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 خواهد شد؟ باز هم با این وطن چه بازی
 

شفافیت، صراحت، وضاحت و روشن بودن شیوه ها، سیاست ها و طرز االعمال برای اطالع عامه یک ضرورت 
وسائل اطالعات جمعی در همین را از مردم پنهان و در پردۀ ابهام نگهدارد. اهمیت  یقاست و نباید هیچ حکومتی حقا

بخش تبارز می نماید. البته اسرار مهم سیاسی و نظامی یک مملکت که از شفافیت به دور نگهداشته می شود دالئل 
 موجه خود را دارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

چون مرا نیت تفرقه اندازی و خصومت با وحدت نیست و خود از شاگردان پیر مدرسه ای وحدت و یک پارچگی ام 
ه صداقت می گویم که آرزوی خلق نا امیدی برای آیندۀ بهتر در قلبم جا ندارد، ولی مهر سکوت بر لب نهادن و و ب

 رسالت روشنگری را غافالنه فراموش نمودن گنهی است نا بخشودنی.
 تا حال پردۀ ابهام در بسی مسائل برداشته نشده و حقایق تا هنوز مغشوش است.

به این سازش و معامله گری تن داد  و حاضر به مشارکت قدرت با عبدهللا شد در  سؤالی که چرا داکتر اشرف غنی
 ذهنم باقی است و جواب مقنع به آن نیافته ام.

کومت شود و با رها گفت که حرأی مطمئن بود که حتمی برنده می اگر داکتر اشرف غنی به برد قطعی و گرفتن اکثریت
نشده و نتائج معلوم ناشده با گروهی از سر جور آمد پیش آمد که بیشتر  من شرکت سهامی نخواهد بود، اما کار ختم

مشهور بالفساد، متمرد، زورگو  دعوی جلب، جنگ جو و یاغی و باغی بوده اند و این اوصاف در طول شمارش ثانی 
مل که وحدت و انتخابات دور دوم برایش معلوم شد.  باز هم دلیل چه بود که آغوش بکشود و رو بوسید با آگاهی کا

السیاسیون جهان ه پهن نمود و با امامت مولوی نورخواب است و خیال و محال هنوز خان نشده درب قلعه بکشود سفر
 عقد نکاح وحدت بست.

اما چرا؟  تند باد حدس و گمان دستار افکارم را به هر سو می کشاند چون مرا نیت سوئی نیست در بیان آن هراسی 
 ندارم.

 

 1-  که منابع مطلع تر و باالتر از نهاد های وطنی به اشرف غنی گفتند که راستی تقلب گسترده حدس می زنم
از جانب هر دو جناح  و مخصوصاً از طرف حامیان تو صورت گرفته و بر رسی دقیق و صادقانه طشت 

د. اهد آفریهای رسوایی ها را از لبۀ بام ها پائین انداخته  و افتضاح بزرگ توأم با منازعات خشونت بار خو
این مملکت و انتخاباتش دیگر ارزشی نزد جهان ندارد که مصرف اضافی را برای انتخابات سومی بپذیرد 
که نظارت آن هم در کشوری چون افغانستان مشکل است. لذا خیر و صالح جانبین در جور آمد است. تحت 

ر ولی کمتر از تو نیست. خالف همه این احوال با قبول بعضی شرائط که تو َملک نام نهاد و دیگری قریه دا
قوانین و حتی عرف محل دو نفر هیچ کاره باهم نشسته سندی را به نام توافق نامۀ سیاسی که بر بنیاد آن 
قدرت ادارۀ افغانستان چون میراث پدری بین دو برادر اندر تقسیم شد. اما از لحاظ مشروعیت و قانونیت 

 ی باالی عبدهللا نبود.معتبر تر از سند کتبی فروش بایسکل غن
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 2- و شواهد  مبین واقعیت های عینی دیگر است که روابط سی. آی. ای. امریکا با اتحاد نام نهاد  زارشاتگ
اظهر من شمال و مخصوصاً شورای نظار قبل از تهاجم نظامی امریکا بر افغانستان به نام مخالفین طالب 

الشمس بوده و در این میان واقعیت دیگری پدیدار می گردد که اگر اشخاصی ولو با سوابق عالی علمی و 
وارد صحنۀ سیاسی افغانستان گردیده اند علم و دانش شان عامل  2771درجات بلند اکادمیک بعد از سال 

یک پیوندی به یک مرجع ذی نفوذ و ذیدخل امور افغانستان داشته اند که داکتر اشرف این ورود نبوده هر 
غنی هم از این امر مستثنی نیست.  نزد این افراد دستورات مراجع اصلی استخدام کننده و امتیازات مالی 

 .تباالتر از منافع علیای کشور بوده هرچه باداران فرموده همان باید صورت می گرف
 3- دلیلی که بود ایجاد حکومت وحدت ملی که غربی ها تا حال آنرا  مشارکت قدرت می خوانند  س بهرپ

بین دو گروه غیر متجانس که پیوند شاخۀ درخت بید با ُکندۀ درخت سیب بود به دستور خارجی صورت 
 گرفته و هر دو مستخدم را راضی به متابعت از آن گردانیدند.

 4-  می دانستند که این وحدت غیر واقعی بوده و هرگز در عمل پیاده نشده هر دو گروه از اعماق قلب خود
کشاد تقریری ها، حرافی ها و کاربرد کلمات فریبنده و دپلوماتیک سنجیده شده هرگز رو پوش واقعیت ها 
نشده همه می دانند که در پشت درب های بستۀ قصر، آستین ها بر زده شده و مشت های گره کرده به سوی 

 واله می گردد.همدیگر ح
چون قاضی و مفتی و میانجی وجود نداشت ترکۀ میراث قدرت دشوار بود که باغ انگور از من و آسیاب باال از تو، 
نهر کالن از من و سرای تجارتی از تو، خالصه صد روز به منازعات از من و از تو گذشت و کسی نبود بگوید که 

 وحدت ملی کجاست؟ 
 یعنی چه؟ « ملی»

 ابر مردم مسؤولیتی است؟ آیا در بر
 وعده کجاست و عهد و پیمان ها چه شد؟

شایـد امشب یا فـردا شب و یـا شب هـای دگـر کابینه اعـالن شود، ولی اگـر مـا تـوقـع معجـزه گـری از ایـن ترکیب 
 اده دل استیم. پس باز هم ما ملت خوش باور و س داشته باشیم که زادۀ این همه نزاع و زد و کند و جنگ و جدل بوده

آیندۀ بهتر ساخته بود ولی با فهم و درک همه واقعیت ها نگرانی و تشویش  هدالئلی بود که ما را خوش بین و امیدوار ب
 ما برای آیندۀ نا معلوم افغانستان فزونتر گردیده. 

 
 پایان
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