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 ۷۰/۷۰/2۷1۲             منصف زیعز
 

 هودهیب یها ائتالف
 

 یو پس از اندک دارندیرا اعالم م یئها گرد هم آمده، ائتالف هیدر ترک یهر از گاه یمخالف اشرف غن استمدارانیس
 یراقدرت ب هٔ در سفر یئقادر اند که جا یئبه تنها استمدارانیس نی. اشوندیم بیشان متفرق شده و از انظار غا جمع

ار و مبارزه ک راتییتغ جادیا یبرا یاهیو پا یکه به شکل سازمان ستندیقادر ن یبه طور دسته جمع یکنند، ول دایخود پ
 .کنند

 

 یاها به دنبال اجند که آن ستیاز آن رو کارآمد ن هیدر ترک یاسیس یهاکه ائتالف چهره ندیگویم یبه درست منتقدان
. حتا منتقدان کنند یجدا م گرانیارگ، راه خود را از د یاغلب از سو ازات،یامت افتیخود بوده و پس از در یشخص

 ینسرنگو غیتا مرز تبل ی. عطا محمد نور که روزگارستندیارگ مصون ن یها در برابر وسوسه زیسرسخت ارگ ن
ون شک، . بدکندیخود را دنبال م یاسیس یها تیفعال صدا و سرینرم و ب یلیخ رفته بود، اکنون به گونهٔ  شیارگ پ

 یضااع ایاست که آ نیقابل درک است. سوال ا یجمهور استیو انتخابات ر یانتخابات پارلمان حرکات در آستانهٔ  نیا
 یعرفم یانتخابات پارلمان یبرا یدانیآن را اعالم داشت، کاند تیعطا محمد نور موجود یکه آقا هیدر ترک دیائتالف جد

 یمعرف« افغانستان یائتالف بزرگ مل» یها از سو چهره نیاز ا یکی یجمهور استیدر انتخابات ر ایخواهند کرد؟ آ
 خواهند کرد؟ تیاعضا از او حما ریخواهد شد و سا

 

ارد و د یئمنظم نه کارا التیها و تشک برنامه ها، دهیبه خاطر نداشتن ا یئها ائتالف نینشان داده است که چن تجربه
 یبا اشرف غن تی. ضدپاشدیائتالف از هم فرو م ایشده و  عیتطم یه زودآن ب یدر عوض اعضا شود،ینه موفق م

ائتالف  نی. اتواندیبوده نم یاسیائتالف و کار س کی لیشکت یمستحکم برا یحکومت، مبنا یکهیدور ماندن از ار ایو 
 ینداشتن به مناصب و منابع دارد تا ناسازگار یدر دسترس شهیشان ر ارگ است که اختالفات انیشامل ناراض زین

در  برد،ینم ییراه به جا یلیوسا نیبدون چن یایاسیس گروه چیه ن،یهم یمحور. برا و برنامه کیولوژیدیا یها
 .کندیم ریپذ بیآس گرانید یها ها را در برابر وعده ساخته و آن دیام خود را نا یعوض اعضا

 

درت ق ینامتجانس به هوا یهاچهره یوجود نداشته باشد؛ وقت یو اجتماع یاسیس یو تعهد قو التیاجندا، تشک یوقت
 یتیگرد هم آمده باشند و نه حرکت و فعال یدر برابر اشرف غن یشخص یعقده ایفشار قرار دادن ارگ و  ریز ایو 

 رصتو ف یبیفرمردم ،یاز جوسازفراتر  یزیچ یاسیس فمحور، ائتالمشترک برنامه یهادگاهیها و دارزش ادیبر بن
 .ستین یطلب

 

کنند.  تیبا هم فعال یمیتن داده و به شکل ت گرید کیائتالف به  نیا یاصل یتصور کرد که اعضا توان یم یسخت به
 یدزیحم یمسعود از الل ایاحمد ض ایبرعکس؟ آ ایاست و  ریتابع ظاهر قد یاسیس میعطا محمد نور در تصام ایآ

ت نجا»مانند  یکل یاست جز شعارها یچه اهداف الائتالف به دنب نیبرعکس؟ اصوالً ا ایخواهد داشت و  یحرف شنو
 ؟«افغانستان از بحران

 

. برعکس، ما از نبود میرا ندار یاشرف غن هیحرکت منظم عل کی دنیکه ما تاب د ستیآن ن یباال به معنا انتقادات
ر د یاسیس یهاشومن شی. ما هر روز شاهد نمامیاستان به ستوه آمدهمنسجم و با برنامه در افغان یاسیحرکت س کی

به طور  تیخلق کرده و در نها یدواریام دهند، یمبزرگ  یها که طرفداران خود را وعده میهست هیکابل و ترک
ها و مطالبات ها، آرمانمردم از ارزش جیبس یبرا ها نی. اکنندیبا ارگ معامله م یدولت یبه خاطر کسب کرس یفرد
 یلکه براب رییفشار نه معطوف به تغ نیا تیتا مرکز قدرت در کابل احساس فشار کند، در نها کنند یها استفاده م آن
 .شودیمردم نم بیهم از آن نص یزیو چ ردیگ یصورت م یریازگیتام
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ان خود پاسخ کنند و به هوادار تیمحور فعال و برنامه یالتیککه به شکل تش رندیبگ ادیافغان باالخره  استمدارانیس دیبا
 چیاما ه ند،یگویم خالیانیکالن م یها با مردم دارند، گپ یتیارباب رع رابطهٔ  کیافغان  استمدارانی. سندیبگو
شرکت کرده، به  شانیاسیس یهایی. فقط دوست دارند که مردم در گردهمادهندیبه مطالبات و توقع مردم نم یتیاهم

قدرت همه آن سخنان  به حلقهٔ  افتنیپس از راه  تیها در نهاگوش دهند  و آن شان یو شعار یتکرار یها یسخنران
ک یاست. او از  نی. در مورد عطا محمد نور چنرندیرا فراموش کرده و منتقدان خود را به سخره بگ ریو شعا

 کیبه  د،یکشیم لنجهوادارانش به چ یو فرهنگ یاسیحقوق س که ارگ را به خاطر طلب تیهو یافراط استمداریس
 .کندیم تیوعظ و نصح زند،یحکومت حرف م در بارهٔ  اطیشده است که با احت لیتبد روانهیقدرتمند م

 

 گانشدهرکننیدا یمردم و منابع مال یمتوقف شود که فقط انرژ دیاست و با هودهیاز آن رو ب هیدر ترک یاسیس ائتالف
داده،  لیرا تشک یدیاحزاب جد ایحرکت منسجم کار کنند. حزب و  کی یها رو . بهتر است آندهدیرا به هدر م

 چهره نیتحقق آن کار و مبارزه کنند. خوب است ا یرا مطرح کرده و با تمام قوت برا ریو فراگ یمطالبات اساس
قاد راسخ اعت یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس یهاسلسله ارزش کیبه  ه،یتکت ترک دنیقبل از خر یاسیس یها
ب قدرت که هدف از کس رندیبگ ادی دیها بامبدل شوند. آن یاسیطلبان به رهبران اصالح طلب س کنند تا از فرصت دایپ

 یها که قدرت را برا. آنستین ریشدن ظاهر قد لیوک ایمسعود و  ایمعاون شدن احمد ض ،یانور الحق احد شدن ریوز
. رسند یم زیشان ن خود و هواداران یاسیس یها ها و آرمان به آرزو آورند، یبزرگ به دست م راتییمطالبات و تغ

 جا ختم نیخود را در هم تیبرسند و مامور دولتمردم به قدرت و  یهاکه بر شانه ستیمتنفذ قرار ن یها چهره نیا
 .بمانند یبه آن وفادار باق دیبا دهندیماند که اگر به مردم وعده  یها رهبرانکنند. آن یشده تلق

 

 یها برخورد کنند. جابه طور حساب شده و مشخص با آن دیبا دیائتالف جد یاصل یهاتیرو، هواداران شخص نیا از
د تن یمسعود، بارها شعارها ایمانند عطا محمد نور و احمد ض یفوق، به خصوص کسان یهاتیتأسف است که شخص

به  ختنیر ها را آمادهٔ  اند و حتا آن کرده کیو زبان تحر تیاند، احساسات هواخواهان خود را بر محور قوم سر داده
با دشمنان خود مصالحه و  ریدر اخ یاند، ول ساخته زین« ارگ یسرنگون»خشونت بار مانند  یها و حرکت ابانیخ

 یهازش و تعامل باز باشد، اما اگر از اصول گذشته ارزشراه سا استیدر س دیکه با ستین یاند. شکسازش کرده
 .ستیبه مردم ن انتیو خ یطلب جز فرصت یزیچ یاسیپا شوند، سازش س ریز یماعو اجت یاسیس
 

منسجم با  یهااحزاب و سازمان لیاست که رهبران خود را وادار به تشک نیا استمدارانیس نیما از هواداران ا توقع
 تیشخص کی یو منافع فرد قهیسل ینه از رو شود،یهم گرفته م یمیروشن کنند. اگر تصم یهادهیها و ابرنامه

 .شود امانج یو اجتماع یاسیحزب و سازمان س بلکه با مشورهٔ  یاسیس
 

ت و تحقق آن کوشا و ثاب یریگیرا مطرح کرده و تا آخر در پ نانهیمذکور مطالبات روشن و واقعب استمدارانیس دیبا
ند ضد ت یها ها شعار روزها و ماه یاسیتکرار شود که جناب رهبر س یمسخره و مبتذل قبل تیوضع دی. نباقدم بمانند

 ریاز خ یبه خاطر چند چوک تیارگ سر دهد، انواع خطوط سرخ خود را به رخ هواداران و رقبا بکشد و در نها
 یبگذارد؛ چند لیالمبه  یزن ه و چانهمذاکر زیهواداران خود را در م یاصالحات گذشته، اصول خود و شور و وفادار

 .ردیرا از سر گ یمیقد یاست و همان باز فتادهین یاتفاق چیوانمود کند که ه یبعد هم طور
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