
نیست رگان نشراتی حزب کمومصاحبٔه روزنامٔه هومانیته، ُا
 در ،یس نهضت آیندٔه افغانستانفرانسه با عبدالله نایبی، ری

  مورد انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان 
  .م۲۰۰۹ اگست ۱۹ شمارٔه مؤرخ منتشرهء

  

  :دومینیک باری

یک صحنه آرایی تحلیل شما از این انتخابات چیست و پیامد آن چی خواهد بود؟ آیا 

  ؟، یا یک رویداد واقعًا جدی و مهمانتخاباتیست

  

  :عبدالله نایبی

یک ی برگزار میگردد که شرایط اولیٔه آن یعنی یانتخابات ریاست جمهوری در چنان وضع سیاس
 را دارند، "ُبرد"تمام کاندیدانی که چانس .  ندارد، وجودالترناتیف سیاسی به حاکمیت کنونی

  .ی سازندٔه حاکمیت کنونی اندوابسته به نیروها

 که اکنون به حیث رقبای او سر)عبدالله عبدالله و اشرف غنی(ش تدر سابقق دو وزیر مکرزی با
و قوماندانان جهادی دیروز که همه پایه های حاکمیت را تشکیل احزاب جهادی  ،کرده اند بلند

همه با . ی ناتو اندتهااسمیدهند، دارای عین ماهیت ایدیالوژیک و سیاسی اند، همه مجریان سی

همه پذیرای تداوم حضور قوای ناتو در . مخدر پیوند دارندشبکه های وسیع قاچاق مواِد

 زبانی خود، به چیز دیگری نمی -صرف به منافع فردی، گروهی و قومیافغانستان اند و همه 

  .اندیشند

له یی، به جرم سه سا  بیست ومحصلپرویز کامبخش، . کشور، استبداد شدیدی حاکم است در

باید بیست  جهانی، کامپاین یک مقاله از انترنیت، به مرگ محکوم گردید و در اثر استفاده از

  .  از عمر خود را در زندان بگذراندسال

در مطبوعات  "چپ"موکراتیک چنان حاکم است که واژٔه د  قرون وسطایی و ضِدایدیالوژی

نیروهای سیاسی چی رسد به تبارز و پذیرش  تلقی میگردد، تا "الحاد"کشور، معادل کمونیست 

  .چپ در چوکات قانون



  .  سیاسی مبدل گردیده اند-طقه یی به ُبنیاد روابط اجتماعیی، قومی، زبانی و منتعلقات قبیله ی

 در به ویژهمخدر یوع فقر، بیماری، اعتیاد به مواِدش. وضع زنده گی مردم بدتر از همیش است

 زورگویی و بی قانونی و  بخش جامعه اند، استیالی فضای ترس،ترین که محکوم جوانبین زنان

لیت نظام کنونی و حامیان خارجی بایی، مردم را نسبت به ُکُرگسترش بیسابقٔه جنایت و آدم

  .باور ساخته استویژه امریکا و انگلیس، کاماًل بی آن، به "ناتویی"

گونه چشم اندازی برای  ، چون هیچد حاشیٔه تاریخ افغانستان روی میدهانتخابات روان، کاماًل در

  .دحل مسایل کنونی جامعه نشان نمیده

 به نام سخریه ییزندٔه اصلی آن، مردم افغانستان اند که در  باشد، باچهنتایج انتخابات هر

  . خود را از دست میدهندبِد ، احتمالهای آیندٔه کمتر"انتخابات دموکراتیک"

  

  :دومینیک باری

  موضعگیری نهضت شما چیست؟

  

  :عبدالله نایبی
جز چیزی  به اساس همین تحلیل، مردم را از شرکت در انتخابات که فغانستان انهضِت آیندهء

 در کشور را  مستقررژیِم - انتخابات نارکواین .حذر داشت  بر،یک تظاهر عوامفریبانه نیست

 و دنستان بفرسترا به افغاهزار سرباز دیگر  تا دههاست برای ناتو بهانه یی،دموکراتیک جلوه داده

، استمرار حضور خود را در منطقه در برابر "تهدید طالبان"و " تروریزم"با بازی کردن ورق 

وزه و هم هم ک: " که به ناتو بسیار خوب میخواندما اصطالحی داریم. اذهان جهانی توجیه کند

  ."کوزه گر و هم ِگِل کوزه

اشرف کرزی، عبدالله و (لِی ناتو لیون دالری که همین اکنون از سوی کاندیدان اصصدها م

   از کجا میرسند؟، دموکراسی به مصرف میرسند، برای نمایش)غنی

  .تغییر از پی این انتخابات، چیزی جز یک توهم محض نیستچشمداشت از این قرار، 

هم این انتخابات را تصنعی میدانند و هم نتایج آن را که یکی افغانستان نیروهای مترقی و چپ 

قانونی  خواهد نشاند، مردود و غیِر اسالمی گان امریکا را در مقام ریاست جمهوریاز گماشته

  .میدانند

  



  :دومینیک باری

یکوالر، دموکرات و  گی میکند؟ رقبای او و دیگر نیروهای سکرزی از چی نماینده

  چپ کدامهایند؟

  

  :عبدالله نایبی
جهادی، با  و قوماندانان با تکیه بر حمایت سران جهادی، کرزی با دو معاون پیشنهادیش

 اداری و با اعتقادات قرون -روابطش با شبکه های مافیایی مواِدمخدر، با بیکفایتی سیاسی

 عواید از طریق ،۲۰۰۸نبریم که در سال  از یاد. ست مافیایی-سطاییش، نمونٔه بارِز نظام جهادیو

.  ملیارد دالر یعنی تقریبًا ده برابر بودجٔه دولت کنونی بود۸،۵مخدر بیش از کشت و قاچاق مواِد

  .روندن پولها تنها به جیب دهقانان نمی که ای،آشکار است

یک  کرزی جلوه میدهند، همه از یک قماش اند و رقیبحاکمان کنونی و کسانی که خود را 

.  میسازند،مخدر تشکیل یافته استرتمند را که به برکت ناتو و مواِدقشر جدید ثروتمندان قد

، روی مسایل شخصی، گروهی و رقابت در داخل نظام. گرداننده گان اصلی نظام کنونی اندآنان 

  ! ایدیالوژیک و سیاسیهای زبانی استوار است، نی بر اساس اختالف-قومی

 اتیکدموکرغیِرو دموکراتیک در اثر فضای استبداد و قوانین یکوالر سنیروهای اصیل مترقی 

مبارزان چپ افغانی که در . امکان ایجاد یک نیروی الترناتیف را ندارندحاکم بر کشور با تأسف 

 های وسایل و امکان، یا به خارج کشور پناهنده شده اند،داخل کشور تحت ارعاب قرار دارند

سیاسیی برای گونه تغییر  در غیاب چنین حزبی هیچ. احیای یک حزب بزرگ مردمی را ندارند

  .ع کشور متصور نیستوض

  

  

  :دومینیک باری

   به چی معناست؟"میانه رو"مراجعه به طالبان 

  

  



  :عبدالله نایبی

ُبنیادهای این . حرکت طالبی، برعکس آنچه تبلیغ  میشود، یک حرکِت صرف افغانی نیست

توافق  با) .آی. اس. آی(حرکت در پاکستان، توسط دولت پاکستان به ویژه استخبارات آن 

 های اسالمیزم طالبان پاکستانی، افغانی و دیگر شاخهپیوندهای القاعده با .  شدنده، نهادامریکا

افراطی در منطقه از یک سو و تجهیز و تمویل طالبان از سوی اردو و استخبارات پاکستان از 

 افغانی دولت پاکستان مبدل کرده سوی دیگر، عماًل حرکت طالبی را در خدمت سیاستهای ضِد

 القاعده را  تروریزم و ضِددر حرف شعار ضِد: تان سیاست ریاکارانه یی را اجرا میکندپاکس. اند

ثبات انه یی در خاک افغانستان، جهت بی  جنگ افروزهای ولی در عمل به اقدام،سر میدهد

  .نگهداشتن این کشور، ادامه میدهد

جهت واگذاری  های جدیی در، که پاکستان ضمانتاختطالبان زمانی به مذاکره خواهند پرد

برقراری تماسها با برخی از افراد کم . مواضع کلیدی در حاکمیت کابل به آنان، به دست آورد

این موضوع عمدتًا از . وجه به معنای مذاکره نیست نفوذ طالبی از سوی حاکمیت کنونی، به هیچ

ه های تهدید  اصلی با اعالمیطالبان.  تا اعتبار خود را بزرگ جلوه دهد،سوی کرزی تبلیغ میشود

  .  پاسخ میدهندگذاری و پرتاب راکتبم، ُبآمیز

 مردمی حاکمیت، ناکارایی و کشور، عمدتًا، سیاستهای غیِر زمینٔه نفوذ روزافزون طالبان را در

فساد دستگاه حاکمه، شیوع فقر و اعمال ظالمانٔه جنگساالران که مهره های کلیدی حاکمیت را 

  . تشکیل میدهند، فراهم ساخته اند

غنی ها علیه اشرف مردم افغانستان هیچ دلیلی ندارند که به جانبداری از کرزی ها، عبدالله ها و 

  !قرار گیرندطالبان 

  

  :دومینیک باری

 آیا ناتو و امریکا جنگ را باخته اند؟
  

  :عبدالله نایبی

 طالبان، استقرار دموکراسی، ریشه کن کردن دفع تروریزم، منظور از جنگکدام جنگ؟ اگر 

 وایت حقوق بشر، دفاع از حقوق زن و کودک، بازسازی اقتصادی کشور، برچیدن کشت رع



اخته  به یقین که ناتو این جنگ را ب،استدار استقرار صلح پاینهایت  مخدر و درقاچاق مواِد

تراتیژیک در منطقه و کشی در افغانستان، یافتن مواضع اسولی اگر منظور از لشکر. است

، ناتو به  استمدت دراز به حیث بهانٔه حضوِر" تحت کنترولثباِتوضعیت بی "نگهداشت یک 

 . بخشی از اهداف خود دست یافته است

  . که امکان آیندٔه بهتر را از دست داده است،است حالت، بازندٔه اصلی افغانستان ی در هرول

  

  :دومینیک باری

  در شد؟ه نبست بچگونه میشود از این ُب. افغانان اولین قربانیان اند

  

  :بدالله نایبیع
و استبداد افراطیوِن مورد حمایت آن کارانٔه ناتو افغانستان قربانی سیاستهای تجاوزبه یقین مردم 

های تحول طلب با چنان وحشیگریی مورد سرکوب نیرو. ه بیش از سی سال دوام دارد ک،است

سوی صلح، که برون کردن کشور از وضع فاجعه بار کنونی و سمت دادن آن به  ،قرار گرفته اند

 .ترقی و دموکراسی در آیندٔه نزدیک به چشم نمیخورد

  .  در تاریخ کشور ما ثبت خواهد شد"ناحادثه"انتخابات جاری در این مقطع به حیث یک 

  

  .ول شعبٔه روابط بین المللی روزنامٔه هومانیته استدومینیک باری مسؤ* 

  

ی مصاحبهمتن فرانسه ی

http://www.humanite.fr/Entretien-avec-Abdullah-Naibi

