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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  فروغ زرقا
  ٢٠٢١ فبروری ٢٦

  

  صالح شواليه چارنعل تاختن و غنی ناتوان دولت

  
 بر تنھا نه دولت اين ،بدھد نشان جھانيان برای توانمند دولتيک  از تصويری خود از تا است تالش در افغانستان دولت

 ندارد، نيزحاکميت افغانستان قلمرو از یئھا بخش بر حتی ، است نداشته کنترول دولت يک عنوان به قدرت ابزارھای

 و اقتصادی رشد از دولت باشد، سرزمين اين گانباشند به مصونيت و آرامش و ثبات پاسخگوی تواند نمی دولت اين

ه روب کشور منابع برای آميز خشونت رقابتھای و اقتصادی گستردۀ نابرابری با و عاجزاست اجتماعی خدمات توزيع

 .برد می سر به حصری و حد بی بحران در اقتصادی لحاظ از وھم سياسی لحاظ از ھم و روست

 جمعی، فجيع کشتارھای و اتفاقات قبال در وليتؤمس پذيرش در گیدرماند ،نگاران خبر و دولتی کارکنان و کشتارزنان

 شديد رشد ، سمتی و حزبی محوری، خويشاوند و یئگرا برطايفه مبتنی دولتی ھای وليتؤمس و ھا خانه وزارت زيعتو

 تربيت و تعليم و معارف وزارت پرست سر که جا آن تا پرورش و آموزش سيستم در مانده عقب ھای سنت و خرافات

 ھای ھزينه تأمين ازعھدۀ حتی دولت اين .کند می مطرح ،مساجد به را  سوم تا اول صنف از کودکان سپردن پيشنھاد

 قانونی ساختارھای آيد، برنمی جنگ ھای درجبھه سربازان و نامعلم و کارمندان از اعم بخورونميرشھروندان گانیزند

 پھلوی در.است حاکم ھا عرصه تمام در گسترده فساد نيست، برخوردار الزم یئکارا از که اين يا و رفته بين از و درھم
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 مرکزی اموردولت در داخلی يا)سيگار و واتر بلک مثل(خارجی غيردولتی بازيگران .ديگريست چلنج کرونا دادبي آن

 و عدلی نھادھای از انصاف و عدالت غيبت اداری، ساختار در قانون اجرای و نظارت بستن بر رخت است گر دخالت

 قانون و مجرمين با قاطع برخورد عدم ، ادارات در غيرقانونی روابط گسترش و خواری ترشو افزايش ی،ئقضا

 می تحميل مردم بر را مضاعفی ظلم غيرمنصفانه، و غيرعادالنه ھای داوری با یئقضا و عدلی ھای نھاد  .گريزان

  .رود فرو بحران در کشور شد نخواھد داده اجازه که کند می ادعا صالح ھنوزامرهللا آيا .نمايند

 ،دنک دومناو هتيروتا یاراد تلود ار دوخ ات دھد یم جرخ هب ار دوخ یاھشالت نيرخآ یلاشوپ تلود هک نآ دوجو اب

 یاھھورگ زا هدافتسا اب ناتسناغفا رد عفنيذ یاھ روشک یتيعضو نينچ زا هدافتسا اب . تساديپ نآ هوجو مامت زا یناوتان

 ھای زمينه تا آنند یپ رد ، نادنورھش فلتخم یاھ فيط نداد رارق جامآ اب اھ نآ لاثما و شعاد و بلاط دننام یطارفا

ً نھايتا و زنند دامن را مذاھب و ھا فرقه ميان نجشت و یئگرا فرقه ساخته فراھم را مردم بيشتر چه ھر نارضايتی

 .باشند بيشتر سھم فکرگرفتن در وغيره صلح سناريوی از استفاده با و کرده ايجاد سياسی ھایخأل و داخلی معضالت

 افراد به را امورات سلسله و آورده رو فردی حل ھای راه به مخمصه ازين رفت برون برای غنی افتادۀ رمق از دولت

 سمت به صالح ملی، امنيت يسئر سمت به صالح دفاع، وزير ِسمت در صالح است، کرده واگذار صالح امرهللا جمله از

 فرمان يک صبح نيم و شش ۀجلس ھر در .........وص صالح و وصالح واليات، والی سمت به صالح کابل، دار شھر

 گریياغي و فردی ھای روی تک با را ورشکسته افغانستان است ممکن آيا که اينجاست لاؤس .کند می صادر را جديد

 ؟ داد نجات صالح ھای سرکوب و ھستريک ھای

 و است افغانستان در قدرت مثلث ضلع سه دولت در)ھا پنجمی ستون(حاضر یئمافيا سران و جھادی رھبران دولت،

 تا ارتجاعی ضلع سه اين و است گرفته شکل ضلع سه اين حضور با نافغانستا در سياسی ھای مصلحت و منازعات تمام

 . اند کرده گيری جلو افغانستان در مترقی و پيشرو ھای نيرو و بخش یئرھا ھای جنبش گيری شکل از ممکن حد

 می غربی متناقض دموکراسی از گینمايند ھا تکنوکرات دولت برد می سر به عجيب تناقض يک در خود ضلع سه اين

 و صناق یئھا طرح با و دارد نگه راضی را شان امثال و الرحمان مجيب مثل یئھا مال ھم تا دارد وظيفه دولت اين کند،

 خواھان ماليان اين مسجد، و مال دامان به تربيه و تعليم گرفتن فرا برای سه تا اول صنف از کودکان راندن مثل معيوب

 امر ھای گروه دانند، می شروفساد باعث را جامعه در زن موجوديت انمالي اين ستندھ اجتماعی گیزند از زنان غيابت

 بيشتر ھرچه را آنان فردی یھا آزادی سقف و نمايند می کوب سر را جوانان داده ترتيب منکر از نھی و معروف به

 .سازند می کوتاه و تنگ

 یئتوانا حتی که رنگينه مانند زنانی رينت دلقک و ترين بيسواد از فمينستی ادای و اکت با مملکت اول بانوی جانبی از

 ترويج نوعی خود ذات در اين که .کند می دفاع توانمند زنان زيرنام نيست دارا را کاغذ روی از پشتو يا فارسی خواندن

 .آيد می حساب به فساد

 در که شان کدام رھ و اند شده وبازتوليد توليد جنگ سال چھل درجريان که اند شيادانی ھمان جھادی رھبران ديگر ضلع

 فوق مذھب مانند ھم را زبانی و تبار و قوم تعلقات شان منافع برای که رھبرانی دارند یئطوال يد خيانت و مصلحت

 نمی دريغ مردم حق در جنايتی ھيچ از خودشان وگروھی شخصی منافع حفظ برای رھبران اين اند؛ ساخته سياسی العاده

 .ناساير و حکمتيار گلبدين مانند دارند قرار اپوزيسيون جمع در ھم و اند نظام اخلد ھم ھمزمان ھا شارالتان اين کنند،

 پارلمان وکيالن تا گرفته محلی قوماندانھای از که اند کوکنار ھای کشتزار مالکان و معادن، گران چپاول ھمانا سوم ضلع

 و سياسی اوضاع که گذارند نمی نستانافغا در قدرت ضلع اين افراد .دھند می تشکيل را نظام داخل خرسو با افراد و

 بلکه برخورداراند، ونفوذ تسلط از دولت در تنھا نه ھا، مافيا اين زيرا ؛ برگردد عادی حالت به افغانستان در اقتصادی
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 مواد قاچاق و ترافيک برای افراد اين دارند، اختيار در را مسلح و ولؤمس غير گروھھای و افراد نيز محالت سطح در

 .دارند اختيار در را مختلفی ھای شيوه و ھا اهر مخدر

 اردو پوليس، ی،ئھوا ھای شرکت تجارتی، و ترانزيتی ھای شرکت ساختمانی، ھای شرکت امنيتی، ھای شرکت بانکھا،

 .دارند قرار افراد ھمين دست در ھمه امنيت و

 راه رس از گیسادب را موانع دولت، اسدف ادارات به دالری ھای ترشو پرداخت با آيد، پيش برايشان مشکلی یئجا اگر و

 .دارند برمی خويش

 جھانيان توجه و برساند ساحل به را غنی دولت شکستۀ کشتی تواند می صالح شواليه آيا مدآ گفته آنچه بادرنظرداشت لذا

 و طالبان لمقاب در  "افغانستان جمھوری دولت " اصطالح به نام حفظ با و ؟ کند جلب افغانستان دولت سوی به را

  کند؟ کاسه شريک را آن پاکستان

  
 سياست در را پاکستان نقش طرف ازيک ، حاکمه قدرت سياسی ترکيب در طالبان ساختن وارد با امريکا ھرصورت به

 در اجتماعی موجود قشر ترين مانده عقب حيث به طالبان حضور با طرفی از و سازد می رنگ پر افغانستان ھای

 ھر به .دھد می سوق پوسيده ھای سنت و حجر عصر خرافات سمت به را افغانستان انسانی ۀجامع ، سياسی حاکميت

 را راھھا ترين ھزينه کم و شده آنھا اجتماعی تکامل و ُرشد مانع ستم تحت ملل به ھجوم با تاريخ طول در استعمار حال

  .است نموده انتخاب مردم غارت برای

 


