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 ۱۵/۰۱/۲۰۱۷         دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 «!حزب اسالمی افغانستان»پایه های لرزان توافق دولت با 
 

کشوری که قریب چهل سال در گیر بحران خونین است، مردم آن در انتظار صلح واقعی و ختم خونریزی اند.  
برای مردم تقسیم قدرت مطرح نیست، از شهرت و برتری فردی و "برتری قومی" نفرت دارند، بر اصل حق و یا 

ببینند که کدام گروپ اجتماعی در حقوق سیاسی، مهر "مذهبی" و "قومی" نمی زنند، حرف بر سر این نیست، که  
کشور ما "بزرگ" است و یا "کوچک". زیرا در تحت نام مناسبت با این گروپ ها، فقط "سران تنظیمی" و "جنگ 
ساالر ها"، قدرت و غنیمت را بین خود، تقسیم می کنند. این جامعه به اهل کار نیاز دارد، نه به افراد فاقد صالحیت 

شانی خود آنها،  "مهر ایتنی" و یا مهر "مذهبی" زده باشند. تساوی حقوق هر فرد فقط در و مهارت کاری، که در پی
 شرایط "آزادی" و "دیموکراسی"، فارغ از هر نوع تبعیض، ممکن است. 

 

مردم ستمدیده و غمدیدۀ ما در فکر آن نیستند، که چه فرد، از کدام "قوم" و "نژاد" در رأس کار باشد، بلکه صالحیت 
یت مطرح است و انتظار اول آنها، خاموش شدن صدا های وهمناک سالح های متنوع می باشد. این سالح ها و قابل

در اختیار کیست؟ کی ها ازین جنگ سود، می برند؟ حال اینک بعد از یک ونیم دهۀ تداوم جنگ بعد از سال 
در موضعگیری و شروط مخالفین م، که با ترکیب متفاوت جبهات باز هم جنگ ادامه دارد، عالوه از اینکه ۲۰۰۱

تغییر واضح رخ  نداده است، در حاکمیت های "چهار گروپ" اشتراک کننده در کنفرانس "بن"، در تمام وقت، 
عوامفریبی رسوا نیز ادامه داشته است. از همان روز های اول بعد از "کنفرانس بن" یکی بعد از دیگری وعده های 

 لح "ملی" را بزبان آورده اند، اما در عمل  از صلح فاصله گرفته اند.رسیدن به "ختم" جنگ و رسیدن، به ص
 

توجه پیروان احزاب "فیسبوک" و "تویتر"، بیک اصل ضروری است، که اگر صلح می خواهند و وطن خود شانرا 
ی دوست دارند، باید از بحث های "جدال بر انگیز" خودداری کنند و کمتر از ترشحات ذهنی عاجل که پیآمد منف

 خواهد داشت، استفاده نمایند.
 

کتب و داستان های مطبوع در مورد نقش هر یک ازین "بازیگران سیاسی"، در زمان جنگ و بحران قریب چهل 
سال، بی شمار است، که یا کس فرصت خواندن را ندارد و یا اینکه بی سواد اند. حال در تحت رهبری "متفکر 

نجاه سال از همان آغاز جوانی، در تحت نام فعالیت "سیاسی"، بحیث جهان"، با شخصی که در بیش از پ ۲درجه 
"امیر حزب اسالمی افغانستان" و هم  بنام پیشوا و متحد گروه هایی شناخته شده است، که با استفاده از تیزی تیغ ها، 

بحیث قاتالن،   قوت مرمی و انفجارات و هم در مورد آسیب های کشنده و درد آور تیزاب ها، خوب می دانسته اند و
هموطنان بی شمار ما معروف بوده اند و در طول این زمان، صلح و امنیت را از مردم ما، بخاطر کسب قدرت و 

 اشغال مقام اول در کشور، ربوده اند، حال مدعی اند که از "تعقل" کار گرفته، "بتوافق" رسیده اند.
 

ن نمی باشند، در تحت نام "صلح"، امتیازات "دیکته" شده عالوه از اینکه حاضر به معذرت خواهی از مردم افغانستا
 را برای خود، خانواده و گروپ های خود هم، ثبت کتب و اسناد می سازند. 

 

اخیراً در روزهائیکه مردم ما  در انتظار نتیجۀ "مذاکرات بین هیأت حزب اسالمی، تحت رهبری کلبدین حکمتیار" 
قای فاروق وردک، با "سابقۀ عضویت در حزب اسالمی" که در کابینه های و "هیأت دولت افغانستان" بوده اند، آ

م  شامل بوده است و در مرحلۀ "تسوید" قانون اساسی، نام او شنیده می شد، که بر طبق آن، نظام ۲۰۰۱پس از سال 
 انتخاب شد، که در آن تمام قدرت، بطور متمرکز، در دست "رئیس جمهور" قرار« سیستم جمهوری»دولتی، 
" را، فیدرالیزمبرگشت "حکمتیار" مدعی شد که گویا "آمدن" او موقف جانبداران "در رابطه با « وردک»گرفت. 

 .تضعیف خواهد ساخت
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نخست، به سه مادۀ اول این توافق نظر اندازید. کدام حقیقت نو را بیان داشته اند. افغانستان از بیش از هزار سال با 
" انتخاب نموده اند. اما جمهوری اسالمی افغانستانند، اسم رسمی را بعنوان "فیصد مسلمان ا 99فیصدی بیش از 

بجای اینکه تعهدات سیاسی را بیان دارند، موضوع تأکید بر تجدید تعهد به مسلمان بودن و این جوانب مذاکره، 
به دین اسالم  معتقد به وحدانیت و قدرت "خداوند"، برجسته ساخته، چنین انتباه حاصل می گردد، که فقط تازه

 رجوع آورده باشند. آیا حال  هم به این اعتقاد استند و یا اینکه خاک به چشم مردم ما می پاشند؟
 

"، از مباحثات بر سر اصطالحات و نمونه های خواست، بحران افغانستانممکن جناب ایشان فکر کنند که گویا "
" همین رهبر جهادیاد جناب ایشان می آوریم، که "، نشأت کرده باشد. بدون تفصیل، بیسیستم برای این و یا آن

ایشان، قریب دونیم دهه قبل، حتی طرح تشکیل "کنفدراسیون" را بین دو "دولت افغانستان و پاکستان" پیشکش 
" با هم تقرب و کنفیدراسیون" و "فیدراسیوننیازمندی به توضیح محسوس نیست، که این دو مفهوم، " نموده بود.

کسی که ریشه های اصلی  سازمانی و تعریفی دارد، که بحث عمیق و وسیع درینجا نمی گنجد.مشباهت های 
بحران افغانستان، ریشه های عمیق داشته و از  "بحران" افغانستان را نشناسد، راه حل آنرا هم، نخواهد شناخت.

"، نسلزمان و عصر همین " ابعاد متنوع ، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترکیب یافته است، که بازیگران اصلی در
 ، به پیش برده شده است.«عقیدوی»و « آیدیالوژیک»"، زیر پوشش ادعاهای کسب قدرتبا اهداف "

 

"، جنگ ساالران" و "تنظیمی جهادیچون رهبران " ،توافقاتی که بین مجرمین جنگی، و گروپ های مسلح افراطی
" صورت می گیرد، صلح را به ارمغان نمی آورد. در همه جنگ ها، در جهان، جوانب درگیر قدرتبخاطر تقسیم "

طرف های . پرداخته اندبالخره، به ختم منازعه، از طرق سیاسی و در مطابقت با  نورم ها  و تعامالت بین المللی 
ۀ ملت نشسته، تنفس زندگی مذاکره، چه در حکومت دست نشانده، و چه در جهت، مخالف نامنهاد، مشترکاً بر سین

  را بر آنها تنگ و تلخ نموده اند.

مخالفین مسلح  و حاکمیت نام نهاد، از وضعیت و اختالفات 

یکدیگر بخوبی واقف اند. آیا این لبخند های جعلی، بخاطر 

ً به  پوشش کینۀ عمیق نیست ؟ خوانندگان محترم، لطفا

دولتی، که جملۀ پایان عکس، نظر اندازید. این دو مقام 

" صاحب مقام اول است، قانون اساسییکی بر طبق مواد "

با "مقام" دیگر که تا اکنون، صالحیت آنمقام در قانون 

اساسی، تصریح نگردیده است، احتیاج به "توافق" رسمی 

دارند. پس مخالفین، با کدام قدرت، بتوافق برسد؟ این لبخند 

ان حقایقی های جعلی و شناخت از کارروائی های آنها, چن

را هم بدست می دهد، که اگر این افراد هر مهارت و قابلیت 

هم داشته باشند، یا برای این مقامات مساعد نیستند و یا در 

برابر مردم ما و جهانیان  هیچ شمۀ از صداقت در تطابق 

 گفتار و عمل آنها وجود ندارد. 

قوق در رهبری و ادارۀ کشور "جنگ زده" می هر دو، که خود آنها را، شرکای مساوی الصالحیت و مساوی الح
دانند، هر دو از جمله "دستیاران" و ارتباطی های "جهادیون"، با مراکز قدرت های بین المللی بوده اند، که از سال 

چهار "، در حاکمیت "ظاهری اپوزیسیونم به اینطرف )بعد از کنفرانس بن(، مصروف بازی های نمایش "۲۰۰۱
" نیز می باشند. سازماندهی و ادامۀ جنگ و بحران در افغانستان، تا اکنون، در دست نس بنگروپ سهیم در کنفرا

و « جهادیون»آنها قرار دارد. شخص رئیس جمهور، در جریان سالهای اقامت در "خارج"، در حفظ مناسبات با 
ری، در مؤسسات مراکز قدرت در ایاالت متحدۀ امریکا، بکمک احتمالی همان حلقات، صاحب قرارداد های کا

مختلف "علمی" و "اداری" نیز گردیده است. "درجات علمی" و "انتصاب" او  به همۀ مقامات، بدون شک  بر 
" درجه داده اند. مردم ما در متفکر دوم دنیاشهرت او افزوده است، و در تبلیغات هم از آن کار گرفته، در سطح "

نیاز مبرم ندارند، بلکه نظر به "نورم های معین"، از خود  همچو مقام به "شیخ"، "صوفی"، "حاجی"، و "متفکر"
توان "سازماندهی و رهبری امور دولتی" را نشان دهند. حال معلوم نیست، که "متفکر اول" نصیب چه کسی شده 
باشد، که ایشان از آن محروم مانده اند. حال این نگرانی هم وجود داشته می تواند، که در صورت بیالنس منفی، از 
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مقام متفکر ادامۀ چنین کار های انجام شدۀ ایشان، مبادا فردا دلیل نیاورند، که اگر همان دوستان بین المللی، برایش "
 " را می دادند، حتماً مؤفق می شد.اول

زمانی که، این مقام اول در رهبری دولت، ویران در حال جنگ، اظهارات شفاهی یا توضیحات بدون کاغذ را 
سیاسی و روانشناسی  در جهان امروز،  -یقین است که در ذهن آگاهان در بخش علوم اجتماعی بزبان می آورد، 

اجتماعی و دیپلوماتیک ایشان، به خود راه خواهند داد.  –حتی  شک و تردید در مورد درجۀ علمی و آگاهی سیاسی 
حقیقت موضوع را فقط همان مراجع با قدرت در ایاالت متحده، 

، که به احتمال قوی از زمان تحصیل او در می توانند، دریابند
"یونورستی امریکائی در بیروت"، احتماالً، زیر چشم کامره های 

 کدام دستگاه ها، برای رسیدن به این مقام قرار گرفته باشند.
در قطار محصالن هم سن و هم دورۀ  او، آگاهان ، از نام آقای 

ل از تمایالت "زلمی خلیلزاد" نیز نام برده اند، که در عین حا
ً متفاوت آنها هم  حکایت شده است. شخصیت  آیدیالوژیکی نسبتا
آگاه )حال متوفی( چنین شک را هم اظهار می داشت، که ممکن 
نقش  "زلمی خلیلزاد" را با افکار "راستی" و "اشرف غنی احمد 
زی" را، تا حدی با تمایالت نسبی "چپ", توصیه نموده باشند. 

زمان "جهاد" و چه در شرایط "جنگ  انکشافات بعدی، چه در
م، ثابت ساخت که هر ۲۰۰۱داخلی" و هم بعد از وقوع حوادث "تروریستی" در "نیویارک" و "واشنگتن" در سال 

یک از آنها، دارای چه پایگاه ها و حامیان در ایاالت متحدۀ امریکا بوده اند. این موقف حلقات حاکم فعلی در حالی 
تحت حمایت قوای خارجی، تمرکز تمام فعالیت ها و قوت های آنها را، علیه حضور  است، که مخالفین حاکمیت

 قوای "خارجی"، ادعا می کنند.
از "دیموکراسی" در افغانستان و از تعهدات و اظهارات رهبران آن باید چه انتظار داشت. رئیس جمهور که از 

" یاد گردیده، کم حوصله، یعنی عصبانینوان "" و معادل مقام خویش، علناً بعمساوی الحقوقجانب شریک قدرت "
که بدینترتیب برای مقام ریاست جمهوری، نا مساعد  تعریف می کند، مجبور می شود تا در نقش رهبری،  با 

ً گفته « رئیس اجرائیۀ؟»حریف "غیر قانونی" خود، در حاکمیت به "توافقاتی" دست یابد. در عین حال همین  علنا
 ار"، جنگ ختم نمی شود، یعنی به صلح نمی انجامد.است، "توافق با حکمتی

 

این "توافقات" چه خواهد بود؟ رئیس جمهور که در حقیقت باید "انتصابی"، شناخته شود، زیرا در نتیجۀ "جعلکاری  
م"، "برنده" اعالن شد. خلص معلومات را از "ویکیپیدیا"، جهت یادآوری دوباره، نقل می ۲۰۱۴در انتخابات سال 

م، جنگ ساالر "ازبک"، رشید دوستم را که به "بیرحمی و ۲۰۱۴در انتخابات ریاست جمهوری سال : »نمائیم
وحشیگری"، شهرت داشته است، بحیث معاون خود تعیین کرد، تا در شمال غیر پشتون هم، به کسب رأی نایل 

 «آید. قبل از آن اشرف غنی، از دوستم، بصفت "قاتل"، یاد می کرد.
 

" نیز به شکایت معاون اول رئیس جمهور، جنرال دوستمدو سال و چند ماه، قدرت رهبری، " حال اینک پس از
"، به آدرس قاتل" ناشی از ذکر صفت "عقده های دیرینۀ" و "کینهعلنی پرداخته است، نا رضایتی و تحریک "

معاون اول اعتراضات ""، موضوع دیگری از اختالف را، رئیس جمهور در برابر خود، دارد. در جمله دوستم"
، که در متهم ساخته است"، سمتی" و ""زبانی" و تمایالت قوم پرستی"، رئیس جمهور را حتی به "رئیس جمهور

در ادعای  لطمه زدن به حیثیت مقام رئیس جمهور، بی اثر نخواهد بود. در شرایط و احوالی که "رئیس جمهور"
این چگونه ریفرم خواهد بود، که "، متعهد می داند، رابر سر ایشاندر ب"، خود را با قبول خطر حتی "ریفرمادامۀ "

 در انجام آن، فقط رئیس جمهور، به تنهائی به پیش می برد.
 

"، که "سمبول سرپوش، جنگی های بنیادگرایان" و مسکونین برخی از مناطق "شمال پکول جهادیبا پوشیدن " 
ریفرم های شاه " زمان سقوط "جهادیونال بعد، بیاد "س ۸۷شرق" کشور الی کشمیر، معروف است، انسان را، 

. اما وقتی به تغییر و تبدیل قبر ها از طریق دوباره اجرای مراسم تدفین پرداخته می شود، "، می آوردامان هللا
اعتماد به انجام "ریفرم"، با مصروفیت ها، در اعمار مقبره های مجلل و توأم با مراسم بزرگداشت، زیر سنگ و 
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فضای بی اعتمادی، با "شریک قدرت" مقام اول کشور، در موضوع ذیل بوجود آمده است، که می  ی سازد.خاک م
 خوانیم:

 

فیصد را کمائی  ۴۵فیصد رأی و عبدهللا عبدهللا رقم  ۳۲م، کمتر از ۲۰۱۴اپریل  ۵در دور اول انتخابات، بتأریخ » 
ده است. عبدهللا برخالف در بخش های دری زبان.  غنی بیشتر در مناطق مسکونی "پشتون نشین" مؤفق بوکردند. 
این در حالی صورت گرفته است، که  م، دور دوم انتخابات بین غنی و عبدهللا، انجام یافت.۲۰۱۴جون  ۱۴بتأریخ 

اکثریت کاندید های ناکام دیگر، حمایت آنها را قبالً از عبدهللا اعالن داشتند، تا حدی خیلی غافلگیرانه بوده است که، 
فیصد آراء را بدست می آورد، این بدان معنی است، که در  ۵۶نتایج انتخابات با این نتیجه خبر داده شده است. غنی 

فیصد، از رأی قبلی را، باخته  ۳فیصد دیگر بر آرای قبلی اضافه می شود، در حالی که عبدهللا، فقط  ۲۰ دور دوم،
است. این نتیجه در شرایطی حاصل می گردد، که اکثریت کاندید های دور اول، حمایت آنها را از عبدهللا اعالن 

اختند در عین حال مدعی شدند که جعلکاری نموده بودند. هواداران عبدهللا، بتعقیب آن، نتایج را برسمیت نشن
 صورت گرفته است. 

 

" پرداخت. در شمارش دوبارۀ "آراء" هر وساطت"، به "جان کیریبرای توافق آنها، وزیر خارجۀ ایاالت متحده، "
ً برنده اعالن شد، بدون آنکه از تناسب آمار شمارش ،  ۲۱دو جانب موافقت نمودند.، بتأریخ  سپتمبر، غنی رسما

ذکر بعمل آید. در عین حال از مقام "صدر اعظم" یا "رئیس اجرائیه"، که شامل همان توافق بوده است، برای ت
 «م، غنی بحیث رئیس جمهور، قسم خورده است.۲۰۱۴سپتمبر  ۲۹عبدهللا اعالن شده است. درست بتأریخ 

  

ممکن از امتیاز یک "شهرت"، که  طرف معامله و تقسیم "نعمت"، با حریف او قرار گرفت، در مقایسه با حریف، 
از ایشان بصفت، دومین متفکر دنیا یاد نموده اند، از جانب "حریف" که داکتر "چشم" است، با عینک دقیق تحت 

 " باشد، سخن می زند.د سر په قیمتنظر قرار می گیرد. دو سال است، که رئیس جمهور از پیشبرد "ریفرم"، اگر "
این "متفکر درجه دوم دنیا"، در شرایط نا امنی کشور، که هر روز خون بی شمار هموطنان ما، می ریزد، قریب 

 هر صحبت، اظهاراتی را بزبان می آورد، که گویا حاضر است از زندگی خود بگذرد، چرا؟در 
 

انستان و جهانیان، انتظار " نمی باشد. مردم افغمقامچنین یک اظهار از چند نگاه، شایستۀ شنیدن از چنین یک "
" و آرامش را بکشور بدهد. وقتی این شخص اول کشور، خود چنین احساس دارد، امندارند، تا حکومت او، نوید "

 " نهفته است، پس مردم از کجا، امید برگشت امنیت را بکشور، داشته باشند.خطر سرکه در کارش، "
 

چون "یونان قدیم"  بشمول افریقا، هندوستان و امریکای "التین"، با هزاران سال قبل، در برخی از جوامع ابتدائی، 
" )مرحلۀ قبل از عقیدت به خدای واحد(، انسان را، عمدتاً زیبا ترین دختر "باکره" را قربانی قهر خدایانترس از "

کاتولیک" افراد می کردند. تا همین اکنون در افریقا، در تحت نام "جمعیت" یا "سوشایتی"، حتی در حلقات مذهبی "
بظاهر مذهبی، وجود دارند که بر بدن پسران و دختران خود آنها، در نخستین لحظات والدت، عالیم خاصی را 
نشانی می کنند و بدین طریق، آنها را در لیست "کاندیدان" قربانی شامل می سازند، تا این جمعیت هر سال چنین 

ود که امروز "افراد انتحاری" هم، بر اساس همان طرزالعمل، آماده کاندید و قربانی، داشته باشند. خیلی گمان می ر
 شوند.

 

آنچه جلب توجه می نماید، تبلیغ و نشر "بیوگرافی" رئیس جمهور است، که در "یوتوب" شنیده شده می تواند. 
، یک توانمندی رهبری سیاسیصرفنظر از اینکه اگر در رشته های مختلف تحصیل کرده باشند، در جهان امروز، 

استعداد و توانائی دیگری است. بدین معنی که به چنین مقامات کسانی، مناسب دانسته می شوند که، توان و قابلیت 
سازماندهی را داشته باشند. در هر کشور مطابق سطح انکشاف و کلتور و فرهنگ آنها، استعداد ها در هر ساحه 

ندازه از قیودات "نژادی"، "مذهبی" و محل پرستی می تواند، یافت شود. مهم اینست، که شخص رهبر تا چه ا
خودش را آزاد حفظ بتواند، چنان اجراآتی داشته باشد که در خدمت به تمام مردم، سودمند باشد، و هم چنان تمام 

 مردم، او را رئیس جمهور خود، احساس نماید.
 

  لباس های محلی، ظاهر می گردد.در صحنۀ عمل، مانند سلف خویش، اما با کمی تفاوت، با ترکیب های مختلف  
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سومین دور انتخابات برای ریاست جمهوری، پس از کنفرانس "بن"، مطابق روح قانون اساسی جدید، قریب دو سال 
قبل تدویر یافت. رقیبان اصلی این مسابقه، همین دو کاندید، برای مقام ریاست جمهوری بوده اند. فضای بی اعتمادی 

رسید، که شخص سمت چپ در تصویر اول،  که از او، بعنوان "رئیس اجرائیۀ حکومت و رقابت های آنها بجایی 
وحدت ملی" یاد شده است، مدعی شد که رقیب او مرتکب "جعلکاری" شده است. در مقابل به اعتراضات متوسل 

 گردیده است. 
 

 
 

حال با وجود دستیابی به "توافق" بین "دولت افغانستان" و "حزب اسالمی افغانستان"، وقتی خبری بدین "متن" نشر 
، از متن اعالمیۀ «حکمتیار: سوله دافغان ولس کار دی او افغانستان ته په تګ کې له پردیو اجازه نه غواړم» گردیده است, 

"لیست سیاه شورای امنیت شامل" ر دی گردد، که ممکن "رهبر این حزب" هم، حزب اسالمی افغانستان" چنین انتباه حاصل م»
باشد. در آن لیست، چنین حکم وجود ندارد، که از کدام کشور خارجی اجازه بخواهد. موضوع اینست که اشخاص شامل آن 

یگر از "تروریزم" حمایت ، اطمینان دهند، که د«"لیست"، باید به شورای امنیت، یعنی به همه پنج عضو دائمی، با "حق ویتو
خطری در برابر "صلح و امنیت" بین ، دیگر «امنیت»برای شورای  نمی کنند، تا "شورای امنیت" بعد از آن، از جانب فرد، 

المللی، محسوس، نباشد، بعد با "حذف نام" از لیست، مکلفیت دولت عضو سازمان ملل متحد، در برابر آنچه "شورای امنیت" 
 تعیین نموده است، منتفی اعالن می گردد.

 انبای
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