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 ی نوائیــای بوــن
 

 

ا وزین و بان عزیز در همکاری ام با پورتال مدتی شد که نظر به تکلیف صحی و سفری به افغانست
به وقوع پیوست و مسرت دارم که توان و فرصت باز هم میسر گردید  اعتبار افغان جرمن آنالین سکتگی

 و سخن را از دیده ها و شنیده ها در افغانستان آغاز کنم.   تا بتوانم به این همکاری ناچیزم دوام دهم 
 

حکومت "نفاق ملی" نامیده شود، بیش از نه ماه ، که مناسبتر خواهد بود از تشکیل حکومت وحدت ملی
گذرد و درین مدت نه تنها که کار بنیادی  و اساسی مبتنی بر وعده های انتخاباتی هر دو رهبر، هم  می

 ن حکومت همای ۀبلکه تا هنوز حتی اعضای کابین و هم داکتر عبدهللا، عملی نشده داکتر اشرف غنی
به نامزد وزیر دفاع است که وقتی بار نخست قرار بود به پارلمان ی اعتماد تکمیل نشده و منتظر رأ

 معرفی شود حملۀ انتحاری بر پارلمان مانع معرفی او گردید. 
 

سر پرست هستند، رئیس و تعدادی  والی های والیات تعدادی ازر تعیینات هم به همین منوال است سای
سای وزارت دفاع سر پرست هستند، ئسی رواز اعضای ستره محکمه سر پرست هستند، بیش از پنجاه کر

والیت هرات سه هزار شغل  . تازه اعالم شد که دریات سر پرست هستندمرکز و وال سای دوایرئرو
یکی از والیات درجه اول اینگونه است شود و وقتی وضع  به معرض داوطلبی قرار داده میوالیتی 

بود و درین فصل تهاجم مخالفین مسلح که وضع سایر والیات چگونه خواهد تواند که  تصور شده می
اکنون با حضور داعش ُبعد دیگری هم این جنگ خانه بر انداز گرفته است، روزی نیست که خبری از 

و وزیر دفاع  آخرین عضو  یا در گیری در والیت دیگری به گوش نرسد سقوط یکی از ولسوالی ها و
شود در حالیکه این کرسی در نخستین  فی میاعتماد به ولسی جرگه معر رأیکابینه است که برای 

نتیجه آن شد که دشمنان مردم افغانستان از این  .گردید حکومت وحدت ملی؟  باید تعیین می هایروز
 .فزاینداخالی اداره و تصمیم گیری استفادۀ اعظمی ببرند و بر حمالت شان بی

 

مورد تحلیل و تشریح را ظامی هر گاه بخواهیم تمام اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ن
طور مختصر تا جائیکه ه توان ب لی میمثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد و قرار دهیم و ریشه یابی کنیم

 گنجایش این مقاله را داشته باشد نظر اندازی نمود.
 

ست و چه تلویزیون ا همه خوانندگان و بینندگان و شنوندگان رسانه های جمعی چه رادیو در بخش نظامی
مرجع با صالحیتی وقتی خرابی وضع امنیتی و نظامی اطالع خواهند داشت.  و چه ویب سایت ها از

نین قطعی چنتیجۀ شته باشد پراگندگی و بی انسجامی برای تصمیم گیری در مواقع ضروری وجود ندا
سرپرست باشد و یا خالی  وضعی است. زمانیکه از وزیر تا ُپست های کلیدی دیگر در وزارت دفاع یا

اما شجاعت و  توان در سوق و اداره و لوژستیک مورد نیاز در میدان محاربه داشت. چه انتظاری می
دیده گرفت و جانبازی این راد مردان ی مخصوصاً اردوی ملی را نباید ناقوای امنیت رادمردی  صفوف 

ی ز محدود تسلط شان را بر بخش های کوچکاست که دشمنان افغانستان تا کنون نتوانستند بیش از چند رو
کنند دوام بدهند. ولی این بال تکلیفی در مراتب پائینتر نظامیان هم سرایت کرده و قوماندان  که تصرف می

های قطعات ساعت ها و روز ها به انتظار اوامری از مرکز می مانند که این خود سبب تشدید حمالت 
مهمات و آذوقه و قوای کمکی علت دیگر تشدید حمالت گردد. نرسیدن  دشمن و پیش روی آنها می
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توان دید و  این شکایات  سربازان را همه روزه در رسانه های افغانستان می .دشمنان  افغانستان است
 شنید. 

 

موکراتیک خلق، تحت هر اسم و رسمی که یتشویش های امنیتی که در زمان تضعیف حکومت حزب د
رسد. چنین تشویش ها سبب رکود  ز هر گوشه و کنار به گوش میشد درین روز ها نیز ا بود، دیده می

لیت واقتصادی، کساد بازار، مسدود شدن فابریکه ها و توقف تولیدات داخلی، بی تفاوتی در برابر مسؤ
ی و بیداد گر گیری استفاده  و در نتیجه اوج فرهنگی و تالش برای بهره کشی و سوءهای اجتماعی و 

نان هراس دارند که حتی چ فساد اداری گردیده است و مردم از مراجعه به دفاتر و اداره های دولتی
شان را از راه های دیگری چون دفاتر خود داری نمایند و مشکالت االمکان سعی دارند از مراجعه به 

دن رشوه بسیار مشکل است که در بدون دامراجعه به بزرگان و یا زور مندان و یا علما حل می نمایند. 
اری تعداد انگشت شمو شود  سی به جرم رشوه محاکمه میاکثر دوایر بتوان کاری را از پیش برد کمتر ک

و دیده شده که آنها هم یا برائت می گیرند و یا به تناسب جرم شان جزا شوند  می کشاندهبه میز محاکمه 
و بسیار آزادانه هر پیادۀ دفتر، مامور، رئیس و  نمی بینند. رشوت جزء فرهنگ اداری گردیده است

کارمند دفتر تقاضای پول در برابر کاری که وظیفۀ اوست و مکلفیت دارد آنرا انجام دهد، می نماید یا 
 مستقیم و یا باالواسطه در غیر آن باید روز ها دوید تا یک امضای عادی را بدست آورد. 

 

امنگیر جامعۀ افغانی گردیده است. هر کسی مخصوصاً قشر فرار مغز ها معضل عمدۀ دیگری است که د
ز هر راه ممکن کشور را ترک دان شان سعی دارند ادر تشویش از آیندۀ فرزن ها تحصیل کرده و خانواده

و بی سوادان واسطه دار  کنند گویند. بیکاری علت عمدۀ این فرار هاست. لیسانسه ها دست فروشی می
ر هستند. شصت در صد نفوس افغانستان جوانان هستند ولی فیصدی چوکی های پولداکرسی نشینان 

 محدودی از این نسل جوان و پر تالش و تحصیل کرده سعادت داشتن کار آبرومندی  را دارد.
  

بدون نظارت الزم از نصاب تعلیمی رشد تشبثات خصوصی تحصیالت عالی  در سویۀ تحصیل با نزول
صالحیتی از نصاب های تحصیلی این مؤسسات که بر ع باشود و هیچ مرج و سویۀ تحصیل دیده می

ن این مؤسسات شود نظارت ندارد و در نتیجه محصالن و فارغ التحصیال شمار آنها هر روز افزوده می
مطابق  به معیار های جهانی اسناد تحصیلیاین بگذریم از اینکه نمی گردند.  یمناسب مؤفق به دریافت کار

 ندارد و در هیچ جای دیگری مورد قبول واقع نمی شود. 
صوصاً همسایگان، ایران و بر گشت پناهندگان افغان از کشور های مختلف مخبا در بخش فرهنگی 

پاکستان که تعداد کثیری از مهاجرین در دوران اشغال افغانستان توسط قشون سرخ شوروی درین کشور 
ردند و هنوز هم طبق آمار جدید در حدود سه ملیون مهاجر افغان درین دو کشور زندگی میکنند، ها بسر ب

تغییرات فاحشی در فرهنگ اصیل افغانی شامل عنعنات، رواج های اصیل افغانی، زبانهای رسمی دری 
لباس، طرز  لهجه های گفتاری، استعمال کلمات و جمالت، اصطالحات، اسلوب نگارش،  و پشتو،

مناسبات اجتماعی عروسی ها ، فاتحه ها،  نشست و بر خاست، طعام خوردن،خورد و مصافحه،  بر
رنگ و بوی و رسد که هیچ یک از این تغییرات مثبت ارزیابی شده نمی تواند و  و..... به مشاهده می

 ثر ساخته است. ریخی جامعه افغانی را متأاصالت فرهنگ غنی و تأ
 

و هرج و مرج از اختالفات بین رئیس جمهور و رئیس اجرائیۀ حکومت  قسمت اعظم این نا بسامانی ها
که به ابتکار جان کری وزیر  ،. درین حکومت از همان روز های نخستوحدت ملی آب می خورد

مروز ادامه دارد و هنوز هم دوام خواهد ااختالفات بروز نمود و تا  ،خارجۀ ایاالت متحده تشکل داده شد
نی غ کرد. این اختالفات ریشه در دیدگاه متضاد دو جناح تشکیل دهندۀ حکومت دارد. دیدگاه داکتر اشرف

گاه نتکیه بر اصول اقتصادی بازار آزاد و اتکا به تشبثات خصوصی و رشد آن و از  رئیس جمهور بر
اتکا به قشر تحصیل کرده و جوان و همچنان تمکین در موکراسی غربی و یدسیاسی متمایل به اسلوب 

امعۀ افغانی است که چه در جریان مبارزات انتخاباتی و چه ترکیب و اصول قبیلوی و یا قومی ج برابر
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و تشکیل حکومت وحدت ملی در تعیینات  ،بعد از احراز کرسی ریاست جمهوری در یک توافق سیاسی
 و تصامیم او میتوان مشاهده کرد. 

طرف با مجاهدین هم سنگر بوده  از نگاه  سال به اینهللا که از تقریباً چهل لی از جانب دیگر داکتر عبدو
 می نمایندگی و از جناحیی هم سنگرانش را باید رعایت کند اقتصادی و سیاسی الجرم نیات و تقاضا ها

 باعث نجات افغانستان از یوغکند که خود را نمایندگان  مجاهدینی می دانند که با خونریزی های بیدریغ 
زشهای ار واستعمار سرخ و حکومت کمونیستی گردیدند و برای تشکیل یک حکومت مبتنی بر اصول 

ر دگزیرند خواسته ها و نظریات متحدین شانرا که . از جانب دیگر این دو جناح نامی مبارزه نمودنداسال
 ،در برابر این متحدین دارندهم تند و تعهداتی در پهلوی شان قرار داشجریان انتخابات ریاست جمهوری 

. من  در دتقابل قرار دارهر دو طرف در  یها و موقف گیری هادر نظر داشته باشند که این خواسته 
"  نگاشته بودم که در پورتال وزین افغان جرمن گروگان ظلمتمضمونی تحت عنوان"  29/08/2014

ا راصالحات و هم گرائی" "تحول و تداوم" و  ترکیب دو تیم "الف این دو جناح و ن علل اختآ نشر و در
آنها را مختصراً توضیح داده بودم که خوانندگان محترم می توانند   و اختالفات ریشه یی کرده خاطر نشان

 نمایند. هبا مراجعه  به آرشیف نویسندگان آنرا مطالع
 

مول عمده ترین رکن آن که تشکیل کمیسیون شه ب ،هیچ یک از وعده ها و تعهد های آقایان غنی و عبدهللا
تا همین امروز بر آورد نشده است . دو هفته پیش اعالن شد که این کمیسیون  ،اصالحات انتخاباتی است

 دهد که کشمکش کند ولی تا امروز هم خبری از آن نیست. این نشان می تا اخیر همان هفته بکار آغاز می
ه رسد چ م روی یکی از تعهدات عمده نتوانستند به توافق برسندبین دو جناح چنان عمیق است که هنوز ه

. هفتۀ پیش بود که معاون سخنگوی رئیس اجرائیه به صراحت اعالم داشت که آقای به تعیینات اشخاص
و در انتخابات بازنده بود. که مردم  رأیغنی بر اساس یک تفاهم  به این عهده انتصاب شده نه بر مبنای 

بر اساس تفاهم بوده و یا  این حکومت دهد. حاال اینکه " نفاق ملی" را تبارز می حکومتاختالف ق عم
دو جانب تعهدی به جامعۀ بین المللی و مردم افغانستان دادند که منافع شخصی را نا  وقتی ،مردم رأی

 رود که به حیث یک حکومت گیرند، انتظار می دیده گرفته و منافع و مصالح علیای کشور را در نظر می
مشروع، نه اشخاص انفرادی، با در نظر داشت اعتبار و حیثیت حکومت افغانستان و به نمایندگی از 

  ملت با شهامت افغانستان  به تعهدات شان وفا نمایند.
 

" گذاشتم و نا امیدی هم از همینجا نشأت کرده است. شاهد بودیم که وان این مقاله را " نوای بی نوائی عن
ند را از دست دادو انگشتان شان رفتند جان بازی نمودند رأیر به پای صندوق های مردم افغانستان دو با

دۀ بهتری و حکومت بهتری از گذشته داشته باشند ولی غافل از اینکه میراث  شوم نیبه امید اینکه آ
رشوت، از هم پاشیدگی، ورشکستگی اقتصادی، فساد اداری، جنگ و ویرانی و مصائب دیگر حکومت 

  .نان دوام می یابد و امید های آنها به یاس مبدل میگرددگذشته همچ
 

 پایان
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