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 25/07/2017                 م. اسحاق نگارگر

 است افغانستان مایه  تشویش قدرت در سر کشمکش بر

 نهد معمار کج خشت اول گر

 وار کجــتا ثریا می رود دی
 

 نه حکومت جنابان به وجود آورده بودند و جناب حامد کرزی را ها با اراده  آزاد ملی نه حکومت افغان

کج نهاده است  معمار این بنا امریکا کار همان آغاز اول را در این خشت عبدهللا را به وجود آورده اند.  اشرف غنی و

 .ریا کج می رودتا ث این بنا ناگزیر این دیوار بر بنا و

ول ا کنیم که بدبختانه خشت می بُن آغاز همان کنفرانس پروسه  حکومت سازی را از

 ددردناک بود. چن بسیار حادثه  یازده  سپتمبر برای امریکانهاده اند.  همان جا کج را در

 ریخ روفته شده وأصحنه  ت از امریکا رقیب این حادثه اَبَر قدرت از سال پیش تر

 دادن تلفات سنگین کمر ا باه این پیروزی بود. افغان غرورنشئه   امریکا سرشار از

روی شو ارزه باجریان مب درشوروی را شکستانده بودند اما بدبختی شان این بود که 

ایران  نشین و های پشاور به وسیله  تنظیم را نداشتند و خاص خود ها دولت افغان

لب ج هیچ گونه تجربه  سیاسی در نبرد تقسیم شده بودند و های باهم در نشین به گروه

 ستندشک شان ساخته بود که شوروی برای ماشین دولتی را مستقل ملی نداشتند. دولت یک ایجاد سازماندهی مردم و و

ول قب خود لویه جرگه را به فرمان تمایالت انقالبی تنظیم ها گذاشتند. نداشتند که به جای آن می هم چیزی خود و

 از قدرت یک شیوه  عنعنوی انتقال اما ندارد خصوصیت های دموکراتیک را بسیاری از چند نداشتند لویه جرگه هر

مورد که حکومت  دو کم در کم از ها خورده و افغان به دردمواقع حساس  دربوده است که  دیگر یک دست به دست

 ران برهاند. بح توانسته است جامعه را از جنگ و میان رفته بود از

 محمد دوست امیر برگرداندنانگلیس با  افغان و جنگ اول از بعد و افشار با برگزیدن احمدشاه بابا نادر مرگ از دبع

امریکا  و شد برای محمد ظاهرشاه مجال داده می اگر "ریمیست ودـحمم" تحت نظارت زبُن نی در، هند خان از

ل لعکرد که هم  یک لویه جرگه کاری می گذاشت او با دعوت کردن نمی بدون ضرورت ظاهرشاه را کنار

 نرنجد.  هم یار دست آید و به
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جان هی امریکا احساس حادثه  یازدهم سپتمبر در امریکا سلب کرده بود. دوراندیشی را از عمده نیروی تعقُل و دو عامل

 عصبانیت معمول کاوبای های تکزاس را داشت و سرتنبگی و پسر نیز "شبُ ججار" انتقام گیری خلق کرده بود و و

 های دل در تواند تواند بشکند ولی هرگز نمی یک جامعه را می ه زوردانست ک نمی خود بود و مغرور قدرت بسیار

 :گوید د یعنی چنانکه بیدل میآراحساس محبت به وجود  و کند مردم راه باز

 «جا کرد دل خانه ای ست کآنجا نتوان به زور»

درهم شکستن نظام طالبان بدیل آن  پیش از شد اوضاع مسلط می سلیم بر عقل داشت و ود میاگر دور اندیشی وج

 لبه کاب را دیگران خود ربانی که قبل ازستاد مرحوم ا ه نشد وشد ک ه میساخت روم باید ظاهرشاه در تحت نظارت

را به دشواری  اعضای تنظیم خودش او دانست و رئیس دولت می را ودکرده بود خ ربه اصطالح ج درت راق رسانده و

رزی ک و بُن تقسیم شده بود در غیاب کرزی قبالا  پُست های دولتی در و واداشتند که جای را برای کرزی خالی کند

 که کرزی معاون وزارتهنگامی  جناب مارشال فهیم مرحوم قبالا  اشخاص هیچ نقشی نداشت و تبدیل و تغییر در

 می این بودنه  بگیل قو گوش در قدر هر ه گریز ساخته بود که امریکاها چوچ را به اصطالح افغان خارجه بود او

« تبنده بی دخل اس» ستسیاسیاستش یک نوع  ای متخاصم قدرت نداشت ورقب برابر ایستادگی را در او تاب کرد

 بود. 

 اگر. دسایه  خود می ترسی حساب می بُردند ولی بیچاره کرزی از قدرتمند می ترسیدند و رهبران ردم همیشه ازم

مرحله  اول همان جای شان نمی نشاند جاله  کرزی را در سر بر زورمندان را تخویف؛ برخی از و خلیلزاد با تهدید

 .آب بُرده بود

 جارج بُش می پنداشت چندان به نظرره  که کرزی را مه را به اوبامای دموکرات داد او جای خود وقتی جارج بُش

کرزی تالش ورزید که  و زورمندان محلی انداخت چنگال یک باره در کرزی را اوباما این سیاست خوب نمی دید و

سیزده سال  که کرزی بعد از ستعجیب ا و های مظلوم بسازد افغان دفاع از و امریکا را قهرمان مبارزه با خود

 عبدهللا برایش خانه  خوب و و غنیاشرف دولت آقای  و متقاعد اعالم کرد جمهور رئیس را ریاست جمهوری خود

خواهد کورگره  می های سیاسی شده است و فعالیت وارد باز متقاعد امروز معاش گزاف دادند ولی همان رئیس جمهور

 خودش می به حال کرزی را کند. باز نکرده بود حاال باز سیزده سال ریاست جمهوری افغانستان را که در مشکالت

 .نظر می گذرانیم عبدهللا را نیز از و غنیاشرف آقای  آمدن حکومت شیوه  به وجود گذاریم و

ثل اینکه م کنند اما به گفته  خودشان شفاف برگزار افغانستان انتخابات در تا فراوان خرج کرد جامعه  بین المللی پول

عد رار کند به همین دلیل بباز تک خواست اشتباه گذشته را می یا شناخت و یا جامعه  افغانستان را نمی فرما خود کار

وطنی هشت َرخ نُه گرد ایجاد  به اصطالح نبرد و باهم در فعّال؛ رغی سره؛ ومت دوچانه زدن های فراوان یک حک از

بودند  انتخابات تقلب کرده در دو رقابت که هر کاندید باهم در نتیجه دو در اشدکند تا همیشه گوش به فرمان کارفرما ب

 و ادهم نه ارکن در آتش را ه وپنب و دآم "جان کری" امریکا وزیر خارجه  سابق زمین زدن گرفتند تا رازوی کهنه برت

  ایشان خواست که همزیستی کنند. از

 را حزبی دوم است اینجذیل آن معل صدر و حزب ممکن است و میان دوه ائتالف ک این حکومت ائتالفی بود؟ نه زیرا

به  دو کاندید ه دورجریان انتخابات ب در بود درآمد های پُر شان چوکی که قصد ای طرف عده دو هر در و نبود کار
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َ "و  "جارج بُش"میان  امریکا نیز آمده بودند. در همگرایی گرد اصالحات و تداوم و های تحول و نام تیم  "گور لا

 در ایدولی ش رده بودفلوریدا تقلب ک ارج بُش به نفعش درج رادرحتی آوازه بود که ب میان آمده و تی دراچنین مناقش

 سره میان حکومتی دویک  امریکا نیز ود تا درجان کری صاحب صالحیت نبآن روزگار کدام میانجی به کفایت 

َ  جارج بُش و ده  لغف تخم ن دوکرد. ای تقسیم مینضْف لک  ورت نصْف لی وص قدرت را میان شان به ست ورل گور دا

ان کری جبه  کابینه باید تشکیل همان رکود در و را برگزینند خود توانستند وزیران کار نمی همان آغاز جان کری از

 دور راآنهمین است که  مردم در خیر و توان بیرون کرد این پوستین نمی از اختالف را یک نقاضت وکه ک فهماند می

تن  دو این ه بودن انتخابات ازآن بخواهند که به دلیل بی نتیج از و ندخوان راف راری رااضطرگه  ج هیک لوی و افگند

 صالحیت بدهند را دیگر یک رهبر و بگذارند ب کناررا به جرم تقل دو یا هر یکی را برای رهبری برگزینند و

مسائل داخلی  ه را دریای همساه ه  کشورخوب زمینه  مداخل حکومت؛این گونه  جان کری با تا حکومت تشکیل بدهد

اهم که اینان ب ثروت بود گرد کردن ا درتنهو  رفتند می می آمدند و اه نتیجه همین که وزیر افغانستان فراهم کرد و

 نیز راقراردادی های خارجی  ها و که حتی دونر ردافغانستان حکومتی ایجاد ک کردند. جان کری در رقابت می

نانی آ براین خیلی زود بنا و طبیعی بود ن یک ساخت بسیارن اعضای این چنیمیا اختالف در ساخت و رشوت خوار

  انداختند. قدرت را صدای انحصار و سر و ه جان هم افتادندب که چرخ های اجرائی کشور را به دست داشتند

 شده است اما انحصار افغانستان به راستی هم قدرت غصب و وافقه دارم که درمصدا  و این سره یک نکته ب من در

 زورمندان افتاده است. گویی امریکا خود هم می انحصار در غصب شده و آن که مردم باشد اصلیصاحب  درت ازق

 کرد مداخله نمی ها افغان کار در تبی جهه اگر امریکا ن ه باشد ورسهم داشت انحصار این غصب و خواست که در

 .ساخت جان کری حکومت می از بار بهتر جرگه  عنعنوی صدیک لویه 

 گیرم که آدم محبوبیت دارد. نفوذ و پای کشور سرا امروز برخی ها ادعا دارند که حزب یا تنظیم شان در

 مردم دیده آزاد آیینه  یک انتخابات شفاف و محبوبیت در و وقتی این نفوذ تا این ادعای شان را بپذیرد اما

  ارزش ندارد.نشود هیچ 

 مقصودم را با مثالی روشن کنم. بگذار

 را باید در ولی خود محبوبیت دارند جامعه  امریکا نفوذ و دو در دموکرات هر واه وحزب جمهوری خ امریکا دو در

 ود متوسل شود یا هر حزب به زور این دو مثال یکی از به طور به حکومت برسند. اگر اآیینه  انتخاب مردم ببینند ت

 ه ازچ افغانستان نیز در غصب کرده اند. مردم را دو صورت قدرت هر در تشکیل حکومت بدهند الف کنند وتئاهم اب

  در افغانستان غصب شده است.  مقدرت مرد "جان کری"میانی های  در طریق پا چه از انتخابات و در راهِ تقلب

قاء پایان رسیده اب است پارلمانی را که دوره اش به مداخله  یک اَبَرقدرت تقلب و محصول افغانستان حکومتی که خود

 !«ه خان صاحب ووایه چې زه درته پاچا صاحب ووایمته مات» د که:داستان را به یاد می آراین همان  نموده است و

 دانم سخت نمی همن یکی را هم حزب به معنای دقیق این کلم میان نیروهای سیاسی که صف آرایی های کنونی در

فغانستان ا جامعه  بین المللی با گلگلمیری می بََرد اگر به سوی جنگ و این جامعه را باز نگرانی است و تشویش ومایه  

 نفاق.  پراکندگی و جهت نه در باشد استقرار باید ثبات و مسیر این همکاری در کند همکاری می
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ه ب جامعه  بین المللی و بار این رسد. می دیگر نوبت انتخابات مطرح است و باز دیگر دو سال اکثر له  حداکنون مسأ

ا  طور م جامعه  ه ممکن باید تضمین نماید اما شفافیت آنرا تا حد افغانستان نظارت و انتخابات بر خاص ملل متحد دقیقا

توانند  آنها که نمی از پول غصب شده را باید ردیابی کنند و دالر ها افغانستان حساب ملیارد جهانی وهم حکومت

پروژه های ملی  به نفع مردم و های شان را ثروت برای مردم نشان بدهند ای گزاف شخصی راروت همدرک ث

 .مصادره نمایند

ف افراد تخل بشری حقوق از خان بدین سو محمد داوود کودتای سردار افغانستان حتی از یک مشکل این است که در

امه کشیده است که ع دارایی های تالفئا جنایت ها وحکومت های بعدی به  این تخلفات در کار صورت گرفته و ها

 باز ب وافغانستان برای این تعقی یک سو سیستم قضائی بدبختانه از پرسی است و باز تعقیب و قابل این همه قانوناا 

جناب عبدهللا احاله   غنی واشرف سره  جناب  دو اینک حکومت حکومت کرزی و سوی دیگر از پرسی مساعد نیست و

نانیکه آ تخویف به وسیله  تهدید و سیاسی خود کرده اند و ع منفعت هایبه محکمه  بین المللی هاگ تاباین تخلفات را 

ین المللی معه  بجا بر و گوش افگنده اند پُشت ه رااین زمین ق دریتحق و برای خود امتیاز گرفته متهم به تخلف استند

دافع وکالی م که به څارنواالن و افغانستان بخواهند از علناا  و رسماا  و مردم افغانستان بپردازند است که به احقاق حق

به  انی راج خساره های مالی و نحق جبرا و دازندپرب تسجیل این موارد تثبیت و که به تحقیق؛ بدهند بین المللی اجازه

  اعاده کنند.م مرد

د کش های سهمناک را می های زهری این مار انتقالی است که دندان عدالت عرض کرده ام تنها تطبیق چنانکه من قبالا 

 می خود که به اختیار مداخله  خارجی استند لان کاهش میدهد که همین ها محمافغانست مداخله های همسایگان را در و

ی کنند که برا می حتی تهدید و شوند های سیاسی می رهدیگران وارد مذاک افغانستان با بدون آگاهی حکومت و روند

 قبلی برای جانشین کنند. درهم شکستن نظام بدون آمادگیِ  می داییآن سالح گ این و روند از خود می حفظ امتیازات

ند فساد را پذیرفته ا ها تقلب رشوه و ها سال به سوی جنگ های قومی می بََرد حاال که افغان قانونی افغانستان را باز

ها که  آنان که اراده دارند حکومت را اصالح کنند این همه سال !بنګړو دا ِشل یې دِسل په اللئ پورې به اصطالح 

ا گ کنند اما هر می هم صبر گردی سال صبر کردند دو  اراده  مردم و ناشی از ونه اصالح تنها با یک حکومت واقعا

 ر لی االبصافاعتبروا یا او زورمندان. تبانیِ  طریق سازش و انتقالی میسر است نه از عدالت نتأمی

 نگارگر برمنگهم 2017جوالی  20

 

 

 


