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 ها چهار کاله یمل تالفیا
 

 ،ینیبشیقابل پ ریغ یها آدم ایدن یدر همه جا مداراناستیس
در  شانکه منافع دانندیم یآنان به خوب اند. ینامتعهد و زبردست

بزنند  هیتک یحکومت یبر کرس توانندیم یقیو از چه طر ستیچ
ند. فخر بفروش گرانیمند گردند و بر دبهره یو از نعمات آن کرس

 ک،یدموکرات یاست که در کشورها نیتفاوتش اما ا
ه خود را مد نظر گرفت یو حزب یاسیمنافع گروه س مداراناستیس

 شان به قدمه یهایگذاراستیکه منافع س کنندیعمل م یو طور
پنج سال  ایشان برسد، چون هر چهار و  انیحام ترنیئپا یها

 .آنان اند یرأ ازمندین گریبعد بار د
 دارانماستیس تیروش متفاوت است. اکثر نیافغانستان اما ا در

 یو نه انتخابات و رأ اند یخیتار یها افغان محصول تصادف
خود  ونیو حلقه حوار یبه منافع کوچک گروه ش،یخو یاسیمنافع کالن حوزه س یخاطر آنان به جا نیمردم. به هم

و در  یامر مقطع کی شتریباشد، ب مردم مطرح هم بحث. اگر رندیگیم میچارچوب تصم نیو در هم شندیاندیم
 .شان است و بسمنافع یاستفاده از آنان برا یراستا

نوان متفاوت است. به ع یاندک اینقاط دن گرینقطه با د نیدر افغانستان در هم استیگفت که س توانیخاطر م نیهم به
 شیوخ تیدر رابطه به مساله معاون توانستینم یمحمد محقق اگر تا شام روز ثبت نام در انتخابات قبل ینمونه، حاج

جذاب را  یرسآن ک یایرفتن با عبدالله، مزا ایکه آ دیشیاندیم نیابه  رد،یبگ میالله تصمداکتر عبد یدر تکت انتخابات
 د،یبگو نیدارد و حق هم داشت که چن یشانس کم« قاق روده»که به قول خودش  دیفهم ی. وقتریخ ایبا خود دارد و 
 .شد جاکیبا داکتر عبدالله 

 یکرس نیپنجاه درصد سهم از حکومت، چند افتیکه عبدالله با در کردیطور. او فکر م نیهم زیمحمد نور ن عطا
هم شد: وزارت خارجه و وزارت معارف و چند سفارت.  نیکه البته چن دهد،یقرار م زیاو ن اریکالن را در اخت

باشد، در آن صورت نصف  یجناح و تبه دس یحکومت یهاینصف کرس یبود که وقت نیمحاسبه عطامحمد نور ا
سفارت و  نیوزارت و چند یبه دو کرس افتنیمملکت به دست آنان خواهد افتاد. اما با وجود دست  یاسیاقتدار س

به  دیچرا که عبدالله در انتخابات تنها بدهکار عطا نبود، بلکه با امد،یبه دستش ن یاسیآن نصف اقتدار س ت،ینیمع
 .دادیسهم م زین یگرید یمحمد خان و شرکا و شمار نریرسول و شرکا، انج یمحمد محقق، زلم

کهنه کرده بود، اعتقاد نداشت که عبدالله  گرید یفضا کیرا در  یافغانستان چند لباس استیکه در س دوستم
 کنند،یم نییکه در انتخابات تع ستندیمردم ن نیا» نیکه به قول منصوب به استال دانستی. او مشودیانتخابات مبرنده 

 به سمت اشرف یخاطر او در مشوره با حامد کرز نیبه هم ،«دانکننده نییتع کنند،یمکه آرا را شمارش  یبلکه آنان
از  یمعزد که ج هیتک یکس گاهیافغانستان را دور زد، بلکه حتا بر جا یکار نه تنها فورمول قوم نیرفت و با ا یغن

 .دانستندیرا حق پدر کالن خود م یعطا آن کرس نیموتلف
ارت خارجه وز یبه کرس یابیهر چند به لحاظ دست ست،ین شیب یافغانستان نوجوان استیکه در س یربان نیالدصالح

 ییجاجابه یدر پ یدیو شرکا که به طور شد یاحمدز یبا اشرف غن انیم نیدر ا دانست،ینم کسچیخود را بدهکار ه
 یهاتیاز مسوول یود که بخشدر افتاد و همان ب بودند،افغانستان  یپلوماسیافراد منسوب به خودشان در دستگاه د

 .منتقل کرد هیبه وزارت مال یعمده وزارت خارجه را غن
که  است نیا لشیدل گانهی دهند،یم لیتشک تالفیدر انقره جمع شده و ا نیالدکه دوستم، عطا و محقق و صالح امروز

اکتر شده، بلکه حتا د چیمعاون اول ه گاهیرا به کار بسته که نه تنها جا یاوهیش ،یو زبردست «یچتاق»با  یاشرف غن
را به دست آورد. عبدالله حتا  ینامه حکومت وحدت ملعبدالله با تمام کر و فش نتوانسته سهم وعده داده شده در توافق

داد،  به آن گوش هم یکیبه طور تاکت یگاه یاگر غن ایگوش نداد و  شیبه صدا یشد، کس زیاگر خواستار سهم خود ن
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 رفت ادشیخود بود که « برند» یهاو لباس ییاجرا استیر یکردن از کرس فیآن قدر مصروف ک جناب عبدالله
 .درصد سهم خودش را بخواهد ۰۸ دیبا
نامه حکومت وحدت در رابطه به توافق شیخو یکه برا یلی  بود که عطا محمد نور، دوستم و محقق در تخ نیچن نیا
دارت، در قصر ص یکاریسبب شد تا دوستم از سر ب یدینوم نیکه ا دیآیم ادمیشدند.  دیکرده بودند، نوم میترس یمل

خسته شد، تانک و تفنگ برداشت  دنیآن که از ورز ازورزش بپردازد و بعد  جیو ترو غینخست را به تبل یروزها
د به مردم نشان بده خواستیبسازد. او م یقهرمان جنگ کیاز نو از خودش  بیترت نیرفت تا به ا ابیو به سمت فار

 .است یاز گوشه و کنار افغانستان در ذهن دارند، چگونه آدم یاکه همه از آن خاطره بیکه دوستم دوران نج
شد  ریدر بدنه دولت آغاز کرد و چنان درگ شیخو یهااز مهره یدوران به نصب شمار نیمحمد محقق در ا یحاج

واسطه شد. او با توجه به تجربه  ،یاز ادارات دولت یکیهفتم در  مامور رتبه کی یکه حتا در رابطه به نصب و مقرر
 کیشبکه از افراد گپ شنو و نزد کیاست که  نیکار در حکومت ا یایکه استفاده از مزا دانستیم هیوزارت عدل

 .سازد عیضا یشان را کسدر آن داشته باشد تا نشود که حق جناب دیبا
ود ب« همو»که  دانندیهمه م کردیتصور م کهنیگرفت. او با توجه به ا شیرا در پ یمتفاوت رینور اما مس عطامحمد

آن  انیم یارتباط گرفت. مذاکرات تنگاتنگ یبا اشرف غن میکه عبدالله را در انتخابات عبدالله ساخت، به طور مستق
خواستش  نیترخ بود، مهمبل تیتا آن زمان سرپرست وال ینور که از آغاز حکومت وحدت مل ی. آقاافتی انیدو جر

 تا به دیایبه مزار ب یباال سال جاردر مراسم جهنده زین یغن یشود و آقا یوال یبود که دوباره و به طور رسم نیا
را  دخو ینور استعفا یکه آقا شودیخواسته گفته م نیدر برابر ا«. نرنجد اریو هم  دیهم لعل به دست آ» بیترت نیا
 یکی شیاستعفا داده و به جا یمذاکرات، و جینتا قیجمهور داد و وعده سپرد که در صورت تطب سیئنوشته به ر زین

 .گماشته شود تیبه آن وال یکرده بلخ لیجوان و تحص یهاتیاز شخص
بلخ  تیوال یفراوان بر کرس نانینور با اطم ینور را امضا کرد و آقا یآقا تیحکم وال یبود که اشرف غن همان

نور با  ی. آقادیایکابل ب اریو قرار شد حکمت دیرس جهیبه نت اریمذاکرات با حکمت انیجر نیزد. در ا هیکت گرید بارکی
 ارینامه صلح با حکمتتوافق ینه تنها در مراسم امضا ار،یحکمتمخالف با  یعلن دگاهیو د قیعم یهاوجود اختالف نظر

 .نمود زیاستقبال ن یشرکت کرد، بلکه از آمدن او به طور علن
 یادیز انیبود با مدع ریناگز یتیچنان وضع کی. او در دیاوضاع خودش را به شدت در تنگنا د نیدر ا یغن اشرف

 کردندیحکومت فرض م اریاالختکه خود را تام یگان حامد کرزوابسته روانیدست و پنجه نرم کند. به عنوان نمونه، پ
کنده شود. عبدالله عبدالله که گاه و ناگاه بحث  هایکرس ازشان  یاهشان از قدرت و پشت یهاو انتظار نداشتند دست

 یشچیه ادوسی. هر چند شخص خود دوستم در رابطه به مساله انشیو دوستم و حام کردیدرصد را مطرح م ۰۸
 امهنگ نی. در اکردندیچنان تقال ممعاونت اول هم یکرس یبر سهم خود برا انشیاز اطراف یبود، شمار نینشخانه
 .داشت یتوقعات زین اریبود که حکمت یعیدر حکومت شده بود و طب یفراوان یهایخواهان کرس زینور ن حمدعطام
جود به و یخیتحت فشار بود تا با استفاده از فرصت تار زیخودش ن یحلقه قوم یاز سو یمساله، غن نیکنار ا در

 دیبا ( بلکه حتایبودن کرز یبدهد )با توجه به مسأله دران یزیچ یو ابستگان حامد کرز روانیبه پ ستیبایآمده، نم
 نیا ی. براابدیقدرت استحکام ب یدر ساختارها یاساسو  یبه صورت جد هاییاقتدار غلزا یهاهیتالش کند تا پا

هم  ادیبود، بلکه ز یعطامحمد نور، نه تنها کاف تیکه به عبدالله داده بودند و فرمان وال یکیجماعت همان نقش سمبول
 .بود

و در چند مسأله  دیچشیرا م یئاجرا استیمعاونت اول ر یمزه کرس یو بعد از انتظار طوالن لیکه در اوا محقق
 یدرصد ۰۸از سهم  دید یدست بود، وقتهم یبا حکومت و اشرف غن ییکالن از جمله سرکوب جنبش تبسم و روشنا

قدر چور راه انداختند که فغان همه را باال  آن زین شیو وزرا دیآینم رشیگ یریگدندان زیچ یحکومت وحدت مل
را که خط سرخ خود ماند،  یقناعت کرد و تنها شرط ییاجرا استیمعاونت ر یخشک و خال یکردند، به همان کرس

حاال و  در حکومت بوده است یبه اندازه کاف یلیبود که خل نی. او استداللش ادیایبه حکومت ن یلیخل میبود که کر نیا
 .دیایبه حکومت ب یلیخل دیو نبا تدوران اوس

با متحدانش همه را از خود رانده بود، فرصت را مناسب دانسته و  یشکنمانیپ لیبه دل یآوان که اشرف غن نیا در
اهدا  یلیلبه خ افته،یوفات  یعیبه مرگ طب یالنیگ یمانده بود و شخص آقا صاحبیرا که ب یالنیگ ریپ یخال یکرس

 ش،سرور دان یهاپاس دارد و به حرف یانتخابات قبل در یلیحداقل نشان بدهد که به سهم خل بیترت نیکرد تا به ا
 .کندیتوجه م زین یلیمعاون دوم خود در رابطه به خل

 بر سر لحاف مال تالفیا
 
د، اعالم ش هیدر شهر انقره ترک نیالددوستم، محقق، عطا و صالح یکه از سو« نجات افغانستان یبرا یمل تالفیا»
 نیه هم. بشتریبه قدرت و ثروت ب افتنینآنان از دست یدینوم جهیاست. نت یافراد از اشرف غن نیا یدینوم جهینت

و در عوض به صورت  دهدیاصطالح سهم آنان را نم به یکه اشرف غن دندیرس جهینت نیخاطر هم است که آنان به ا
 .کندیم میخود را تحک یاسیو س یاقتصاد ،یاقتدار قوم یهاهیپا دیشد
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محمد عطا نی. همستندین یخوب نیموتلف هانیدهه گذشته نشان داده است که ا میو ن کیاست که تجربه  یدر حال نیا
محمد محقق و دوستم که با وجود  ای. دهدیم حیترج «طالب را بر دوستم»خود گفته بود که  یها نور در مصاحبه

 انیساله م نیچند یاسیمتفاوت را رفتند و بر تمام رابطه س ریدر انتخابات گذشته دو مس یاسیرابطه درازمدت س
 .دندیخودشان خط بطالن کش

ر قراردادها د شتریدر قدرت، سهم ب شتریسهم ب یبرا تالفیبلکه ا« نجات افغانستان یبرا تالفیا»نه  نها،یا تالفیا
در  یدارند و نه قرار است کار یودشان است. آنان نه برنامه ملخ ونیحلقه محدود از حوار کی یبرا شتریو سهم ب
 رد،یگیم یاز آنان قربان یمریضو  سمیفقر، ترور روزهکه همه  یاچارهیمردم بدبخت و ب تیبهبود وضع یراستا
 .کنند

 ،یاقتدار قوم یها هیپا میبه دنبال تحک زیندارد. او ن هانیاز ا یبزرگ، دست کم یها با وجود ادعا زین یغن اشرف
 یبه اصطالح عمران ییکارها «به چشم مردم دنیپاشخاک» یبرا انیجر نیخودش است و در ا یو اقتصاد یاسیس

 .کندیم یو انکشاف
 افغانستان ندهیو آ یانسان استیس
 
و  توابسته اس یفراوان یبه عوامل خارج یما، در کنار عوامل داخل یداخل استیکه متأسفانه س ستین یشک نیا در
 یهاتختیدر پا ایو  شودیدر کابل گرفته م یخارج یهاخانه در سفارت ایمملکت ما  یاصل میاز تصام یبرخ

ت اس زیانگغم زین نی. اکنندیم یکابل عمل درگان و جاسوسان آن را از وابسته یو جماعت کیدور و نزد یکشورها
 یبرا یمل تالفیا» جادیا یبرا زین یقوم هیداران داعاز بزرگان به اصطالح جهاد و مقاومت و سردم یکه جماعت

صالحات ا یو موثر در راستا دیکار مفراه کی هیارا یبه جا گرید بارکیو  کنندیم دارید هیدر ترک «نجات افغانستان
 .کنندیم دیدر افغانستان، بر گرفتن سهم خود در حکومت تاک تیوضع هبودو ب
دستور  یخارج یهاخانهاز سفارت شیخو یهایگذاراستیکه در رابطه به س یپرسِت افغان، آنانوطن کی یبرا
ت دو جماع نیا رایاند، زدو سکه یرو کی چند،یپیافغانستان نسخه م یکه در خارج از کشور برا یو آنان رندیگیم
 کی آنان افغانستان به عنوان یکه برا دهدینشان م هانیا یاسیرفتار س گر،ید یندارند. از سو گریدبا هم یتفاوت چیه

انسان  تیآنان بهبود وضع یندارد. برا ییمعنا چیکشور ه نیمردم ا یو صح یتیامن ،یشتیمع تیکشور و بهبود وضع
 یندارد. برا یارزش رد،یمیم یماریو ب سمیکشور از فقر، ترور نیکه به صورت روزمره در ا یاچارهیبدبخت و ب

 گریسال د ستیما در ظرف ب یو قرار است از لحاظ اقتصاد رودیما به کجا م یندارد که نظام آموزش یارزش آنان
 .میقرار داشته باش یجهان یبندرده یدر کجا

 انسان یگبدهد، در وضع زنده یگریبعد از د یکیرا  گرید یتمام قدرت را تصاحب کند و چه سهم شرکا یغن چه
 رفتشیو پ یآزاد ،یجماعت آباد نیا یرخ بدهد، چرا که برا یکالن رییتغ ستیقرار ن نیسرزم نیو بدبخت ا چارهیب
و  است معنایکشور ب نیو ثبات ا تیو بس. امن ددار تیخودشان اهم ونیحوار انیسهم م میکشور تنها در تقس نیا

 .ندارد ییجهان، معنا یکشورها گرید انیو شکوه آن در م یسربلند
 نیکه انتظار دارند، داده شود، نه تنها ا یبزرگواران همان سهم نیاز ا کینشان داده است که اگر به هر  تجربه

ه عام در انظار رد،یبگ یشتریبلکه حتا امکان دارد که هر کدام که سهم ب د،یفرو خواهد پاش یبه اصطالح مل تالفیا
 .دیظر باشمنت د،یاند، اگر باور ندارها موتلف نبودهآن یگاهچیه ییکنند که گو ییبدگو گریو بار د گریدکیآن قدر از 

 پایان
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