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 داشته باشند یو ملک یمدن تیماه دیاحزاب با
 

سال  1۷ یدست ائتالف ها نه تنها ط نیائتالف ها تجربه شده اند. از ا نگونهیاز همه من به آن باور هستم که ا قبل
جنگ  یدانهایدر م یمهره ها بار بار گاه نیاند. هم دهیگرد رانیو و سیها تأس بار نسویبد 1۳۷1بلکه از سال  ر،یاخ

ُرخ داده، و باعث  یشمار یب یجنگها نهایا انیاند. م زمودهرا آ گرید کیهم به اصطالح در "ائتالف ها"  یو گاه
به  کنند، نه تنها دشوار، بلکه ناممکن استیس کجایآنها بتوانند  نکهیا ن،یاند. بنابر دهیقتل صدها، هزارها انسان گرد

 انداختند،یم اهربه  گریکدی هیوحشتناک را عل تینها غاتی"ائتالف" تبل نیا یدو سال قبل، اعضا یکی نی. همرسدینظر م
رم. آنها ندا تیبه دوام فعال یباور چی. من هدندینام یخون آشام م ینموده و گروه ها ادیالفاظ  نیبدتر را به گرید کی
 :لیذ لیآنهم به دو دل توانند و یرا انجام داده نم یکار زیبه اصطالح "ائتالف" در کوتاه مدت ن نیا
 

آن وجود ندارند. "ائتالف" مذکور  یواقع ی"ائتالف" احزاب به معنا نیا انیخاطر نشان گردد که در م دیبا – اول
ه شبه یعبارت از دسته ها و گروه ها شیخو تیها در ماه میهمه مستحضرند، تنظ کهیهاست. طور میمتشکل از تنظ

 .بودند میسه یمیتنظ یجنگها رد یزمان کیاستند که  یگروه ها همانها نیا یاند. اعضا ینظام
 

و  یاسیس یخود را دارد. آنها فاقد آجندا فیتعر استیس دانندیهمه م کهی. طورستیآنها ن ۀشیکردن، پ استیس - دوم
آنها  یکردن برا تاسیاستند، بناًء س یاسیس یعلم تفکر منسجم و کیفاقد  مهایتنظ نیا کهیاستند. از آنجائ یاسیتفکر س

ه افغانستان چ یاقتصاد یتوسعه ا یکه برا دیاز آنها بپرس دی. بطور مثال، هرگاه شما بخواهستیعمالً کار دشوار
مشترک شما  یریو موضعگ دیطرز د یخارج یمناسبات با کشورها نیتأم یچگونگ یبرا ا،ی د؟یدار یطرح علم

ً یقی( روندیمبرم به شمار م یها تیاز اولو یاسیحزب س کی یبرا کهیزی)چ ست؟یچ  یدر جواب از آنها به جز ُکل نا
 یدر مورد مشکل و چگونگ گر،یسؤال د کی ای. دیشن دینخواه یگرید زیچ بانهیو جمالت عوام فر یماجراجوئ ،یگوئ

و  اتیوصخص ط،یبه شرا یمبتن ،یعلم یۀ"ائتالف" کدام نظر نیا ایاست. آ یدنیفرارس بیکه عنقر یانتخابات ۀپروس
 و نمود که پاسخ استوار بر علم، مسلک دیتأک وانت یتواند؟ به باور کامل م ینموده م هیافغانستان ارا یاوضاع کنون

  .داشت مینخواه افتیاز "ائتالف" در را تینیع
قاء و عطش اب ضهیغر ،یو گروه یمنافع شخص نیدر "ائتالف" صرف و فقط تأم نهایعامل و علت تجمع ا ن،یبنابر

 .باشد یم تیدر حاکم
به خود  یشیتشو چگونهی"ائتالف ها" ه نگونهیا یو فروپاش جادیاز بابت ا دیبه نظر من مردم افغانستان نبا ن،یبنابر

در بر  ۀجیکدام نت زین یقبل یآزموده شده اند، و در دوره ها یقبالً تذکر دادم مهره ها کهیطور نهایا رایراه دهند، ز
ر همزمان هم د کهی: کسانکنندیباال رفته است. مردم سؤال م ستانشعور مردم افغان یکنون طینداشته است.در شرا

و  ونیسیکه منطق تقابل اپوز دانندیهمه م ند؟یخود را اعالم نما ونیسیتوانند به عنوان اپوز یحکومت استند چطور م
 دیبا هاطرح نیا تیباشند، و هدف و ماه داشتهیانه و مستقل مجداگ یحکومت در آن است که هر کدام شان طرح ها

حکومت  یجار یسیرا ثابت بسازد که پال نیا دیبا ونیسیاپوز گرید ۀمردم باشد. به عبار یزندگ طیبر بهبود شرا یمبتن
 .مردم را بهبود ببخشد یزندگ تیتواند وضع ینم
 ختاندهیاز مردمان ر یاریخون بس نجایکه "هرچه در گذشته بود، گذشت". ا میبگوئ ستیساده ن اریبس گر،یجانب د از

خود را  زانیتواند خون عز ینم چکسیداشته اند. من باور دارم که ه یخانواده ها انیقربان نیا کیشده است، هر 
 یهایهم از نابسامان ایو  یاز گرسنگ ای ت،یمجبور زا ایاز ترس،  شتریاست که مردم ب نیا یببخشد. حرف اساس

... یمنطقه ئ ،یمذهب ،یاز جهت قوم مهایتنظ ایکه گو کنندیهم فکر م یرو آورده اند. عده ا مهایتنظ نیبه ا یاقتصاد
  .به عقب آن رفت دیبا نیبنابر ند،ینمایم تیما را حما

ه فوقاً ک یبا عوامل وندیبصورت قطع در پ وست،یافغانستان بوقوع پ یشمال اتیاز وال یدر برخ شیپ یچند آنچه
  .برشمرده شدند قرار دارد

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lewal_gh_ahzab_mahyat_madani.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lewal_gh_ahzab_mahyat_madani.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ذکر  ار نجای)من ا میملتفت هست یبخوب مهایتنظ نیاشخاص مطرح در ا یاسیس یهایو توانمند تیما به ظرف هرکدام
ا بر ه یتوانمند نیا م،یکن یاشخاص چشم پوش یاسیس یها تیاز ظرف میتوان یما نم کنی(، لکنمیم ینامها خوددار

 نهمهیجنگ چهل ساله، ا یو همچنان پس آمدها بود، ینم ی. من باور دارم که هرگاه عامل تقابل قومداستیهمه هو
  .بودند یآنها م نیکه خادمان راست رفتندیم یشد، و مردم به عقب آنها ینم جادیتصادمات و فاصله ها ا

 

  مورد انتخابات در
 تیبودن عدم موجود یو محک حزب شرط نیاول نصورت،یا در م،یرویاحزاب به طرف انتخابات م یما بر مبنا هرگاه

 اکنون هزاران نفر نیهم یمیتنظ یگروه ها کهیباشد. در حال دیتفنگ نزد احزب با لیم کی ،یپوچاق مرم کی یحت
جاوز شوند، ت یم تیمرتکب جنا کنند،یرا اختطاف م ممرد یقانون ریغ یگروه ها نیدارند، افراد هم یقانون ریمسلح غ

 د،یدر انتخابات اشتراک نما خواهدیم یهرگاه کس م،ینمایم دی. تأککنندیرا غصب م گرانید تیمال و ملک ند،ینما یم
من در  ییکه تمام دارا یا سندهینو کی ثیافغانستان، منح یتبعه ا کی ثیمسلح داشته باشد. من منح کی یحت دینبا

ه ب انیآقا نیطرفداران هم انیکه م یمیتنظ یجنگها نیمانند من ح گریکتابخانه خواهد بود، و هزاران تن د کیحد 
 انیآقا نیرا از دست دادند. حاال اگر من از ا شیخو یو داشته ها یاصطالح "ائتالف" صورت گرفت، تمام دارا

واهند خ یائتالف" نادرست است؟ چه جوابتان تحت عنوان " یتجمع کنون ایآن کردار تان اشتباه بود؟  ایبپرسم که آ
که به  را یدارند که جنگ انیو صادقانه به مردم ب ند؟یاعتراف نما شیاشتباه خو کیحاضر اند حداقل به  نهایا ایداد؟ آ

خواهد  راشتباه و فاجعه آو زین یبه اصطالح "ائتالف" کنون جادیکه ا رندیبپذ ایبود،  یراه انداخته بودند، عمل نادرست
  .بود
است. در  شیبوده و در خور ستا یکیانجام دهد، عمل ن حیاصالح و تصح یرا که برا یهرکار ،یهرکس نهمه،یا با
 طرح یبرا یکس ایمردم مورد قبول باشد. آ یکه برا میباش یطرح کیچنان  یدارا دیاصالح با یحال، ما برا نیع

 میزنیم ادیما فر کیر ه کهیدر حال نیو ا دارند؟در کجا قرار  چارهیمردم ب نیاست؟ ا دهینظر مردم را پرس یاصالح
  ... !؟میمردم است ندگانیکه نما

 که هزاران تن با دانمیروم. من م یجنگ ساالر پشتون نم کیپشتون تبار، بصورت قطع به عقب  کی ثیمنح من
نها هرگاه در جنگها، افغا کنیکه بخواهند حضور داشته باشند، ل یجنگساالران در هر ائتالف نیمن همنظر اند. بگذار ا

حرف آواز تمام نسل  نیروم، و ا یمن به عقب او نم ،من هم باشد ۀاگر عضو خانواد یرا به قتل رسانده باشند، حت
  .جوان است

 یااعض نهمهیباشند. پس ا دهیمبدل گرد یاسیساختار داده و به احزاب س رییتغ یجنگ یمهایباور ندارم که تنظ من
 استند؟ هایشوند، ک یم ریمسوول که همه روزه دستگمسلح نا  یگروه ها

 کیبه  خواهمیباور ندارند. م ادیز گریآورد، چون مردم د ینم انیرا به م ی"ائتالف" هچگونه فرصت نیا جادیا
را  یمشکل خاص دهیکه از بابت آن به راه افت یهمه همهمه و شور نیبا ا "ائتالف" نیا پارادوکس اشاره داشته باشم.

د. ده ینم شیرا احزاب به جنگ ساالران و افراد مسلح خو رفتواند. جالبتر آنکه مص ینموده نم جادیا زیدر جامعه ن
به اصطالح احزاب را  نیجنگ ساالران اند که مصارف ا نیا قتیدر حق یعنیکامالً برعکس است،  نجایمعادله در ا

ک ی اختطاف مردم، در یباج، پولها یپولها اه،یس یوع، پولهانامشر یکه از راه ها یپردازند، و آنهم از پولها یم
  .ندبریبه سر م اتیپولها ح نیهم ۀلیاکنون باالوس نیهم مهایتنظ نی. اکثر ایو اقتصاد جرم تیجنا یکالم پولها

 

  مورد احزاب در
 لیتواند تمث یبدون احزاب نم یموکراسید رایباشم، ز یم یحزب ۀطرفدار سرسخت مبارز شتر،یشخصاً، از همه ب من

 دیمنطق باشد نه اسلحه. پس به ام دیآنها با ۀداشته باشند، ابزار مبارز یو ملک یمدن تیماه دیاحزاب با کنیگردد. ل
 .ادر کشور م یموکراسید یواقع لیظهور همچو احزاب و تمث

 
 پایان
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