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 ناشی از  افغانستان درآستانۀ یک بحران عمیق سیاسی
 "های قومییالک سازب"

 

 

این شدت که طی یک به از مدتها قبل موضوع "قومی شدن" مقامهای دولتی سرزبانها بود، ولی نه 
یکی هفته گذشته شخصیت های طراز اول حکومت "وحدت ملی" در راستای قومی شدن حکومت 

و حتی سخن به تهدید و اقدام برای جانشینی حکومت می کشد که قبل از آن  علیه دیگر صحبت میکنند
ً مسئولیت اداره  کشور را بدوش دارند،  لحن همچوشدت صورت نگرفته بین کسانیکه همه مشترکا

بود. در اوضاع جاری که حکومت با مشکالت امنیتی شدید مواجه است و هرروز در برخی از 
پیشبرده میشود مناطق کشورجنگ های خونین و کشتار هموطنان مظلوم ما بوسیلۀ دشمنان افغانستان 

جا شده از مصیبت های جنگ و مهاجران برگشته به وطن که درفقر، بیچارگی و و نیزهزارها بی
الن ئودر شرایط رقتبار بسر می برند، بجای انکه مس، بیکاری بخصوص با نزدیک شدن فصل سرما

حکومت دست بدست هم دهند و به حل این معضالت بپردازند، برعکس آنها در فکر تقسیم قدرت و 
 مقامها در کشمکش و برخوردهای غیرقابل توجیهه مصروف می باشند.مقرری وابستگان خود به 

نکات مهمی جلب دارم که در رسانه های یک قسمت ازدراین نوشته میخواهم توجه را به فشرده و 
 و از یک بحران سیاسی جدی در کشور خبر میدهند: و خارجی  بارتاب یافته فغانیا

در مقالۀ تحت عنوان "بازی قومی و نفاق سیاسی  یفارسهارون نجفی زاده در سایت بی بی سی 
در رده رهبری عالی » ( می نویسد:1395 عقرب 6ـ  2016اکتوبر  27در افغانستان" )مورخ 

شکل گرفت، هفت نفر از  ۲۰۱۴حکومت وحدت ملی افغانستان که پس از انتخابات پرجنجال سال 
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و معاونش، رئیس اجرایی و دو معاونش و اند: رئیس جمهوری و دتبارهای گوناگون قرار گرفته
ای نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور اصالحات و حکومتداری تا به این ترتیب نمایندگی شایسته

 « از ترکیب قومی افغانستان در ساختار سیاسی صورت گیرد.

رشید حمد اشرف غنی پشتون است. ژنرال عبدالم»در ادامه او به این واقعیت اشاره میکند که: 
دوستم، معاون اولش ازبیک و سرور دانش، معاون دومش هزاره هستند. در ریاست اجرایی آقای 

کند. محمد خان، معاون اولش پشتون است و محمد محقق، معاون عبدهللا از قوم تاجیک نمایندگی می
 داریدومش هم هزاره. احمد ضیاء مسعود، نماینده ریاست جمهوری در امور اصالحات و حکومت

اند که غالبا ای خاص خود را تشکیل دادهتبار است. از سوی دیگر، هر یک از آنان حلقه هم تاجیک
ها و تر کابینه، والیتهای پاییناست. قدرت در ردهتبار و همفکرشان شکل گرفتهاز افراد هم

ی قومی کشور را هااست تا واقعیتها میان آنان با پادرمیانی آمریکا به نحوی تقسیم شدهخانهسفارت
ها، انتصاب اما تازه دو سال از عمر حکومت افغانستان گذشته که سر تقسیم صالحیت...بازتاب دهد.

کم سه عضو است؛ چنانکه دستها میان رهبران شدت گرفتهافراد و چگونگی اداره کشور تنش
رای منیت ملی و شوگیری مانند کابینه، شورای اهای مهم تصمیمها است در جلسهرهبری دولت مدت

اختالف نظرها رفته رفته سبب شده که عبدهللا عبدهللا، ژنرال ...کنند.عالی اقتصادی شرکت نمی
تر از پیش اشرف غنی را به باد انتقاد بگیرند و با پردهعبدالرشید دوستم و احمدضیاء مسعود بی

 «گرایی متهم کنند.صار قدرت و قومدست او را به انحادبیات یک

های قومی فروکش های جریان داشته که حساسیتونیم اخیر تالش در یک دهه»قول نویسنده مقاله: به 
ین شکاف را سازی در افغانستان چندقومی هموار شود. ولی برخی رویدادها همواره اکند و بستر ملت
دوستم نرال ترین مورد ژ در تازه»او در مورد رویداد های اخیر می نگارد: « است.دوباره باز کرده

است، از به حاشیه رانده شدن و سلب صالحیت که خود عضو تیم انتخاباتی رئیس جمهوری غنی بوده
تواند دولت را دچار آشفتگی کند. آقای است. او تهدید کرده که ادامه این روند میخود شکایت کرده

 تر هم بر سر فرصت و منابع بیشتر دولتی به رئیس جمهوری تاخته اکنون گفتهم که چند بار پیشدوست
دهد و او دیگر والیتی خود را نسبت به هر کس دیگر ترجیح می تبار و هم است که آقای غنی هم

  «است.اش "قبضه" شدهمورد اعتماد رئیس جمهوری قرار ندارد و اختیارات قانونی

نجفی زاده در نوشته خود به موقف انتقادی احمد ضیاء مسعود در برابرارگ اشاره کرده که همچنان 
دست خواهند ساختارهای اداری را یکدولت به شدت قومی شده و شماری می»اخیراً گفته است: 

نویسنده مقاله در  «قومی بسازند که این آفت بزرگ برای افغانستان و مانع اصلی اصالحات است.
های کلیدی دولت او بیشتر از قوم پشتون در پستین ادعای منتقدان رئیس جمهور غنی که مورد ا

، به این واقعیت اشاره میکند که: کنداست و به افراد دیگر از اقوام دیگر کمتر اعتماد میاستفاده کرده
اما به نظر  «ها بر سر رئیس جمهوری غنی نشکند.گرایی در دولت افغانستان تنشاید کوزه اتهام قوم»

بعضی از مراجع نزدیک به رئیس جمهورمشکالت ذات البینی از جاهای دیگر ریشه میگیرد، چنانکه 
به والیت هرات  قطرهای رابطه با احمد ضیاء مسعود بعد از سفر هماهنگ نشده شیخ»گفته میشود: 

که ظاهرا برای شکار غیرقانونی با اجازه آقای مسعود آمده بودند، تیره شد و با ژنرال دوستم هم بر 
به نظر مقاله نویس: « اش به ازبکستان و ترکیه.سفرهای خارج از تشریفات دولتی سر پول بیشتر و

کند، هم خیلی عملکرد رهبرانی که ادعا دارند ریاست جمهوری در گزینش کادرها قومی عمل می»
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دموکراتیک نیست. مشارکت ملی و عملکرد فراقومی که شعار اصلی رهبران افغان است حتی در 
ول یل نشده است. براساس اطالعاتی رسمی اکثریت مطلق کارمندان معاونت ادفاتر آنان هم تمث

رسند از قوم ازبیک و عضو جنبش ملی اسالمی ژنرال فر میصد نریاست جمهوری که به بیش از 
دوستم اند. در دفتر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، به جز از یک کارمند، همه ده مشاور، 

های مختلف، مستخدامان و حتی رانندگان از قوم هزاره اند. به این ترتیب بخشرئیس دفتر، کارمندان 
زنند، در دفتر محمد خان، یک دست از قوم ها میدر دفاتر عبدهللا عبدهللا، حرف اول را بیشتر تاجیک

پشتون گماشته شده، در دفتر ضیاء مسعود بیشتر از زادگاه او و در دفتر آقای محقق هم عمدتا از قوم 
   «است.هزاره استخدام شده

قوم گرایی در دولت زمینه پا »: که کندآصف آشنا، فعال سیاسی اضافه میهارون نجفی زاده از قول  
های شهروندی را از مردم افغانستان گرفته است. مردم افغانستان در جزیره های تقسیم گرفتن ارزش

راس هر یک، یک بازیگر سنتی قومی قرار  شده سیاسی به سر می برند که جدا افتاده از هم است. در
سازی را تضعیف کرده دارد که در درون خود جزیره آنها نیز قابل دفاع نیستند. این جریان روند ملت

ور کرده و حکومتداری مبتنی بر حاکمیت قانون را کنار زده و در نهایت احساسات قومی را شعله
 «است.

از  ش(1395عقرب  7گزارش مختصر خود )مورخ ضمن  طارق مجیدی خبرنگار "طلوع نیوز"
قول متداری خوب" نقل واحمد ضیاء مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در "امور اصالحات و حک

این پراگندگی سیاسی برای ملت واقعاً »میکند که طی یک بیانیه در شهرک استالف گفته است: 
ند وقت دیگر اختالف های رهبران پایان پذیرفتنی نیست؛ مردم انتظار این را می کشند که اگر تا چ

همچنان در این گزارش آمده است « نیابد، مردم مجبور می شوند که بدیل حکومت را جستجو کنند.
وردن اصالحات در داخل حکومت، بی ]بدون[ آ یاحمد ضیاء مسعود تأمین امنیت را در کشور ب»که: 

تاها، ولسوالی ها و والیت های شان دفاع نتیجه میداند و از مجاهدین پیشین میخواهد که از روس
 «کنند.

بیشتر به کسی می ماند که جزء "اپوزسیون" یا مخالف سیاسی حکومت ضیاء مسعود بیان  ۀاین شیو
الن ارشد کومت را دارد، از زبان یکی از مسئوباشد، ولی شنیدن همچو حرف ها که وجهه تهدید ح

، بلکه موجب تشویق مردم برای ن میدهدبی بندو باری آنها را در داخل حکومت نشا نه تنها حکومت
 نیز میگردد. تشبث به دفاع خودی که در نهایت به ایجاد قدرتهای موازی به حکومت منجر خواهد شد،

 تحت عنوان "خشم دوستم از قوم گرائی" طی یک مقاله منتشرهروزنامه هشت صبح همین ارتباط در
جمهور اگر کسی پشتون باشد، رییس: »این گفته دوستم را اقتباس کرده که( 1395عقرب  4)مورخ  

ییس اجرایی ... راو را دوست دارد ولی اگر پشتون و از والیت لوگر باشد او را بیشتر دوست دارد
و می  «ردگمااگر یک ]کسی[ تاجیک باشد ولو که ناتوان و بدنام در میان مردم ]هم[ باشد او را می

کرد حکومت وحدت ملی واکنش نشان این بار اول نیست که جنرال دوستم نسبت به عمل»: افزاید که
جمهور به جمهور از عدم تفویض صالحیت توسط رییسدهد. پیش از این نیز معاون اول رییسمی

 برای زمان آقای دوستم تا حال دوبار از حکومت وحدت ملی قهر کرده و .معاونانش انتقاد کرده بود
 "شدن حکومت وحدت ملیقومی" ]مشکالت[ رسد چالشبه نظر می. طوالنی وظیفه را ترک کرده بود
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ها میان رهبران حکومت وحدت ملی هر روزه بیشتر گیرد و تنشروز قوت بیشتر میروزبه
پابندنبودن به جمهور را به یسرئ که جراییرییس ا از انتقاد داکتر عبدهللا روزنامه همچنان« شود.می

، نیز یادآوری میکند و عالوه توافق سیاسی که منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی شده، متهم کرده بود
های اجتماعی از سوی کسانی که به اقوام مختلف گرفته در شبکههای شکلتنش»میدارد که: 

 که کندومی حرکت میآلود و خطرناک قهای تنشبندیسوی مرزدهد که کشور بهاند، نشان میوابسته
های تواند خطرات بزرگ ـ حتا تا سرحد تجزیه کشور و درگیری به باور آگاهان، این مساله می

«                                                                                   فرقوی را به وجود بیاورد.  

مقالۀ دیگریست که بقلم بایک کابلی نوشته شده و در روزنامه هشت "جنگ لفظی غنی و دوستم" 
به نشر رسیده است. نویسنده مقاله راجع به اوضاع جاری در مقدمه می عقرب  5صبح ـ مورخ 

داری در این دهد که سیاست و حکومتجمهوری، نشان میریاستاظهارات معاون اول »نویسد: 
وطن در حد غیر قابل باور مسخره است. شاید در هیچ کشور جهان دیده نشده باشد که معاون اول 

های دیگر دولتی را متهم به طراحی ترور خود کند. وقتی اشخاص و ریاست دولت آن، نهادها و مقام
ی همکاری میان آنان باقی شوند، دیگر هیچ زمینهشخص دیگر می افراد، متهم به طراحی ترور یک

ای ماند. جالب این است که ارگ هم جنرال دوستم را تهدید کرده است. در سطر پایانی اعالمیهنمی
جمهوری منتشرکرده، آمده است که حکومت خود که ارگ در واکنش به اظهارات معاون اول ریاست

داند که در جنگ اخیر از سوی طالبان و دیگر های مردمانی میتگی به شکایرا مکلف به رسید
 «.اندهای درگیر جنگ، مورد بدرفتاری قرار گرفتهگروه

این، تهدید آشکار جنرال دوستم است. نیروهای مسلح غیررسمی وفادار به »: به نظر نویسنده مقاله
های قومی خاص در شمال شده بودند. جمهوری بارها متهم به بدرفتاری با گروهمعاون اول ریاست
آید که جنرال دوستم برای اثبات اتهامی که به شورای امنیت یا به ی ارگ بر میاز فحوای اعالمیه
بسته، هیچ مدرکی ندارد، اما حکومت مدارک کافی از بدرفتاری طالبان و دیگر آقای حنیف اتمر 

 «.با مردم محل در برخی از مناطق دیگر در اختیار دارد "های درگیرگروه"
اگر جنرال دوستم واقعا مدارکی علیه حنیف اتمر و معصوم »نویسنده مقاله از خود می پرسد: 

ی رو نکرد که آقای استانکزی برای کسب رای اعتماد به استانکزی دارد، چرا این مدارک را روز
چرا ایشان  ،گی در اختیار جنرال دوستم قرارگرفته استتازهپارلمان معرفی شد؟ اگر این مدارک به

که این مساله را در فاریاب مطرح کند، شکایتی علیه متهمانی که علیه آنان اسناد دارد، در پیش از این
 «مراجع قضایی ثبت نکرد؟

اگر نیروهای مسلح غیررسمی وفادار »را مطرح میکند:  هادر مورد ارگ هم همین سوالبابک کابلی 
اند، جمهوری با مردم محل در برخی ازمناطق شبیه طالبان، بدرفتاری کردهبه معاون اول ریاست

را گی قرار نگرفته است؟ چرا حکومت نام و مشخصات کسانی چرا تا حال این موضوع مورد رسید
کند، گیری میکند؟ آیا واقعا حکومت این موضوع را پیاند، افشا نمیکه با مردم محل بدرفتاری کرده

دفاع را ابزار قرارداده های بییا برای هشدار به جنرال دوستم، شکایت احتمالی برخی از روستایی
 «است؟

مت و مشکالتی که مراجع ناتوانی حکو»نویسنده مقاله بعد از شرح فوق به این نتیجه میرسد که: 
گی حکم کنیم که ارگ از توانیم به سادهمین دلیل میتنفیذ قانون دارند به همه روشن است. به
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جمهوری، های وفادار به معاون اول ریاستوطنان ما علیه ملیشههای احتمالی برخی از همشکایت
ی جنگی و دشت ن طالبان در قلعهکند. در گذشته هم از رویداد قتل عام اسیرای ابزاری میاستفاده

شد، ولی هیچ وقتی این رویدادها مورد بررسی جدی ی ابزاری میلیلی علیه جنرال دوستم، استفاده
های ای برای بررسی پروندهنه حکومت کرزی و نه حکومت برحال، اراده. جانبه قرارنگرفتوهمه

ی تبلیغاتی های سیاسی مورد استفادهازیجنایات جنگی و ناقضان حقوق بشر نداشتند. این مسایل در ب
چه که ارگ به او داده است، قناعت کند، گیرد. حاال هم اگر جنرال دوستم آرام بنشیند و به آنقرار می

گیرد. اگر گی قرار نمیبدرفتاری احتمالی هیچ فرد مسلح وابسته به او در هیچ دادگاهی مورد رسید
وچرا بپذیرد، ها و مسایل دیگر، بدون چونر مورد مقرریهای جنرال دوستم را دارگ هم خواست

کند. رهبران سیاسی کنونی از اظهارات تند بدون تردید که دوستم هم کسی را متهم به هیچ کاری نمی
گیرند. رقیبان کنند و از رقیب امتیاز میها برای تهییج هوادران شان استفاده میزنیسیاسی و اتهام

کنند. هیچ بعید نیست ان آنان را وادار به سکوت میمدارنقاط ضعف این سیاستآنان هم، با رو کردن 
 «.مداران در کنار هم دیگر قرار بگیرندای صورت بگیرد و همه سیاستکه فردا بار دیگر معامله

دست آوردن مداران افغان، روی بهسیاست»در مقاله خود به این واقعیت اشاره میکند که:  یبابک کابل
ها بیان هویتی زنیکنند ولی به این چانهزنی میدیگر چانههای بیشتر در حکومت با همکرسی پول و

مداران موتلف ها است. سیاستهای اوپراتیفی و مقرریمدارها روی پولهای سیاستدهند. جنجالمی
باشند و  های توزیع پول در وزارت مالیه دسترسی داشتهخواهند که مانند او، به کودآقای غنی می

مداران اند، برکنار نشوند. حتا برای این سیاستهای مهم گماشته شدهکه از نشانی آنان، در سمتکسانی
تمرکززدایی از نظام و تعدیل قانون اساسی هم چندان اهمیت ندارد، آنان بارها سود استراتژیک خود 

مداران با شور و حرارت از ستاند. بارها دیده شده است که برخی از سیارا فدای منافع کوچک کرده
هایی های انتخاباتی به دستهاند، اما در کمپینانتقاد کرده "سپردن تمام اختیارات به دست یک نفر"

ها و اظهارنظرهای تند زنیی کشورمی خواندند. اتهامی تمرکززدایی را تجزیهملحق شدند که داعیه
تر در عی که پول بیشتر و نقش کالنسیاسی، معطوف به کسب همان منافع کوچک است، مناف

داند که شورای امنیت طرح ترور او را اگر جنرال دوستم واقعا می. ها، مرزهای آن استمقرری
ی جنبش ملی را وادار به استعفا از معاونت شدههللا ذکی عضو مهم و شناختهریخته است، چرا فیض

ی جنرال دوستم در شورای حیث نمایندهها بهریهللا ذکی را بسیاکند. فیضی این شورا نمیدبیرخانه
شناسند. جنرال دوستم نهادی را متهم به طراحی ترورش کرده که خودش در آن نماینده امنیت ملی می

 «.دارد

دانش مطالبی را به نشر سپرده که سرورمعاون دوم ریاست جمهورى امروز از قول  پژواکخبرگزاری 
با شناخت و ارتباط نزدیکی که دارم، به جرئت می توانم ادعا کنم که شخص رئیس » موصوف گفته است:

و در اصول به همه مسایل کشوری، با دید وسیع  جمهور، مبرا از افراط گرایی قومی و نژادی است 
ین، رئیس اجرائیه و سایر شخصیت تخنیکی و بر اساس معیارهای شفافیت و شایستگی می نگرند و به یق

 «ها و رهبران سیاسی و ملی ما نیز همواره منافع کالن ملی و مصالح علیای کشور را در نظر میگیرند.

اما به راستی اگر از زاویه دیگر به تاریخ گذشتۀ کشور و ساختار عمومی اداره در »دانش افزوده است: 
زیاده خواهی ها و انحصار طلبی ها و گاهی یک نوع  افغانستان بنگریم، به طور واضح می بینیم که

یکی در مورد تقرر و  :ت در دو بخش اصلی رعایت نشده استتبعیض سیستماتیک وجود داشته و عدال
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استخدام که مشارکت عادالنه همه اقوام، مخصوصا اقلیت ها در این رابطه رعایت نشده است و دیگری 
متوازن که همه مناطق و حتی مناطق پشتون نشین بطور یکسان از آن برخوردار نشده  در زمینه انکشاف

اند، اما این کاستی ها ناشی از تنها دوره کار حکومت وحدت ملی و رهبری این حکومت نیست، بلکه با 
از این رو، تأسف باید گفت که میراث تلخی است که از تاریخ گذشته کشور به ارث باقی مانده است. 

اکنون و امروز در دوره حکومت وحدت ملی، وظیفۀ همه است و از همه انتظار دارد که به جای جر و 
ای، همه به دور از امتیازطلبی های حزبی و قومی، در مورد ایجاد یک بحث های بی نتیجه رسانه 

و از طریق  نونی تأکید کنندساختار مناسب و در چوکات قانون اساسی، بر رعایت معیار های شفاف و قا
ستون ته از برگرف)«یک پروسه رسمی و نظام مند، همدیگر را قناعت داده و به تفاهم و توافق برسند.

 (2016اکتوبر  30اخبار افغان جرمن آنالین مورخ 

در روزنامه بازهم "رسوایی را حدی است" پنجم عقرب مقالۀ دیگری تحت عنوان در همین روز
آن حکومتی را »که نویسنده آن از خود می پرسد: به نشر رسیده است هشت صبح بقلم حمید خاوری 

جمهور، از صدر تا ذیل، حکومت را به باد انتقاد جمهور و مشاور ارشد رییسکه در آن معاون رییس
 «د گفت؟گیرند، چه بایجمهور اسبق میپروری و قتل رییسگرایی، طالبکفایتی، قومبی

شار "مردم عادی برای توصیف آن اصطالح دقیقی دارند: » او به این سؤال خود جواب میدهد: 
. تنها در کشوری مانند افغانستان امکان دارد که مقامات ارشد حکومت با الفاظ شدیدی از "!خربوزه

که پس  که یک روز به این سوال پاسخ دهندآنجمهور آن انتقاد کنند، بیخود حکومت و رییس
کفایتی در این حکومت گرایی و بیقدر از قوممسوولیت شما در این حکومت چیست و چرا اگر این

تان صادق  دهید؟ اگر در انتقاداتتان استعفا نمیهایهای دیگر، از مقاممانند کشورشکایت دارید، هم
همکاری با چنین  دهید، پس دوامناپذیری حکومت تردیدی به خود راه نمی استید و در اصالح

جمهوری به چی معنا است؟ اگر یک سیاستمداری مانند آقای دوستم تا این حد حکومتی و چنین رییس
جمهور سابق، معاول از حکومت شاکی است که برخی از مسووالن امنیتی آن را متهم به قتل رییس

کاری خود با ارگ کند، پس باید به همجمهور و انتقال داعش و شورشیان به شمال میاول رییس
گویند هدف این نوع زند. برخی میخاتمه بخشد. ولی آقای دوستم از چنین کاری سر باز می

خاطر آوردن فشار و گرفتن امتیاز. این ها روشن است: ابراز ناراحتی عمومی از ارگ بهبرخورد
یاستمداران از نخستین برداشت از انتقادات آقای دوستم است. دلیل آن روشن است: تا زمانی که س

گاه لب به شکایت و انتقاد از اوضاع مملکت حکومت امتیاز سیاسی، مالی و قومی بگیرند، هیچ
کنند، ولی زمانی که وضعیت به ضررشان تغییر خورد، گشایند و حتا رفتار حکومت را توجیه مینمی

تواند: ارگ شده میشوند. وضعیت آقای دوستم پس از این انتقادها دشوار فوری از حکومت شاکی می
رو شده است و ریاست اجرایی نیز از گزند آن دور ها از سوی او رو بهترین اتهامترین و زشتبا بد

تواند با انتشار تصاویری از حضور آقای دوستم در ای ارگ نمینمانده است. دیگر دستگاه رسانه
جمهور مشکلی با معاونش ت، رییسراه اسچیز رو بهمجلس کابینه و یا شورای امنیت بنماید که همه

شان خراب شود از های آقای دوستم را جدی نگیرید: جنرال صاحب که اعصابندارد و شما هم حرف
زنند. اما کار از بنیاد خراب است. آقای دوستم عصبانی است و دلیل آن روشن است: ها میاین حرف

 «گیرد.عنوان یک رهبر ازبک جدی نمیکسی در ارگ او را به
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شدن در مملکت جمهورشدن به معنای فرد مهممعاون رییس»نویسنده مقاله به این نظر است که:  
سازد. در این مملکت نیست، بلکه مانور کردن و زورآزمایی سیاستمداران را در این کشور مهم می

خود را  کند. در چنین مملکتی، آقای دوستمدهد و اعالم حکومت میجمهور را اخطار میوالی، رییس
خاطر کشور لباس نظامی به تن کرده و به دهد که بهبند قانون نشان میطلب و پایسیاستمدار اصالح

های غربی و های تکنوکراتها و لفاظیرود. آقای دوستم گول حرفمیدان نبرد علیه طالبان می
زورمند پاداش  چرخد و حکومت بهی زور میهای خارجی را خورده است. مملکت بر پاشنهدیپلومات

 «دهد.می

سیاست پس از بن نشان  »دراینجا نتیجه گیری نویسنده مقاله تاحدی سؤال انگیز است که  مینویسد: 
شان در سیاست عمومی نقش دهد که سیاستمداران هزاره و ازبک، با وجود تاثیرگذاری انتخاباتیمی

د در فردای ی خوود را به برگ برندهتوانند که آرای قومی خها نمیاند. یعنی، آنمهمی نداشته
آید که باید سیاستمداران هزاره و ازبک تحلیل خود را از جایگاه به نظر می....انتخابات تبدیل کنند.

بینانه از تاثیرگذاری خود نه تنها در انتخابات بلکه پس شان تعدیل کنند؛ باید یک بررسی واقعسیاسی
قومی دیگر را -های سیاسیدرک کنند که ارگ به لحاظ قومی جریانها باید از آن نیز داشته باشند. آن

کند تا جناح دیگر را ضعیف کند. از این رو، با یکی ایتالف میبه ضرر اقتدار خود ارزیابی می
ها به سازد. جناح آقای دوستم در انتخابات آگاه بودند که هدف غنی از ایتالف با جنبش ملی ازبک

قسمت عمده کیک حکومت میان تیم غنی و .....زبان جمعیتی بودفارسیهدف تضعیف سیاستمداران 
 عبدهللا تقسیم شد.

 + + + 

آید به نظر می»و درعین زمان نگران کننده است که می نویسد: ن پیشنهاد نویسنده مقاله قابل تأمل ای
راه جلوگیری از  زبان، هزاره و ازبک به این تحلیل دست یابند که تنهاکه باید سیاستمداران فارسی

قومی پذیرش یک حکومت دموکراتیک چند قومی به لحاظ سیاسی است که شدن حکومت تکنهادینه
ها و ها، بلکه تنظیم سیاستخانهها و سفارتخانهدر آن محور کارکرد حکومت نه تقسیم وزارت

ها باید بالک آن رفت افغانستان و خدمت به مردم این کشور باشد.هایی برای تحول و پیشاستراتژی
 «.ای در برابر شوونیسم سیاسی ارگ تشکیل بدهندسیاسی

آید که می بایست فارسی زبانان جمعیتی، هزاره و ازبک باید یک از این توصیه نویسنده مقاله بر می 
از نهادینه شدن حکومت یک قومی !!  تا بالک سیاسی در برابر شوونیسم سیاسی ارگ تشکیل دهند

و یک حکومت دموکراتیک چند قومی را .. برای پیشرفت افغانستان و خدمت به  جلوگیری نمایند
مردم این کشور به وجود آورند.  این توصیه که ظاهراً به دور کلمات دل نشین می چرخد، از 

، انکار از ترکیب قومی به وجود آید است کوشیده شدهآن واقعیت این حکومت که در نهاد  ازیکطرف 
 حکومت را در انحصار یک قوم دانسته است که حقیقت ندارد و از طرف دیگرصورت گرفته و 

که موجب تقسیم بندی یک ملت بدو جناح پشتون و برمبنای تقسیم قومی  تشکیل همچو بالک سیاسی
در اثر موجودیت کشوررا بار می آورد که در نتیجۀ آن همان خطر بزرگی  ،غیرپشتون میگردد

بالک معروض به ویرانی و بربادی میگردد و پای مردم عادی منسوب به برخورد های متواتر این دو 
درحالیکه مردم عادی منسوب به  .هرقوم توسط دالالن سیاسی آن قوم در این منازعه کشانیده میشود
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از  و داشتن یهمین دالالن سیاسی آنها است که به منظور کسب امت ،هر قوم هیچ اختالفت باهمی ندارند
اختالف جاری این دالالن سیاسی همین حاال به خاطر مردم و قوم  را پیش می کشند. قدرت پای اقوام

که ظاهراً "سیاسی" شان نیست، بلکه از قوم و مردم خود استفاده ابزاری میکنند. همچو بالک سازیها 
فقط و فقط متوجه   ی مربوطهوانمود میشوند، در واقع "قومی" بوده و خطرات ناشی از برخوردها

کشته و  هابیخانه و مهاجر میشوند، در جنگ و برخورد همین ها استند که ، زیرادردمیگمردم عادی 
فرزندان و آل و بیت سران قومی نام نهاد برعکس به فقر و بیچارگی مواجه میگردند.  و شهید میشوند
اغلب در کشورهای خارج به عیش و نوش و راحت و آسوده بوده و از این رنجها  ءمبرامثل همیش 

نند و فقط وقتی سر به کشور می زنند که به حیث میراث خور پدر در چوکی و روز و شب می گذرا
معیتی، فارسی زبانان ج!! "بالک سیاسییک مصیبت در ساختن  زپس راه اصلی نجات ا مقام برسند.
این مدت روی م مقامها به شکلی که تاحال در تقسی اصرار برنه در  و ازبک ها" نیست هزاره ها و

. این تخم بلکه در تفاهم آنها با یکدیگر و انصراف از منازعه قدرت است ،مصلحت ها صورت گرفته
کس به چجمهور قبلی حامد کرزی پاشیده و شاید تا سالها هی ناموزون "مصلحت گرائی" را رئیس

مبارزه با همچو امتیاز دهی ها  باید گفت که اینجادر سهولت نتواند حاصل زهرآگین آنرا از بین ببرد.
و مصلحت های مضر کار ساده نیست و هیچیک از دالالن سیاسی قومی به سهولت حاضر به تن 

تورید همیشه خواهند کوشید تا از طریق  اتامتیاز همچودهی به اینکار نخواهند شد و آنها برای حفظ 
و این نوع باجگیریها ریکه قدرت خود را ا ،اغوای اقوام و حتی تهدید بزور سالح و انواع فشار
و فقط در تالش بی پایان  وضع نشأت میکند از همینبیشترمشکل اساسی امروز کشور نگهدارند. 

  .که قربانی آن به یقیین مردم عادی میباشد امتیاز گیریهای دالالن سیاسی قومی خالصه میگردد

گفته  که اشاره کردم ریاست جمهوری دوبجا خواهد بود که به گفتار سرور دانش معاون  پایاندر 
جز این، راه دیگری وجود ندارد. ما باید برای جلوگیری از اعمال تبعیض ها و نابرابری ها، »است: 

لیاقت و هم چنین رعایت انکشاف متوازن در تمام والیات  تحقق مشارکت عادالنه و متکی بر شفافیت و
کشور و استفادۀ عادالنه از کمک های میلیاردی جامعه جهانی و جلوگیری از تبعیض های سیستماتیکی 
که در طول تاریخ سیاسی این کشور اعمال شده است و برای ایجاد اعتماد ملی و سرانجام تحکیم وحدت 

به جای این نوع اختالف ها و جر و بحث های داخلی، اولویت های  نیم.ملی، از هیچ کوششی دریغ نک
دیگری هم چون جنگ و ناامنی، برگزاری انتخابات و ضرورت احترام به اراده مردم، ضرورت رعایت 
قانون اساسی و حاکمیت قانون، تقویت روند دولت و ملت سازی، مبارزه با فساد، مشکل مهاجرین و 

 «گان، تحرک برنامه های اقتصادی برای کشور هست که باید به آن توجه شود.بیجاشد

ند، نه و در راه تطبیق آن جداً کمر همت بند ن به این گفته ها عمل کنندآو سران  است که حکومتامید 
 )پایان( به زبان گویند. طآنکه فق
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