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 مدارا فروپاشی نظام را به ارمغان میاورد

موجودیت حکومت مرکزی قدرتمند، مشروع و دموکراتیک برای تأمین امنیت و ارائـۀ خدمات عامه و اجتماعی در 

ای که روند توسعهٔ چنین های سیاسیجریانافغانستان یک ضرورت مهم تأریخی به شمار می آید. از این رو، با آن 

 جـۀیتساالران محلی که در ن دولت را در افغانستان مختل می سازند، باید جداً مخالفت کرد.  در شرایط کنونی، جنگ

جوی مرکزی مثل حکومت  شده، منافع خود را در یک حکومت ضعیف و مدارا به اصطالح جهاد، صاحب زور و زر

ها از دِر امتیاز  را نداشته باشد، همانند گذشته با آن با این صاحبان قدرتمبارزه  د که تواناییبینن زمان کرزی می

سیاسی و دپلوماتیک در داخل و خارج کشور پیش بیاید تا  دادن و مدارا توزیع رتب جنرالی و کرسی های مقتدرِ 

  شان به خطر نیافتد. منافع

باید اذعان کرد که جغرافیای ما به صورت تأریخی شاهد رشد حکومت مقتدر مرکزی نبوده است، بلکه همیشه قدرت 

ها از طریق مذاکره و توافق با  حکومت های مختلف با مشکل مواجه شده است معموالً  طرف گروه حکومت از

اند،  کرزی هم از همین فورمول  ون اعمال کردهخوانین، قدرتمندان و متنفذان محلی، حاکمیت خود را در مناطق گوناگ

کرزی از حمایت وسیع بین المللی  .گذشته فرق فاحش داشت یاستفاده کرد در حالیکه زمان کرزی با زمان ها

گی پایان دهد و اساس یک حکومت مرکزی شوم به ساد ۀدتوانست به جنگساالری و رشد این پدی میو بود  برخوردار

 بقای خود اندیشید و با خصوصیت مالیم که داشت نتوانست پایه های خاطره ولی وی صرف  ب ،قوی را بنیاد نهد

 یزعز امل همه بدبختی های امروز کشورومرکزی را توانمند سازد، که این اشتباه نابخشودنی وی یکی از ع حکومت

 و افزایش مشروعیت دولت مرکزیهای حاکمیت قانون  است که  برای تحکیم پایه یحال شده است، این درافغانستان  ما

در نزد مردم تشویش های جدی وجود دارد، باید جزایر قدرت تضعیف شوند، نیروهای سرکش محلی که برای حفظ 

منافع خود خواهان موجودیت یک دولت ضعیف مرکزی اند، محدود و از میدان بیرون انداخته شوند زیرا، قدرتمندان 

شان منافع  نهایت، مقصد اصلیی برای نفع گروهی از مردم کار کنند اما در ساالران محلی شاید در مقطع و جنگ

 دموکراتیزه ۀمدت به صالح توسعدراز مشروع است و در  نفعی که عمدتاً نا ،بس گی خودشان است وو خانواد فردی

 .باشد سازی در افغانستان نمی
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 یتوبخش پشبا ای در مصاحبه « دنیل دیونس»چندی قبل، یکی از نظامیان ارشد سابق امریکا در افغانستان، آقای 

آن در  ۀکرد، که توجه عزیزان را به ترجم، به نکات جالب و امیدوار کننده ای اشاره (VOA) تلویزیون صدای امریکا

 :ذیل جلب می کنم

 :سؤال

تان گفته اید که یکی از دالیل ناکامی امریکا در افغانستان آنست که، ایاالت متحده راه ساده ای  ۀدر آخرین نوشت شما

 تان به چه کسانی است؟ ۀف شمال را به قدرت رسانید. اشاررا برگزید و چهره های سرشناس ائتال

 :جواب

حکومت وحدت ملی، وساطت کرد. در تشکیل  201۴ن و بعد انتخابات ــامریکا، ابتدا در کنفرانس ب   ۀخارج وزارت

 در گام اول، بعد از آنکه طالبان توسط بمباردمان های سنگین سقوط داده شدند، بار آورد. ه دو گام، مشکالتی ب این هر

ما در جنگ کمک کرده  فقط دو ماه بعد از آن، ما یک حکومت ساختیم و بدون یک تحقیق و مطالعه، هرکسی که با

ایشان هر کسی را که تروریست  ما می گویند، درست است. ه و فکر کردیم که هر چیزی ب  بود، در حکومت جا دادیم

خطاب کردند، ما به تعقیب آنها می رفتیم. اکثراً کسانی دست به جرایم بشری زدند، که امروز در مقامات بلند حکومت 

 .قرار دارند

 :سوال

 مثاًل کی؟

 :جواب

 .اکنون نام دوستم به فکرم می آید. او متهم به تخلفات زیاد جنگی استخوب تعداد آنها زیاد است، ولی همین 

 :سؤال

بعضی افغانان به این عقیده اند که به میان آمدن حکومت وحدت ملی، آن تعادلی را که افغانستان به آن نیاز داشت، 

آتش بحرانات سیاسی و  پوره کرد، اما برخی دیگر به این نظر اند که این عمل، زیرپا نمودن قانون اساسی بود و

 رقابت ها را دامن زده است، شما چی فکر می کنید؟

 :جواب

آن معامله را انجام دادیم. بعد از تخلفات انتخاباتی، که  201۴به نظر من، آن گام بسیار نا مناسب بود. ما در سال 

ج آن، راه آسانی را ئآرا و اعالن نتا هردو طرف مرتکب شده بودند، ما به عوض بررسی تخلفات و یا شمارش علنی

 .سهیم شوند دو طرف در حکومت برگزیدیم و شرایطی را فراهم کردیم، تا هر

نفر کشته و زخمی شدند. رئیس  ۴00 که در آن حدود ه ایبزرگ پل محمود خان در کابل بودم؛ حادث ۀمن در حمل

احساساتی ایراد کرد و گفت که باید متحد شویم و بر  ۀاشرف غنی در مجلس مشترک شورای ملی، بیانیجمهور 
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یاد مردم ز آن بیانیه باالی مشکالت غلبه کنیم. او پاکستان را مشکل بزرگ دانست و طالبان را دشمن خطاب کرد.

 .درتأثیر ک

 می ولی در آن صدای وحدت خواهی، عبدهللا وجود نداشت، ولی چرا وجود نداشت؟ طوریکه من اطالع یافتم، عبدهللا

خواست که در آن مجلس، در محل مخصوص و مقام بلندی چوکی اش گذاشته شود، جائیکه در آن مجلس بنابر قانون 

ایجاد شد، ولی او گفت نه نه، من باید در باالترین مقام  2014اساسی وجود نداشت، زیرا مقام رئیس اجرائیه در سال 

 !بنشینم

و نیم شب تالش شد تا عبدهللا در آن مجلس اشتراک کند، ولی او قبول  یک عضو پارلمان برایم گفت که، تا ساعت یک

خاطری که چوکی در باالترین ه حیث دومین شخصیت حکومت، به نکرد. حاال شما بگوئید، وقتی رئیس اجرائیه، ب

وحدت ملی سخن زده شود؟ این  ۀمقام مجلس برایش گذاشته نشده بود، به مجلس حاضر نشود، چگونه می شود در بار

 !یک پیام قوی به مردم می رساند

 :سؤال

 شما چیست؟ ۀبه مسؤولین، خاصتاً مسؤولین افغان، مشور

 :جواب

یک تغییر مثبتی که من دیدم اینکه، این کشور اشخاص تحصیلکرده و نسل نو دارد. آنها می خواهند از راه درست و 

که فساد نمی خواهد، باید به آنان در چوکات حکومت فرصت داده شود و  مطابق قانون عمل کنند. خصوصاً نسل نو

 .به عوض جنگ ساالران موقع داده شود. فکر می کنم این مسأله باعث تغییرات مثبت خواهد شد

خاطر محبت  هبه افغانان می گویم: سر در گریبان کنید، ببینید باالی تان چی می گذرد، روحیه وطندوستی کسب کنید. ب

 !تان، یکجا شوید و خصومت ها و منافع شخصی تانرا کنار بگذارید وطن

** * ** 

شود که امریکا هم به این حرف پی برده که آوردن جنگساالران در قدرت یک اشتباه  از مصاحبه فوق معلوم می

 اولچپ جنگساالران وشود با اخوانی ها،  بزرگ و ضربه محکمی به روند دموکراتیزه کردن افغانستان بود، مگر می

 گران دیروز به دموکراسی رسید؟

را مرتکب شده باید با دولت مرکزی کابل  یپذیرد که با آوردن و رشد جنگساالران اشتباه جهانی می ۀحال که جامع

 در صدد ختم و نابودی قدرت طلبان و زور گویان محلی که ریشه در همان گروه ها چپاولگر دارند محکم بیستد!

 باشد که در مصاحبه به آن داکترعبدهللا عبدهللا در وحدت ملی کشور قابل ارزش می نقشگری قابل عطف مسئله دی

کرد و موضع محکم، قاطع و قناعت بخش  اکتفاآقای نور با چند کلمهٔ ساده مورد استعفای  عبدهللا در اشاره شده، داکتر

ا جای ! تملی باشد یا یک سیاستکار جناحی و قومی مدارخواهد یک سیاست نداشت سؤال این است که آقای عبدهللا می

همگانی و افغانستان شمول  است که سیاست مدار عبدهللا هم در این اواخر متوجه آن شده است، بهتر که شخصاً داکتر
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مورد برکناری آقای نور نیز باید رول ملی خود را بازی کند که  باشد و این راز پیروزی وی در آینده خواهد بود در

 به قانونمندی داشته باشد.  ه ایالبته اگر عالقه هم به خیر حکومت قانون م به خیرخودش است وه

 

 محمد نور باید ایستاد؟؟ کنار آقای عطا در

به کرسی  "جان کری"نتیجه توافق نامهٔ  دارد که وی در مطبوعاتی خود اظهار می جلساتدر  عطا محمد نور همواره

 تفاهم!!  تواند؛ مگر والیت تکیه زده و هیچ کسی وی را برطرف کرده نمی

کرده است، این استعفانامه هر چه  را با شرایطی تقدیم رئیس جمهور آقای نور ادعا دارد که یک استعفای بدون تأریخ

 یم محمد نور را برمال طانور ضعف سیاسی و دپلوماتیک آقای ع محمد طرف عطا که باشد تقدیم آن به این شکل از

 ءهمگرایی ( به امضا تداوم( و ائتالف )اصالحات و که بین تیم )تحول و "جان کری"صورت،   توافقنامه  سازد بهر

نور یک ادعا کاذب فاقد مبنای حقوقی و  ادعا عطا ءً آن وجود ندارد بنا جمعیت دراز حزب  رسیده  هیچ گونه تذکر

 که امروزمیباشد  ه ایفکار بی سواد و کم سواد جامعآقای نور صرف تحریک کنندٔه اصدا  و باشد، سر قانونی می

اشتباه رفته است به محاسبهٔ توانمندی خود  آقای نور در . محمد نور استاده اند خواسته و یا نا خواسته در کنار عطا

نت خود آرامش و صلح برقرار ساحات سکو توانمندی داشتند حد اقل در حساب کرده که اگر آنها یافراد یوی باال

 توانند با حکومت مقابله کنند، ولی می می شوند چطور مرمی از خانه بیرون می کردند خودشان با موترهای ضد می

بسیار  ناءً ب توانند طالب پناه برده نمی اینکه به کوه ها از ترس داعش و توانند درد سر برای حکومت ایجاد کنند اما از

 این جای  تشویش برای دولت باید وجود نداشته باشد.  و درشد  ندراحت سرکوب خواه

 فت:کرد گغنی که در مراسم تجلیل از بیست و پنجمین سالروز پیروزی مجاهدین در کابل صحبت می اشرف آقای  

 د،دست بگیره توانست قدرت را در افغانستان ب زمان آن به پایان رسیده که یک گروه از راه جنگ و خونریزی می»

 یحالیکه عمالً تا هنوز کار ارزشمند در « کند، گیری می طور جدی پیه اصالحات در نظام و مبارزه با فساد را ب

حال در والیت بلخ حمایت خود را  ( بر1) «جنراالن کرزائی»دو تن از عرصه انجام نشده همین اکنون یکی این  در

 جنرال دو جدی انظباطی صورت نگرفت الزم بود که هراز عطا نور اعالن کردند ولی از طرف دولت مرکزی اقدام 

نه آقای نور چنین کنفرانس های مطبوعاتی را  ور شدند، شدند که با تأسف ن دون درنگ برطرف و خانه نشین میب

 توانست به راه اندازد. نمی

محمد نور،  د عطاو تمر طرف رئیس جمهور محمد نور و برکناری وی از مقام والیت از عطا یپذیرفتن استعفای آقا

این را نشان داد که اکنون هم در برابر دولت مرکزی و توانمندی آن مشکالت زیاد وجود دارد که باید برداشته شود، 

زنند در عدم موجودیت قوای  که امروز در موجودیت قوای خارجی حرف از مسلح شدن، زور و قدرت می آنهائی

 همان کاسه!! ان آش وخواهد بود و هم ۹0همان دیگ دههٔ  خارجی باز

                                                           

 جنراالن که طی فرمان آقای کرزی باالی ملت تحمیل شدند 1 - 
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احزاب سیاسی، سیاست مداران و شخصیت های با نفوذ اگر خواهان ایجاد یک نظام دموکراتیک قانونمند و با قدرت 

انستان هرگز افغ به بی ثباتی شده و محمد نور قرار گرفتن منجر باشند باید بدانند که در کنار عطا قوی مرکزی می

 امش نخواهد شد!!صاحب یک دولت مرکزی قوی، صلح و آر

مرج و فروپاشی نظام اند بدون آنکه عاقبت آنرا درک کنند  این هم جای شک نیست که یک عده خواهان هرج و در

 باشند. صدد بربادی کشور می یا اینکه منافع شان با منافع کشورهای دیگر پیوند خورده است در و

شور ک حاکمیت مرکزی و بنیاد یک نظام قانونمند درگسترش د نور از والیت بلخ باید در جهت محم کنار رفتن عطا

محمد  ِن عطاگذاشت ستا باید سیاسیون ذیرکانه عمل کنند نه سلیقه ئی. اصوالً کنارادر این ر رقم بخورد نه برعکس آن، 

نفعت مهای با نفوذ و با قدرت   های سیاسی و چهرهنور باید به معنای رفتن به سوی قانونمندی سیاست باشد و جریان 

محاکم  از طریق پارلمان و حضور در های حقوقی و قوانین رسمی خود و گروه های قومی خود را در چارچوب نهاد

ی تنها  یک اشتباه تأریخه محمد نور در این مقطع ن دنبال کنند نه در بحران آفرینی. از این رو، دفاع از عطاحکومتی 

ی م بدیل شود عمالً رفتن به سوی فروپاشی حکومت مرکزیاست بلکه اگر این روش به یک اصل سایر احزاب ت

ای است  م را چشیده اند. آقای عطا متعلق به دوره۹0بی حکومتی و ملوک الطوایفی دههٔ طعم تلخ که افغان ها  باشد،

 طانیاز داشتند. آقای ع تمندهای قدر پاشیده بود و مردم برای دفاع از مناطق خود به چهره که حکومت مرکزی فرو

د، ندارجمهور و رئیس اجرایی را قبول  یسئکند، مشروعیت ر هنوز هم با ادبیات زمان جنگ داخلی صحبت می

با حاکمیت  هایی قایل است که همخوانی زند، برای خود امتیازات و صالحیت های خود حرف می فراتر از صالحیت

داند و به همین خاطر  رئیس جمهور و رئیس اجرایی میهای خود را در حد  مثالً او جایگاه و صالحیت قانون ندارد. 

اش را ندارد و این امر عمالً اعالن حکومت موازی و زنگ کسی قدرت برکناری معتقد است که جز خودش هیچ 

 .بخشد ست که دارد آهسته آهسته قدرت مرکزی را تقویه میا جدی به حکومت مرکزی خطر

 پایان                                                                    

 

 

 

 
 

 

 

          
 


