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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ جوالی ١٩
  

  !ونیيون آره، اما نه ھر اپوزيسياپوزيس
  

 عالی ائتالف برای شورای" خبر سفر محمد محقق و عطا محمد نور، به دنبال عبدالرشيد دوستم به ترکيه، و تشکيل 

ًظاھرا به اين دليل که بحران کنونی کشور برای شان قابل تحمل نيست، در صورتی که اين سه " نجات افغانستان

ًشخصيت سياسی کشور مردمانی می بودند که اين ائتالف را حقيقتا برای نجات کشور از بحران و به مثابۀ انسان ھای 

ًو، مبراء از فساد و سائر جرائمی نھايتا سنگين به وجود می آوردند، مسأله ای خوش نام، خوش رفتار، دارای سابقۀ نيک

  .  نبود که مورد تأمل و انتقاد نگارنده قرار گيرد

وجود اپوزيسيون در کشوری با نظام دموکراتيک و پارلمانی و دارای قانون اساسی مترقی و پيشرفته، نه اين که بد 

  : ضروری؛ منتھا بايد متضمن حداقل دو شرط باشدنيست مسأله ای است بسيار بائسته و

يک ـ کسانی که اصناف و گروه ھا و احزاب و ائتالف ھای مخالف دولت را به وجود می آورند، بايد اين ھسته ھا را 

ًواقعا برای نجات کشور، يا دست کم برای جھت دادن دولت به سوی کار مثمر، احترام به قانون، اجرای عدالت، تمکين 

  .به وجود آورده باشند... رابر حقوق و آزادی ھای حقۀ مردم و حفظ امنيت جان و مال آن ھا و حفاظت از خاکدر ب

دو ـ ھدف شان از به وجود آوردن ھسته ھای سياسی آن نباشد که حکومت را تحت فشار قرار بدھند و وادار بدان بسازند 

ند و زمينۀ استفاده جوئی ھای رنگارنگ آن ھا را از که به خواسته ھای غيرمشروع فردی و گروھی آن ھا تمکين ک

اين ھسته ھا بايد جزء مکمل نظام ھای دموکراتيک و پارلمانی باشند و اختالف شان . طريق نھاد ھای دولتی فراھم نمايد

نی و و غيره نداشته باشد، بلکه در جھت مطالبات حقوق ـ قانونی ھمگا... با حکومت بايد جنبۀ شخصی و سمتی و قومی 

  .مصلحت ھای سياسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرھنگی کشور و تحقق آرمان ھای واالی ملت ھدايت شود

 ھستند يا پارلمان  ھا پارلمانیحکومت که ئی، جاغربی آشنا ھستند جوامع با سياست و شيوۀ حکومت داری درکسانی که 

 تدوين می کنند، به خوبی می دانند که وجود ھا در رأس ھمه امور قرار دارند و قوانين جاريۀ کشور را وضع و

اپوزيسيون در تجسم جبھه ھا، ائتالف ھا، احزاب، اتحاديه ھا، اصناف، سازمان ھا و گروه ھای سياسی در برابر 

حکومات يکی از ضروريات اساسی برای نظارت در کار حکومت و جلو گيری از خود سری ھا از راه انتقاد يا ارائۀ 

  . و سازنده به حکومت می باشدبرنامه ھای عملی
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در نظام ھای مطلق گرا و تک فردی، جائی که يک انسان ھر آن چه را که در ذھن خودش خوشايند بود يا خود آن را 

شائسته و الزم ديد به منصۀ اجراء درآورد کار جامعه نه مطابق قانون تنظيم می گرد و نه به سوی بھبودی زندگی عامۀ 

در چنين جامعه ای تنھا يک شخص يا يک فاميل، يا يک دسته از انسان . کشور پيش می رودمردم و ترقی و توسعۀ 

ھائی که به اين شخص يا فاميل به نحوی وابسته ھستند و بدان ھا وفادار می باشند و از اين شخص يا فاميل حمايت می 

 بھره می برند، دارائی ھای عامه را حيف و ميل می کنند و زندگی را در عيش  امکاناتۀکنند و حرف می شنوند از ھم

  . و نوش و اندوختن سرمايه سپری می کنند و مردم را کماکان در نکبت و بدبختی نگه می دارند

تنھا بی و تک فردی، زقانون، يعنی کالم شاه يا حاکم و امير يا رئيس جمھور مطلق العنان و مستبد در نظام ھای تک ح

در چنين جوامعی نه پويائی وجود دارد و نه اصالح و رفاه و ترقی و . ی بخت برگشته به وجود می آيند"رعايا"برای 

. پيشرفت؛ و نه اصل تفکيک قواء و نظارت قانونی بر کارکرد ھای حکومت و نه امنيت و عدالت و آرامش و اطمينان

  .عقيب و شکنجه و زنجير و زندان و برچه و چوبۀ دارھر چه ھست ميل و عشق حاکمان جبار و تکرو ھست و ت

ائتالف دوستم و محقق و نور، طوری که تجربۀ کمابيش چھار دھۀ گذشته نشان داده است، و آن گونه که ما از اين انسان 

نسانی فکر اين ھا شناخت داريم، ائتالفی نيست که کسانی برای رسيدن به اھداف واال و ا رأی و ھم ھا و انسان ھای ھم

و ملی و نظر به مسؤوليتی که در برابر مردم، در برابر خاک و در برابر يک نظام کارآ و سالم و مردمی و برای رفع 

اين .  ناشی از تالش ھای دشمنان ميھن بايد احساس کنند، به وجود آمده باشدیمشکل و بحران در کشور و خطر ھا

د کنند و يک افغانستان مقتدر و واحد و رھا از خطر و فساد، ائتالف برای آن صورت نگرفته است که مردم را متح

افغانستان امن و آزاد و مستقل و آباد و دارای عزت نفس به وجود بيارند، بلکه با آن که ھر جزئی از آن جزئی از نظام 

ول و غارت موجود است به دليل حرص و آز سيری ناپذير شان و به سبب اين که بيشتر از اين نمی توانند برای چپا

پيمانان گروھی و حزبی خود در درون  سرمايه ھای ملی دست آزاد داشته باشند و آن گونه که می خواھند از ياران و ھم

بنابراين ھسته ھائی که با چنين مقاصدی به وجود می آيند ھسته . و بيرون حکومت حمايت نمايند، به وجود آمده است

ند که در ھر برھه ای از زمان، چنانچه در ائتالف دوستم ـ مسعود، ائتالف ھای ھای تداوم فساد و تشنۀ قدرت و پول ھست

و از ھم ... ًگلبدين با تنی و دوستم و مجددی و بعدا مسعود ـ ربانی و ائتالف طالب ـ جنرال مالک و طالب ـ حزب وحدت

ند و ھمين که ريگی زير دندان شان پاشيدن آن ھا شاھد بوديم و شاھد ھستيم، گاھی با اين و گاھی با آن به وجود می آي

  . آمد از بين می روند و دوستان ديروز به دشمنان امروز و بالعکس تبديل می شوند

ًاجزای اين ھسته ھا به حکم تاريخ اصال قابل اعتماد نيستند و اصال جز به خود و ياران خود، به ھيچ انسان ديگری فکر  ً

تا وقتی که دست شان رسيد می چاپند و ھمين که از جھتی احساس خطر . نمی کنند؛ و نه به فکر خاک و وطن ھستند

کردند پا به فرار می گذارند و کشور را ترک می کنند و به دامان حاميان شان پناه می برند، مانند طالب که با آمدن نيرو 

 جنرال هن طالب ھمراھای امريکائی به پاکستان گريخت و دوستم که اينک در ترکيه به سر می برد، چنان که با آمد

  .مالک به مزار، فرار را بر قرار ترجيح داده راھی ترکيه شد
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