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 چه بايد کرد؟
  

ٔبا فرمايش و مداخله مستقيم وزير خارجه » حکومت وحدت ملی«يک سال و اندی از شروع کار آنچه تحت عنوان  ٔ
ِن و آگاھان داخلی و خارجی، از آغاز اھرچند تعداد کثير ناظر. شود  سپری می، امريکا در کابل ايجاد شدٔاياالت متحده

ذلک، اکثريت افغانھا  اين ازدواج سياسی اجباری، در مورد کارآئی و دوام آن شک و ترديدھای زيادی ابراز داشتند، مع

 خشونتھای خيابانی توسط طرفداران مسلح دو تيمبا درک اوضاع شکنن کشور، فقدان بديل بھتر، احتمال ظھور

ٔوازی، نبود راه برون رفت آسانتر، و حضور مخالفين مسلح در حصاره اطراف انتخاباتی، تھديد ايجاد حکومت م
تلف ھرچه زودتر رشادت، ؤپايتخت، دل نادل از ايجاد اين ائتالف استقبال و اظھار اميدواری نمودند که دو تيم م

ی را که برای مؤثريت کاری چنين ائتالفی در عمل مورد نياز خواھد ، از خودگذری، و پختگی سياسييریوليت پذؤمس

ٔبود، در خود بپرورند و از آن در راه طرح و تطبيق يک برنامه منظم و مشترک ملی برای حل معضله ھای متعدد و 
ات گسترده ای را که ھردو تيم انتخاباتی در بنابر ھمين داليل، قشر آگاه کشور، تقلب. روزافزون کشور استفاده نمايند

مردم » ٔحماسه ملی«ٔجريان انتخابات مرتکب شده بودند با ديده اغماض نگريسته و شرکت مردم در انتخابات را يک 

با وجودی که تھديد و فشار زورمندان محلی وابسته به تيم ھای انتخاباتی، عامل عمده در (افغانستان قلمداد کردند 

  .   )ٔدھی بود نه عقيده و عالقه خود مردم به انتخاباتسوی محالت رأيه مردم بکشانيدن 

روزھا، ھفته ھا، ماھھا، و سالی که سپری شد نشان داد که، متأسفانه، اميدواری و خوشبينی اوليه و سست پائی 

ٔکه درباره اداره آقايان  ان و مذاق و اھداف گروھی دو شد، با واقعيت ھای تلخ سياسی افغانست  ابراز می"عبدهللا-غنی"ٔ

» وحدت ملی«ھر روزی که از حيات سياسی نامطمئن حکومت به اصطالح ). و ندارد(تيم انتخاباتی ھمخوانی نداشت 

 و ھمکاران "عبدهللا" و "غنی"ٔسپری شد نشانه تازه ای از اين حقيقت تلخ بود که ھمکاری سالم و سازنده ميان آقايان 

ٔالبته از بدو پايان غايله انتخابات تا امروز ھردو طـــرف سعی نھائی به خرچ داده اند . اممکنشان امری است قرين به ن
ً و بغل کشی ھای گرم ولی واضحاتا اختــالفات و خصومتھای شخصی و گروھی خود را با چھره ھای بشاش ظاھری 

ٔاداری عملی و روزمره - کردار سياسیولی از کارکرد و . مصنوعی از انظار مردم و حاميان خارجی خود پنھان نمايند
 پيداست که ھيچ يک از آنھا ًاخواھان طرفين در مطبوعات، واضحادو گروه، و ھمچنان از خالل ايماھا و اشاره ھای ھو

چنين به . به اين ازداوج اجباری، و سند تحريری زيربنائی آن، وفادار نبوده و دل به جا ھا و اھداف ديگری بسته اند

وليت ملی و خدمتگذار مردم، بلکه به حيث ؤکه ھردو گروه، حکومت را نه به حيث يک امانت و مسرسد  نظر می
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 از آن برای تحکيم قدرت گروھی و ارضای انتظارات و می بايدپندارند که  ی میجايزه ای انحصاری در قمار سياسي

رسند که  طرف مصمم به نظر میھر دو . خواسته ھای قومی و شخصی خود و حاميان خود استفاده و استفاضه کنند

 بدينوسيله زمينه ًخود اختصاص دھند و احياناه بخش ھرچه بزرگتر قدرت تصميم گيری و پست ھای کليدی دولتی را ب

بديھی است که ھدف چنين زورآزمائی و برخورد . را برای زورآزمائی و برخورد احتمالی نھائی در آينده، آماده سازند

بايد اشاره نمود که برای برخی از کسانی که در حکومت . (بازنده از سکان قدرت خواھد بودنھائی ھمانا اخراج طرف 

عدم .) وليت ھای امنيتی گماشته شده اند، حرکات کودتائی امری ناآشنا و تازه ای نيستؤ به مس"عبدهللا" و "غنی"آقايان 

ری وزارت دفاع، تقرر يکی از سرشناسان  در مورد يافتن شخص مناسبی برای رھب"عبدهللا" و "غنی"توافق آقايان 

 نشانه ، از صحنه"حامد کرزی"پرچم به سمت وزير داخــله، و خروج دراماتيک رئيس امنيت ملی دوران /نظام خلق

اين پيش بينی که . ايشان از ھمديگر و از آينده دارندکه ھای واضح از عدم اعتماد ميان طرفين و ناشی از ھراسی است 

ٔ اياالت متحده، به منظور خاموش ساختن غايله رسانه ئی و کوتاه ً داغ ميان دو گروه، احتماالرخورددر صورت ب
ساختن بحـران، حمــــايت خــود را از گروه برنده اعالن خواھد کرد نه از گروه بازنده، به ھراس و بی اعتمادی ھردو 

  . سازد مندتر میه ت متحده عالقطرف افزوده و ھريک را در قصد خود مصمم تر و به خوشخدمتی به اياال

 و "غنی"اداری آقايان /ٔذلک، بايد گفته شود که آنچه در عقب اختالفات و کشمکش ھای روزمره سياسی مع

ِ  نھفته است، نه اختالف در پاليسی و سياست کاری، بلکه اھداف و آمال درازمدت قومی آنھا است که ھردو از "عبدهللا"
ٔدر حالی که يکی در انديشه احيای حاکميت سياسی . به آن سخت دلبسته و مجذوب انددوران جوانی تا به امروز 

انحصاری قوم خاصی است، ديگری سعی دارد زمينه را برای تضعيف و تجريد آن قوم و انحصار قدرت توسط قوم 

دھند که از تاريخ،   نشان می"عبدهللا" و "غنی"با تعقيب اين اھداف متضاد، و ناممکن، آقايان . ديگری آماده سازد

اين آقايان . آگاه بوده و از روند برگشت ناپذير زمان چيزی نياموخته اند  ناًروابط ذاتی مردم افغانستان کامالساختار، و 

که سياست و اھداف سياسی شان بر عصای چوبين قومگرائی استوار شده است، نمی دانند و يا نمی خواھند بدانند که 

ی افغانستان در اتحاد، زيست باھمی، و ھمکاری اقوام آن نھفته است نه در شقاق و حاکميت کليد حيات و بقای سياس

با تعقيب اھداف نامقدسی که در گذشته بارھا به ناکامی ھای خونين انجاميده اند، ايندو . انحصاری يک قوم بر قوم ديگر

در صدد حفظ و تکرار مقوله ھای )   و امثال شان"زاخيلوال" و "اتمر" و "يون"چون (آقا و ھواخواھان شان 

ٔخانمانسوزی اند که در گذشته خانه مشترک ھزاره و تاجک و پشتون و ترکمن و ازبک و بلوچ را به خون و آتش 
 نه تنھا احساسات بدوی و خام اقوام خود "عبدهللا" و "غنـــی"در اين بازی خاينانه و ماکياويليستی، آقايـــان ! کشيده است

 خدشه دار ساخته و يکی را ًان اقوام افغانستان را نيز شديدابازی گرفته اند، بلکه ھمبستگی ميه صی خود بسود شخه را ب

 زمينه ھای بيشتر دشمنی ميان "غنی" و "عبدهللا"ٔبا اين بازی خاينانه قومی، آقايان . در برابر ديگری برانگيخته اند

 سوی شقاق و نابودی سوق میه می و صلح آميز مردم کشور را بٔاقوام افغانستان را فراھم نموده و شيرازه حيات باھ

زنند،  موکراسی میت که ھرچند ھردو در زبان دم از د از اينجا معلوم اس"عبدهللا" و "غنی"تفکر ماکياويليستی . دھند

ھلمند و غزنی به علت انتقاد برطرفی معاونين واليات . موکراسی فرسخ ھا فاصله دارددھند با د آنچه در عمل انجام می

وليت پذيری فرسنگ ھا ؤدھد که اين نظام از شرط مس ٔآنھا از بيکارگی حکومت مرکزی در عرصه امنيت نشان می

-غنی"آقايان . فاصله دارد و اگر حاميان خارجی آن اجازه دھند، يک شبه به ديکتاتوری مطلقه استحاله خواھد نمود

ٔ قدرت سياسی از طريق تقلب و مداخله گسترده ھواخواھان شان در جريان انتخابات، و ھمکاران شان با غصب"عبدهللا ٔ 

غصب قدرت توسط تقلب در انتخابات به ھمان اندازه مردود و . موکراسی واقعی ندارندثابت کرده اند که عقيده ای به د

تخابات پارلمانی، خلع صالحيت ايشان با به تعويق انداختن معياد ان. آن توسط شمشير و برچه منحوس است که غصب 
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عقلی و سادگی  ، و رفتار خويشخورانه و شخصی با بيروکراسی دولتی به ريش مردم افغانستان خنديده و بیاءقض

  .   فکری سياستگران و ماليه  دھندگان امريکائی را به مضحکه گرفته اند

جمله بھره کشی ھای شخصی   منبه دليل اين طرز تفکر نادرست و برخورد غيراصولی با امر حکومتداری،

در مدتی که سپری شد نتوانستند » وحدت ملی«تلف در دستگاه ؤو گروھی از امکانات و پست ھای حکومتی، دو گروه م

ٔی که روزنه حيات و اميد را بر مردم  اجتماعی، فرھنگی، عدلی و قضائيو يا نخواستند به مشکالت امنيتی، اقتصادی،
ٔامروز با وضاحت تمام مشھود است که حکومت نامنھاد و تحت الحمايه . ، رسيدگی نمايندافغانستان تنگ ساخته اند

ٔوالنه امور کشور نيست، بلکه، بدون ترديد، در نتيجه بیؤٔنه تنھا قادر به اداره مس» وحدت ملی« د رکفايتی و برخو ٔ

ٔومت را به ورطه سقوط مجدد به ٔوالنه با امور مردم و دولت، و فقدان برنامه ملی مشترک، مملکت و حکؤغيرمس
کفايت و بی اعتنا به منافع ملی، که اکثريت  اين دستگاه بی. دھد پرتگاه جنگ داخلی و يا جدائی ديفکتوی ملی سوق می

را دارند، محض توسط قدرت نظامی و پولی اياالت متحده و ناتو  مردم افغانستان انتظار اضمحالل امروز و يا فردای آن

  .ه شده و ھيچ جايگاھی در قلوب مردم کشور، جز سرسپردگان دو گروه، نداردبر پا نگھداشت

ِرھبران و ھواخواھان ھردو گروه شامل در قدرت، در صحبتھای شخصی با کسانی که از مسير اوضاع 
 کنند و در موارد زيادی کنند، طرف ديگر قدرت را متھم به عدم ھمکاری و زياده خواھی می کنونی اظھار نگرانی می

 ی برجا"حامد کرزی"دھند که گويا از دوران حکومت  تقصير خرابی روزافزون اوضاع را به ميراثھائی نسبت می

 دستگاه فاسد و ناکاره ای بود که فرصتھای زياد و با ارزش اعمار "کرزی"که حکومت آقای  با اذعان بر اين. مانده اند

 است که پس از گذشت يک سال ھمآغوشی اجباری سياسی، مجدد افغانستان را رايگان از دست داد، حقيقت امر اين

 ناراضی ًت و حضور طرف ديگر در قدرت کامالاز شرک»  اصالحات و ھمگرائی«و  » تحول و تداوم«ھردو تيم 

است و تصميم بر آن دارد تا کار خود را تا جائی و زمانی که ميسر است خود به تنھائی به پيش ببرد و از حضور در 

از اينجاست که ھمکاری و ھمگرائی در اداره به .  تا حد ممکن به سود خود و ھواخواھان خود استفاده کندٔحلقه قدرت

، "عبدهللا" و "غنی"آقايان . ٔچپاول و تغافل در اداره مبدل شده و امر تقرر در اداره به مسابقه بزکشی استحاله کرده است

ز به اين حقيقت تلخ آگاھی داشته و به عوارض آن معترف اند گردد، خود ني که در مطبوعات کشور منعکس می تا جائی

ٔولی در امر مقابله با آن يا خود را ناتوان می يابند و يا غرض بدنام ساختن طرف مقابل، خود را به کوچه حسن چپ 
 رقيب از زده اميدوارند تا اوضاع الی رسيدن موقع مناسب برای يک کودتا، از اين ھم بدتر گردد؛ تا باشد که اخراج

 به آن تبديل شده است، سھل تر شده و در انظار عامه و خارجيان موجه تر جلوه ًی که حکومت عمال»شرکت سھامی«

  .  کند

ٔدر نتيجه اين محاسبه، مسابقه کسب امتياز و استفاده جوئی از دم و دستگاه دولت، فکر و ھوش روزمره  ٔ ٔ
 باز داشته ً به امور حياتی حکومت و کشور کالو ايشان را از توجهخود مشغول داشته ه ھردو تيم و رھبران آنھا را ب

امر حکومتداری به چانه زنی باالی چوکی و مقام تبديل شده و ھمکاری صادقانه به منظور تأمين امنيت و رفاه . است

ا در در عين حال، ھردو طرف سعی دارند تا خود ر.  حذف گرديده استًم از اجندای کاری ھردو طرف کامالمرد

ٔزمنيه خوشخدمتی به حاميان خارجی خود جدی تر و مؤثرتر جلوه دھند تا باشد که در روز تصــــفيه حساب نھائی  ٔ
، پسربچه ای را که ھنوز از دھنش "غنی"از اين جاست که آقای . حمايت طرف ھای خارجی را با خود داشته باشند

بوده و قادر به نوشت و خوان زبان ھای کشور نمی باشد، به ٔبوی شير می آيد و بچه فرزندی يک خانواده برتانيائی 

 و آقای  افغانستان در واشنگتن مقرر ميکند تا قاصدک شخصی او در پنتاگون و قصر سفيد باشد(!) سمت سفير کبير

غان  را، که در صف نخستين تجزيه طلبان تاجيک تبار قرار داشته و از نام اف"صيقل" مشاور خاص خود آقای "عبدهللا"
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 از عواقب ارتکاب "غنی" و "عبدهللا"آقايان . سازد جا میه کند، در سازمان ملل جاب طور آشکار اظھار انزجار میه ب

ٔگروگان گرفته شده افغانستان از ه چنين نابکاريھا و سھل انگاری ھا ھراسی ندارند زيرا می بينند که مردم مظلوم و ب
رسيده، بديل ممکن و  شده اند و از جانب ديگر اين مردم مظلوم و درديک طرف در زير چکمه ھای اشغال زمين گير 

  .                بھتری را در افق سياسی خود سراغ ندارند

ی که بر ملت مستولی گرديده است، اميدی و اغمای عميق سياسيدر چنين اوضاع نابسامان و ناھنجار، و با نا 

گيرد اين است که   در برابر وطندوستان و آگاھان سياسی کشور قرار میٔی که در اين برھه زمانال ساده ولی حياتيؤس

ٔ و سقوط کشور در عمق فاجعه ديگری "عبدهللا" و "غنی"چه بايد کرد؟ آيا خاموش نشست و ناظر جنگ تن به تن ميان 
 کاری بايد کرد، چه که بايد کاری کرد تا از فاجعه ای که در کمين نشسته است جلوگيری به عمل آيد؟ اگر  و يا اين شد

  بايد کرد؟ راه نجات چيست و مقدمات اين سفر مشکل و پرخطر را چگونه و بربنای چه مفکوره ای بايد چيد؟ 

  

  :يادداشت

کنم  ٔبه حيث فرزند حقير مردمی که در دست دژخيمان سياسی چھار دھه اخير ظلم و رنج فراوان ديده اند، استدعا می

ا اين پرسش مھم و حياتی با ھمديگر و با اين حقير شريک سازيد، تا باشد ذات کبريائی که نظرات خود را در ارتباط ب

ٔتقصيرات ما را ببخشايد و روزنه اميدی را در برابر مردم درد رسيده ما بگشايد ٔ .  

  با احترام

  دوکتور ولی نيستانی  

 

 

 
 


