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 05/07/2016                    عارف عباسی  

 

 ،اگر چنین باشدآیا فردایی مطرح است؟ 

 ؟روزنۀ امیدی سراغ می گردد آیا
 

، نمی توان بازی های افسونگر و آمیزدسته بندی های اسرار ،مرموزدر تالطم آشوب های جهانی و ماجراجویی های 

 خورده یافت و از آن غافل ماند. گرهحال وطن را با این رویداد ها نا

 

حاکی از  ،مردمش افغانستان و خاطره ، فقط بنوع پیچیدگی و گرایش هر جانبدارانه فارغ از غیر وتحلیل واقع بینانه 

توسط شاملین هرم  و عدم مسؤولیت حساب دهی و جواب گویی به ملت  راه گمی مطلق ،بی سر نوشتییک حالت 

 است.  قدرت

ی دنومی و افسردگی عندلیبان خوش الحان بوستان آینده نگری ترانۀ غم انگیز ،افسانۀ رکود می گویندویان اخبار ار

 .برآوردنوید نیت و ارادۀ بهبود  بانگ از قله های بلند انتظار و توقع می سرایند، قاصدی در راه نیست که
 

 صرف تکیه زدن بر هدف ،بودبهی خواه و اصالح طلب فریب اکثریت  برای غینودرو پوشالی  یوعده هاهمه 

 ، حکام همه در خود پیچیده اندهکه وعده شد آن چه صورت می گیرد خالف آن است ،در عمل بوده، اریکۀ قدرت

مقدم ترین و مرجح ترین اقدامات قانونی چون انتخابات  . عشق وطن در سینه و فکر خدمت به مردم در دماغ ندارند

 .گردیدهسلیقوی  ، قومی وشخصی، گروهیمنازعات  ،خواسته ها، هوس ها پارلمانی دستخوش

 

 در این مدت توقع دارد مردانش یک ملت از دولتسال از عمر عزیز این حکومت می گذرد و آن چه  عنقریب دو

بحران قهقرایی روان  سویه ب هتجهر با گذشت هر روز اوضاع از  ،انجام نیافته توجهی به آن صورت نگرفته و

خالف کلیه اصول دموکراسی توسط  معمول و غیر تحمیلی یجاد یک نظام سیاسیوضع تا حد زیاد مولود ااست، این 

 .ابتکار برون آمدگی سرنوشت ساز است
 

رف تشکیل پر مصدر پهلوی دو تشکیل رسمی  یک شما  ، ، پریشان و دست نگرنویرا زدۀدر این مملکت فقیر جنگ 

 ،کرزی است با جمعیت بزرگ معاونین حامد ۀآرگاه و بارگاه سلطان مآبان ازکه عبارت  را می بینید اضافی بی لزوم

 سائط زره داروو تعداد زیاد محافظین امنیتی، موتر های مادل سال  با معاشات بلند ، سرمنشی ها و منشی هامشاورین

ی گرانبهای ایرانی. ، چای دار باشی ها، پادو ها، دفاتر مفشن و مجلل و اساس المکتب ایتالوی و فرش هامحافظوی

 چای های دم به دم و نان چاشت مکلف.
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 بر اساس تجارب و شناخت کاملولی   ؟؟ مشورتی یا اجرائیویکه الیحۀ وظائف این تشکیل چیست هیچ کس نداند

به جز بدبختی  زمام داریشان در سیزده سال دست آورد و  نکردهدرد این وطن را دوا  هیچ لوق خاین مدانند که  همه

اکثریت اعضای این تشکل یا خود فاسق و فاسد بوده اند و یا در حمایت علنی فاسدین قرار  ؟چه بوده و سیه روزی

 داشتند. قانون را علنی زیر پا نموده غاصب ملکیت دولت و یا از مردم مظلوم و بینوا بوده اند.
 

زار و پریشان این وطن نداشته مصرف گرانی بی لزوم بر حال ه نه تنها که مفیدیتی باین یک تشکیل تمثیلی بوده 

 بودجۀ دولت بوده خود یک بعد مشکل فزا و مانع پیشرفت است.
 

 ،ندچه ای است، به استثنی عد فهمقابل البته  ،با همه امتیازات آن، معاونین و مشاورین ریاست جمهوریتشکیالت 

به قرار نوشته های  ولیث مشاورین استخدام شده اند حیه فهم و اهل تخصص در رشته های مختلف ب جوانان کار

مداخله نموده خود ترین کارها  که در خورد باشدآن  عادت بر ،ستیک عالم فرضیه گراکه  ،را رئیس جمهور دیگران

به اصطالح انگلیسی   .اعتماد به زیر دستان را اهانت به دانش خود می داند اصل صالحیت دهی و تصمیم بگیرد و

 حیث یک مدیر ذره بین یا ه بعضی از همکاران از وی ب ستشیوۀ مدیریت او One man show تمثیل یکه تاز یا  

Micromanager .تنظیم ومسائل عمدۀ محوله را  ورزیده اداره چیحیث یک ه رئیس جمهور ب متکبر انتقاد می نمایند 

و اوراق منسجم دارد و غرق مطالعه بوده این که فرضیه ها و نتایج تحقیقات ترتیب می نماید و برای هر بخشی دوسیه 

 لوم نیست.عمجامۀ عمل می پوشد  چه وقت و مطالعاتش
 

و به سویۀ لعبارت از ریاست اجرائیه است که علی ابین غنی و عبدهللا رسمی دیگر بر اساس تؤافقنامۀ سیاسی تشکل 

جمهوری دارای معاونین و مشاورین عمله و فعله و محافظین و معاشات و امتیازات اند. این تشکل موازات ریاست 

موجودیت و قدرت خود را توسط ممد بهبود امور نبوده نصب العین خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نداشته 

معیت این ج همگام باشد، و که همکارتا این  است داده اکثراً مانع پیشرفت امور زتبار مهورجاقدامات رئیس مخالفت با 

دید و برخورد های شان  الت زبانی، منطقوی و قومی در طرزمتشکل از نمایندگان گروه های تنظیمی بوده و تمای

 حافظ دوام نفوذ به اصطالح جهادی ها در تعیین سرنوشت مملکت اند. وآشکار بوده 
 

هر یک به راهی خود وجود نداشته  الذکر فوق سه تشکلبین این  و همکاری هم اندیشی ،در عمل هیچ نوع همآهنگی

قتصادی و مخصوصاً امنیتی تدابیر سیاسی، اجتماعی، ا اتخاذ درو مشترک همه جانبه تا حال کدام تؤافق  ،ندا روان

 در واقعیت شکنندۀ وحدت ملی بوده و فاصله ها را بعید تر و چقرتر می گرداند. سه تشکلهر  شده. دیده ن
 

 ؟خواهد بوددر تحت چنین شرائط و جدایی ها که از آشتی ها سراغی نیست چه امیدی برای آیندۀ کشور متصور 

حول ت و تغییر ،نشده شنیدهگذرانی جانشین آینده نگری بوده و تا حال از کدام طرح خاص برای انکشاف رسم روز

 بنیادی و اساسی  در هیچ موردی که قابل تذکر باشد دیده نشده.
 

و دهنده سپاه خارجی، مسدود شدن هزاران دفتر و دیوان کمک  127000با خروج ها با سقوط عواید سرشار کمک 

أثر را متتجارت عظیم وارداتی  ،گذر استخدام مؤقتی از بین رفته سطح تقاضا نزول نمودهمصرف کننده عواید زود

پائین افتاده و تجارت عنعنوی صادراتی با فیصدی ساخته و عواید دولت از مدرک محصول گمرکاتی به شکل قهقرائی 

 بلند رو به تنزل است.
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کی پی ی مقاومت نتوانسته در برابر رقابت امتعۀ وارداتی چین، هندوستان، پاکستان و ایران درب صنایع کوچک ملی

ار مغز ها و فرار فر دگر در اثر بی توجهی و عدم حمایت دولت با خیال پردازی های فلسفۀ بازار آزاد مسدود گردید.

 دو مشهود است. سرمایه هر

فیصد محالت  64. بیشتر از به وضاحت پیداستمی علنی در کلیه ساحات ناکا ،فساد اداری به همان رونقش باقیست

 . اداره می گرددکشور توسط گروه های مخالف 
 

اد را ش اقتصو با دم دیگر دمی بر پاکستان با شمشیر دو دمه در ستیز با مردم افغانستان ادامه داده با یک دم آن سر

 و محدودیت ،تعرفه هاف صریح از میثاق های بین المللی و تخل در هر چند ماه با بسته نمودن سرحد فلج می نماید

ان زمین را به افغانست از راه به هندوستان اجازۀ تجارت ،را بر تجارت افغانستان وضع می دارد ترانزیتی های ظالمانه

 عملی ساخته.افسانۀ غیره ابریشم و از را ،نداده
 

هرم دو سرۀ قدرت خالی مانده توسط سرپرستان اداره می گردد. جوانان اکثریت مقامات دولتی در اثر عدم توافق 

 فقر و نا داری خم گردیده. بار مسلکی و تحصیل کرده با قبول هزاران خطر تارک مأوا شدند و کمر ملت زیر گرانی 

معتادین مواد مخدره از ملیون باال رفته و کشت کوکنار قطع نی بلکه در برابر قیم بازار و ظرفیت تقاضا در نوسان 

است. فساد اخالقی به شکل بچه بازی و فحاشی مروج است. رقبای قدیم جنگ های تنظیمی دوباره به ملیشه سازی 

 مصروف اند.پرداخته و در برابر هم دگر در صف آرایی 
 

 ؟و کدام روزنۀ امید را سراغ نمود ؟کدام آینده میتوان دل بسته پس ب
 

که به چه زیبایی حالت امروز افغانستان را صد ها سال  اندازید نظرند بیت حضرت عالمه بیدل صاحبدل به این چ

 پیش پیشبینی کرده است:

 

 پرواز جـنون کـرده بـه بال مگسی چند     خلقی است پراگـنـدۀ سعـی هوسی چند

 دچن ز آنکه گسسته است فسار و مرسیـج     کـر و فــِر ابـنای زمـان هـیـچ نــــدارد

 سی چندـ  ـتاده است خاقـوت فـدر آتش ی     ی اقـبـال خسیسانـکوکـست به افسردگ

 ندم پیش و پسی چـر سرهـد قـدم بـدارن     است بس جادۀ تحقیق نهان زچون سبحه 

 

 

 پایان

 

 

 


