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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

  
  دوکتور محمد ولی نيستانی

  ٢٠١۶ فبروری ٠۵
  

 : اءاز دوام جنگ الی سقوط و استعف
  رو انده  که مردم افغانستان با آنھا روبئیآلترناتيف ھای سياس 

  

  )اول قسمت -بخش دوم(

  

I. حقيقت تلخ، پای چوبين اطمينان، و نياز به مناظره:  

ِ به بن بست مرگ آور بی ارادگی "عبدهللا-غنی" آقايان تِدر مــورد ايـن حقيقت تلخ  و دردآور که حکومت تحت الحماي َ ُ

َسياسی، فـلـج کامل مديريت ملکی ديدی وجود قانونی تنزل کرده است، تر/نظامی، و فقدان مشروعيــت ديموکراتيک - َ

امنيتی /ال که آيا و چگونه و چه وقت افغانستان از اين بحران مھلک، و خالی سياسیؤمع ھذا، در مورد اين س. ندارد

توأم با آن، نجــات پيـــدا خــواھد کرد، پاسخ ھا، ترديدھا و اگرھا و مگر ھای متعدد و پيچيده ای وجود دارد که بحث 

ٔه وسيع و ھمه جانبه ملی در داخل و خارج کشور نيازمند استٔدرباره آنھا، بدون شک، به مناظر بديھی است که در . ٔ

ٔولين بلندپايه دولت نخستين کسانی خواھند ؤوليت پذير، مسؤيک نظام سياسی نيالوده به فساد، برخاسته از مردم، و مس
 دستگاه دولتی کنونی کشور و از آنجائی که. جوی پاسخ به آن، خواھند پرداخت و ال و جستؤبود که به طرح چنين س

ٔوليت پذيری سياسی و صداقت اخالقی الزم برخوردار نيستند، وظيفه طرح ؤخود آن از مسه رھبران بيکفايت و شيفته ب

ٔاجمالی از پس منظر و دورنمای اوضاع آشفته  منتشر شد، پيش درآمد و ًدر بخش نخست اين نوشته که قبال
بخش حاضر، يعنی بخش دوم، به منظور . ٔافغانستان و معضله فقدان مشروعيت سياسی در کشور ارائه گرديد
شود، بر  ينجـا تقديم میاقسمـت اول کــه در. ٔآسان ساختن مطالعه آن، به دو قسمت اول و دوم تقسيم شده است

اين . ی روشنی می اندازد که افغانستان در چھارده سال اخير شاھد آنھا بوده استپيشرفت ھا و عقبگرد ھائ
ستراتيژيک اشاره می کند که امروز دستگاه عليل و ناکام / و تشتت سياسیءقسمت، به عالوه، به اغما

قسمت دوم اين بخش که بزودی به نشر خواھد رسيد، . بان استيبا آن دست به گر» حکومت وحدت ملی«
ٔ ھای کثيراالبعادی را مورد بحث قرار خواھد داد که بقای سياسی و آينده کشور را با خطرات جدی و معضله

در اين قسمت، به عالوه، مثال ھائی از دعاوی دروغين و عدم صداقت حکومت . مھلک مواجه می سازند
ً متعاقبا به نشر در بخش سوم نوشته که.  در ارتباط با اوضاع کنونی کشور ارائه خواھد شدتتحت الحماي

چه می توان انتظار «ال ؤخواھد رسيد، آلترناتيف ھائی مورد بحث قرار خواھند گرفت که در ارتباط با س
بخش سوم، به عالوه، پيش شرط ھائی را . در برابر مردم افغانستان قرار دارند» داشت و چه بايد کرد؟

 .وری خواھند بودمشخص خواھد ساخت که برای تأمين مشروعيت سياسی در کشور ضر
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ٔ حياتی به عھده مفکرين ملی و مستقلی می افتد که حساسيت زمان و اوضاع را درک کرده و طرح چنين سؤالاين 
  .     يخی خود می دانندتار/ ٔی را وجيبه اخالقیسؤال

 حياتی و سؤالِدور از واقعيت نخواھد بود اگر گفته شود که خود ما افغانھا تا کنون، بنابر داليل مختلفی، يا به اين ه ب

ول داشته ايم و يا اگر به آن توجه کرده ايم، ذاگرھا و مگرھای برخـاسته از آن کمتــر تــوجه جــدی و سيستماتيک مبــ

ُم از سرحد قال و مقال ھای سطحی ژورناليستيک عبور نموده و به کنه پيچيدگی ھا، ريشه يابی آفاقی نتوانسته اي

به عالوه، ما تا امــروز قــادر نشــده ايــم که از طريق توحيد . جوی شــگردھای حل بپردازيم و مشکالت، و جست

ًمفکوره ھا و پيشنھاد ھای محدود و متباينی که وقتا فوقتا ارائه ِ شده اند، راھکار عملی يا نقشه راه واحدی را تدوين ً ٔ
اين کم کاری و کم . کرده و غرض روشنی اذھان و قضاوت عامه، در دسترس مردم افغانستان و جھان قرار دھيم

توجھی قشر منور کشور سبب شده است تا مردم افغانستان و ھمکاران جھانی شان فکر کنند که گويا بديلی برای وضع 

در فضـای ساکــت و راحـــت .  راه ديگــری برای خـروج از بحران مشروعيت سياسی حاضر وجود نداردکنونی و

ٔطلبـــانه اين کــم کاری و بی اعتنائی، تنھا راھی که برای بسياری از ماھا باقی می ماند اين است که به نظاره بنشينيم، 
  ١!بادا بادبه اصطالح بسوزيم و بسازيم، و منتظر شويم تا ھرچه آيد 

ٔجوی راه حل برای معضله سياسی کشور مان  و ٔيکی از داليل اين بيحالی روانی و کم کاری ما افغانھا در زمينه جست
يت مسؤولاين است که بسياری از ھموطنان ما فکر می کنند حاال که اياالت متحده و ناتو در افغانستان حضور داشته و 

ً، با قدرت نظامی و وسايل مالی ھنگفتی که در اختيار دارند، حتما باالخره راه سرنوشت مردم ما را در دست گرفته اند

حلی را طرح و پياده خواھند نمود که زمينه ھای ضروری صلح و ثبات طويل المدت در افغانستان را فراھم خواھد 

ی که يج تباھکن جنگ طوالنيوأم با نتابايد گفته آيد که جريان حوادث و مسير اوضاع در چھارده سال گذشته، ت. بياورد

به پانزدھمين سال دوام خود پا نھاده است، گواه بر اين حقيقت اند که بنياد استدالل و انتظار فوق، بر پای چوبين سھل 

به عبارت ديگر، اين . انديشی استوار بوده و با آنچه در واقعيت امر اتفـاق افتاده و می افتد فرسنگ ھا فاصله دارد

ٔصلح و ثبات مـلت ھــا و مشروعيت نظام سياسی آنھا از ميله تفنگ و حسابات بانکی کشورھای کمک فرضيه که گويا 
به يک کالم، .  ساقط و مستأصل به نظـر می رسدرکننده سر بيرون می کند، در شرايط جھان امروز، از صحت و اعتبا

ِت ھا محض از طريق اعمال قدرت دول-امروز حل معضله ھای سياسی بنيادين و تأميــن مشــروعيت سياسی ملت
                                                 

قلمفرسائی دارند، انرژی ھای » شوق«در چنين حالت بی تفاوتی و سرخوردگی روانی، متأسفانه عده ای از کسانی که کمابيــش وقت و   1
ٔاستفاده ناشده خود را، که در نتيجه آسودگی ھای حيات در  جھان غرب به سرعت تراکم می کند، در راه دعاوی تاريخی و بحث ھائی به ٔ

کسانی که نکاتی چند از علم اقتصاد يا سياست . ٔمصرف می رسانند که تعيين صحت و سقم آنھا برای خواننده زودگذر به مشکل ميسر است
ٔرانی که آثار تاريخی چندی را خوانده ولی ھنوز شيوه مسلکی شنيده اند، با آب و تاب در باب اقتصاد و سياست جھان قلم می فرسايند و ديگ

تحقيق علم تاريخ را نياموخته اند، با گذاشتن تاج مــؤرخ بر سر، و بافتن چند داستان و اتھام و حکايت از زبان اين و آن، برای خود و اسالف 
ًکثرا حوصله يا وسايل تحقيق جدی و تفکر عميق در باب موضوعات در اين ميان، ما خــواننده ھــا کــه ا. خود شھرت و تقديس کمائی می کنند

مطروحه را در اختيار نداريم، به پرداخته ھای اين مدعيان علم و فراست با تمجيد و حيرت گوش فرا داده و با سخــاوتی کـه از تنبلی و بی 
ٔنويسنده بی «، »دانشمند توانا«، »مؤرخ چيره دست«، »متبحرعالم «، »استاد کبير«معللــوماتی خــواننده ھــزينه می شود، عناوينی نظير 

ٔکه عده ای از اين داعيان علم وشھرت وظيفه خود ساخته اند  را نثـار قــدوم ايشان می کنيم، غافل از اين» متفـکر ثانی عالم بشريت«و » نظير ْ
و يا واقعيت ھای تاريخ را مسخ کرده و به داليل سياسئی که خود می تا از طريق به لجن کشيدن مقام شامخ قلم، يا برای خود شھرتی به ھم بزنند 

ٔپراگنی در باره کسانی است که ديگر در بين ما ءساده ترين راه رسيدن به اين دو ھدف محيالنه و ناشايسته ھمانا افترا. دانند معکوس جلوه دھند
ٔدر سطح ملی و باالتر از شخص، قربانی اصلی و نتيجه . ال خود بر خيزندزنده ھا نيستند تا صدای اعتراض بلند کنند و به دفاع از خود و اعم

نھائی اين تمرين مغرضانه و ناجوانمردانه، ھمانا قتل و مسـخ تـاريخ پــرافتخار ســرزمينــی اســت به نــام افغانستــان، و تحريف و کتمان 
شھرت طلبی ھای کاذبانه اين است که آب در آسياب دشمنان افغانستان می ٔثمره ناميمون ديگر چنين . نام افغانه قربانی ھای مردمی است ب

ٔريزند و ھيزم به آتش افروخته خصومت ھای قومی می افگنند؛ و بدين وسيله، راه گذشت و مصالحه و تحمل را بــا فضله ھای قلم ھای بی 
 .مسؤوليت می بندند

ٔدستان آن شخصيت کشی و عقده کشی ھای شخصی را شيوه کار خود بسازند، ه  که قلم بٔالبته بايد گفت، بنابر طبيعت دوگانه قلم، در اجتماعی َ ُ
چون قلم در دست غداری بود      بی گمــان منصــور بر «: چنانچه موالنای بلخ گويد. وقوع چنين فرآيند ناگوار غيرقابل اجتناب خواھد بود

       .  »داری بود
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امروز صلح و ثبات، اولتر از ھمه، مستلزم . نظامی و مصرف پول ھای گزاف، به اموری قرين به محال تبديل شده اند

  . در چھارچوب يک نظام سياسی مشروع است) من جمله قشر منور(اجماع و ھمکاری نيروھای مؤثر اجتماعی 

ٔ معضله افغانستان، علی رغم نقش نظامی و قاتالنه پاکستان اين واقعيت را نبايد کتمان کرد که  و ساير ممالک ذی(ٔ

 اســت کــه از یئو گروه ھای وحشت افگن بين المللی در شعله ور نگھداشتن آن، در آخرين تحليل، معضله سياس) دخل

ٔره کور اين معضله ديرينه و گ. سياسی خود آنھا، نشأت می کند/بين خــود افغانـھا، و از ساختار و تاريخ اجتماعی
دوامدار، اگر بنا باشد روزی باز شود، بايد توسط خود افغانھا، با استفاده از راه ھای مؤثر سياسی و صلح آميز در داخل 

ٔدر حقيقت، آنچه زمينه مداخله ھمسايگان و ساير خارجی ھا را در کشور . کشور و در سطح منطقه،  گشوده شود ٔ
ٔخاصتا مسأله مشروعيت نظام سياسی ( د، ھمانا معضله ھای سياسیمساعد و مھيا می ساز خود ما افغانھا است که تا ) ً

ٔدوام اين معضله . کنون به دليل ناپختگی سياسی و فقدان رھبری صادق، با اعتبار، و مدبر به حل آنھا قادر نشده ايم
ديت ھا و کمبودھای شديد ابزار قدرت ملی   نيرو و مداومت می بخشد، با درنظر داشت محدو،سياسی که به حالت جنگ

و فقدان ابتکار بين االفغانی در زير چتر رھبری سالم و با اعتبار، به ھيچ ) ديپلوماسی، استخبارات، اردو، و اقتصــاد(

ًصورت به نفع بقای افغانستان نبوده و سرزمين و مردم ما را دير يا زود با تھديدات و خطرات بس مھلک تر و کامال 

ســف انگيز نمی توان چشم پوشيد که حکومت بی کفايت أاز اين حقيقت تلــخ و . يرقابل مديريت مواجه خواھد ساخـتغ

قانونی دست و پا می زند، به ھيچ صورت /و بی تفــاوت کنــونی، کــه در گرداب اختالف و عدم مشروعيت سياسی

  . د داشتتوانائی مديريت اين تھديدات و تھلکه ھا را ندارد و نخواھ

که چگونه می توان افغانستان را از حالت جنگ خانمانسوز و طوالنی کنونی  اين نکات حياتی و سرنوشت ساز، و اين

ٔسوی مشروعيت نظام سياسی رھنمون شد، بدون شک به مناظره وسيع، جدی، و سيستماتيک ه نجات بخشيده و ب
اسيت اوضاع، و با توجه به تھديدات مھلک ناشی از جنگ اميد می رود، با درک وخامت و حس. مدنی نيازمند است/ملی

و فقدان مشروعيت نظام سياسی، قشر منور، وطندوست، و آگاه افغانستان در داخل و خارج کشور به خود و تفکر خود 

ِاين حقيقت روشن که افغانستان در . ٔتکانی بدھد و در راه آغاز و بھرور سازی چنين مناظره حياتی ھمت بگمارد
دره سال گذشته سه دوره انتخابات رياست جمھوری و دو دوره انتخابات پارلمانی را سپری کرد ولی با وجود آن چھا

نتوانست به سر منزل مشروعيت نظام سياسی و سالمت اجتماعی برسد، خود حاکی از وجود معضله ھا و نقيصه ھای 

ـــدنی به بحث گرفته شده و راه ھای حل معقول و م/ٔساختاری و کمبودھائی است که بايد در قالب اين مناظره مــلی

  .   جو شود و عملی برای آنھا جست

  

II. کمک ھا، پيشرفت ھا، و عقبگرد ھای چھارده سال گذشته:  

ٔبرای روشن ساختن مزيد و آفاقی مطالب فوق، بد نخواھد بود اگر وضع کشور را در دو نقطه زمانی، يعنی در سال 
ً ميالدی، يعنی امروز، مختصرا به ٢٠١۶و سال )  تازه پا به افغانستان گذاشته بودندسالی که نيروھای جھانی (٢٠٠٢

  : مقايسه بگيريم

ٔبه منظور رعايت انصاف و دوری از پوليميک يکجانبه سياسی، نخست الزم می افتد تا اذعان به عمل آيد که ائتالف 
 قابل قبول] تأکيد از پورتال[ًظاھرا جــاد شد با ھدفی ٔ در اطـراف قضيــه افغانستــان اي٢٠٠١ که در اخير سال ئیجھان

 United(ٔ و مصوبه سازمان ملل وظيفهو در چھارچوب ) علی رغم نواقص کنفرانس بن(برای اکثريت افغانھا 

Nations Resolution 1386 (ٔوارد افغانستان گرديده و صبغه ناجی کشور را از سيطره رژيم طالبانی کسب کرد ٔ .

 شھرت يافت، در چھارده سال گذشته قربانی ھای بشری و ھزينه ھای مالی ھنگفتی (ISAF) که به آيساف اين ائتالف
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در . راه انداخته استه را متقبل شده و مساعی زياد و چندين جانبه ای را در جھت بھبود و باثبات ساختن افغانستان ب

طور نوبتی در افغانستان به ه ب)  کشور۴٨ًمجموعا (ليون افراد نظامی جھان يطول اين چھارده سال، باالتر از دو م

قراردادی امريکائی، اروپائی و آسيائی در ساحات مختلف سياسی، /خدمت نظامی پرداخته و ھزاران فرد ملکی

اقتصادی، نظامی، استخباراتی، و فرھنگی در ادارات و مؤسسـات مختــلف دولتـی و غيردولتی کشور به کار پرداخته 

 در اين جا  . ميان، عده ای از اين اشخاص جان ھای خود را از دست داده و يا زخمی و معلول شده انددر اين . اند

اقتصادی آن کشور /ٔغرض رعايت اختصار، محض به ارقامی اشاره می شود که منابع امريکائی در باره سھم نظامی

  .در امر باثبات ساختن افغانستان در دسترس عامه قرار داده اند

يت ھای مسؤولسالی که  (٢٠١۴ الی اپريل  سال ٢٠٠١ن ارقام منتشرشده، تلفات جانی اياالت متحده از اکتوبر قرار اي

 عالوه ٢.  زخمی قلمداد شده است١٩،٩۶۴ کشته و ٢،١٧٨) امنيتی از قوای ائتالف به نيروھای امنيتی افغان منتقل شد

راردادی ملکی خود را نيز در افغانستان از دست داده است  تن ق١،١٧٣الی تاريخ فوق  بر تلفات نظامی، اياالت متحده

 ميليارد دالر ٧۶١ در حدود ٢٠١۵ الی ٢٠٠٣مخارج پولی اياالت متحده در جنگ افغانستان از سال ). ٢پاورقی : منبع(

ناظر عمومی ويژه برای امور بازسازی افغانستان  قابل تذکار اســت کــه به اساس معلومات ٣.تخمين می شود

(SIGAR)  ميليارد دالر را در راه ١٠٩ٔبه عالوه ھزينه ھای جنگی، اياالت متحده در چھارده سال گذشته باالتر از

 بيشتر از پنجاه درصد اين امداد در راه تشکيل، تمويل، تعليم، و تجھيز ٤.بازسازی افغانستان به مصرف رسانيده است

ھرگاه کمک ھای ساير . لکی و انکشافی به مصرف رسيده استنيروھای امنيتی افغانستان و متبــاقی در ســاحات م

ٔتوان گفت که جامعه بين المللی در چھارده سال گذشته بيشتر از  ممالک شامل در ائتـالف نيز در نظر گرفته شوند، می
غ البته نحوه و ساحات مصرف اين مبل.  ميليارد دالر را در راه بازسازی افغانستان به مصرف رسانيده است١۵٠

ھنگفت، نتايج عملی آن برای بھبود اقتصادی و ثبات درازمدت افغانستان، و نقش آن در تقويت يا تضعيف پايه ھای 

 ھا و انتقادات بی شماری برخورده و آثار و گزارش سؤالدولت و گسترش فساد و اختالس در کشور مطالبی اند که با 

ر مطبوعات اياالت متحده و جھان به نشر رسيده که بحث روی ٔھای متعددی در باره آنھا توسط مؤسسات تحقيقاتی و د

  .      ٔآنھا از حوصله اين مقال خارج است

ٔبا درنظــر داشــت نکــات باال، بــرمی گرديم به انکشافات مثبتی که در نتيجه کوشش ھای فوق الذکر در دوره چھارده  ٔ
اجتماعی و /ِات حاکی از آنند که افغانستان امروز از زندان سياسیاين انکشاف.  گذشته در افغانستان اتفاق افتاده اندۀسال

در .  بيرون گذاشته استی در آن دست و پا می زد، تا حدی پا٢٠٠١ که در پايان سال ئیحضيض اقتصادی و بشر

ه انکشــافات شمار پيشرفت ھائی که در اين چند سال در افغانستان اتفاق افتاده اند، به منظور رعايت اختصار، به ذکــر د

  :ٔعمــده ذيل بسنــده می شويم

َامروز افغانستان، اقال از نگاه تشريفاتی و در ظاھر امر، دارای قانون اساسی مدون و قوای سه گانه ای است   ) ١ َ ُ ً

ھنگ، در خدمت اطور مستقل و ھمه که می بايد در چھارچوب يک نظام مشروع انتخابی و ديموکراتيک، ب

ھرچند اين قانون اساسی و تقسيم قوای پيش بينی شده در آن، ( کشور قرار داشته باشند مردم و منافع عليای

                                                 
  .)ٔصفحه بعد ديده شود: ( سايت آتی دستياب نمودتوان در  جزئيات اين ارقام را می 2

http://military.wikia.com/wiki/United_States_Forces_casualties_in_the_war_in_Afghanistan  
  )ٔصفحه بعد: (توان به منبع ذيل مراجعه کرد  ھزينه ھای جنگی اياالت متحده در افغانستان میۀ برای معلومات مزيد در بار 3

http://www.statista.com/statistics/271526/us-war-costs-in-iraq-and-afghanistan/  
توان در سايت انترنيتی آن نھاد در آدرس ذيل مطالعه   آخرين راپور سيگار در مورد کمک ھای انکشافی اياالت متحده به افغانستان را می 4

  :نمود
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2015-07-30qr.pdf   
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گرفته و بارھا توسط رئيس جمھور پيشين و رئيس جمھور برحال مورد تخطی، توھين، و سوء استفاده قرار 

  ).اداری کشور ناديده گرفته شده اند/ تصاميم مديران سياسیامنافع عليای مملکت در بس

ً نفر رسيده و اقال از ٣۵٢،٠٠٠ است که تعداد آنھا به باالتر از یيروز افغانستان صاحب نيروی ھای امنيتام  ) ٢

) ھرچند ناکام و لرزان( تا کنون از سقوط نظام سياسی ٢٠١۴يت ھای امنيتی در اخير سال مسؤولزمان انتقال 

م، ساختار، تعھد به وظيفه، و سطح تعليم با وجودی که منابع تمــويل، امکان دوا(در کشور جلوگيری کرده اند 

  ). توأم به نظر می رسندیا ھای متعدد و آزاردھنده سؤال با ءو تجھيــزات اين قوا

 سازمانھا و کشورھای أامروز افغانستان يکبــار ديگر عضــويت جــامعــه بين المللی را کسب کرده و در بس  ) ٣

شور تا کنون غيرمدون، مجھول، متشتت، و سليقه ئی باقی ھرچند سياست خارجی ک(جھان نمايندگی دارد 

مانده، آگاھی مسلکی و وفادارای ديپلوماتان آن به منافع عليای کشور در سطح بسيار پائين قرار داشته، و در 

قرری ھا، باال تر از يک ثلـث سفارت ھای محال حاضــر، به عــلت زورآزمــائی دو جناح حکومت باالی 

 ).ًر و اغلبا غيرفعال اندکشور بدون سفي

امروز آزادی مطبوعات و رسانه ھا در کشور چشمگير بوده و قشر جوان به امکانات بيشتر و بھتر تحصيلی   ) ۴

ٔھرچند نقش مغرضانه خارجــی ھــا در تمــويل رسانه ھا، محتويات تبليغاتی، قومگرائی، (دســت يافتــه است 
وف جوانان که منجر به فرار آنھا از کشور ف و بيکاری گسترده در صو گرايش ھای سکتريستی برخی از آنھا،

اين انکشافات مثبت را تحت الشعاع قرار می ) collective/public value(جمعی /می شود، ارزش اجتماعی

  ٥).دھند

در ًامروز اقال تعدادی از زنان افغانستان در سطح ملی و محلی صاحب آواز و صالحيت تصميم گيری شده و   ) ۵

ھرچند تعداد اين زنان فعال در مقايسه با (ساحات مختلف سکتور خصوصی و سکتور عامه فعاليت دارند 

-نفوس پانزده ميليونی زنان در افغانستان سمبوليک و غيرقابل مالحظه بوده و شرکت آنھا در حيات سياسی

  ).رو استه اجتماعی کشور با تھديدات و عدم مصونيت ھای فزاينده ای روب

 شده است که تا حد قابل مالحظه ای با ظرفيت ھای بشری، یي امروز کشور صاحب دستگاه بيروکراس  )۶

ٔھرچنــد استفاده مؤثر از اين بيروکراسی (تکنولوژی کاری، و رھنمودھای قانونی مجھز به نظر می رسد 
انی فساد اداری، قربانی ملحوظات و تصاميم سياسی دو جناح داخل در حکومت گرديده، امــراض ســـرطـــ

نپوتيزم، و قانون شکنی از دفتــر رياســـت جمھوری گرفته الی کاتب حاضری در تار و پود آن رخنه کرده 

اشخاص باتجربه و متعھد بنابر داليل سيــاسی و سليقـــه ھــای از  یٔاست؛ اين در حالی است که عده زياد

گان ستو جای آنھا را مرتبطين دو کمپاين انتخاباتی و وابشخصـی اوليای امور از کار برکنار و خانه نشين شده 

ٔ، که اکثرا فاقد سوابق و تجربه کاری"عبدهللا- غنی"قومی /سياسی   ).مسلکی اند، اشغال کرده اند/ً

                                                 

 ٢۵٠،٠٠٠ باالتر از ٢٠١۵ارقامی که توسط وزارت مھاجرين افغانستان در اختيار رسانه ھا قرار داده شده اند، حاکی از آنند که در سال   5
عه برای شرح مزيد مطلب به گزارش بی بی سی در آدرس انترنيتی ذيل مراج. جوان مجرد و متأھل افغان به کشورھای صنعتی پناھنده شده اند

  :شود

 http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/02/160202_k05_afghan_refugee_in_eroup  
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 civil(ٔ سر برافراشته اند که تحت عنوان جامعه مــدنی ئیامروز در افغانستان تعداد کثير سازمان ھا  ) ٧

society (بعضا ارزشمندی را ئیليت پرداخته و اجنداھای مھم سياسی، اجتماعی، تحقيقاتی، و فرھنگبه فعــا ً

ھرچند منابع تمويل، اجنداھا، وابستگی ھای سياسی، و اھداف تبليغاتی برخی از اين نھادھا با (تعقيب می کنند 

  ).شک و ترديدھای مستند برخورده و با منافع ملی کشور ھمخوان به نظر نمی رسند

يا تازه اعمار شده و حوزه ھای نفوس کشور را باھم  امــروز تعدادی از راه ھای مواصالتی ترميم مجدد و  ) ٨

ھرچند برخی از اين راه ھا يا در اثر خرابی کيفيت کار، و ويرانی ناشی از آن، غيرقابل (وصل کرده اند 

ً فوقتا جھت سوقيات عسکری ً و محض وقتامردم عام باز نبــودهاستفاده اند و يا در اثر فقدان امنيت به روی 

  ). مورد استفاده قرار می گيرند

گرچه بخش اعظم اين برق (امروز، شھرھای بزرگ افغانستان تا حدی به انرژی برق دسترسی پيدا  کرده اند   ) ٩

ه کان باز کشورھای ھمسايه در برابر پرداخت اسعار وارد شده و منابع آبی کشور بدون استفاده در داخل، کما

  ٦).صورت رايگان به ممالک ھمسايه سرازير می شوند

فون ھای دستی و انترنيت، خدمات مخابراتی و اتصاالت به مناطق دوردست کشور تعميم ٔامروز با اشاعه تيل  )١٠

البته اين انکشاف با اثرات (ھم وصل کرده است ه بخشيده شده و مردم و بازارھای کشور را بھتر از گذشته ب

 برای دھشت افگنان، دزدان و قاچاقبران مواد مخدر ناب فراھم شدن تسھيالت تکنولوژيکغيرقابل اجتجنبی و 

    ٧).نيز ھمراه بوده است

و وضع ( نيمه تمام، در اين شکی نيست که از ديدگاه امنيت و بقای ملی الی رغم اين پيشرفت ھای قسمی و بسع

 در وضع بس بغرنج تر، حساس تر، ٢٠٠٢وز در تناسب با سال ِ، افغانستان امر)فرھنگی/اقتصادی/اجتماعی/سياسی

 Fragile States (شاخص کشورھای شکننده يا ضعيفبه اساس . خطرناک تر، و جراحت پذيرتری قرار گرفته است

Index ( کشور ١٧٨ٔ در جمله ٢٠١۵ محاسبه می شود، افغانستان در سال صندوق وجھی صلحکه ھمه ساله توسط 

اين شاخص . ه کشوری قرار داشت که شکننده ترين و ضعيف ترين کشورھای جھان محسوب می شوندجھان در قطار د

                                                 

 ٢٠٣٢ درصد در حال افزايش است و تا سال ١۵ الی ١٢ٔبه گفته وزارت انرژی و آب افغانستان، نياز به انرژی برق در کشور ساالنه   6
 مگاوات آن ٣٠٠ ميگا وات برق در سراسر کشور وجود دارد و فقط ١٠٧٣اکنون حدود . داشت ھزار مگاوات برق نياز خواھد ۶افغانستان به 

درصد از مردم افغانستان به  ٣٣ الی ٢۵وزارت انرژی افغانستان اعالم کرده که حدود . شود در داخل افغانستان توليد و بقيه از خارج وارد می
.  ساعته دسترسی دارند٢۴ درصد از مردم شھر کابل به برق ٧٠امروز، تنھا . کنند انرژی برق دسترسی دارند و بقيه در تاريکی زندگی می

: ٔگزارش اين مطلب را می توان در صفحه انترنيتی ذيل مطالعه نمود
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/01/160105_k05_afghan_solar_energy  

کشافات مثبت در زندگی مردم، از طريق تشبثات و سرمايه ھای مالی و بشری سکتور  از اين پيشرفت ھا و اناطوری که پيداست بس  7
ْين انکشافات مثبت در کليه انقش حکومت در. راه انداخته شده و پيش برده شده انده ب) مؤسسات غيردولتی خارجی(او ھا . جی. خصوصی و ان ِ

اکثريت مأمورين در رده ھای باال و پائين دولت اين تشبثات . ر بوده استموارد  کمرنگ و غيربرجسته و در مواردی ھم ممتنع و دست و پاگي
در سوی . خصوصی را منبع عايدی برای خود و يا بستگان خود تصور کرده و به رشوه ستانی از آنھا و يا دريافت سھم در آنھا می پردازند

که اثرات مثبت داشته اند، اثرات جنبی خطرناک و غيرارادئی را او ھا در امر آغاز و پيشبرد اين تحوالت، در عين حالی .جی.ديگر، نقش ان
ًنيز ايجاد کرده اند که خاصتا برخی از تبعات آنھا را برای وحدت سياسی کشور و  اخالق و فرھنگ قشر جوان آن، در شرايط کنونی، نمی توان 

 نيروھای خارجی، نياز به واردات، و پيدايش تقاضا از سوی ديگر، با وجود منفعت ھای عظيمی که از رھگذر حضور .مثبت ارزيابی کرد
ٔبرای امتعه و خدمات مصرفی در کشور، نصيب سکتور خصوصی شد، اين سکتــور، در نتــيجه انتقـــال سرمايه ھای ھنگفت به خارج، رو 

، قادر نشد محل کار کافی و دوامدار در آوردن گردانندگان آن به زندگی با دبدبه و متجمل، و سرمايه گذاری ھای احتکاری ھنگفت در مستغالت
ٔنقش اين سکتور و عاملين آن در اشاعه رشوت، فساد اداری، و قاچاق نيز، ارزش خدمات اين سکتور را در جامعه تحت . کشور ايجاد نمايد

ٔاعمال نفوذ مالی اين سکتور در انتخابات رياست جمھوری و پارلمانی و مداخله گس. الشعاع قرار داده است قرری ھای دولتی، مٔترده آن در امر ِ
  .             يکی از عوامل مھمی است که منجر به شيوع فساد اداری و سياسی در کشور شده است
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 ھا، خطرھا، و جراحت پذيری ھای عديده و شديدی مواجه است که دشواریبه وضاحت نشان می دھد که افغانستان با 

   ٨.می توانند منجر به از ھم پاشيدن کشور شوند

 که امروز بقای سياسی ئیمحض به ده پيچيدگی، خطر، و جراحت پذير) يشرفت ھاغرض رعايت تناسب با پ(در اينجا 

 کنند اشاره شده و فھرست مفصل تری از آنــھا در قسمت دوم اين بخــش، تحت و امنيت ملی افغانستان را تھديد می

  :، ارائــه خواھد شدعوامل و عاليمی که به بحران دامن می زنندعنوان 

 که به قصد امحای نظام تاريک طالبانی وارد افغانستان شدند، تازه نفس، یيرتھای جھان، قد٢٠٠٢در سال   ) ١

مغرور، و از کار خود مطمئن بودند؛ امروز اين قدرت ھا با ترديد و عدم اطمينان به اين می انديشنـد کـه 

 حضــور ستراتيجيک  از افغانستان بيرون کشند و يایچگــونه خواھند توانست بدون بدنامی و آبروريزی يا پا

ٔاز قراين بر می آيد که گزينــه اخيــر (ٔخود را با حد اقل ھزينه مالی و بشری تا زمان نامعينی دوامدار سازند 
ن و ستراتيجيست ھای نظامی ا است که متخصصیاگزينه ) دوام حضور ارزان و بی درد سر در افغانستان(

 حضور قوای خارجی در افغانستان ٢٠٠٢ه عالوه، در سال ب.) را مرجح می پندارند ناتو آن- اياالت متحده

قت پنداشته می شد، امروز، اين حضور، آب و ھوا و نشانه ھای اشغال دايمی را وجه، و مووری، مضر

  .    اختيار نموده و چنين پيداست که در داخل و خارج افغانستان مخالفان زيادی دارد

 از سقوط رژيم طالبان راضی و از اھداف و ٢٠٠٢در ســال ) ستانبه استثنـای پاک(ھمسايگان افغانستان   ) ٢

توانائی ھای ائتالف جھانی در افغانستان مطمئن بودند؛ امروز اين ھمسايگان از يکسو در باب اھداف 

ناتو در افغانستان و منطقــه مظنــون و مشکوک اند و از سوی ديگر، در ھراس و -درازمدت اياالت متحده

ًه سر می برند که اياالت متحــده مصــلحتا و يا اجبارا دست به عقب نشينی بزند و افغانستان انتظار روزی ب ً

اين ھمسايه ھا ھمانگونه . بار ديــگر به گــرداب خانه جنگی ھای قومی و نبود حکومت مرکزی سقوط کند يک

 اند، از خالئی که در اثر ناتو در افغانستان مشوش و مظنون-که از دايمی شدن حضور نيروھای اياالت متحده

خروج اين نيرو ھا ايجاد خواھد شد، نيز واھمه و تشويش داشته و سعی می کنند برای چنان روزی آمادگی 

  .  داشته باشند

 در باالترين سطح قرار داشت و مردان و ٢٠٠٢ٔاميدواری و خوشبينی مردم افغانستان درباره آينده در سال  ) ٣

 که آغازی نو و روزھای پرآرامش و بھتری را در پيش دارند؛ امــروز اکثريت زنان افغان فکر می کردند

قاطع مردم کشور به آينده با نگرانی و بدبينی عميق نگاه کرده و از بھبود اوضاع اقتصادی و برگشت صلح 

 .دوامدار نا اميد به نظر می رسند

 تـار و مار شده و در حال فرار بودند؛ امروز  سالی بود که در آن نيروھای طالبان در افغانستـان٢٠٠٢سال  ) ۴

 بی سابقه دوباره ظھور و تجمع کرده و چنان جرأت يافته اند که واليتی به بزرگی ئیاين نيروھا با قدرت تخريب

 را برای ساير واليات و ئیو اھميت واليت کندز را برای چندين روز تصرف می کنند، خطر جسورانه و جد

به . ٔمی آورند، و بخش ھای عظيم قلمرو کشور را تحت سيطره خود قرار می دھندوجود ه حکومت مرکزی ب

 القاعده از افغانستان فراری شد؛ امروز ماشين آدمکشی داعش به آن افزوده شده و ٢٠٠٢عالوه، در سال 

 .دوباره به افغانستان برگشته است

                                                 
  :ٔ لست کامل کشورھا و معلومات مفصل در باره اين شاخص را می توان در آدرس انترنيتی ذيل دريافت کرد 8
 http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2015  
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خارجی به افغانستان آغاز يافت؛ امروز در ٔ سالی بود که در آن جريان سيل آسای پول و سرمايه ٢٠٠٢سال   ) ۵

رود، سرمايه گذاری خصوصی در  ٔحالی که اين سيل به جويچه باريکی تبديل شده و رو به خشکيدن می

 اين در حالی ٩.کشور سير سريع نزولی اختيار کرده و اسباب نگرانی شديد مردم و دولت را فراھم آورده است

ات مصرفی اقشار فعال و غيرفعال جامعه دستخوش انقالب عظيمی شده است که انتظارات، خواسته ھا، و حي

 و ھزينه ھای ءًاست؛ انتظارات و خواسته ھائی که اقتصاد ماھيتا ضعيف افغانستان، در عدم حضور قوا

ٔو برای اقال دو سه دھه ديگر نخواھد (ھنگفت خارجی، به ھيچ صورت توانائی تحمل و برآوردن آنھا را ندارد  ً

 ).داشت

 طالبانی، با حمايت و - مردم افغانستان فکر می کردند که حکومت پسی]پورتال- ؟؟[ٔ قاطبــه٢٠٠٢در ســال   ) ۶

 ءمالی، عدالت، و ثبات را در کشور احيا-کمک قدرت ھای جھانی، قادر خواھد بود نظم اجتماعی، امنيت جانی

قتی و يا به حيث يکی از عوامل بی وا مٔو حفظ کند؛ امروز عده کثير مردم کشور دوام حضور خارجيان را ي

ثباتی پنداشته و از ناتوانی دولت در امر تأمين امنيت، عدالت، رفاه اقتصادی و دفاع از ارزش ھای ملی و 

 .ًمذھبی کامال مأيوس به نظر می رسند

يد کاريابی و ٔ و چند سال بعدی آن سال ھائی بودند که در آن ھزاران خانواده مھاجر افغان به ام٢٠٠٢سال   ) ٧

اسکان مجدد به افغانستان رو آوردند؛ امروز ھزاران خانواده و اعضای نسل جوان از يافتن امکانات حيات 

ًآبرومند در محل زندگی خود مأيوس شده و مجددا مجبور به مھاجرت در داخل و يا خــارج از کشـور گرديده 

، که تعداد شــان بـــاالتر از پنج ميليون تخمين می دوشان داخلی و اعضای بيکار نيروی بشریه خانه ب. اند

شود، قشر عظيم پرولتاريای ناراضی و بيکار را تشکيل داده و خطر بزرگی را برای نظم اجتماعی و امنيت 

اين نيــروی بشــری ناراضی و بيکــار، منبــع بــزرگ جنــگجويان . شھرھا و قصبات به وجود آورده اند

 ١٠.وجود آورده انده و ارزان قيمت را برای طالبان و ساير گروه ھای دھشت افگن بقھار، انتقام جو، 

 مجرمان جنگی دوران اشغال و جھاد و خانــه جنــگی سال ھای نود ميالدی در بيم ٢٠٠٢در سال   ) ٨

بازخــواست و پيــگرد قضائی روز و شب را با خوف و ھراس سپری کرده و بر بنای قدرت و نفوذ محلی 

پرچم و آنانی که به نام ھای - ٔمن جمله اعضای تصميم گيرنده خلق( داشتند؛ امروز اکثريت اين اشخاص ءااتک

ه ب) شار و غيره شھرت يافته بودنــدافگلم جمـــع، ســگ ھـــای زرداد خان، مبتکرين رقص مرده ھا، جالدان 

لوم در سطح ملی حاکم شده و طور مستقيم و يا از طريق پيروان و حواريون خود بر سرنوشــت ملت مظ

 .ٔ و اردو را، چون ملکيت ھای موروثی شخصی، در قبضه خود گرفته انداءحکومت، پارلمان، قض

                                                 

ی در کشور در چھار سال اخير به طور پيھم نــزولی صٔبه اساس اظھارات قربان علی حقجو، رئيس اداره آيسا، سير سرمايه گذاری خصو  9
آقای حقجو  . سی درصــد کــاھش را نشــان می دھد٢٠١۴اين رقم به تناسب سال . ليون دالر سفوط کرده استي م۵٩٠ به ٢٠١۵بوده و در سال 

ژی و راھکارھای مشخص دولتی برای يھا فرا روی بخش خصوصی در افغانستان را فقدان امنيت، نبود ديدگاه،استرات دشواری مھمترين
ارش زگ.  تدوين و اجرای قوانين عنوان کردۀگذاری و عدم ھماھنگی مطلوب ميان دولت و بخش خصوصی در زمين حمايت از سرمايه

 :انترنيتی ذيل دريافت نموداظھارات آقای حقجو را می توان در آدرس 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/01/160130_k05_afghistan_investment_reduction  

 
  :ان محلی توسط داعش در واليت ننگرھار در آدرس انترنيتی ذيلي استخدام ناراضۀ مراجعه شود به گزارش بی بی سی در بار 10

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/02/160202_zs_calling_isis_branch_afghanistan  
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 ساله را پايان يافته و صلح را در حال برگشت می ٢۴ مردم جھان و افغــانستان جنــگ ٢٠٠٢در سال   ) ٩

له را بــی پايان و سيمرغ صــلح را در حــال پنداشتند؛ امروز جھان و مردم افغانستان جنگ سی و ھشت سا

 .خـروج از کشور می پندارند

 عقده ھا، حسادت ھا، تمرکزھای جغرافيائی قومی در شھرھا، و اختالفات مذھبی و لسانی در ٢٠٠٢در سال   ) ١٠

 در ٔميان عامه مردم در حال فروکش کردن به نظر می رسيد؛ امروز اين عقده ھا، حسادت ھا، و اختالفات

ًزير پوستــه ظــاھرا ســاکت اجتمــاع  سرخورده، قوغ آتشی را ماننده شده است که ھر لحظه امکان دارد  ٔ
 .              بار آورنده سياسی عظيم و غيرقابل کنترولی را ب/شعله ھايش زبانه کشند و آتش سوزی نظامی

ًيدا گفته آيد که در ميان اين ھمه خطرھا، ھراس ھا،  می شود، بايد اکاستنباطٔبا درک وخامتی که از ده نکته باال 

 ھا، و پيچيدگی ھا، آنچه امروز از ھمه بيشتر قابل نگرانی به نظر می رسد اين است که علی رغم دسترسی به دشواری

ن ٔامکانات بالقوه بشری بسنــده، مخارج مالی ھنگفت، و زمان کافی، دست اندرکاران سياسی افغانستان و ھمکاران بي

 را در کشــور ايجاد نموده و رشد دھند که اراده، یينظام سياسی و کــدر رھبــر) و يا نخواستند؟(المللی شان نتوانستند 

اين . مشروعيت، کفايت، و توانائی مديريت پيچيدگی ھای روز افزون جامعه و سياست جھان و منطقه را داشته باشد

ی تقرب کرده ابار ديگر به نقطه  سی، کشور پس از چھارده سال، يکاست کــه امــروز از لحاظ مشروعيت نظام سيا

 از آن آغاز کرده بود، با اين تفاوت که عدم مشروعيت امروز، به لحاظ وسعت ميدان ٢٠٠١است که در پايان سال 

يدگی جنگ در کشــور، اھــداف متعارض ممالک منطقه، خستگی قدرت ھای شامل در ائتالف، نا اميدی ھای مردم، پيچ

اقتصادی، می تواند / تناسب قوای قومیتغييرٔھای ناشـی از حالت جديد اجتماعی، و عقده ھای متراکم شده ناشی از 

بـرای احيــای صـلح، حفظ وحدت ملی، و تأمين تماميت ارضی کشور بس خطرناک تر، ويران کننده تر، و مھلک تر 

ِ و مديريت سالم، وضع امروز افغانستان، حال شوربختی را ماند ٔدر نتيجه عوامل فوق الذکر، و نبود رھبری. ثابت شود
  .    که بر کندوی باروت نشسته و ناظر رسيدن جرقه ھای آتشی است که در اطرافش در حال خيز و جست اند

در روشنی مطالب فوق و حساسيت غيرقابل انکار زمان، يک بار ديگر تأکيد می شود و اميد می رود که ھموطنانی که 

ٔق تھلکه کنونی و اھميت احيای مشروعيت نظام سياسی را برای صلح و ثبــات پايــدار در کشــور درک کرده اند، عم
راه ه مدنی آفاقی و گسترده ای را غرض يافتن راه برون رفت از بن بست کنونی ب/ٔکار شده و مناظره ملیه دست ب

  .تان و جھان ارائه گردداندازند، تا باشد راه مشترکی سراغ آيد و به مردم افغانس

  دل فــروشان جھــان را بگـو بازار کجاست

  تا دلی يـابم از ايشــان، چـو دل خـويش مگر

  )فرخی سيستانی(                     

  

III. و نتايج آن"عبدهللا- غنی"کفايت و فاسد  ِستراتيجيک دستگاه بی- غمای سياسیِا  :  

در حالی بر کشور حاکم شده است که از يکسو نظام سياسی اوضاع خطرناک و پيچيده ای که در فوق به آن اشاره شد 

 عزت صدھا  در کابل با بی درايتی تمام در حال سقوط در گودال خودساخته ای است که روزانه حيات وتتحت الحماي

ٔد می بلعد، و از سوی ديگر، سلسله توطئه ھا و نقشه ھای مزورانه خارجيان و ھمکاران بومانسان بيگناه را در خو ی ٔ

ًھرچند ظاھرا . ٔشان برای اثرگذاری باالی آينده غيرمطمئن و نامعــلوم کشور تعدد و تعجيل روزافزون اختيار می کند

) پاکستان، ھند، ايران، عربستان سعودی، روسيه، چين، ترکيه، و ممالک آسيای ميانه(دخل در منطقه   ممالک ذیۀھم

ٔدھند، در عمل، با مشاھده حالت کنونی، ھمه  مند و متعھد نشان میه خود را به احيای صلح و ثبات در افغانستان عالق ٔ
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ًآنھا برای روزی آمادگی می گيرند که اوضــاع از کنتــرول اياالت متحـده و ناتو کامال خارج شده و برخورد مسلحانه 

خفيانه سعی می ًعده ای ھم عمال ولی م. ميان داعيان قدرت ھای قومی و سکتريست ھای مذھبی از سر گرفته شود

اين . ورزند تا عرصه را بر اياالت متحده و ناتو در افغانستان تنگ ساخته و آنھا را مجبور به عقب نشينی سازند

ٔگيرودار زير پرده و داغ، که در يک طرف آن وجھه جھانی، اھداف، و منافع ستراتيجيک اياالت متحده ناتو و در -ِ

 را به "عبدهللا-غنی"رھای منطقه قرار دارد، حکومت معيوب و بيکفايت طرف ديگر آن منافع و اغراض و اھداف کشو

 و سرگيچی عالج ناپذير از اءاين اغم.  ساخته استءبردی خطرناک و عالج ناپذيری مبتالراھ- و سرگيچی سياسیاءاغم

 جـانب ديگر يکسو عرصه را برای جوالن مداخالت عريان و پنھان خارجی در کشور بازتر و مساعد تر می سازد و از

ٔعات و رقابت ھای پيچيده منطقه ئی و فرامنطقه ئی فرو ز رمــق گسيخته را در منجنيـق مناافغانستان نيمــه جــان و
  .دھد کشيده و به خاکسترشدن سوق می

، »وحدت ملی«ٔ، که در نتيجه تناقضات نفوذ خارجی، معايب ساختاری دستگاه نامنھاد ستراتيجک و سرگيچی اءاين اغم

ً مزيدا تشديد می شود، سبب شده است "عبدهللا-غنی"بيتفاوتی شخص /ٔقابت ھای چپاولگرانه ھمدستان آن، و بی کفايتیر

ِتا ھريک از شاخه ھای رقيب و دوگانه حکومت دوسره، دست به ارسال سيگنال ھا و ايماھای ديپلوماتيکی بزند که در  ٔ
ٔاختالف نظر و دوگانگی عمل ميان دار و دسته دو جناح، . رار داردٔنقاضت با سيگنال ھا و اشاره ھای شاخه ديگر آن ق

ٔچنان عميق و بنيادی است که آنھا را حتی از  کاربرد مفاھيم و ترمينولوژی مشترک در ارتباط با مسأله حياتی صلح  ِ
 مذاکره را با ِخطاب کرده و در» مخالفين مسلح« و ھمکارانش گروه طالبان را "غنی"در حالی که . محروم ساخته است

ٔ و ھمدستانش آنھــا را تروريســت، پاکستانی و ملعبــه دسـت اسالم آباد و اعراب خوانده و "عبدهللا"آنھا می گشايند، 
ُ به پس پس و "یاخامنه " در تھران با "عبدهللا"به عالوه، در حالی که . صلح با آنان را غيرممکن قلمداد می کنند ُ

ٔه سفر رسمی، پنج روزکاری را در دھلی جديد در آغــوش فاميــل متــواری خــود سپــری سرگوشی پرداخته و به بھان

 است، اظھار تعظيم و ارادت "مودی" و معارض "یاخامنه " سعودی، که دشمن جانی "سلمان" به "غنی"مــی کند، 

 !  و رفاقت می زندءکرده و دم از وفا

بانه، اعتبار ستراتيجيک، بنياد فکری، آھنگ و دلقک ماسياسی ناھم اين ديپلوماسی متشتت و متضاد، و اين رفتار 

ٔچھــره سيــاسی واقعی، و استقالل عمل اداره  - و در ميان بالک ھای ستراتيجيک( را در سطح منطقه "عبدهللا- غنی"ٔ

شورھای  برده و سبب می شود تا ھيچ يک از کسؤالزير ) ٔ که در اطراف قضيه افغانستان تشکيل شده اندیيمنفعت

در . منطقه اعتماد و اعتبار سياسی الزم را که برای تأمين ثبات در افغانستان امری حياتی است، برای آن قايل نباشد

ٔنتيجه چنين وضعی، قدرتھای منطقه، اين اداره مجھــول الھــويه، بــی اراده و ناکــام را به حيث ملعبه فاقد قاعده و  ٔٔ
وير، به منظور زشــويق، حيــله و زور و تـرا با استفاده از تھــديد و ت  که می توان آنمحروم از عاليق ملی می انگارند

به معنـی ديـگر، دستــگاه . برآورده ساختن اھداف و پيــاده ســاختن برنامه ھای خود در افغانستان و منطقه استخدام نمود

سياسی و منافع ۀ و رھبری بی درايت خود، اتوريت ، با رفتار ناھمگون و متضاد»وحدت ملی«ٔی و پنچرشده ادو ارابه 

ملی افغانستان را در ميدان رقبای منطقه و جھان به حراج گذاشته و چنين می نمايد که ھر جانبی که پول بيشتر بپردازد 

  ! ٔکار بندد، سھم بيشتری از خون و سرنوشت آينده مردم افغانستان به او تعلق خواھد گرفته و يا چال پيچيده تری ب

 در ارتباط با سياست داخلی و روابط "عبدهللا-غنی"نوسان ھای ناگھانی و مقطعی، و سليقه ھا و وابستگی ھای متضاد 

سبب می شود تا ) روسيه-ھند- عربستان و ايران- چين-ًمخصوصا در برابر دو بالک مقطعی پاکستان(خارجی کشور 

ٔرايد و آخرين اميدواری ھای مردم کشور به آينده بھتر و ِدورنمای صلح و ثبات دوامدار در افغانستان به کدورت بگ
ٔدر نتيجه چنين وضعی است که پروسه صلح و مذاکره با مخالفين مسلح، . ًآرامش بخش عمال به خاکستر مبدل شود ٔ
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ِاحتمال رسيـدن به نتيجــه و اعتبــار تحقــق عمــلی خود را از دست داده و به تانگو يا  ِ اتی و تبليغ» آستا بروی«ِ

 ھريک از طرفين ذی» آستا برو«در اين . تشريفاتی ميان بازيگران جھان و داعيان قدرت در منطقه تبديل شده است

دخل انتظار دارد تا طرف ديگر باالخره از يکنواختی آھنگْ و تکرار جوالن  خسته شده و روزی از ميدان در رود؛ تا 

ٔکه حوصله بيشتر و فشار مھلکانه تر به ميدان آورده است فراھم  ی آن پايکوبی و تاخت و تاز تنھائی براۀباشد که عرص
  .آيد

ِبا مھر پدرانه در دست می گيرد، ) سويس ("داووس"را در گردھمآئی ] گک ["غنی"، دست "نوازشريف"در اين ميان، 
در ( با طالبان می سازد راھی سراب صلح» نخود سياه«، به دنبال »ٔشيوه راه رفتن«و تا آموختن » پا به پا برده«او را 

جنگ تو «: اينــجا مصــرع کنايه آميز آھنگی تداعی می شود که سال ھا قبل از طريق امواج راديو کابل پخش می شد

 است، "شريف-اشرف"ِ شاھد خيمه شب بازی "داووس"اما در عين زمانی که ). »!صلح و صلح تو جنگ است

 با طــرح کشتــن روزانـه ده ھا انسان بيگناه و بينوا، دمار از "اس آیآی " در سازمان دژخيمی "نواز"ھمکاران آقای 

روزگار مردم مظلوم افغانستان می کشند، و به افتخار حماقت ھا و خودفروشی ھای اوليای امــور ارگ و قصر 

   ١١.مرمرين گيالسی به ھم زده و از عمق دل بر بيچارگی و بيکسی مردم افغانستان می خندند

 و ھمدستان شان در حق رأی مردم و "عبدهللا- غنی"حک، تأثر بار، و اھانت آميز مولود خيانتی است که اين وضع مض

اين خيانت، ھمراه با فقدان مشروعيت نظام سياسی که از گذشته به ميراث مانده و .  مرتکب شدند٢٠١۴انتخابات سال 

امنيتی نھائی قرار /در لب پرتگاه سقوط سياسیٔرسيده ما را  امروز شدت اختيار کرده است، بدون شک، سرزمين درد

  .   داده است

  پايان قسمت اول بخش دوم

 

 

 
 

                                                 
 ١٩٢٩متولد سال  ( نام سرتاج عزيزه ٔ در  اين ميان جوانک بی تجربه ای که تازه با واژه ديپلوماسی آشنائی پيدا کرده است با روباه پيری ب 11

ه عمری را در بازی شطرنج جھانی سپری کرده است، عقب ميز ک) ٔی دريافت کننده مدال اعالی پاکستانميالدی و يکی از سه تن پاکستان
اين است محصول وعده ھائی که متفکر ! ٔخواھد سيستم معادالت چندين مجھوله صلح در منطقه و افغانستان را حل کند مذاکره می نشيند و می

اين است وضع و پيامد ديپلوماسی کشوری که ! بوديا دروغگوی ثانی جھان در باب سپردن کار به اھل کار به مردم خوشباور افغانستان داده 
 اين است وضع ملتی که سرنوشتش به دست چند تن خود فروش و خود پرست !مشروعيت نظام سياسی آن قربانی تقلب، زر و زور شده است

ز سی و ھشت سال بدين سو در زير و اين است حال سرزمينی که ا! افتاده و در آتش فقــدان کــدر رھبــری مـــلی، باکفايت و متعھد می سوزد
در ! ٔچکمـه ھــای فــوالدين زمين خـواران جھان لگدمال می شود و حق تنفس و خود اراديت او با آتش توپ و خمپاره آوان سرکوب می گردد

  ! خواب خرگوشيم که ھنوز از خود بی خبر و درا بر حال ما می خندند و ما خود بسٔجريان اين فاجعه بزرگ انسانی، ديگران ناظر و


