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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۷/۲۱

غنی  ،زورمندان و انتخابات
دریک داستان خواندم که موشها از انبار محصوالت میخوردند،باد میکردند و میبردند.موشها
روزگاری عالی داشتند .تا اینکه یک پشک پیدا شد و روزگاری موشها را خراب کرد.موشها فرار
کردند و به غارهایشان پناه بردند.موشها که دسترسی به انبار محصوالت نداشتند وگرسنه شده
بودند یک نشست تشکیل دادند که چگونه دوباره از انبار محصوالت بدزند و چگونه از شر پشک
خالص شوند.هرکسی نظریات خود را ارائه کردند ،باالخره یکی گفت :یک زنگ میخریم به گردن
پشک می اندازیم تا هر وقت پشک وارد میدان شد ،صدایش را بشنویم و همه فرار کنیم .همه نظر
وی را تائ ید کردند و خرسند شدند که یک راحل پیدا کردیم.بعد از چند لحظه خوشحالی یکی گفت:
منم این نظر را تائید میکنم ولی سوال اینجاست که کی این زنگ را به گردن پشک می اندازند؟
همه ساکت شدند،به فکر فرو رفته اند ویکی یکی جلسه را ترک کردند .جلسه بی نتیجه پایان یافت،
همه درک کردند که خالص شدن از دست پشک کار ساده نیست .
افغانستان نیزهمانند انبارمحصوالت است که نگهبان نداشت.با سقوط رژیم طالبان؛ به وسیله کمک
های جهانی به انبار محصوالت افغانستان افزوده شد.ولی متأسفانه ازکمک های خارجی و خزانه
داخلی کشور محافظت نشد..رهبران جهادی که اقتدار اصلی را در اختیار داشتند نه تنها زیرساختها
افغانستان را بازسازی نکردند بلکه از انبارکشور به اندازه ی توان خود بردند.برهمگان هویدا است
که رهبران جهادی وقتی وارد کابل شدند زندگی را از خانه کرایی شروع کردند ولی اکنون ثروت
مندین ترین مردم افغانستان استند.لباس های که می پوشند،ساعت های که دست میکنند ،کاروان
موترهای قیمتی که سوار میشوند ،بلند منزلهای که زندگی میکنند،غذاهای که میخورند،شهرک های
که میسازند،شاید ازغذا هزاران خانواده در افغانستان بیشتر باشد .بیش از همه در دوران حکومت
حامد کرزی به ثروت و قدرت این خانواده ها افزوده شد.هرکدام این رهبرها چندین والی ،وزیر،
دهها و صدها کارمند اداری داشتند که در ادارت حکومتی منصوب میکردند ،برکنار میکردند و از
طریق آنها به ثروت های خویش می افزودند.قدرت و ثروت این خانواده ها روز به روز افزود
میشدند وهرکدام به جزیره های قدرت مبدل شده اند.قانون تنها باالی افراد عادی جامعه تطبیق
میشد.خانواده های زورمندان از مصئونیت برخورداربودند هیچ مجری قانونی جرأت نداشت به آنها
بگویند که قانون وجود دارد،آنها آزاد بودند هرچه میخواستند،انجام میدادند
.
رئیس جمهوری غنی با شعار مبارزه علیه این جزیره های قدرت و اصالحات وارد ارگ ریاست
جمهوری شد.وی در مدت یک دوره حکمروایی خویش باعطا محمد نور ،جنرال دوستم ،محمد
محقق ،همایون همایون  ،حمید اللی و ظاهر قدیرشدیدترین تنش های سیاسی را داشت.از رهبران
جهادی تا قوماندان های غیر مسئوول زیادترین فشارها را از حکومت غنی متحمل شدند .فاصله
میان رهبران جهادی وغنی به اندازه عمیق شد که در تکت انتخاباتی رئیس جمهورغنی از میان
این همه رهبرجهادی حتی یک نفر مهم در تکت وی جا نگرفته است.سنگین ترین تبلیغات تخریبی
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برای ناکام شدن تیم غنی از طرف زورمندان میان مردم جریان دارند.ترس از برنده شدن رئیس
جمهوری غنی به اندازهٔ میان زورمندان عمیق است که برای تخریب غنی از هیچ کاری دریغ
نمیکنند حتی سخت ترین مخالفین،دشمنی ها را کنار گذاشته اند ،با هم ائتالف تشکیل دادند و حتی
با طالب اقتداء کردند ولی با رئیس جمهورغنی هرگز.گرچند رئیس جمهورغنی به تعصب
قومی،تمامیت خواهی وعصبانیت روانی متهم است،ولی با وجود آنهم به نظر میرسد سیاست های
مبارزه علیه زورمندان،پایگاه مردمی وی را تقویت نموده است .فضا مجازی ،رسانه ها و
افکارعامه نشان میدهند که محبوبیت غنی هر روز بیشتر میشود.ازقراین چنین استنباط میشود که
ملت افغانستان دوباره به رئیس جمهوری غنی فرصت میدهند و رأی میدهند تا نظاره گر کارهای
ناتمام وی باشند .شاید شهروند آرزو دارند که پایان بخشیدن به قدرت زورمندان یکی از مهم ترین
کارهای ناتمام وی باشد .به نظر من؛اکنون افکارعامه برنده شدن رئیس جمهوری غنی را به
صورت قطعی نشان میدهد،مگر اینکه کدام تیم جدید با افکار جدید و طرح های جدید بتواند توجه
شهروندان کشور را به خود جلب کند.
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