زیر زنخ امریکا  همان تفاهم یاین مناسبات و نفوذ روز افزون شوروی در ک

هم شکست و برای امریکا به منزلۀ زنگ ردرا  جغرافیایی و سیاسی یک دیگر خویشتن داری در مداخالت جو

ن جمله باز نگری سیاست امریکا در افغانستان آو از  لمثل گردیداببیداری از خواب بوده در صدد اتخاذ تصامیم 

از امریکا و بازدید با دولتمردان آن کشور دعوت رسمی بعمل  رسمی از پادشاه و ملکۀ افغانستان برای دیدار بود،

ساحات  رد با افغانستان حسنه و مستحکم گردیده و امریکا از ایشان استقبال شایانی صورت گرفت، روابط آمد و 

ر د امریکایی مهیا ساختن کمک های تخنیکی و مالی و مشاورین و متخصصین توسعه پیدا نموده و درمختلفه 

تا حدی توازن ند، که رسانیدمدد  معارف و زراعت ، ت عامهصح در ساحات را پالن های انکشافی افغانستان 

  .ه شدنگهداشت امریکان امداد های شوروی و بی

 2001 سال و نقش فعال امریکا در نهضت مقاومت افغانستان الی 1978با افغانستان بعد از سال مناسبات امریکا 

حث ب موضوع اصلی این میالدی موضوعات تکراری بوده اشغال نظامی افغانستان توسط امریکا و پیامد های آن

  .را می سازد

ار نظام اقتصادی برای افغانستان توضیحاتی پیرامون ساخت« چرا دامن فساد برچیده نمی شود؟»در مضمون 

 توسط امریکا و دوستانش به عرض رسانیدم.

در این مبحث می خواهم تشریح نمایم که امریکا نه تنها حق تهاجم نظامی بر افغانستان را برای رفع عطش انتقام 

و  قانونی  دنیجویی بخود بخشید بلکه خود را وکیل بتوکیل ملت افغانستان شمرده با انعقاد کنفرانس بن حق م

پامال نموده برای شان دولتی ساخت که بیشترین اعضای آنرا گماشتگان امریکا با داشتن سوابق مردم افغانستان را 

جرم و جنایت و نقض علنی حقوق بشر تشکیل میداد. زمام دار را وارد ولی تمام قدرتش را توسط مزدوران 

 .جنایت پیشۀ خود محدود گردانید

که توسط امریکا و متحدینش و گاهی زیر نقاب ملل  بپردازیماقداماتی از این که به شمارش قبل  در این قسمت

 موکراتیک و احترام به اصل حاکمیت ملی افغانستان بوده.یمتحد در افغانستان عملی شده که مطلقاً مغایر اصول د

 بگذرانیم:اقدامات را از نظر و اساسی این  هوامل عمدعایجاب می نماید تا مختصراً 
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سیزده  بعد از های منتشرۀ مقامات امریکایی و متحدین غربیراپور و، محققین و تحلیل گران سیاسی نمتخصصی

سال اقامت شان در افغانستان به یک واقعیت متفق الرأی اند که اصالً امریکا و غرب نمی دانست که بعد از 

فقدان  در مطابق تحوالت پیش بینی ناشده ی و نظامیاقدامات در ساحۀ ملک ،چه کنند در افغانستان سقوط طالبان

عجوالنه م تصامیپراگندگی و صورت گرفته  سازمان یافتۀ منظم و منسجم بر بنیاد تفاهم جوانب ذیدخل یک برنامۀ

دیگری که در امور نظامی  واقعیت .لی جزء طرح های اولی متحدین نبودمثالً ساختار اردوی ما بار آورد ر

ش در افغانستان در زیر چتر ناتو یک مأموریت بی حضور نظامی امریکا و متحدین این است که متبلور گردید

 .تجربه ناشده بود و سابقه و یک پدیدۀ نو

  اتومییک سناریوی محاربۀ غیر  طرح های خاص مدافعوی و تعرضی را دریک تشکل نظامی به حیث  ناتو

Conventional War و یا جنگ اتومی Atomic Conflict  ست در چوکات سیا مشخصی عیار نموده بود و تدابیر

لذا سوقیات نظامی توسط مرکز   گیری نظامی در شرائط افغانستان و انجام این مأموریت نداشت.خود برای در

 واحد قومانده تنظیم نگردید.

تمسک به روحیۀ دفاع از یک کشور و تا حدی با امریکا  هم بستگی و هم دردی ممالک عضو غرض تظاهر

اهی ر (در اصول توافق نداشت )که در این وضع خاص صدق نمی کرد و دکه مورد تعرض قرار گرفته باشوعض

 هتصامیم مستقالنه اتخاذ نمود ت خودادر نحوۀ عملی عضوعضو سازمان ناتو و متحدین غیرو هر افغانستان شدند

ن امنیت مناطق انتخابی بعضی در حالت دفاعی و تأمی قرارگاه های خود انتخاب وبه حیث و مواضع دلخواه را 

داغ  داخل جنگعمالً میالدی  2003و بعضی ممالک دیگر بعد از سال  امریکا و انگلیس خود مصروف بوده

  شدند.
 

 د شمال تکیه کرد؟به قوت های ایله جاری اتحا در تهاجم نظامی چرا امریکا

 در شهر های پر آشوب و نا امن ( Marshalو  Sherriffتأریخ امریکاه گواه است که مؤسسات امنیتی امریکا )

، بر بنیاد فرهنگ  فساد توسعه  و یا  ضعف اداره بر بنا ،غیر قابل انقیاد( غرب Wild West) در داستان های

غرض تأمین  Lawless جانیان را به نام ، اوباش ها و، قطاع الطریق ها، آدم کشانزیر دار گریختگان  بایی،کاو

 .ند و این رسم معمول بودسرخ پوستان استخدام می کردامنیت و یا سرکوبی و غصب اراضی 

بر اساس این تجربه امریکا برای جلوگیری از تلفات پیاده نظام خود با پرداخت پول ملیشه های دوران تنظیمی 

ع به یک گروه موقتنها  ها را به رهبری جانیان، فاسقین و مفسدین فی االرض بسیج نموده ولی در اشغال کابل

 مخالفین طالبان.کل اتحاد نام نهاد شمال و داد نه به 

ازیم به شمارش پامال نمودن حقوق مشروع، قانونی و مجاز ملت افغانستان در تعیین سرنوشت ردحاال می پ

 :در قبال این مداخالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مملکت شان

یا اعضای دیگر اتحاد  نه قوم تاجک و) ،کابل توسط گروه شورای نظار شهر یربرای تسخ زمینه سازی  -1

ور بوده و این شورا به اساس همان تصمیم عجوالنه، ه افروختن آتشی بود که تا امروز شعلشمال( این اقدام بر

 ذهنیت و کرداردر  ته ایجاد تغییرارگان های دولت را ملکیت خود دانسناسنجیده و نا عاقبت اندیشانۀ امریکا 

عامل بسی منازعات  ئط کنونی ناممکن به نظر می رسد وشرا درادعای این حق مالکیت  در رااراکین شورای نظ

 . نهفتههمین سلطنت سازی امریکا برای شورای نظار  در و اختالفات تا امروز
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 امریکا به پیشنهاد معقول و عاقبت اندیشانۀ پرویز مشرف مبنی بر غیر نظامی ساختن کابل وقعی قائل نشد.

اً مخصوصه شورای نظار در تسلط کامل امور دفاعی و امنیتی قبل از تشکیل حکومت مؤقت و انعقاد لوی جرگ

ئیس جمهور بودن در برابر این تسلط نه تنها خود را بیچاره بلکه اسیر رحامد کرزی با وصف  شهر کابل بود. 

سرپرستی یک ادارۀ به وطن می رفت که یافت. توقعی که از عودت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه سابق 

احیای وحدت از هم گسیختۀ  دار شده در هان عهدتبا همکاری شورای اهل خبرۀ افغانسدولت را  )دوسال( یمؤقت

 برای تعیین زمام دار و موکراتیکیانتخابات دو دائر نمودن و تدوین قانون اساسی  تنظیم امور دولت داریملی، 

ای شور و نفوذ ین حاکمیتدر تحت تأثیر ا بودمی دۀ همگانی اکه ممثل ار وکالی پارلمان تدابیر اتخاذ می شد

اه باید ظاهر شاعلیحضرت نقشی که ) شکل نمایشی و بی ثمر به خود گرفت.شد بلکه نآورده نظار نه تنها که بر

 می داشت بحث جداگانه بوده و آن را به آینده موکول می سازم(

اده، ارموکراسی تحت شعار قوم گرایی پامال شده مظهر یکنفرانس بن خود یک نمایش مسخره بوده اصل د   -2

رأی و تصمیم مردم افغانستان نبوده امور مملکت بین گماشتگان امریکا توسط زلمی خلیل زاد و لخدار ابراهیمی 

 رسم یکبه حیث تقسیم شد که به آن شکل و شمائل قومی بخشیده که تا امروز همان شیوه مطابق دستور امریکا 

 بحران آفرین تسلسل دارد. و نا میمون 

بدهللا عبدهللا به دور ( منصرف ساختن ع2008) در انتخابات دور دوم ریاست جمهوریمداخلۀ علنی امریکا  -3

 وعده سپردن جان کری به وی برای جبران آن  در انتخابات آینده که چنین شد.دوم رفتن 

حضور نظامی امریکا در افغانستان تمام مداخالت علنی، تخریبات و کشتار مردم بی گناه  علی الرغم -4

تباع امریکایی و متحدین توسط طالبان به دستور پاکستان و حمالت پیهم توپخانه و راکت پرانی های افغانستان و ا

رات وضع قیودات و تعزی فریب دادن امریکا در مخفی نگهداشتن اسامه بن الدن وپاکستان بر حریم افغانستان و 

ستان را در اختیار داشت اقدام مؤثری علیه دیده گرفته در حالی که زمین و آسمان افغانامریکا همه را ناترانزیتی، 

مریکا به ا پاکستان نکرده و همه تماس های دپلوماتیک نه تنها نتیجه نداد بلکه امتیازات بیشتری به پاکستان آفرید.

گفتند در عقب جنگ افغانستان و قتل ۀ خود و صاحب منصبان ارشد اردوی خود که رتب عالیبیانات اراکین 

ی باآلخره در اثر مساع  .گوش ندادست دستگاه های نظامی و استخباراتی پاکستان شامل است سپاهیان متحدین د

پلوماتیک از طریق مذاکرات دور میز تدبیر یراه حل دروریزم امریکا حذف شده و یپاکستان طالبان از فهرست ت

 زهم ابتکار عمل با درک تمام واقعیت ها به پاکستان سپرده شد.با ،شد بدون معلوم بودن نصب العین و طرزالعمل

 م بوده یک معمای سیاسی شده. گمان نمی رود پاکستان چنین وسیلۀ مهمو تا امروز نتیجۀ این مذاکرات نا معلو

در اتخاذ تصمیم ایجاد صلح و  ،از دست بدهد خود)طالبان( را در تعقیب اهداف ستراتجیک و جنگ ساحۀ نفوذ 

ا این است، امریک انهیک توطئۀ دنیا فریبتالش های صلح توسط پاکستان  امنیت در افغانستان صادق نبوده و

 (1) موضوع را خوب می داند.

                                                           

مول آن در تروریزم بین المللی، عدم صداقت پاکستان در کردار های سیاسی و شلی الرغم آگاهی کامل به تقلبات واین که امریکا ع (1)
 گذاشته شودپاکستان را از زانوی خود بر نمی دارد، می خواهم این موضوع در یک مناظره به بحث همگانی چرا سر
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موکراسی نو پای افغانستان وارد کرد و دل ملیون ها آرزومند افغان یکه امریکا بر پیکر د ه ایآخرین ضرب -5

ت وحدت ملی بود، در واقعیت وزیر خارجۀ امریکا مکتب را برای اصالح و بهبود بشکست طرح ایجاد حکوم

زیر موکراسی یند و آن را مال خود می دانستند خالف همه اصول دکه خود به آن افتخار می کرد و فلسفه و راه  

دو رقیب عقد توافقنامۀ سیاسی  حالی که نتایج اعالن نشده بود باالی هر دور دوم انتخابات درپا نهاد در نیمه راه 

 اقعی، غیر وعملییک نظام غیرنداشت تحمیل نمود و تهداب  سابقهکه در هیچ کتاب، دین، مذهب و مکتب سیاسی 

 نام وحدت ملی گذاشت.ه یک ُملک و دو َملک را بمخصوصاً در شرائط افغانستان یعنی  و غیر قانونی

مقام بین دو نامزد تعداد رأی یگانه عامل تعیین کننده است و  هر برای احرازدانند که در انتخابات همه می 

انتخابات افغانستان یگانه انتخاباتی در جهان بود که تعداد آراء رقبا اعالن نشد. و انتخابات افغانستان در جهان 

که راء آ بدون ارائۀ تعداد اول و برندۀ دوم اعالننام برندۀ ه موکراسی نموده بیاولین انتخاباتی بود که ابتکار در د

 در ررئیس جمهور و رئیس اجرائیه تقسیم گردید که صالحیت ها همه سقدرت به نحوی بین  قطعاً سابقه نداشته.

این حکمت وزیر خارجۀ  گم و مرجع تصمیم گیری نا پیداست و در واقعیت از رئیس جمهور کشمشی ساخته شد.

 راه یابی آینده را مغشوش و دشوار گردانید، ردای افغانستان معضالت بس عظیمی آفریدامریکا برای امروز و ف

بین جانبین تؤافقنامۀ سیاسی به در عمل در طول یک سال و چند ماهی که گذشت به نام وحدت نه در نظر و نه 

شب و روز این نظام نه به وفاق بلکه به نفاق گذشته رقابت، خود خواهی، منم گویی و زور  مالحظه نرسید.

هقراء سوی قه و مملکت را ب ساخته آزمایی و عدم توافق در مسائل جزئی و پیش پا افتاده منافع ملی را بی ارزش

ما بردن حق مشروع حاکمیت و نابودی سوق داده و این آخرین سوغات مداخلۀ امریکا در امور افغانستان و به یغ

)ملی ملت است.
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در این مورد حدس و گمان دست ما را به راه دیگری رهنمون می شود که شاید آشوب گری و اخطاریه های شورای نظار در وقت  (1)
بدهللا  میسر به عبدهللا ع« جان کری»در شهر کابل برای بزن، بشکن و بریز به اذن امریکا صورت گرفته باشد تا زمینۀ ایفای وعدۀ  انتخابات
 گردد.


