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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

  
  ٢٠٠٩ سپتمبر ٢٦

  

  :يادداشت پورتال 
 و ت فرمودهب را اجاپورتالداکتر صاحب روستار تره کی سپاسمنديم، که ندای ارز، بدر و دانشمند منقهمکار گرااز 

 . را جهت نشر در اختيار ما قرار دادند"ؤالپاسخ به چند س"معنون به مهم  نوشتۀ
  

 AA-AAادارۀ پورتال                                                                                        
   
  
  

  ره کیــــــدوکتور روستار ت   
  ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٥ ،فرانسه 
  
  
  
  

  پاسخ به چند سؤال
  

در رابطه به موضوعات داغ روز متوجه » متبارزی « ت سؤاال» بارز « شاغلی محترم نعيم  
  :  به جواب شان پرداخته ميشود ، ذيًالاينجانب ساخته است که با رعايت اختصار در صحبت

  :  مقدمه بدو نکته اشاره مينمايم بۀقبل از همه به مثا 
اين .  مداخالت خارجيستتان طی بيش از سه دهه ،کيد به اينکه علت اصلی بحران افغانس يکی  تأ

 داخل کشور مشتی  که در،وجب تباهی های پی در پی شدمداخله وقتی از قوه به فعل آمد و ُم
  . عناصر معامله گر، اجير و ديوانۀ قدرت را به خدمت گرفت

ن باور  وقت آن رسيده است که افغان ها به اي،بعد از سرازير شدن اين همه سيالب های خون 
 قدرت سياسی قوت های درونی مدافع آزادی ، حق ، د که منبع اصلی فورمولبندی معادلۀبرسن

هاجم که ديروز سوسياليزم و سوسياليست ها و امروز های ُم؛ نه نيروعدالت  و اصول است
  .  اندديموکراسی و ديموکرات ها را در رکاب خود  بسته

کرده که منقد قياس   طالب و طالب با القاعده ، آنطوریديگری پافشاری روی اين نکته که پشتون با
 سال جنگ ٨ی طی امتزاج اين سه عنصر ، خواست قوت های خارج. ،  در ترادف قرار ندارداست

  : در افغانستان است
ا هاجم خارجی برای اينکه روشنفکر را در پالن های سياسی خود شريک بسازد و چه بسقوای ُم

اين هيوال . ضرورت داشت» هيوال  « ، به توليد فضای ترس از يکال کندآنها را عليه مردم استعم
.  گذاشته شد»طالب «  توسط  ماشين غول پيکر تبليغاتی کشور های مهاجم ايجاد شد و نامش هم  
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تعليم يافته و . اشتباهات بزرگ زمان حکومت طالبان به دادن شاخ و پنجه به اين هيوال کمک کرد
.  يافتيلرزيد ، يگانه پناهگاه را آغوش باز و پر سخاوت قوت های مهاجمروشنفکر که از ترس م

.  واقع شديکی مکمل ديگری. عمليات نظامی در پيوند قرار گرفت با  بعدًا سياسی توطئه اشغالبنيۀ
  .  جنگ غيرعادالنه فعلی را تغذيه کرداين همه ،

اما پشتون ها بدنۀ . ست نه کل آنالب جزئی از مقاومت ااما واقعيت اينست که از آغاز تا حال ط
  .  داليل سوسيولوژيک و تاريخی دارداين هم. مقاومت را تشکيل ميکنند

درين شکی نيست که امروز درين مقاومت از اقصای عالم اسالم داوطلبان زيادی که غربيان آنها را 
ومت دو طرف خط اين داوطلبان از مجموع مقا. د ، اشتراک دارندبنام تروريست و القاعده ميشناسن

  . دهم را تشکيل ميکند نه همه آنرا صرفآ در حدود يک،ديورند
در آنچه بوش محور :  ا با مسيحيت اداره بوش تدارک کرد جهانی شدن جنگ اسالم رانگيزۀ

گرچه از افغانستان نام برده  ان جا داشت،جمله افغانست شرارت ميناميد الاقل سه کشور اسالمی  از
  .نشد

 انبوه  افغانی را از مخرج مشترک بيرونی آن جدا کرد ، بسته بهميتوان مقاومت سچۀاينکه چگونه 
عامل خارجی در دادن استقامت به پهنای جنگ تعيين کننده معلوم . فکتور های داخلی و خارجيست

ه ب) ست اصطالح از جهاديست ها( » يبيون صل« جهاديست های عالم اسالم بدنبال تهاجم : ميشود 
هی که آمده اند ،  رزمندگان از رابا دفع تهاجم ، بخش عمدۀ. سالمی ، به منطقه آمده اندکشور ايک 

 افغانستان از  البته شرط  تصفيۀ.  ختم اشغال شوروی تکرار خواهد شدتاريخ. باز خواهند گشت
 در باقی ماندن در  که ممکنمشتی از هواداران تبديل افغانستان به صدور انقالب جهانی اسالم

ای جمع و جور  اصرار کنند ، استقرار يک نظام ملی ، اسالمی و دارای شايستگی الزم برکشور
« اين حکومت بايد به موافقت مقاومت مسلح شکل بگيرد و از قابليت الزم . کردن افغانستان است

 « برای گرد آوردن نمايندگان اقشار وسيع مردم و در عين حال از کفايت قابل توجِه» سياسی 
 ضمانت فقط ازين طريق ميتوان.  برخوردار باشد برای دفع نا امنی های احتمالی آينده »نظامی 

کند ، به جامعۀ بين المللی   افغانستان خطری امنيت ديگران را تهديد نالزم را در اينکه از ناحيۀ
  .اعطاء کرد

  : منقد نوشتۀ پاسخ به سؤاالت استخراج شده از ميرويم به ارائۀ
       

به عمليات ترورستی دولتی . رورستی مخالفين مسلح ياد شده استد چندين بار از عمليات ت در نق ــ١
 اشاره  با يک حرفحتی  غم انگيز کندز است ،هاجم خارجی که آخرين آن حادثۀقوت های ُم

اغ سبز به همان نشان دادن چر  اين خودکشی و بيگانه پروری غير ازانگيزۀ. صورت نگرفته است
، چه چيزی ميتواند  چشمی به ارادتمندان از نظر افتاده داشته باشندستيزه گر تا گوشۀمراجع بيرونی 

؟ افغان ها طی بيش از سه دهه به اين سو به اين تردستی ، چشم بندی  و شعبده بازی برخی باشد
  .  خوب آشنايند سياستدر عرصۀتعليم يافته ها 

  : گ فعلی را ميتوان چنين تعريف کردجن
 از نظر افزار جنگی اما دارای انگيزه های نيرومند عقيدوی در برابر جانب جنگ طرف ضعيف

  .قوی از نظر ساز و برگ نظامی اما ضعيف از نظر عقيدوی
ساوی توسل مقاومت مسلح را به تروريزم بايد در جنگی سراغ کرد که طرفين دارای افزار جنگی ُم

 ، سال٨ساوی طی درين جنگ نا ُم. نيست آتش طياره و تانک بهره مند مقاومت از قدرت: نيستند 
  . ی مقاومت مسلح به شهادت رسيده اند ده ها تن نيرو ها،در برابر مرگ هر عسکر خارجی

هردو شکل تروريزم اعم از غير دولتی  و دولتی که از مردم غير ملکی به هزاران ! بهر حال
  . است محکوم،قربانی گرفته است

من نسبت داده است ،  خود توجيه آنرا به  در عنوان نامۀ به غلط تروريزم با موازين حقوقی که منقد
  .آنهم با انبوه اعتراضات مطرح استعد سياسی در ُبموضوع صرفًا. ناسازگار است
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، هاجم کی  به موازين حقوق که دران قوت های ُممنقد از اتکای روستار ترهدر باب ناراحتی 
  :  ، عرض ميشود مخاطب قرار گرفته اند

 محدودۀ  برخورد های غير اصولی قوت های مهاجم در تراژيدی کشور درويسنده از کشانيدنقصد ن
؟ در رعايت !؟ و حاکميت قانون! ديموکراسی پاسداران جهانی جلب توجِهمباحث حقوقی ، صرفًا

، که از هاجم به افغان ها اين انتباه را بدهندبايد قوت های ُم. مناسبات بين المللی استاصول در 
آنها مأموريت .  حيوانات وحشی درگير نبرد نيستندتشريف آورده و در جنگل با» مدنی « مع جوا
داخالت  که مردم آن قبل از ُم،مين صلح و استقرار حاکميت قانون را در کشوری  بدوش دارندتأ

قرن ها )  وليت امروزی آن بدوش ناتو استکه مسؤاين منبع بحران و جنگ صادر شده ( بيرونی 
  .    ، امنيت و اصوليت زندگی ميکردنددر صلح

  

اين . اظهار نگرانی کرده است)  مقاومت در واقع( » طالبان « ــ منقد از حمايت نويسنده از   ٢ 
  :نگرانی از چند جهت مطرح است 

  .ــ  وابستگی مقاومت به پاکستان 
  . ــ  عقب ماندگی مفکوروی و سياسی طالبان 

  .ــ  پيوند طالبان با القاعده 
  : جواب به نگرانی های مطرح در سؤاالت بدو نکته اشاره ميشود   قبل از ارائۀ

، استکبار و غرض مقاومت قوای مهاجم خارجی روی اختصار، ـ همان طوريکه قبًال اشاره شد:يک
، قابل هضم  حضور نظامی خود را برای روشنفکر طالب گريز، تا جاذبۀمسلح را طالب ناميده است

  . بماندشنفکر نبايد به اين دام گسترده تا ابد بند باقیرو. ساخته باشد
 نه به خاطر پشتون بودنشان بلکه به دليل) به زعم منقد ، طالب (  روستار تره کی از مقاومت ـ:دو

مطمئن باشيد که اين پشتی بانی  شامل حال همه اقوامی خواهد . مظلوم واقع شدن شان حمايت ميکند
   !!!و مغضوب مراجع بيرونی واقع شوندند  که خود را افغان بگوي،بود

 دفاع از بناًء. نقص شد) حق حاکميت ملی (  حقوقی در دادن سقوط به حکومت طالبان يک اصل
 که نظام حقوق بين المللی در محور ،مقاومت ميتواند دفاع از يک پرنسيب بنيادی حقوق تلقی شود

  .  شکل گرفته استآن
يل نيرومند تر  پوتانس بناًء.دم بندی ترکيب اجتماعی ميسازنپشتون ها بخش بزرگتر را در تقسي

حمايت از مقاومت . مين امنيت ، حفظ استقالل و تماميت ارضی افغانستان دارنداجتماعی را برای تأ
ست که در يک سلسله اصوليکه در  بخش عمده با قبايل پشتون پيوند تباری دارد ، در واقع دفاع از 

  .  نه تبعيت از جذبات قومی ، آزادی قرار ميگيردپيوند با امنيت ، صلح و
، خود را با ارزش های زندگی معاصر در تطابق ) در واقع مقاومت ( ازين گذشته امروز طالبان 

به پيام تبريکی رهبر طالبان ( قرار داده اند و دليل مزيد ديگری به حمايت از خود ارائه کرده اند 
  . ) مراجعه شود نسبت حلول عيد

  . خود تحت حمايت سياسی ، لوژستيک و تسليحاتی پاکستان قرار داردمقاومت در بخش عمدۀ! بلی 
 مقدم برای حفظ  از مقاومت افغانی به مثابۀ لشکر جبهۀ)تجاوز شوروی ( پاکستان مانند ديروز 

 افزار فشار سياسی در ر آنسوی خط ديورند و نهايتًاقوای ناتو د» سر ريزه شدن « کشور از 
را پيوند منافع متقابل دو طرف مقاومت و پاکستان . ث آينده افغانستان استفاده ميکند حوادانکشاف
  .ميدهد

ازين گذشته دوام جنگ در افغانستان زمينه های جلب بيشتر کمک های اقتصادی و نظامی قوای 
درين مورد درين اواخر قراينی مبتنی بر تغيير موضع . ائتالف را به پاکستان ميسر ميسازد 

  . مقامات آن کشور  به مالحظه ميرسدپاکستان زير مطالعه
تشويق مقاومت مسلح به آغاز مذاکره ، : ليدی دارد لح در افغانستان نقش کمين صپاکستان در تآ

 که مطمئنًا( ند مقاومت با القاعده  قطع پيو تعبير اعتدالی از اسالم و نهايتًاايجاد زمينه های داشتن
  . ، بکمک پاکستان ميسر است) ح است روی الزامات جنگ مطر
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اصر رسوب کرده از مجاهدين  ايجاد تحريک طالبان از عنانداختن يک نظر اجمالی به تاريخچۀبا 
 مردم و حذف جنگ از ميان عامۀ» فتوحات « ه اصطالح سابق و سربازگيری آنها حين آغاز ب

در محتوای ) مقاومت (  که طالبان ، سياسی و نظامی کشور به اين نتيجه ميرسيماز صحنۀساالران 
 آنها مسلمانان سنت گرا. دتشکل نيافته ان)  جمعيت اسالمی مانند حزب و( کدام ايديولوژی مذهبی 

اند که مجبوريت های فعلی جهاد موجب ايجاد پيوند شان با راديکال ترين گروه های مذهبی شده 
  .  اين پيوند اقتضائی و تکتيکی است.است 

، ممثل گذار ا دقت و واقع بينی تنظيم شده استپيام اخير رهبر طالبان به مناسبت حلول عيد که ب
 مدنی ه يک حزب سياسی سازگار با جامعۀريان دوگماتيست ده سال قبل بحرکت طالبان از يک ج

  .است 
  

به اين دليل ساده که حکومت مخلوق تهاجم خارجی در هيچ . استافغانستان اشغال !  ــ  بلی٣
يک تصميم قوت های مهاجم در رابطه به افغانستان و از مجرای افغانستان در منطقه در چوکات 

  . سهم نداردقرارداد بين المللی 
  . تواندونيت نمين ها تبديل شده است ، که هيچ تبعۀ افغان ، احساس مصافغانستان به زندان افغا

ملت  سال قبل نيرو های خارجی آماده ميشدند که منافع ستراتژيک حضور خود را با مصالح ٨اگر 
رسيد ، در تطابق قرار  عنعنوی ميافغانستان از مجرای يک معاهدۀ بين المللی که به تأئيد لويه جرگۀ

 را اختيار ، اشغال مطرح نميشد و جنگ ابعاد وسيع امروزیددهند و از زورگويی منصرف شون
  .نميکرد

 سال نه تنها موفق به تشکيل يک محور ٨که روشنفکر معامله گر و اپورتونيست طی  ازان جائی
لکه در مواردی در تبانی ملی مسالمت آميز اعتراض عليه جنگ غير عادالنه تحميلی نشده است ، ب

 مقاومت مسلح يگانه مجرای مؤثر احتجاج عليه اشغال و  بناًءبا اشغال و جنگ قرار گرفته است ،
 جانب قوای وازات ريخته شدن خون بيشتر از آن به ُمباقی ميماند ، و جاذبۀکليه عواقب ناگوار آن 
  .خارجی  افزونتر ميشود

دفاع از اصول ، خود را در »  مسالمت آميز « ک حرکت روستار تره کی و امثالهم در فقدان ي
  . خود در دفاع از اصول قرار دارند ، قرار داده استبه شيوۀموضع حمايت از مخالفين مسلح که 

  

  تهاجم امريکا را به افغانستان حمايت طالبان از القاعده قياس کرده و امريکا را  منقد انگيزۀ ــ ٤
رفتن در موضع سايق منقد از قرار گ. ور حق به جانب شمرده استمی به کشبرای آغاز جنگ تهاج

ين معنی بد.  شود، هرچه باشد ، نميتواند موجب کتمان يک حقيقت بزرگجنگی يک کشور خارجی
  :که 

ا  القاعده به گروه های غير متمرکز و غير متجانس تقسيم شده بود که ب،ويارکي انفجار ندر آستانۀ
تا کنون سند و . مرکز اورگانيک تا حال ادامه دارداين عدم ت. داشتنديکديگر ارتباط سازمانی ن

  . ازماندهی شده باشد ، در دست نيستويارک از افغانستان سيمدرکی که عمليات ترورستی ن
  قراينی بدست است که حمله بر نظام طالبان بنا بر داليل ستراتژيک و ژيوپولتيک قبل از حادثه  
  . يويارک طراحی شده بودن 

اگر آغاز عمليات نظامی امريکا را در سال اول توجيه هم کنيم ، دوام عمليات نظامی و ! بهر حال
مين مقاصدی که از افغان ها پنهان نگاه داشته شده است ،  برای تأ سال ،٨کشتار هزاران افغان طی 

  . بصورت قطع قابل توجيه نيست 
  

،  القاعده اداره ميشد و يا طالباننستان توسطــ  در مورد اينکه در زمان حاکميت طالبان افغا ٥ 
با اين تفاوت ( مناسبات ميان اين دو روی ارزش های عقيدوی و اخوت اسالمی :  عرض ميشود که 

ۀ مراتب سياسی بين شان سلسل. ء ميکرداتکا) که طالبان به انقالب اسالمی جهانی باور نداشتند 
، افزار جنگی و در حد غانستان، به طالبان پول در بدل حق اقامت در افالقاعده. وجود نداشت

  .  بود کشور دربست در اختيار طالبانادارۀ. ناچيزی مليشيا تدارک ميکردند
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غان ها قياس ميشود ، شريک طالبان بصورت قطع در عمليات ترورستی القاعده که مغاير طبيعت اف
که از جانب ؟؟  ين المللین لحاظ تحريک طلبان در ليست گروههای ترورستی باز همي.  نبودند

 اين که ديگر.  ند گناه ديگران را پرداختطالبان کفارۀ. ادارۀ بوش تنظيم شده بود ، شامل نبود
  . بهام قرار دارد آن تا هنوز در امرکزيت قوماندۀ

  

  نويسنده خود . ر دلخوردگی و سراسيمگی نموده است ــ  منقد از تسلط يک قوم بر ساير اقوام اظها٦  
  اما چاره چيست ؟ .  در نگرانی منقد شريک ميداند  را

  . متالشی کندجنگ بيش از سه دهه نتوانسته است ساختار های قبيلوی را
نطام قبيلوی داخل افغانستان و آنطرف خط ديورند با تآثيرات متقابل مکمل يکديگر واقع شده و به 

 با خشونت از بيرون اعمال شود ،م  که توأ تسخير ناپذير را در برابر نفوذ ارزش هائی قلۀنحوی
   ايجاد کرده است  

مين امنيت است ، اما مرجع بطۀ مؤثر در تآسيستم طبعی تقسيم قدرت يعنی نظام قبيلوی ، ضا
  . ادالنه در تقسيم قدرت سياسی نيستع

روض به شکست است ، تا چه ست که در شرايطی که ديموکراسی وارداتی معاين بسته به افغان ها
 ميان مؤثريت و عدالت نظام  و نهايتًای توقعات خود را در حد واقعيت ها جا به جا ميکنندپيمانه ا

  .سياسی آينده تعادل سياسی الزم را ايجاد مينمايند
  

  :  ــ   در مورد اينکه چرا اقوام غير پشتون سهم مؤثر در مقاومت ندارند ، بايد گفت ٧ 
 وارد شد که ، تعديل مصنوعی و اقتضائیرتعی تقسيم قديبا حضور قوای خارجی  در نظام طب

  : بردند ازان اقليت های قومی و مذهبی سود فراوان
 و دو مذهب ، تعليم به چندين زبان طبق تجويز قانون اساسی ، انفاذ قانون احوال  زبانرسميت دو

که گرايش ( شخصی ، سهم سخاوت مندانه در قدرت  و باالخره طرح پارلمانتريزم و فدراليزم 
اين .  است، از برکت حضور قوای خارجی به اقوام برادر ميسر شده) ريز از مرکز قياس ميشودگ

  .   نيم قرن امکان پذير نبوددست اورد ها در حاالت عادی حتی با گذشت
مين اصل تساوی اوضاع و بيرون مداخله بيرونی، تأعی يواقعيت اينست که در شرايط انکشاف طب 

مفهوم مدرن آن ميسر ب شدن ساختارهای قبيلوی در کورۀ ملت به در طويل المدت با ذوحقوق 
  .است

 گروه های جنگی وابسته به اقوام غير پشتون گمان ميکنند که با دفع حضور خارجی و احراز مجدد 
قدرت توسط پشتون ها که هميشه در موقف  دفاع از تمرکز قدرت در محور حاکميت مرکزی قرار 

اين تصور اليه های کوچکی از  اقوام غير . ان جنگ  محروم خواهند شدداشته اند از امتيازات دور
) مقاومت ( پشتون را در موضع دفاع از اشغال خارجی و جنگ و مخالفت  با مذاکره با طالبان 

  .قرار ميدهد 
و بصورت قطع حاضر اشغال و جنگ هستند » بالقوه « اما بخش عمده اقليت های قومی  مخالف 

 جنگ در شمال با گسترش دامنۀ. معاوضه کنند»  قانون احوال شخصی « را با » آزادی  « نيستند
  .  ديل شده راهيستتب» بالفعل «  اين مخالفت بالقوه به 

 محصول ديناميزم  را ميتوانده به اقشار در حاشيه قرار گرفته شءبا اينهمه برخی از امتيازات اعطا
  .سه دهه جنگ و بناًء برگشت ناپذير تلقی کرد

    

افغانستان برای خروج از بحران بيش از سه دهه به همدلی و باور متقابل فرزندان اهل و صالح 
جای اعالم پيوند با مواضع مبهم ،   افغانی بوقت آن رسيده است که روشنفکر. ود ضرورت داردخ

پنهان ، مشکوک و معما آميز سياسی قوت های خارجی از طريق ايجاد مشاجرات قلمی با اشخاص 
 گروه های  معين ، تالش خود را در جهت رفع کدورت ها و اختالفاتی که قوای مغرض مهاجم و

  . ياندازدآنرا دامن ميزند ، بکار ب
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در افغانستان قوای خارجی در پهنۀ تاريخ آمده اند و باز گشتانده شده اند، اما مردم جا به جا باقی 
رجی برای دست يابی به امتيازات معين و    بهره برداری از حضور موقتی قوت های خا.مانده اند

تشويق نيرو های بيرونی به جنگ عليه برادران هموطن برای حفظ اين امتيازات ، خصومت ها را 
  .  از خروج قوای مهاجم تبديل ميکنداز سطح به عمق ميبرد و آنرا به منبع انفجار در آينده ، پس

  .ست يکی از آنهاجنگ تحميل شده از خارج .ان معروض به پروبلم های بزرگ استامروز افغانست
  . شودهمه امکانات ما بايد در جهت دريافت راه قطع جنگ بکار گرفته

 افزار اعالم پيوستگی به موضع سياسی  به مثابۀاستفاده از مناقشات ذات البينی افغانی قوم و مذهب 
 کار منصفانه الفاين يا آن کشور خارجی و تشويق آنها به جنگ عليه هموطنان ناراض و مخ

  . نيست
  . پايان ميگذاردنکتۀ قلمی که شاغلی منقد آغاز کرده است ، در همين جا  بناًء نويسنده به مشاجرۀ

دست روشنی  های ديگر بحث رویت از شاغلی آصف خواصی که به پهلوبا استفاده از فرص
  . نداخته اند اظهار امتنان مينمايما

  
  »پايان                   «                                  

  
   

                                            
   
  

 


