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مخاال  و موافا س ساند شتاشاته انادس در ایان م ا س باه  ستگران افغاان هاه در  ن  اا در شامارسیا ۀسه تصویر بهم پیوست
ابی در عم  مساای  میای  ۀبه سوژ و بسط انحصارس حتی د. ایجاد  شوب برای تداوم امتیازدیگر نیز دار ۀنظرم یک جنب

افغانساتان را باا حات  او مسااوی دانساتند. باه دنباا  نااراحتی  ۀهنندس تجزی ء. برای  ن هه عطا را در جایش ابقامی رسد
 ای سیاسیس  ویت میی را بهانه ساختند و به این قسمس دهانداری به حد ههنه فروشی  رسیدس اما چیزی هه در این میان 

 و حتی خنده  ور استس تنوع قومیس زبانیس سمتیس مت بی و حزبی مخالفان می باشد.  بسیار جالب
می شود  در  ر نوبتی هه تش   ضد دولتی ش   می شیردس اشر ما یت  مه شانی نداشته باشدس به  مان مقیاسی هوچک

س تاا زماانی هاه در جیاد شاورای نظاارس حازب وحادتس جنابش و ام االهم ۀ. حزب جمعیتس شااخهه احزاب اقییت  ا دارند
باوده اسات.  ته اناد هاه سااحه و ظرفیات بشاری  ن  ااقومی و جناحی خویش بااقی ماناده انادس باه  ماان میزانای نفاوت داشا

جمعیت و شورای نظارس پس از  ن هه قدرت هاب  را انحصار هردندس به حدی هوچک شدند هه با تمام ام اناات دولتایس 
و افغاانی تاا  یبه غرب هاب  نمی رسید. این سقوطس برای تنظیمی هه به ناام اسا م نفوت ح ومت در پایتختس حتی ۀساح

ز اساتس اهرد هه برای مقوالت ه ن مییس نه فقط اف ار بیند میای نیا یهند ار نفوت داشتس از حقیقت دیگری پرده بردار
 د. نب  با اشتراک  مهس تحوالت و تغییرات هیی رونما می شو
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خط چپس در هنار جمعیت و شورای نظار قرار می شیرد. حزب وحادت هاه از  غااز تااهنونس حزب جنبش با فاصیه از 
 هام ً ما یت قومی و جناحی داردس اشر در ائت    ا سهم نگیردس به چیز قاب  توجهی نمی رسد. 

د هاه از نا خرین اجتماعات مخالفان داخیی ح ومت باا تصااویری هاه اخات هارده انادس افاراد و اشخاصای را نشاان مای د 
دس  مواره نااشزیر  نان هوچک نمان ۀداعی ۀدایر  ویت مییس اما برای  ن هه ۀچند  تش افغانیت تا مخالفان ۀحامیان دو  تش

 س مردم را جتب هنند. انتمام نمای  ن ۀاند دوستان و شرهای داشته باشند تا بتوانند در  یین
 سداهتر عبدهللا و  خرین نمونه ای هاه در ترهیاه در هناار جنارا  دوساتم جمهور غنیس رئیستصاویر یادشاری و تبییغاتی 

 . دارند از حقیقت تنوع قومی افغانستان یمستند شده استس ح ایت  ا و روایت  ای جالب
داخیای افغانساتان را باه جاایی نمای  ۀدس  یچ طر  قضینفاقد ما یت و ساختار  مه شانی باش راه اندازی برنامه  ایی هه

س باه شوناه ای باه درک مفاا یمی هماک مای «وحدت ما در قوت ماسات». بعضی از  موطنان دلسوز با شعار  ای دنبر
هنند هه مردم افغانستان در شتر دشواری  اس فقط با توانی هه از اتحااد زاده مای شاودس باه فارد رسایده اناد. حااال باا ایان 

جیاب توجاه و توزیا   باا راه بیاندازناد و - ای سوختهس همپاین هرهافادهس نمی خوا یم پیام بد یم هه بازیگران  زموده و م  
جناح  ای و وحدت قومی و حزبی افراد  سپو س نمونه ای ایجاد هنند هه  رچند در تیم ریاست اجراییه  ویداستس اما این

اتحاد و اتفاقس تحمی  خواسته  اس انحصاارات و زیااده خاوا ی  اایی سات هاه از تاوان ماردم و  ۀسالم نیست. چنین تجرب
هااتب مقاوماتس  ۀرندس اما نتیجه اش تداوم بگیر و ببند افراد و شروه  ایی ست هه باا فاروهش جهااد و مساالممی ت می ب  

حیااتی را تضامین هنناد هاه باا هاا ش و رفا   سیا دست و پا می زنند تا به  ر نام و بهانهس در سیستم بمانند و از ایان طر
 .  نان را طرد خوا د هرد سنس بیش از  مهبحرا

هارده امس خاوب دقات هنیادا  یاا خناده  ور نیسات  افاراد و اشخاصای هاه ع اس  اای  به تصویری هه ضام ایان طنزشوناه
ندس اماا بارای تشا یی هاه بتواناد طر   ای مخال  و مواف  تقاب س تو ین و تخوی  هرده ا س در شماریادشاری شرفته اند

 رو بیاورند.  سمو ر باشدس ناچار می شوند به وحدت میی
قارار داده  سوحدت میی افغانیس چیز عجیبی ساتا افاراد و اشاخال سایفی  اایی هاه در برابار  موطناان ۀصیغه و صبغ

اجعه هنیدس هم نیستند فتاوی مرتدس را معرفی می هنند هه اشر به تاریخچه  ای تنظیمی و جناحی  نان مرهسانی شده اندس 
 رد و نشانی  مه را در  ن  ا یافت.می توان خاینس جنایت ار و اوصافی هه 

هااره  ااای سااوخته بااه تنااه  مدیاادس بهتاار اساات باارای در اام ریخااتن  نااانس شتشااته  ااایی را م   روزی اشاار از شاار ائاات   
باه جنارا  دوساتمس  میشاه  «دزد»محماد ناور باا خطااب هادیگر را ت فیار هارده بودناد. عطاا ۀبازخوانی هنید هه چاه شون

عتاب می هشد هه می بیند  موطنان فعا  در هار خن ی سازی ائت    ای نارواس هیاپ ویادیویی او را اشاتراک شاتاری 
 پیام می د ند هه  زموده را  زمودن خطاست.  سمی هنند و از این طری س به حامیان و خود جنرا  دوستم

قاومی د نادس  ۀجمهاور و معااون او  او را صابغ رئیستیزی  ای اخیرس بسیار هوشیدند مخالفت  ای در جریان افغان س
اض جنرا  دس حامیان نارنرا دشمن درجه او  محاسبه می هن« پان ترهیسم»اما نشرات فارسیستی هه در  مه جای  نس 

نگتارند.  نان می دانناد هاه دوساتان  افغان ستیزانی به س به است نای تصاویر سیفیس وقعی بیشترو خود او را واداشته اند
 باور ندارند.  سفارسیست  نانس به تنوع قومی

اشر خوا ان پیشرفت یا پسرفت باشیمس بادون مشاارهت  ماه شاانی به  ر حا س در  ر حالی وحدت میی ضروری است. 
یاد تاا افغانساتان  مشارهتی باه میاان پوشش افغانی و اس میس باع  شد  در ارتجاع او  سقویس وحدت میی با نمی شود.

مساعود و رباانیس ما راناه از  وحادت میای باود. در ارتجااع دومس را به عقب برشردانند. این موفقیت نه ما ه نیز حاص 
رباانیس  رش پیمان جب  السراد و ح ومت ننگین م استفاده هردندس اما با ب   به اصط ح اس می جمعیت و شورای نظار

یای همتار از یاک د قاان بای ساوادی ح ومت  ناانس خی نفوت ۀهه می دیدند ساحو می شرمیدند خوردند خییی افسوس می 
اماارت اش همتار از ناه ماا ی مای  رساو  هللا بیارون شاودس عمارخاادم مصنوعی هه تا  خر می دانست اشر از جید  ست

   شود هه مردم را فریفته بودند. 
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