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 چرا چنین حالت پدید آمد؟
 

خطور می کند.  بسیاریو این پرسشی است که در ذهن  ،این سؤال چند بلیون دالری است انامریکائیبه اصطالح 
 کمتر است و طرز دید و بر رسی ها قابل قبول همه بر مبنای آفاقیت در احوال کنونییک جواب   گرفتنالبته توقع 

عالیق متنوعه و وابستگی های مروجه فرق  یک سازمان با و یا نظر به موقف شخصلو که علمی جلوه داده شود و
 انفسی است تا ارزشی.می شود بیشتر از ورای رسانه های وطن بگوش میرسد یا دیده  ه، قضاوت ها کندکمی 

موکراتیک، یموکراسی را در پیش گرفته و سه نهاد دیراه د ،در یک جامعۀ که سیزده سال است، خوب و یا خراب
یر مؤفق، اجرائیه، مقننه و قضائیه مطابق قانون  اساسی با وجایب و مکلفیت های صریح قانونی بوجود غمؤفق و یا 

 زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وضع گردیدهو بر بنیاد قانون اساسی قوانین مختلف در بسی عرصه های  آمده
و یک تعامل مشخص قانونی را که خود  گروهی بر می خیزند اما ،خیر موضوع جداگانه است( یق شده یااین که تطب)

گنی هراس اف ،خشونت ،و بر سبیل زور مندرجات قانونیخالف منافع ملی، به قبولی آن تعهد سپرده اند زیر پا نهاده 
 :تهدیدات چون و

 می کنیم زیر و رو!!! ، 
 را به ارگ می بریم به زور رهبر خود!!!  ، 
  ملت از ما می خواهد!!!، » و به دروغ بر خود تهمت بستن که 
  عدالت و وحدت ملی مبارزه نموده ایم!!! منافع ملی وما در طول عمر برای تأمین »  

 
 سبحان هللا خداوند دروغ گو را بشرماند، 

 گویانه می ورزند، زور زعم خود آنرا چهرۀ قانونی میدهند اصراره ی که بل خواسته هایدر حصواین دسته 
  ،قفل می شکنند 
 عکس پائین می اندازند، 
  می کنندو فیر هوایی ، 

   

 . ندبیک ستیز روانی کشانیده و کشور را در یک  رکود مرگبار قرار داد گروگان گرفته مردم را اقعیتو رد
تا  دمی دههای اندیشوی و تحلیلی همچو پدیده ها را در جامعه مورد مداقۀ علمی قرار مؤسسات تحقیقی علمی و نهاد 

بند. همه میدانیم که گزارشات چند هفتۀ گذشته بیادالیل آنرا از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  ریشه کاوی نموده
 نرا در کل یک بهره برداری سیاسی از. آیا میتوان آشناسایی شود یکیکاتصادفی نبوده معلول عواملی است که باید 

 .کنیمو همین دلیل را عامل عمده دانسته دوسیه را حفظ  وانمود کرده فقر، بینوایی و جهالت مردم 
را بحیث جواب مقنع در توضیح عوامل این بحران بشمارد، بلکه  دالیل خودنویسنده خودرا در موقفی نمی بیند که 

ارائۀ نظریات دیگر هموطنان بر معیار ها و ارزش های علمی و  مستلزم بحث عام را بحیث یک  توضیح عوامل 
 پندارم.می  واقع بینانه عاری از تعصب 

وشانیدن پداشت که تا حال برای برحقایقی بسی و دسته اش پرده از روی موقف گیری عبدهللا عبدهللا ، گزارشات اخیر
ن می خواستند لجن زار کثیف و متعفبخشیدن قیافۀ تصنعی به آن تالش ها و مصارف گزاف صورت گرفته بود.  آن و
با غرس گل های مصنوعی و عطر پاشی منظرۀ مطبوع و دلپسند دهند ولی ریزش باران حقیقت کثافت این لجن را 

 زار را آشکار ساخت
دوستی،  بشر پر سوز و گداز بیاناتبا این همه و قبا های تمیز ، این عبا با کف و کالر های مفشن های شیک لباساین 

حق شان برو جهاد  از راه محمد مصطفی و یارانشعدالت اجتماعی، وحدت ملی و یک پارچگی افغانستان و پیروی 
وکراسی میبه دبدون اندک ترین اعتقاد و همه کاذب و عوام فریبی بوده و بر خواندن آیات متبرکۀ قرآن و احادیث نبوی 

 .و ارزش ها و آگاهی به مفاهیم حقیقی آن همه و همه را برای بهره برداری و سود خود بکار بستند
و گرفتن راه و روش غیر قانونی و دهشت افگنی ج مقدماتی انتخابات ئات و کشمکش های بعد از اعالن نتابا منازع

 امعه عریان گردید.جاشخاص در برابر پرده ها باال شد و چهره های حقیقی آشکار و هویت اصلی این 
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گوی خونخوار مستبد و  زورو نعره ها و فریاد ها و بیانات نشان داد که اینها همان جمعیت جنگ طلب ستیزه جو 

که با فریب کاری و عوام فریبی برای خود نقاب هایی  ددیروز بودنو چپاولگران  گرگان درنده خوی ،دشمنان انسانیت

را متمدن و حامی قانون جلوه جانیان و آدم کشان دیروزی می خواستند خود ،کوفیرزندان کالشنساخته بودند. این ف

 .دهند

 در موارد ذیل یافت:عوامل اصلی را میتوان  به نظر من در جستجوی واقعیت ها

 طرح تحمیلی امریکا و متحدینش با دولت سازی برای افغانستان و امتیاز بخشیدن به این چهره های معلوم 
یک دوسیۀ مکمل و چندین ساله نزد امریکا داشتند. این ظواهر  که هربنام یاران امریکا در جنگ علیه طالبان  الحال

دانسته  ؟قضیه بود اما این که هدف اصلی امریکا از این ناروا در حق مردم مظلوم و بی صدای افغانستان چه بود
اصلی  أمنشنداشت بر آن هیچ نوع حق قانونی  اکه امریک ولی این انتصابات و این تقسیمات قدرت در مملکتی ،نشد

 همه بحرانات و نا بسامانی های جاری است.

  زعامت ضعیف و جبون ریاست جمهوری کرزی که با تمام خامی و بی تجربگی استحکام و بقای خود را در
شر وت این ناقضین حقوق باتکاء به قانون، عدالت گستری و کسب حمایت مردم سراغ نکرده بلکه به نفوذ و قوت ثر

ونیت های خاص اعطاء نمود و هر کدام به مصو برای هریک آزادی های فراتر از قانون با معافیت ها و  دپناه بر
هراس نهاد های مفسد غیر مشروع اقتصادی را ایجاد نموده و به ملیون ها دالر را از چپ  هونگراحتی و بدون هیچ 

ان امروز هم ، امنیتی، خارجه و پارلمان افغانستان راه یافتند.دستگاه های مهم دفاعی درو  و راست تحت الجیب نموده
 ایشان بوده و با جرأت از زیر و رو کردن وطن سخن می گویند.قدرتی است که قوۀ محرکۀ غر زدن 

 امات مقتأسیس روابط مستقیم بدون اطالع و استیذان  امداخالت علنی دول خارجی در تضعیف دولت مرکزی ب
مورین ملکی و أمپلوماتیک برای عزل و نصب یبا والیان متمرد و استقالل طلب و فشار های خالف اصول دذیدخل 

عسکری. عقد قرارداد های باز سازی بدون همکاری و همآهنگی با وزارت های مربوطه  با قوماندان های مفسد 
 و شراکت در تقسیم پول.محلی 

  ی نا جایز ادان طرق نا مشروع برای بقای قدرت و انواع بهره برداری هحلقات زورمند سیاسی و ثروتمن
مردم خوش قلب، خوش باور و محتاج افغانستان را بسوی تضاد های قومی و زبانی کشانیده و این آتش را توسط 

 ور ساختند.ه هیزم دسایس، مکر و حیله و مصارف گزاف شعل

 قومی و زبانی بیشتر گره خورده در ف ا عالیق و عواطنسل جوان مترقی و پیش تاز افغانستان متأسفانه ب
 سازماندهی نهاد های قوی اصالح طلب بر اساسات وحدت ملی مؤفق نشدند.

 
 ار گره مشکل حاد این وطن و سوار بر اسپ سفید بالدار آمد ،همه دیدیم، خواندیم و شنیدیم که مشکل گشای زمان

د و برداشت این بود که توافق صرف  بر سر تفتیش آراء صورت گرفته همه خوشنود گردیدن. با اطالعات اولی بگشود
ج نهایی به نفع هر نامزدی که صورت گرفت او رئیس جمهور برحق و منتخب مردم بوده جانب مقابل آنرا می ئو نتا
دو  هر چونعراق  ازکه امریکا با تجارب تلخ  ت وحدت ملی درک همگانی این بودمو منظور از ایجاد حکود پذیر

نامزد به قوم خاص ارتباط داده شده اند باید در تشکیل حکومت و دولت داری توازن قومی را برخالف رسم متداول 
گذشته بر معیار اهلیت و فهم و دانش تشکیل نموده نه مالحظات دیگر. اما متأسفانه گذشت چند روز نشان داد که 

یس اجرائیه رئن باختگی بنام انۀ شخص برنده تقرر شخصی از جریتوافقات به مسیر دیگری در جریان است و در کابی
 پیش بینی و بر آن مؤافقت صورت گرفته که این طرح بی نهایت تعجب آفرین بوده در شرائط فعلی کشور که تا هنوز

به اخالق مخالفت مدنی سیاسی آگاهی الزم وجود ندارد چگونه زیر ریش یک رئیس جمهور قانونی و منتخب یک 
حیث رئیس اجرائیه یا صدراعظم برای تضاد آفرینی و ایجاد موانع مقرر ه ، زورگو و ستیزه جو را بف شریرمخال
 کرد.

 

ج آخری بر رسی آراء داکتر اشرف غنی احمد زی را برنده اعالم نمود، طبعاً داکتر عبدهللا عبدهللا ئبطور مثال اگر نتا
حمدزی در کابینۀ داکتر ا که از عین شورا است یونس قانونی رقرار افواهات بر تقره پست اجرائیوی را نمی پذیرد و ب

برای این پست هللا ضیاء مسعود از طرف دستۀ اشرف غنی احمد زی عبدو در صورت کامیابی  مؤافقه بعمل آمده
 معرفی است.
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  نیدت ملی نبوده خود یک بحران آفرینی و تشکیل یک حکومت جداگانه در بحاین معامله گری مبین هیچ نوع و
قانونی در کابینۀ اشرف غنی احمد زی چنین موقفی کسب  یونس اگرحکومت منتخب و قانونی است. بفرض محال 

  ،نماید
 

  ؟و با وی همکاری می کند کردهبه این پست قناعت  احمدزی متابعت نموده از اوآیا  
 ابداً نی،  

 خواهد و به موازات ریاست جمهوری را برای برادران جهادی و شورای نظاری خود میاو چندین وزارت و والیت 
خیمتر از چند روز وی بدتر و قرار داده نزاع، جنجال و کشمکش عجیب با بحران ها ءرا مورد اجرا طرح های خود

 قابل پیش بینی است. گذشته
و قرار است در سال دوم ریاست جمهوری لویه جرگه دایر و ا ختم نمی شود داستان غم انگیز و قابل تشویش در اینج

با آوردن تعدیالت در قانون اساسی کشور نظام ریاستی به نظام پارلمانی تبدیل و با محدود ساختن صالحیت های 
 تفویض گردد.  مرئیس جمهور اختیارات به صدراعظ

  ؟تعامل قانونی می گنجد ه در قالب کدامار نیمهنمی دانم این نوع اقدام در  
 ا ر این موقف قانونی خود چگونه و شخصی که بحیث رئیس جمهور در نظام ریاستی انتخاب شده داوطلبانه

 . ؟که بازنده بوده وا گذار شود ه ایدستملغی و صالحیت ها را به نمایندۀ 
د، در انتخاباتی شون رل کارزااگر تدبیر چنین باشد باید سال آینده در  انتخابات پارلمان رهبران احزاب سیاسی شام

کدام حزب قوی وسیع البنیاد سیاسی وجود و زبانی بوده  بر معیار های قومی، منطقویفعلی حالی که بیشتر احزاب 
ی پ ست افغانستان که نسبی تشکلی وجود داشت درز های عمیق و انشعابات رخ داده، اگر دریندارد و در حزب کمون

ریت اکث کسب اولتر از همه شورای ملی متشکل از رهبران حزبی باشد که یک حزب با ایجاد نظام پارلمانی اند باید
 رلمان و یا از طریق ائتالف با احزاب دیگر در انتخاب صدراعظم و کابینه مؤافقه می کردند.اکرسی در پ

دورۀ کار رئیس  اگر نظام پارلمانی به خیر و صالح مملکت دانسته می شود باید مقدمات آن از لحاظ قانونی در ختم
 جمهور منتخب با تغییرات در انتخاب وکال برای دورۀ بعدی گرفته می شد.

آنرا مغلق تر و پیچیده تر درین جا هزار و یک صد سؤال و بسی ابهامات است که توضیحات نمایندگان هر دسته 
 می افزاید.ساخته به ابهامات 

 

انستان و ملت افغ ندبرسارا به اطالع مردم  جزئیات توافقنامۀ خود دو نامزد در برابر مردم بایستند و توقع میرود که هر
  شان نموده. مملکت  ند که وزیر خارجۀ امریکا باز چه بازی به سرنوشتبداگونۀ شفاف ه حق دارد ب

 
 پایان
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