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 ؟حکومتی وجود دارددر افغانستان آیا 
 

تا امروز  ) وحدت ملی!!( بر دامان نظام سیاسی افغانستانشراکت قدرتمحکومت وصله زدن پینه ای ناجور از بدو 
سرار ا جریانات به کدام مسیر کشانده می شود. نگهداشته شده اصالً فهمیده نمی شود که مطلق ملت در ابهام و تاریکی

تؤافقی در انتخاب قریب به سه ماه شد که  آمیزی امور در داخل ارگ مشابهت به سیاست های کوریای شمالی دارد.
نمی  به ملت گفته و اعضای کابینه صورت نگرفته و مملکت تا حال به معنی واقعی و وسیع آن بدون حکومت است. 

، گرچه مردم حدس و گمان مقرون به حقیقت خود را با آشنایی صلی این معضله در کجا نهفته استدلیل ا که  شود
 دیرینه با این بازیگران سیاسی دارند.

 

است که با وزش کمترین باد دروغ  خزان زده انتعهدات ، سخنرانی ها و ابراز احساسات چون برگ های درخت
فر و می ریزد و همه در معرض شک و تردید مردم قرار می گیرد. کشمکش ها منازعات و زد و کند و لت  پراگنی 

ا ب اما برخی را ،ایجاد نموده بود برای مردم  پیش منظر واقع بینانهدور دوم انتخابات  افتضاحدر  و کوب دو دسته
برای احراز قدرت بوده و اگر  یک مرحلهدر  منازعات صرفگمان به این می رفت که این  حدسیات خوش بینانه 
ین داری در برابر وطن آغاز شده و سؤال موقف آینده در میان مردم مطرح خواهد شد مرحلۀ د   این هدف برآورده شد

بوجود آید، ولی حقایق روشن ساخت که تالش برای گرفتن خدمتگزاری بهتر به مردم  یو احتماالً رقابت سالمی برا
، رسیدن به هدف نهایی و حاصل برداری واقعی بود اح دور دوم انتخابات در نیمه راه باقی ماندهقدرت اصلی در افتض

 می گیرد.بعد از تکیه زدن بر اریکۀ قدرت صورت 
 

نات ظواهر و بیااست.  خود  گزارشات فعلی خود مؤید این واقعیت است و نبرد حقیقی توسعۀ قلمرو قدرت در آغازین
بیانات آتشین وعده های قوی، فریاد  حقایق رنگ آمیزی شده به مردم ارائه می گردد. ه استهمه غیر واقعی و فریبند

صرف بازی به احساسات مردم بوده و کاستی ها و اصالح نواقص  ها ها از بیچارگی های مردم و رفع کمیو ناله ها
شما چه ارزشی قائل بودیم که  همه به تاق نسیان گذاشته شده و به ملت اذعان می گردد که در هر دور قدرت ما به

است که سرمه  چنین توقعی دارید، تأسف به ساده لوحی شما ملت خوش باور تاز مایانی معتاد به ثروت و قدر حاال
به دیار عدم زاران تان را هبه  ، آیاپیجانده ارا م  اشمغم راستی شما فکر می کنید که   ،های آزموده با می آزمائید.

   .ما همانیم که بودیم نال تان را غارت نکردیم و انواع تجاوزات را بر شما روا نداشتیم، مال و منفرستادیم
 

از لحاظ اقتصادی،  صحنه ای دوم درامۀ مبارزه برای کسب قدرت در  در این ابهام و بی سرنوشتی گذشت هر روز
ادقانه بین مردم و حکومت قطع اجتماعی و سیاسی برای افغانستان بی نهایت گران تمام می شود. ارتباط الزم ص

مسؤوالن فعلی چون  .وزرای سرپرست از آخرین فرصت ها بهره گرفتند و حاال نوبت معین های ارشد است .است
نقشی در آینده برای خود نمی بینند اگر نه دزدند شیوۀ غفلت پیشه می نمایند و بی تفاوتی نشان می دهند، ملت حیران 

چنین می نماید که دو شریک قدرت کمر بسته با بیل و کدال برای دستیابی   ست،حوال او پریشان با بیچارگی ناظر ا
عجزه کدام مبه الماس کوه کنی را شروع نموده اند ورنه انتخاب سی و چند نفری در یک مملکت بیست و هشت ملیونی 

چنانچه تأثیرات ناگوار  کاهداین حکومت به اهلیت و کفایت آن می  به این تعلل و تأخیر از باورمندی نمی خواهد .
  خود را باالی کنفرانس لندن داشت و آن چه توقع میرفت حاصل نشد.

 

دنیا از توانمندی های نیرو های ملی در دفاع از خاک و تأمین امنیت می الفند ولی در رأس هیچ نهادی سیاست ساز 
 مبتکر و ماهر برای مؤفقیت این مرحلۀ گذار وجود ندارد.

 

د. آیا ۀ انگلیسی بوگویند فالن وزیر سر پرست انسان شریف و مردم دار و فارغ فاکولتۀ ادبیات رشتبعضی ها می 
و در این مرحلۀ حساس که  خوب بودن وشریف بودن و انگلیسی فهمیدن برای سر پرستی وزارتی با این همه اهمیت

 کافی است؟ ایندغور و تدقیق  نم مملکتنخبه ترین و مجرب ترین اشخاص در طرح سیاست خارجی 
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می گویند تا حال نوبت بحث نمودن باالی اشخاص نه رسیده داکتر دانایی و داکتر بینایی باالی معیار ها و لوایح 
 . نه رسیده اند و به فیصلۀ نهایی وظایف می اندیشند

 

حقایق را تا چه وقت از مردم پنهان میدارند،  ؟آیا اندک ترین احساس مسؤولیت و جواب دهی برای مردم وجود دارد
چرا به جنگ و دعوی و منازعات خود نقاب فراست سیاسی می پوشانند. چرا دیوار ضخیم و مرتفع را بین حکومت 

، دست یکی بر ریش تو گفتن است جنگ است و جدل این از من و آن از نموده اند و در عقب دیوار  ءو مردم بنا
باهم  دستان و با با لبان متبسم است  در گلوی دیگر، اما در این سوی دیوار که به طرف مردمدیگری و دست دیگری 

 دولی دلهای پر از بغض وکینه به مردم می گویند همه امور برحسب دلخواه و مطابق منافع ملی پیش میرو گره خورده
 ه و آسایش  مردم آن است.خدمت به  افغانستان و رفا و هردو فرمانروا  مت وحدت ملی!!هدف مشترک حکو

 

این است زوال تدریجی آرزو های ملیون ها افغان برای تغییر و اسقبال یک آیندۀ بهتر و مبارزه با جمیع اعمال ضد 
 ملی گذشته.

 
 پایان
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