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 :در آستانهٔ يکسالگی سقوط 
 

 
 !اگر »جمهوریت« سقوط نمی کرد

 
 
 

یک سال بعد از سقوِط »جمهوریت«، با آه و حسرت ها، نالش ها، انتقاد ها، دشنام ها، اتهام زنی ها، »چه باید می  
کردیم« ها و »چه باید نمی کردیم« ها گذشت و همه بر تابوِت خونآلود »جمهوریت« مویه سر دادند و اشک ها  

صرهای دولتی پائین کشیده بود، در درون خانه های  ریختند و »بیرق ملی« سه رنگ اش را که از فراِز عمارات و ق
 ..!شان برافراشته نگهداشتند

اما هیچکسی در این بُرهه، از عکس مسأله، یعنی اگر فرض کنیم »جمهوریت« سقوط نمی کرد، چه اتفاقاتی صورت 
 ..!می گرفتند، تا حاال سخنی نزدند و از احتماالت چیزی نگفته اند

کنیم با خروج قوای امریکا و »ناتو« از افغانستان، »آب از آب تکان نمی خورد«، آیا  به بیان دیگر، اگر فرض  
آیا »قانون اساسی« برای اولین بار در تاریخ  وطن، »وطن« و »جنت نشان« و »لنده غران« آدم می شدند؟... 

کسی نمی داشت    »جهاد« بنای تطبیق شدن بخود می گرفت و »امن و آرامش« بوجود می آمد و هیچ کسی، کاری با
 ..!و در یک نکته، به صلح و »آشتی ملی!« می رسیدیم؟

بیائید روی این آرمان »فانتزی گونه!«، مکث کوتاهی کنیم و چنین تصور کنیم که اگرهم »جمهوریت« تا تاریخ 
ود، دوام می کرد و »بیرق ملی« ما تا هنور بر فراز برج قلعهٔ »ارگ« در اهتزار ب ۲۰۲۲آگست  ۱۴همین امروز 

 :در درون نظام و کشور چه می گذشت
  نمی دانم توصیف را از کجا شروع کنم؟

از سران »قصر سپیدار« یا قلعهٔ »ارگ«؟... از نماینده گان واقعی مردم و شخصیت های علمی، فرهنگی، پاکنهاد  
ستم«، »خلیلی«،  و پاکدست نشسته بر کرسی هایی »پارلمان« یا جاللتمآبان و »سیاست پوهاِن« چون »محقق«، »دو

»حکمتیار«، »صالح«، »آِل مسعود« و دیگرانی که سالها در انتظار چنان روزی )بیرون شدن قوای امریکا از 
افغانستان( و گرفتن کامل قدرت بودند، درست مانند دوستان »خلقی« که وجود قوای شوروی »خاِر چشم« شان بود  

 ..!های آن بُرهه را »تابوت« نمودند و به مجرد خروج آنان، کودتا کردند و همه دستآورد
بلی، سوال اصلی همینجاست که: اگر »جمهوریت« سقوط نمی کرد و قوای امریکا نیز بیرون شده بودند، آیا فرصت  

جهادی«، که سالها »ارگ« نشینان )کرزی و اشرف غنی(    - طالیی تحقق آن رٔویای تاریخی ی غول های »قومی  
ی امریکا نباشند، آن قلعه را در ظرف چند ساعت »به زور خدا!« تسخیر خواهند کرد،  را تهدید می کردند که اگر قوا

 !مساعد نمی گشت و دوران جدید »کودتا« ها فرا نمی رسید؟
  :نگارنده با صراحت و جرأت تمام به این باور است که

در درون نظام نیز اختالفات اگرهم »جمهوریت« دوام می کرد، عالوه از اینکه »طالبان« به جنگ ادامه می دادند، 
سران و رهبران تنظیمی با رئیس جمهور، الی َدوِر نو انتحابات ریاست جمهوری دوام و حتی چاق تر می شدند که  

 ..!احتمال برخورد های نظامی نیز متصور بود
و »ارگ«  بیائید برای لحظه ای قبول نمائیم که »اشرف غنی«، تا آخرین روز قدرت اش مطابق قانون، در قدرت  

باقی می ماند، اما کاندید و رئیس جمهور بعدی کی می توانست باشد؟... یک فرد دموکرات، وطندوست و شخصیت  
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کشور غربی، چنین مجالی بوجود نیآمد، در فقدان آنان   ۴۷ملی و خیرخواه؟... هرگز!.. در بیست سال موجودیت  
 !ممکن بود؟

جهادی« دیروز، یگانه نیروی مقاومت و   -ر قدرت و غول های »قومی  از دیِد نگارنده، مانند امروز که »طالبان« د
اپوزیسیون در برابر »طالبان« پنداشته می شوند، در صورتیکه »جمهوریت« سقوط هم نمی کرد، بدیلی سومی یی 

 ..!وجود نداشت و بدون شک حکومت »لنده غران« سالهای هفتاد، تکرار و جنگ در افغانستان ادامه می داشت
ه فرق محسوس و ملموسی در بهبود اوضاع کشور و زندگی مردم می آمد، که باعث دلخوشی »ما« میشد؟ پس چ

فقط حفظ نام نظام )جمهوری اسالمی افغانستان( و اهتزار چند متر »تکه ای سه رنگ« بر فراز »ارگ«؟... درست  
  !نمی دانم
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