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 1۱/11/۳۱1۲ «مهمند»نصیراحمد 

 

 درآستانه انتخابات!

 چگونگی نگاه اجمالی به حکومت داری گذشته و
 ایجاد سیستم کدری خوب

 
 بازیچه دنیا نبودما،  ورآزادـــه غربت درخیال ما نبود       کشــامی کـیاد ای     
 دامن رسوایی ما اینقدر باال نبود   میساختیم        شادی خود کم باغم و بیش و    

 

بااین الم  اای یااه اداره و  پذیراتااه شااده م اای و اقاادان اااوابی مییاااری سااتندرد و و سااف اااراوان کااه نبااودأت بااا تااالم و

شااایرازه م ااای ااااااانی کاااارآ،  دارای ابیااااد هرصاااه یاااای ک ااای حیاااات و مشااای روشااان و حکومااات ااساااد ساااتراتی ی و

موجاااوده  اداره   ت وذشاااته در حاکمیاااگ شاااوم اداره یاااای تحمی ااای مما ااال یاااایبقا ایااان میااارا  و ،ویگپاساااخ مسااا کی و

  ;از یکیرف

 اناااااه پرساااااتی یاااااای ااااااردی وگری وبیگااااامیام اااااه  رشاااااوت و موجودیااااات روزااااااازون اسااااااد، اخااااات   و یمچناااااان

مسااااهی مشاااتر  باااین  ی وگااهااادم یااام آین روشاان ه نااای و ویماااین سسااام کمبااود یاااه ساااتراتی ی مشاااخ  و ،رویاایگ

مین أراه تاااا هواماااال اساساااای بروزمواناااا  ه اااایم در و  اسااااباب از رگااااسااااوی دی جامیااااه جهااااانی باااارای اااانسااااتان از

یااه  در ردیااده وگمااردم  و ه باارا ی کشااورآبرومنداناا ی کااار ناااا  و، ایجاااد زمینااه یااارشااد استصاااد ،امنیاات صاا و و

منحیااا  ابزاره ااات الی ااال مصاااایب  تحااات زهامااات جنااااب کااارزی خاااود موجاااود ساااخن میتاااوان اذهاااان نماااود کاااه اداره  

 .ردیده  استگ جامیه بین الم  ی مصیبت زاء ، منیقه و، اااانستانبرای اااانها شناخته شده و

 صااادا یاااای جامیاااه   و سااار درحالیکاااه ساااحنان اخیرشااااغ ی  کااارزی و «زل  نرسااایای نکاااوا باااارترم» :ویندکاااهگمی

و بااادبختی  جمااا  هوامااال اساسااای مصاااایب  حقاااایقی کاااه از .روی حقاااایر برداشااات باااین الم  ااای کماااه دیناااده پااارده از

    و مراجااا  ذ یقاااادرت یسااات دوازه سااااال سبااال جوامااا  وکشورمحسااااوب میشاااوند کاااه با یاااای سااای سااااله اخیرماااردم و

 راتاااااه وگآنرا نفاااااوذ ساااااترش وگج و راتناااااد وگتصااااامیم می ،والنه توجاااااه مباااااذول میداشاااااتندؤیااااادخل درینماااااورد مساااااذ

نحاااوه حکومااات  روابااای و سیاسااات و ذشاااته درگتکااارار اشاااتبایات  یری ازگبااارای ج اااو مرتکاااب اشاااتباه نمااای شااادند و

  .راتگداری تجدید ن ر صورت می

روشااان  شااافا ف و ا ایجااااد سیساااتم محاساااباتان باااگشااافاف پاااول یاااای مالیاااه دیناااد مصااارف بجاااای و ماااورد یمچناااان در

بااای انت اااامی ایااان پدیاااده تحمی ااای  مباااارزه ه یاااه هوامااال اسااااد و اااانساااتان و تقویاااه حکومااات داری خاااوب در ،متقابااال

 زیاارا چنااین  اراده و یاااری رسااانیده ماای شااد، حمایاات و مجااال ماای یاااات ومااردم اااانسااتان  وارادتاای بیروناای خااود

 یمساااویی سرارداشاااته و انیباااار و در کاااام ا  کشاااور الو ه یاااای ماااردم ومصااا منااااا  و تصااامیم باخواساااته یاااای م ااات و

ب کااه  ،مصااایب بااوده میتوانساات یاان هرصااه نااه تنهااا حاا ل بسااا مشااک ت  وا هم اای در امهااای سااای  وگب نااد کااردن 

   .مراج  کمه کننده نیزمی بوده ومیباشد بالخصو  کشوریا و به سود جامیه بین الم  ی و

یماااه دراصااا    اااانساااتان از بحاااران جااااری نخسااات از نجاااات اااانهاااا و یری وگاناااه راه ج اااوگازآنجاییکاااه ی ا هاااذا

ن ااااام  واسااااقرار چااااه ایجاااااد  .نااااایموار پاااار خیراساااات ورااااا  هواماااال و پدیااااده یااااای منفاااای داخ اااای منحیاااا  جاااااده  
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، هماااال کاااارد  ن روشاااان و شاااافاف م اااایپاااا موجودیاااات یااااه مشاااای  و یمااااه در حکوماااات داری خااااوب نخساااات از

تفکرم ااای  و یاریاااای شایساااته سااااالری مجهاااز باااا یااارز اندیشاااهدری شااافاف برمبنااای مییاااه سیاسااات کااا والنه وؤمسااا

تیبیاااار هاااادالت  محاساااابه و ، تصاااافیه و، مجااااازات و مکاااااااتدسااااپ ین ،ولیت پااااذیریؤاااااااانی تااااوام بااااااوابی مساااا

محاااوری مصاااایب و بااادبختی یاااای چهااال  جمااا  هوامااال اساسااای و له یکااای ازأایااان مسااا ، زیاااراانتقاااالی نهفتاااه اسااات

دوازده ساااال سبااال بجاااای ی اااوو کااااذب باااا ی اااوو صااابو صاااادر  کاااه بایااادمحساااوب میشاااوند  کشاااور اخیرماااردم و سااااله  

زین خیاااوی گجاااای توصااایه  و و ه ااااایراری خیاااوی اساسااای مشااای م ااای ااااااانی  تصاااویب گااااز جاناااب لویاااه  جر

 والنه توجاااه مباااذول وؤموسااات درینماااورد مسااا دوران اداره   یینااای در .ردیگاااهماااال شاااان می و دیکتاااه خاااارجی یاااا و

بااازی باساانت  ، وکااه ایاان خااود بجااایش خااامی .راتااه ماای شاادگختی یااا باادب مصااایب و اسااتمرار نفااوذ سااترش وگج و

لکاااه  دارسااااختن یاااه  آلاااوده و یاااری اااانهاااوگه  ایااان م هاااراراده وهااالی  تااارین مرجااا  تصااامیم  گااالویاااه جر پسااندیده  

 کااااه نتااااایو  نااااامیمون و رددگااااه ارمایشاااای محسااااوب میگااااان لویااااه چرگریموینااااان اااااااان اشااااترا  کناااادگدی تیااااداد

یناااوزیم  اناااد و جهانیاااان یماااین اکناااون شااااید دوازده سااااله اش را م ااات ااااااان و ی شااارم آوررساااوایی یاااا ناکامیهاااا و

و رخ  اغاااوا کنناااده در  گباااا رنااا ران کهناااه کاااارگباااازی وغ یااای یاااای اااااحش و تصاااحیو باااازی یاااا شااات وگبجاااای بر

  ۱تداوم سرار دارد

شایسته بپردازیم  خصوصیت یای یه کدر مقایسه حکومت داری خوب با سیاست کدری و اینکه به شر  و سبل از

 امنیت و دشمنان آرامی و غ مان همال و و سیستم کدری اداره یای تحمی ی اجانب متجاوز و اداره به یرز مختصراا 

 ببینیم جامیه   مخصوصاا  خون کشانیده اند و را به خا  و کشور سی سال م ت و بیشتراز که در تمامیت ارای کشور

 مبارزه با ترویزم و بازسازی و احیای مجدد و دریی کنفران  بن زیرچتر   ایاالت متحده امریکاأر جهانی در

کشورتحمیل  اارادی را باالی این م ت و چه گروه یا و م الم نابخشودنی را مرتکب شدند و القاهده چگونه اشتبایات و

ماسبل  از بربادیهای بیشتر استخدام نمودند که سبب ناکامی و ساخته و یمکار جناب کرزی انتصاب و تحت اداره   در و

 محققین و ه وه از را وااو دوازده ساله اخیرامستدل  تفصیل مفصل و گرچه شر  و ،یده استتشویش آورترگرد و

یی کتابی سه  ۳۱1۱الی  ۳۱۱۲سال  از م ل متحد موسسه   نماینده  « کای آیدی» تاحدودی شاغ ی  تح یل گران اااان،

 (Afghanistan Struggle Over Power) صد صفحه یی تحت هنوان )مبارزه سدرت دراااانستان یا:

ارتبایات )زدوبند یا( پول  ت  وآچگونگی اجرا مبنی براینکه چگونه پول یای ینگفت به هنوان کمه سرازیرمیشد از

ما  .پرده برداشته است رامترشده میروند تشریو وآنا برباد راته و چرا مردم ااسه و و امکانات که چیور به یدر یا و

اختصار تما   با نجات از وا  موجود جوی راه خروج وو  ایر جستبخ درد اااانی و احسا  و در ینجا با

  .میگیریم

کاری شان مانده به  چند مایی به ختم دوره   اور مختصرتذکربیمل آمده، ج لتماب کرزی اکنون که کمتراز چننیکه در

اندوه لب می  باض و از گ وی پر باچشمان اشه آلود و ناکامی یا متوجه شده اندحتی بیااا  هوامل همده بدبختی یا و

موان   هوامل و درمحاال وسخنرانیهایش یه بخشی از یرروز و.  شکایت اشاره میفرمایند انگشت انتقاد و کشایند با

   کشور درامور اداره   هوامل شان را کشوریای ذیدخل و مداخ ه و حمایت خارجی وهمدتاا  دست درازی و داخ ی و

 نمایند.تشویش می ا هار ناراایتی و و ءااشا

 برگشت از راستین در سوی و اراده   یمه میدانیم که تصمیم سای  و ناینجارکشور، آشفته و ید چنین وا  اسفبار،ئبا تا

همل  سدمهای شمرده شده و مرح ه که بانیت و یرموا  و اشتبایات از و جبران خیایا تصحیو و انحرااات و

 .ولیت راسبکترمینمایدؤبارمس را میگیرد و زیان بیشتر ج و واب صورت گیرد  راه تصحیو و در و نیکویمراه باشد

تناسض  پنهان کاری و خروج نیرویای خویش از سبل از یم خارجی یا تا ینوزموس  مناسب است که یم حکومت و

یاری  صادسانه کمه و میرا  شوم خویش م ت اااان را دا  این اشتبایات و را  و باصداست در هم ا  گویی بپرییزند،
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مین أشفاف با ت ایجاد حکومت داری خوب و واسیا مجال یابند که در اااان یا خود پا  کاری نمایند تا تصفیه و ،نندرسا

 ۱توایر یابند  بات کشورخویش، مبادرت ورزند و ص و و

ات ن  مقاومت یای مفتخور، و اخت اات و با را دارد و مشک ت خود پیاده کردن چنین ادهای درهمل موان  و مس ماا 

 بایل یمیشه و بین حر و ما میدانیم که نبرد  .میباشد تصنیی داخ ی و بیرونی روبرو سدرت یای کاذب و کاغذی،

نفار پیوسته ت ش میورزند که آنرا باکمپاین وسی   اخت ف و الهام دیندگان جنگ و ۱مکان موجود است دریرزمان و

 روابی و ۱و بهره خویشرا بگیرند شکست مواجه سازند نحراف وخیالباای یای بیشرمانه و محی نه به ا تب یااتی و

ن امی کشور یای ذیدخل  بدون استیذان و   م کی و مقامات ب ند پایه   آمد یای مستقییم وزرای خارجه و رات و

بیرونی یا و  مداخ ه   والیان خودنشانه دست درازی و شخصی و مرکز با ااراد و اشخا  رسمی و یمرایی نما ینده  

 ک فورنیا و ،کانگرسمن ،آن رویرا باکر یکی از م ال یای زنده    .وااو و آشکار مینماید داخل را خود کامگی در

توییه می  اداکار و برابریه م ت غیور در یم سماشانش بوده میتواند که براد سیاست رسمی دولتش و سایریاران و

  .خدشه دارمیسازند مناسبات دوستانه م ت یا را ابی ونفار می کارند، رو و چینند مداخ ه مینماید

 ناا  درراه آرامی، امنیت، پیشرات و وین خواه برای انجام خدمات صادسانه و مردمان م ی و و م ت یای بیدار

انتقال اساساتیکه ارزشهای م ی  مستقبل بخایرحف ، وصل و خردمندانه بین ماای و کشور باتیقل و اهت ی مردم و

آنهاییکه   .نگاه کرده و ارج میگذارند پل   به سوام رسیده  به م ابه   تاریخی روی آن بنا یااته و یای ارینگی و ومیرا 

سرمی پرورانند ییچگایی  ترسی را در پیشرات و و آرزوی اهت  را دارند و کشور احسا  درد مردم و حقیقتاا 

 «برنارد شاو»وجایب م ی خویش می شمارند  مان وای این یدف مقد  راجزء به سخن پناه نمی برند، نهراسیده و

تصامیم  سوی و سدرمس م است یرگاه باهشر واراده  « آنکه نمیتواند انتقاد میکند. آنکه میتواند همل مینماید و»میگوید: 

 تصمیم سای  و برابرنیروی مینوی و باشد بازیم در ناگوار سای  همل گردد، حواد  یرچه بزرگ و خردمندانه و

 ۱مامحل میگردد متحد یه م ت کوچه و مشتر  و

 مس سل غاصبین و مقابل تجاوزات پیهم و وین در آن مردانیکه دریول تاریو پرشور خویش بیاد داریم  ما ازگذشته  

مقایسه با دشمنان متجاوزخی ی  امکانا ت تداایی در نگاه وسایل و یمیشه از آمده اند سرب ند بدر متجاوزین کامیاب و

 مال به پیمانه   که دلچسپی  شما  با شراب و باید بدانید» ناچیزبوده اند، ولی آنهایمیشه به دشمنان خویش اه م داشته اند

 وین،ه تیقیب میکردند، هشر ب را ایمان راسو مسیرخود اروغ مشیل هشر و تنها در!« محبت ما با شهادت نیست 

چه آنها غ می را ااسد یرگونه  استدارم ی، حفا ت استق ل و و هشر به آزادی هشر خدمت گذاری صادسانه به مردم،

  ۱ااتخارات را برای ما تحویل داده اند این سوت مینوی وین و و با سرب ندی میدانستند شرف و

   یویت م ی م ت اااان استیداد در   ذکراین میالب اینست که نباید اراموش کرد که روحیه م ی و مراد از بناءا  

بین الم  ی در خود نهفته داشته  مین مناا  م ی  وأجهت ت وجود آوردن یرگونه تحول م بت تکام ی را دره اوااو وب

خصای  اجتماهی اااانها کار یر بالهو   تفنگ بدست نیست که  تح یل صفات و لذا جامیه شناسی اااانی و تجزیه و

هشرت نماید، ب که محتاج  ون م ت هیش واز خ «میم زر ما، ټول زما»نماید و به اص   بگوید یمه را یردد

و  هقاید ن اد زبان، استصاد، جاراایا، ،ریوأیویت این جامیه از ن ر ت همیر ریشه   یالیات دسیر و کنجکاوی یا وم

صوایانه  بقایای مساله روحی مانند مذایب، یریر و ااکار شهرنشینان، کوچی یا، مواسف اجتماهی سبایل، دیاتیان و

مباح   این خود ۱تحقیر سرارگیرد ارآورده یای حاارمورد کاوش و و  یرات مدنیت صنیتی جدیدأم با تمیباشد که توا

 کاوش و ارینگ یا بوده مورد اااانستان که گذرگاه مدنیت یا و ریو چندیزارساله  أپرتوت مبسویی است که در وسی  و

   تیبیر این مردم  سابل سبول و یام و خور نگهی میتوان خی مشی درآو سرارمیگیردبررسی یای ه می وهینیی 

 استصادی، ریخی،أت روشنی میالیات دسیر تیین کرد، که این یه کاره می دارای ابیاد در جام  الخصای  را

 ۱دسیر ترین مسایل اجتماهی است ازمشک ترین و نواست و اکری کهن و اجتماهی، ارینگی و
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 نیزمتامن وحدت ویمبستتگی م ی و مهم بوده و حسا  وچون موسییت جاراایایی این خیه باستانی یم  خی ی 

  بات بیشتربا خود کفایی استصادی و سواد مین  امن وأنیازمند است ت یمیشه به  بات  پایدار استق ل ی بانه است و

چیزیکه متیهد باشد،  هشر م ی مجهز و اکر و با اندیشه، اشخا  و تیمی که خود آنهم به وسی ه   و میسرشده می تواند

وبود ما  جنگهای تجاوزکارانه یست گذشته یم خ ف آن همل کرده اند با راه اندازی استیماری در سدرت یای غاصب و

. راه یای بحری و ارتبایات ما را سد کردند زخمی و جدا ساختند و  م ت و  کشور را احد را برباد داده پیکر و

اخیر ینگامی که سروکارشان با این سرزمین ااتاده توانسته اند با سالهای  بنابرین استیمارگران و س یه جویان که در

با انداختن تفرسه، نیروی مقاومت م ی راصدمه  بی  خاصیت اااان و تیمی  و استخدام هده ای محدود بالهو  ناخ ف و

   ایادی خارجی باخود باید گفت:                                اینجاست که درهین شکوه از بزنند و

 چون خود زده ایم، چی نالیم از دشمن خویش   ×××آتش به دودست خویش زدیم در خرمن خویش    

 مرات دااو جانبازانه  وانحرااات از ایداف و بی انصاای یا، کجروی یا برابرم الم و در امروزاالسف که  م 

 گوشه گیری یابا بی التفاتی و بی تفاوتی  کشور مینوی مردم و وبربادی یستی مادی و وسهرمانانه م ت. خون شهدا

آن  تیدادی از این گروه و از هده ای،په وبندی یای ناصواب والنه، ؤ، حراهای غیرمسگرایشهاو لازش یا ویم سسماا 

 دی و شرمساری، بربا زمینه یای شکست ووین  دشمنان مقهورمردم و و آن کشور واین کشورو ومنفور گروه مردود

 یرآن انبارشده میرود. و پیش روی م ت اااان به حی  یه میرا  شوم مانده و  بزرگترمهیا شدهتبایی یای 

 رسالت ما با ولیت وؤمس  .ولیت پاسخگویی را داریمؤایشان مس االت ؤبرابرس ما در ما میپرسند و نسل آینده از م ت و

ااشای جنایتکاران  شریه نیستیم و یایم با خیانت یا دست نداریم و جنایات و ختم نمیگردد که صرف در ن خ صه وآ

آزادی  یای لجام   تفنگ و ارینگ خشونت و س یه    یر وأولی نیمتان اجنبی آنها زیر ت و کشور خاینان م ت و و

س م با چند  حرمت ک م و هدم رهایت هفت و زیرپا کردن  و توریدی غربی  با موکراسی تحمی ی ویگسیخته داده شده د

  .ولیت کرده ایمؤدشنام را  مس

دشمنان  سایر و متحدینش ناتو با سوای امریکایی و میام ه گران مفرور ن جنگی وادرحالیکه ازان زمانیکه جنایتکار 

 و مردم خرابتر و بهبود نیااته ب که وا  کشور کشور نه تنها حالت مردم و مقهوردوباره بحی  پیاده ن ام برگشته اند

 ریستان س   و ترو تربیه   یه جنگساالرهادی بی یرا  به استخدام و اینبار زیرا .به استقامت خیرناکترروان است

 موکراسی تحمی ی وید آزادی و تخریب ساختار م ی زیر شیار اربابان خویش در بد ستور دستر  دارند و امکانات در

مامون  ر به یزاریا می ب وبا وجود آنکه درین دوازده سال اخی ۱مستقیم خارجی یا دست آزاد دارند  حمایت ه نی و

جهان رسانیده شده است،  وآگایی مردم و به دست نشر جانب س م بدستان وین خواه نوشته و درسیو  مخت ف از

سود  خون غارت داخ ی یا بازشده و نه یم استیمارگران و دالالن ستل و وش تاجران وگ مگرم  االسف که نه وجدان و

 ۱دست بردارشده اند و جویان س یه جوی بیرونی بیدار

اریکه  ریو سیاسی اااانستان حکومت یاییکه یکی بید دیگری برأت یه ن رتحقیقی و تح ی ی برگذشته میرساند که در

بسیار بیرحمانه ناسنجیده آنرا تخریب نموده  یمه برساختار ن ام ماسبل خود حم ه برده و سدرت تکیه زده اند نخست از

 حامیان بیرونی خویش تشکی ت غیر اروری و شخصی وی س یقه یا گرویی و استاای منفیت برحسب دلخواه و و

اکادمیه  به هوض کدریای مجرب م ی، آورده و پنهانی بوجود مقاصد و اغراض خا  و مفید را به غرض پیشبرد

  .اشخا  جدیدی راجابجا نموده اند اه، چهره یا وگوکارآ سابقه دار

راه رسیدن و تس ی به  ما اااانستان در خود کشورهقب مانده مخصوصا کشور واین بخایریست که دریرجامیه و

ییچ گونه  رسیدن به آن ییچک  از راه نیل و ت ش دیوانه واربه مشایده می رسد که در سدرت سیاسی چنان هیش و

ولین ؤمس و سیایون نمایا دریغ نمی ورزد وه ی الرغم اینکه اک ریت ایشان اهم از شرم آور وسی ه ای نامشروو و
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اریب  که درهمل جز داد سرمیدیند. مگرتجربه نشان میدید کشور صداست به مردم و خدمت گذاری و دولتی یمیشه از

 و د اازایش در زایش و سدرت و تکیه زدن براریکه   تس ی و و وسی ه میر  ساختن خود اغفال اذیان هامه و و

 و ینگامیکه به نوایی رسیده اند به میرا  نگذاشته اند و و برنداشته دیگری را در یچیز کشور، مصیبت برای م ت و

اکرمردم و  دیگردر میراج آمال خود دانسته اند و آن را مراتب بزرگ را اراچنگ آورده اند، یکی ازمناصب و

 و کسب مناا  بیکران مادی برای خود درج ب و و مقام گراتار کوچه حف  چوکی و تنگ و درح قه   مم کت نبوده،

 ۱مصایب هامه راببار آورده اند وابستگان خود گردیده، به این ترتیب محرومیت و و اسوام

ما  کشورخود در مخصوصاا  نشان میدید که کشوریای شرسی و تجارب تاریخی است که بما گوشزد مینماید و از

یمین   سیاست یای نامی وب کدری حکومات بوده که دروازه  یا بروی اجانب ذرییه   نتیجه   سدیم االیام در اااانستان از

 دامنکیرمردم شده و نتیجتاا  دزدانه کشوده شده و . . .  سخنسرایان کاذب مدهیان آرامی و ترسی و اراکین کدری و

 ت یرگاه ازسخن بیشتروخوبس  .موجب اقرغربت وغیره آالمیکه ما امروزبا آن دست وپنجه نرم میکنیم گردیده است

)سیاست کدری(چیست وچه مینی را ارایه  )کدر( وبرای آگایی بیشترببینیم که  یوالت ک م انصراف بیمل آورده و

 :  میکند

 «ادامه دارد»

 

 

 

 

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

