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 ۰1/۰۷/2۰1۲                                                رازق مامون

 

 «اصالحات و همگرایی»سکتۀ تأریخی 
 

 در نظام سیاسی افغانستان« تنظیم ها»پایان تأریخ سلطۀ 
 

، جریان های قراردادی هجری شمسی 1131نخستین نتائج مقدماتی انتخابات دور دوم، شامگاه شانزدهم سرطان 
سرانجام در  اصالحات و همگراییدر دولت و حکومت را در سیاه چاه یک سکتۀ خاموش سیاسی پرتافته است. 

گری و شانه بند کردن  انحصار  اشید.اوج مبارزه بر سر قدرت، زیر سقوط سقف اشتباهات ده سالۀ خودش از هم پ
خر مستی های علیه عامل بین المللی و دولت قانون، شخصی بازی، زمین خواری حشری، قوماندان بازی و 

به نخ»فرو فتاد. « تقسیم طلب»خیره سر در سراسر کشور، آواری شد که بر سر دسته جات  پادشاهان کوچک
سال پیش آمده بود. می خندیدند  12بازهم از همان آدرسی خواهد آمد که به این گفته ها می خندیدند که تحول، « ها

 «شیشۀ بشکسته را پیوند کردن مشکل است.»که وقتی مردم دل شکسته شوند، آن 
 

حال یک زلزلۀ سخت، ممکن است مفاصل و اندام واره های جنگ زدۀ ما را دو باره بشکند یا مصدوم کند، ولی 
 هرگز اعاده نخواهد شد. «تنظیم ها»حاکمیت یک جانبه و فرا قانونی 

 
نتائج انتخابات بیمناک بود؛ و ازین پس،  «قسمی»جناح اصالحات شم قوی دارد و پیشاپیش از تک ضربه های 

خواهد بود. تشنگی مردم به  دسته جات غیر مدیریتیالم گام به گام نتائج، نوعی شلیک ضربه ای به اعصاب اع
، یک پیش فهمی سراسری است وهیچ نیرویی در برابر آن تاب ایستادگی ندارد. هرچند، کدام قیامت دولت قانون

سنگین تر شده  ساله 21دولت و حکومت به نفع یک بخش کفۀ ترازو   صغرا یا کبرا حادث نشده، تا این دم، فقط
از نام دولت قانون، به قانون « تداوم تحول و»است. اما اوضاع از هر زاویه، شکننده و فاجعه بار است. اگر تیم 

دیوار خطا ها و لغزش  خدمت رسانی به تمام مردم افغانستان وفادار مانده نتواند، مثل همتایان انتخاباتی خویش، زیر
 خواهد کرد. های خودش گیر

 
را تا  چانس بازگشت به نقطۀ اول کاسته اند و اصالحاتی ها از مقام انتظارات فربه شده، به محاق یک شوک فرو

تا  ندتبارز ک به شکل غلیان و هیاهوآنان ازین پس، بیشتر « عکس الحرکت»مدتی طوالنی از دست داده اند. شاید 
 انتظار دارند. « تحول و تداوم»وفاداری شان به کار شیوه های آرام؛ آن طوری که کمیسیونی ها و جناح 

 کرده است.  کرزی کودتاحال از هر دهان شنیده می شود که 
 
  ود؟ نب رئیس دولت مجاهدین دکتر عبدهللا، قانونی و فهیم و همچنان« یار گرمابه و گلستان»کرزی، مگر 
  جمیعت اسالمی دوازده سال گام به گام تحت قوماندۀ کرزی علیه مدیریت جهانی صف آرایی نکرد؟ 
  اعطای لقب فاسد ترین دولت در کرۀ زمین به افغانستان، از خیرات سر کی ها بود؟ 
  هیچ کسی درین کاروان انارشیزم، چاووشی خوان هیچ آرمان شهری نبودند و حاال نیز به اصطالح چیزی

 نخواهند بود. یخ فروشان فصول سردفراتر از 
 

نکته ای که بسیاری ها به آن هنوز کم توجه اند، این است که آیا جناح ها و حلقات متفرقی دارای خواسته های نا 
تا مرحلۀ آخر مبارزه، با اصالحات و همگرایی، همگروه باقی خواهند ماند؟ «( ند بازیو»همگون ) بازرگانی و 
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درس های گذشته نشان می دهد که دیگ تیم همگرایی پس از یک رشته زد و کند ها، به تدریج از جوش می افتد 
اکنون کشور متوقف خواهد شد.  «تنظیم»و شاخک گرامافون ماجرا آفرینی ها، سرانجام روی نقطۀ کوچک یک 

قرار گرفته است و انحراف ازین خط، فرار به گذشته « تنظیم ها»پایان تأریخ سلطۀ در خط تحول اقتصادی و 
دیگر به مشکالت افغانستان جواب نمی دهد. مارهایی که سالیان دراز « کلیوالی»های رنجبار خواهد بود. قواعد 
نج، بر هستی و دارایی منقول و غیرمنقول چنبر زده سرای گرسنگی و ر« غنیمت»درین بتکدۀ معصیت و اندرین 

 می ترسانند. ریسمان های درازبودند، همان هایی اند که حاال مردم را از 
 

 پایان
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