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 نواختن در هر دو سر دهل

 شده تقسیم دسته دو به ها خانواده از بسیاری اعضای افغانستان، در شوروی طرفدار دولت حاکمیت های  سال در
 زمان، آن در. آن مخالف جهادی های سازمان کنار در هم دیگر شماری و بودند دولت کنار در شماری بودند،
 علت احوال و اوضاع جبر و ایدیولوژیک های گرایش

 یک گاهی زمان آن در نمونه عنوان  به. بود امر این
 آن به حاکم، حزب ایدیولوژیک ادبیات مطالعه با برادر
 تبلیغات مجذوب دیگر برادر و پیوست می دولت

 در برادر یک شد؛ می جهادی های سازمان ایدیولوژیک
 صف در دیگر، برادر و آمد می دولت صف

 .جهادی های سازمان

 روستاها در ها خانواده از شماری زمان، آن در چنان  هم
 فرماندهان با شان، های ملکیت و زمین حفظ منظور به

 و ها بازجویی از که این برای ها، خانواده همان دیگر اعضای و کردند می همکاری ساحه، بر حاکم جهادی
 دیگر، ای گونه به حاال وضعیت همان. پیوستند می حاکم حزب های سازمان به بمانند، امان در وقت دولت های نظارت

 و مقام حفظ و مالی منافع بلکه زندگی، های ناگزیری نه و ایدیولوژیک های گرایش نه بار این. است گرفته شکل
 ستادهای در را دیگر مهم شهرهای و کابل اقتصادی و سیاسی طبقه مهم های چهره از شماری دولتی، جایگاه

 .است کرده تقسیم گوناگون

 ستاد در خواهرشان یا برادر و باشند ستاد یک در خودشان، که اند کرده عمل و ریزی  برنامه ای گونه  به ها چهره این
  منافع شود، پیروز که نامزدی هر دسته. نمانند نصیب بی سلطان، مالزمت از وجه هیچ به که است این هدف. دیگر

آقای ظاهر قدیر که نماینده ننگرهار در .کنید نگاه قدیر حاجی محروم خانواده به نمونه عنوان به. است حفظ دسته این
اش مایه  پول و نفوذ مردمی غنی حضور دارد و برای پیروزی او، از مجلس نمایندگان است، در ستاد آقای اشرف

رسد که  نظر می کند. به گذارد. اما عضو دیگر همین خانواده، آقای حاجی ارسالیی، از داکتر عبدهللا حمایت می می
خواهند در صورت  ی بانفوذ ننگرهاری، با حضور در ستادهای هر دو نامزد پیشتاز، می این اعضای خانواده

های دولتی خود را حفظ کنند. روشن است که در صورت پیروزی  ی و سمتپیروزی هر یک از آنان، منافع تجار
دار  داکتر عبدهللا، حاجی ارسالیی، در دولت نفوذ خواهد داشت و در صورت پیروزی داکتر غنی، ظاهر قدیر، میدان

 .خواهد بود
کند، سید اسحاق  یت میغنی حما دهد. آقای سیدحامد گیالنی، از اشرف خانواده گیالنی هم همین بازی را انجام می

کرد و همسر آقای سید اسحاق گیالنی، در ستاد داکتر عبدهللا حضور داشت.  آقا شیرزوی حمایت می گیالنی از گل
چنان در ستاد داکتر غنی حضور دارد ولی آقای  حاال که انتخابات به دور دوم رفته است، آقای سیدحامد گیالنی هم

خواهد هر طوری شده، منافع  د عبدهللا پیوسته است. این خانواده هم میسید اسحاق گیالنی به همسرش در ستا
کند و نه سید  غنی ضرر می اش را حفظ کند. نه سید احمد گیالنی از شکست داکتر اشرف های دولتی اقتصادی و سمت

ها در  النیشان حفظ است. تنها گی اسحاق گیالنی، از شکست داکتر عبداهللا. در صورت پیروزی هر نامزدی، منافع
 .ها هم تقسیم شده هستند اند، مجددی هر دو ستاد تقسیم نشده

اش در ستاد  کند، ولی پسر و شماری دیگر از اعضای خانواده هللا مجددی به نفع داکتر غنی استخاره می آقای صبغت
ها در ستاد  مالقاتشود که یکی از اعضای خانواده آقای مجددی، مسوول تنظیم  داکتر عبدهللا حضور دارند. گفته می

ای که خودش در ستاد آقای غنی است، برادر یا  اند. نماینده داکتر عبدهللا است. نمایندگان پارلمان هم، چنین کرده
ای که خودش با عبدهللا است، برادر یا خواهر، یا یکی  خواهرش را به ستاد داکتر عبدهللا فرستاده است و نماینده

اند. حکمت کرزی در ستاد آقای  ها هم، چنین کرده غنی است. کرزی د داکتر اشرفدیگر از نزدیکانش در خدمت ستا
 .غنی حضور دارد، ولی جمیل کرزی و محمود کرزی، در ستاد آقای عبدهللا



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اند.  موضع قیوم خان کرزی، شاه ولی کرزی و حامد کرزی، هنوز روشن نیست. شاید سناتوران هم، چنین کرده
های هر دو نامزد پیشتاز حضور دارند. تاجرانی هم هستند که  های مختلف در ستاد تهای قدرتمند والی خانواده

زنند. دیده  کنند. برخی از سران قباییل هم در هر دو سر دهل می ستادهای هر دو نامزد پیشتاز را حمایت مالی می
های مهم  ثروت و سمت دار، نه بر مبنای برنامه و تعهد، بلکه برای حفظ های قدرتمند و پول شود که چهره می

 .زنند اند و در هر دو سر دهل می شان، به ستادهای مختلف تقسیم شده حکومتی
ها و میان این صاحبان نفوذ و ثروت وجود دارد، اما به رغم این  روشن است که تضادهایی هم در این خانواده

سیاسی روشن، سبب شده است که باوری به برنامه و نبود فکر  کنند. بی دیگر را حمایت نیز می تضادها، هم
چنان  رفتاری سیاسی در کشور به اوج برسد. این وضعیت مردم افغانستان را هم سردرگم ساخته است. هم پریشان

سازد و کار مبارزه با فساد مالی و اداری را  این وضعیت فرآیند فساد و ناکارآمدی دستگاه حکومت را بیشتر می
 .دشوار

به هر شهروندی حق داده است از هر نامزدی که خواست پشتیبانی کند. این هم واضح  روشن است که قانون اساسی
است که پشتیبانی یک برادر از یک نامزد، هیچ الزام قانونی و سیاسی برای پشتیبانی برادر دیگر از همان نامزد، 

های هر دو نامزد پیشتاز،  ددار در ستا های قدرتمند و پول کند. اما روشن است که حضور اعضای خانواده ایجاد نمی
 های دولتی است. نه برمبنای فکر سیاسی و برنامه روشن، بلکه برای حفظ ثروت و سمت

 صبح ۲با تشکر از رسانه محترم        


