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روزنه:

کتابی که در دست دارید، مجموعه یادداشت هایست که از زمان ختم 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان  حکومت آقای کرزی و برگذاری 
در بهار1393 )2014(، تا پایان دوسال ونیم اول حکومت ائتالفی آقایان 
غنی و عبداهلل به نام وحدت ملی در صفحه فیس بوک بنده منتشر شده 

است.
ها،  تحلیل  نظرات،  نکته  مجدد  یادآوری  مجموعه،  این  ارایۀ  از  غرض 
انتقاد ها و راه حل هایست که همواره بر آن اصرار ورزیده و تاکید داریم 
که جز با تغییر ساختار سیاسی، حل معمای قدرت و پرداختن به مسائل 
ملی کشور، نمی توان بحران ها و تهدید های بی شماری که کشور را از 

چارسو احاطه کرده اند، مهار نمود.
با استناد به مواضع خویش در زمان حکومت آقای کرزی، تاکید ما بر 
این بود که انتخابات پُر از چالش ریاست جمهوری 1393 باید به یک 
فرصت تبدیل می شد، فرصتی برای جبران اشتباهات فاحش حکومت 
برای  گذار،  تاریخی  مرحلۀ  برای  کرزی،  آقای  مطلقۀ  و  رعیتی  ارباب 
می  که  روشنی  خطوط  ترسیم  برای  و  ملی  انسجام  ساختن  استوار 

توانست آرامش، عدالت، صلح و ثبات را در کشور تأمین نماید.
هر چند که اصرار و پافشاری از جانب دوستان و نزدیکان به گونه ای 
برای حضور مستقیم من در انتخابات صورت می گرفت، حرف من تنها 
یک چیز بود؛ خواهان ورود مستقیم به عرصۀ قدرت نبودم، اما برنامه 
جهت  در  اولیه  های  گام  نهادن  گذار،  مرحلۀ  برای  ای  برنامه  داشتم. 

تدوین استراتیژی ساختن کشور.
 توقع ما این بود که حکومت داری آقای کرزی می بایست برای همگی 
برای  بتوان  آن  از  داری  تا ضمن خود  آموزنده.  باشد،  ای شده  تجربه 
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توسعۀ پایدار سیاسی و رشد اجتماعی کشور با فراخوانی تمام نیروهایی 
که دل در گرو این خاک دارند، زمینه سازی کرد.

 اگر تا به امروز جامعه روی آسایش و امنیت را ندیده، برای این است 
که سیاسیون ما در عدم دیدگاه روشن و افغانستان شمول، فقط با سوار 
شدن بر امواج احساسات و هیجانات مردم، خود را به پلکان قدرت می 
رسانند و بعد هر کسی به فکر ساختن کاله خود از نمد قدرت می شود. 

وعده ها از یاد می روند و مردم به فراموشی سپرده می شوند. 
زمانی که آقای دکتر عبداهلل برای ورود به صحنۀ انتخابات حاضر می 
شد، دوستان با توسل به این که ایشان به نیابت از جریان شهید مسعود 
به  ترغیب  مرا  شود،  حمایت  باید  و  بگذارد  عرصه  به  قدم  خواهد  می 
حمایت از وی می کردند، اما اصل اساسی برای من نسبت به فرد، گروه 

و جریان، همواره آیندۀ کشور و داشتن یک برنامۀ مدون بوده است.
وعدۀ  اش،  کاندیداتوری  از  حمایت  ازای  در  عبداهلل  دکتر  سرانجام   
حمایت از طرح آجندای ملی را پس از ختم کمپاین انتخاباتی سپرد. به 
روز برگذاری انتخابات نزدیک می شدیم و صادقانه اعتراف می کنم که 
نمی توانستم برای چنین موقف گیری ای خود را متقاعد سازم. از یک 
طرف گزینش برادرم در تیم تحول و تداوم و از طرفی هم اجماع اردوگاه 
رهروان شهید مسعود و وعدۀ دکتر عبداهلل، بالخره حق رای خود را به 
البته  ریختم.  به صندوق دکتر عبداهلل  از خانوادۀ شهید مسعود  نیابت 
حاال دوستان می دانند که دلیل امتناع ما در آن زمان چی بود و چرا 

این رویکرد به فرجام خوشی نرسید.
رفتن انتخابات به دور دوم، بازار معامله ها و زد و بند ها را داغ تر کرد، 
برنامه  نشاندن  کرسی  به  برای  و  نداشتیم  بر  تالش  از  دست  ما  ولی 
آجندای ملی که از اولویت های آن تشکیل دولت وحدت ملی بود، با 
گروه های داخلی و نیروهای بین المللی وارد بحث شدیم و عاقبت این 
طرح برای تفاهم و توافق هر دو مدعی ریاست جمهوری روی میز ایالت 
متحدۀ امریکا قرار گرفت و آقای جان کری آن را برای پایان دادن به 
کشمکش های انتخابات ریاست جمهوری که ماه ها به بن بست مانده 
بود، ارایه کرد که آن وقت هم برای جلوگیری از بحران رسیده، دیر بود، 
هم بومی نبود و هم ناقص، برداشتی کامال نادرست و غلط از طرح مدون 
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دولت وحدت ملی که دو سال تمام در مشورت با بسیاری از نخبگان 
فکری کشور آماده گردیده بود. 

تا هنوز هم انتقاد تند و علنی ما در خصوص استفاده سو از طرح آجندای 
ملی و بهره گرفتن از نام دولت وحدت ملی که طرح پیشنهادی آجندای 
ملی بود، همچنان به قوت خود باقیست. زیرا من در طرح برنامه دولت 
وحدت ملی خواستار وحدتی ایجابی بودم، وحدتی که بر مبنای دیدگاه، 
درک و فهم مشترک از مسایل جامعه و راه حل های آن و نیز همسویی 
گروه های سیاسی باشد. وحدتی که مبتنی بر وحدت و عینیت جامعه 
باشد و ضرورت های آن را اقتضا کند، نه آن که چنین مضحکه ای به راه 
بیفتد و بر سر تقسیم قدرت ریسمان کشی شود. نتیجه چی شد؟ یک 
ضایعه تمام عیار! هر گونه تفاهم، قرارداد و معامله ای که در آن زمان 
بر اساس تقسیم چوکی صورت گرفت، اشتباهی فاحش، محض و مهلک 
بود که امروز بحران آفرین گردید و تلخی آن را با جان و دل می چشیم.

می بینیم که با گذشت دو سال و اندی از حکومت به اصطالح دولت 
وحدت ملی پرسش هایی بنیادی ای مطرح شده و هر روز ابعاد تازه تری 
پُراز  ناخوشایند یک حکومت چند دست،  تجربۀ  می گیرد که حاصل 
آجندا های شخصی است که وحدت شان نه براساس مشارکت قدرت 

بلکه بر اساس تقسیم چوکی و تمرکز قدرت می باشد.
و  مردم  دولت-  عمیق  گسست  نمایشگر  قدرت،  شریک  دو  هر  رفتار 
بحران فزاینده و حل ناشدنی و ناکارآمدی و عدم مشروعیت است. از 
این جهت معتقدم که با مسیری که دو جناح موتلفه در پیش گرفته 
اند، این بحران حل ناشدنی است و این به هیچ عنوان در راستای پُر 
کردن گسست ایجاد شده و ترمیم اعتماد و برافراشتن دیوار فروریخته 
پایگاه مشروعیت شان نیست. البته خود حکومت هم بر ضعیف بودن 
پایگاه مشروعیت اش و نیز گستره نارضایتی های مردم واقف است و از 
این حالت دچار ترس و تنش است و می توان این دستپاچه گی را در 
کلیه تصمیم های هر دو طرف مشاهده کرد. هر دو جناح متاسفانه هم 
از منظر عملی و هم از منظر دیدگاهی فاقد توانایی های الزم برای حل 
مشکالت و مسایل ملی هستند. هریک مترصد آن است که پیشامدی 

رخ دهد و دست آنان را در موقعیت برتری قرار دهد. 
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اولین تاثیر این جدل ها را می توان در نا امیدی مردم از ناکار آمدی 
این حکومت دید، اما نگرانی بیشتر ما اینست که از این فضا بازیگران 
منافع استراتیژیکی و گروه های تحت الحمایۀ شان با تشدید جنگ های 
نیابتی، کشور ما را به سوی فروپاشی بکشانند و این همه جفای بزرگ 
در حق ملت مظلومی است که بهترین فرصت های شان در طول پانزده 
سال گذشته در اثر سوء تدبیر، مدیریت و رهبری مسووالن حکومتی از 

میان رفته است.
را  اصالحی  عمل  گونه  هر  انداز  چشم  حکومت،  سران  های  پالیسی 
مدیریت  و  ها  رفتار  سوء  شخصی،  های  آجندا  است.  ساخته  ناممکن 
های سراسر غلط به طرز اسفباری کشور را در حالتی بحران زده قرار 
ذهنیت  با  جدید  دیدگاه  یک  و  اراده  با  فقط  که  بحرانی  است.  داده 
جدید، تغییرات ساختاری و اصالحات اساسی  در ابعاد مختلف دولت و 

کشورداری، می تواند مهار گردد.
نا امیدانه تماشاگر صحنۀ کشمکش دولتمردان بر سر  خیلی ها امروز 
قدرت اند و انتظار معجزه ای را می کشند. اوضاع به خوبی نشان می 
دهد که اکنون این حکومت با بن بست مواجه است و متاسفانه بن بست 
فقط محدود به این ها نمی شود، بلکه کل کشور را در بر گرفته است. 
اعتقاد ما بر اینست که ادامۀ این روند، جز استهالک کل جامعه دستاورد 
دیگری نخواهد داشت. اگر بیش از این زمان از دست بدهیم دیگر قادر 

به جبرا ن نیستیم.
حال فقط یک سوال مطرح است: آیا خروج از این وضعیت امکان دارد؟ 
و اگر امکان دارد، چگونه؟ پاسخ روشن است؛ امروز هیچ فرد و جریان و 
گروهی نمی تواند با ابزار و بیشترین مهره ها و سیستم فاسد گذشته، 
مسایل سیاسی جدید را حل کند. به گفته شاعر« آن سبو بشکست و 

آن پیمانه ریخت«.
افکار عمومی  غلط،  و روش های  فرافکنی  با  نیست  قادر  نیرویی  هیچ 
را توجیه کند و نه هم کسی می تواند با ابزار استبداد حکومت نماید. 
واقعیت وجودی خیلی از مهره های سیاسی هم که سال ها برای مردم 
نقش بازی کرده بودند، آشکار شده است و خیلی ها چه بخواهند و چه 

نخواهند دیگر قادر به دفاع از عملکرد های خود نیستند.
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مسایل ملی که امروز مطرح است، تنها با توافق و همراهی عموم نیروها 
می تواند گره گشایی شود و در فضای تنش آمیز و راه و روش های 
استبدادی امکان حل آن ها وجود ندارد. تجربۀ ناکام یک و نیم دهۀ 
اخیر در خصوص ساختار سیاسی نظام، مسایل صلح و جنگ، اقتصاد، 
امنیت، مهاجرین، جوانان ... موضوعاتی هستند که هیچ کدام راه حل 

یکطرفه ندارد. 
پایان این حکومت فرا رسیده و از دید ما هیچ مشروعیتی ندارد. بر پایۀ 
حقوق ملت و در جهت صیانت از حقوق مردم در برابر این حکومت و 
در  که  کنیم  می  اعالم  رنج کشیده  مردم  این  ناقضان حقوق  همه ی 
صحنه هستیم و قدرت مان را از پشتوانه اجتماعی و مردمی می گیریم. 
هنوز هم آجندای ملی از این جهات که نشان دهنده اشتراک نظر میان 
نخبگان سیاسی و فکری افغانستان است، امتیازات و ویژگی های خاص 

خود را دارد. 
است.  روشن  ملی  آجندای  طرح  در  امروز  شرایط  کردن  دگرگون  راه 
دلیل  به  تواند  نمی  هم  بخواهد  اگر  این پس  از  هم  و حکومت  دولت 

سیاست ها و منافع خود آن را نادیده گرفته و راه را یک طرفه بروند.
سخن آخر این که  کسانی که بیراهه رفته اند، هم در حق دست آوردهای 
سه دهه مبارزات، جهاد و مقاومت مردم جفا کرده اند، هم دست آورد 
اند.  رسانیده  تهدید  و  بحران  به  را  جهانی  حمایت  سال  پانزده  های 
عملکرد هایی که تبعات آن به مردم و کشور ما سخت آسیب رسانیده 

است و این برای ما قابل اغماض نیست. 

ومن اهلل التوفیق
احمدولی مسعود
کابل- بهار 1396
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اعالمیه مطبوعاتی کنفرانس آجندای ملی

مردم نجیب افغانستان!
 کشور ما در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد . انتخاباتی 
مشارکت  ی  توسعه  دموکراسی،  گسترش  و  تحکیم  در  تواند  می  که 
گذار  باشد.  داشته  جانبه  همه  و  تاثیرعمیق  بیشتر،  سازی  اعتماد  و 
مسالمت آمیز قدرت می تواند راه را برای پیشرفت، انکشاف، امنیت و 

ثبات، همگرایی و وفاق ملی بیشتر از پیش هموار کند.
کنفرانس آجندای ملی با در ک حساسیت های سیاسی کنونی و عبور 
بسامانی های موجود، تالش می کند  نا  و  ها  از چالش  آمیز  موفقیت 
و  فعال  نقش  انتخابات،  و سالمت  قدرت  آمیز  مسالمت  گذار  روند  در 
از  متعالی،  این هدف های  به  برای رسیدن  و  باشد  داشته  ای  سازنده 
نامزدان ریاست جمهوری، دانشمندان، علمای دین، روشنفکران و گروها 
و سازمان های فعال سیاسی و اجتماعی می خواهد نقش تاریخی خود 
را در شرایط حساس کنونی کشور از طریق انسجام و یکپارچگی ملی 

ادا کنند.
ی  نامه  تفاهم  مفاد  کردن  اجرایی  منظور  به  ملی  آجندای  کنفرانس 
مورخ 8 دلو 1392  نامزدان ریاست جمهوری که در کنفرانس بزرگ 
از نخبه گان فکری  با اشتراک کاندیدان و جمع کثیری  اجندای ملی 
و سیاسی از سراسر افغانستان در هوتل انترکانتینتال کابل، مورد تائید 
قرار گرفت، به منظور تالش در امر برگزاری انتخابات شفاف، صیانت از 
آرای مردم و جستجوی راهکارهای مناسب به هدف جلوگیری از بروز 
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نهاد  به زودی  دارد که  نظر  انتخابات، در  روند  احتمالی در  نامالیمات 
ملی مرکب از نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری، نهاد های مدنی ، 
نهادهای انتخاباتی و شخصیت های مستقل ملی ایجاد نماید. لذا هیأت 
رهبری کنفرانس آجندای ملی برای ایجاد چنین نهادی، مذاکرات خود 
را آغاز کرده است و بدین وسیله به مردم افغانستان اطمینان می دهیم 
که کنفرانس آجندای ملی با تمام توان و صداقت می کوشد که برای 

سالمت انتخابات و پیامد های آن نقش فعال و سازنده ایفا نماید.
 تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت سیاسی گسترده براساس شایسته 
ساالری یکی دیگر از مفاد تفاهمنامه می باشد که به عنوان گزینه ی 
منطقی برای تامین ثبات و رسیدن به صلح پایدار مورد تاکید کنفرانس 

آجندای ملی قرار دارد. 
باورمندیم که با تشکیل دولت وحدت ملی، رهبری خردمند و مدیریت 
در  را  استواری  های  گام  اعتماد  و  همگرایی  تفاهم،  روحیه  با  جمعی، 

راستای موفقیت آمیز روند انتقال سیاسی خواهیم برداشت.
و من اهلل التوفیق

 هیأت رهبری کنفرانس آجندای ملی
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ارگ نباید منتظر تعامالت سیاسی خود باشد!

با پشت سر گذاشتن انتخابات 16 حمل، روز تاریخی ای که با حضور 
پرشکوه مردم در پای صندوق های رأی، شاهد نمایش اراده مردم برای 
تغییر وضعیت بودیم، دیده شد که مردم افغانستان رسالت تاریخی خود 
را انجام دادند و شجاعت خود را در دشوارترین مقطع تاریخی به اثبات 
مبدل  سیاسیون  و  کشور  برای  فرصت  یک  به  را  انتخابات  و  رساندند 

ساختند. 
 اکنون نوبت نهادهای انتخاباتی و حکومت فرا رسیده است که بایستی 

صادقانه کارشان را با صداقت و امانت داری دنبال کنند.
مردم با هیجانی وافر چشم انتظار اعالن نتایج هستند، اما موضوعی که 
این هیجان را با دلواپسی و نگرانی توأم می کند، آمار و ارقامی  است که 
حامیان کمپ های انتخاباتی به شبکه های اجتماعی )فیسبوک و تویتر( 
می فرستند. گذشته از صحت و سقم این آمار، اتفاقی که دارد می افتد 
اند و در  این کمپ ها در مقابل هم صف بسته  این است که حامیان 
چنین صورتی در برابر اعالم نتایح انتخابات واکنش نشان خواهند داد و 
به عبارتی از شنیدن نتایج انتخابات شوکه خواهند شد و مقبولیت آن 

را زیر سوال خواهند برد که پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. 
 انتظار داریم که ارگ ریاست  جمهوری اعالم نتایج انتخابات و ارایه آمار 
دقیق را موکول به چگونگی تعامالت سیاسی خود در داخل ارگ نکند، 
زیرا این مورد بدون شک مشروعیت انتخابات را خدشه دار ساخته و باور 

مردم را به صحت این روند سست می کند.
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در صورتی که احتمال رفتن انتخابات به دور دوم وجود دارد، به خاطر 
سالمت کشور و حفظ بقای ملی بهتر است کاندیدان محترم به دور از 
ارگ و در محور یک برنامه ی روشن و تفاهم نامه اصولی میان خود به 

توافق برسند و دولت آینده را بعد از انتخابات شکل دهند.
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12.April, 2014  

خواست و اراده مردم است که باید به کرسی بنشیند!

انتخاباتی  که با حضور نسل پویا در جهت تغییر و تقویت نظام سازی، 
همه ی مناسبات اجتماعی در کشور را متحول ساخت، باید به یک نقطه 

عطف در تاریخ معاصِر افغانستان تبدیل شود.
انحصارها  و  محدویت ها  از  را  نظام  قطعاً  تاریخی،  رویداد  این  نتیجه   
این راستا، طرح  اعتباِر ملی خواهد رساند. در  با  به جایگاه یک دولِت 
تشکیل دولت وحدت ملی متشکل از نیروهای متعهد و دلسوز، کار فهم 
دچار  نباید  نوین،  نگرش های  و  وطن دوستانه  گرایش های  با  صادق  و 
به  تاریخی ست که  یگانه فرصت  این  نگاه های محدود سیاسی گردد. 
هیچ قیمت و تحت هیچ عنوانی، نباید با روش اکراه، تعلل و تردد، قربانی 

ذهنیت ها و دیپلوماسی های کهنه و تاریخ گذشته گردد.
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22.April, 2014 

تفاوت بنیادین دولت وحدت ملی با ائتالف های افغانی!

انگیزه ائتالف ها در افغانستان طی چند دهۀ اخیر، تقسیم چوکی ها بر 
به  منظوِر  ائتالف ها صرفاً  این  بوده است. چون  محور چهره های قومی 
ارضای مقطعی گروه های سیاسی بوده و هیچ برنامه و هدف عالی دیگری 

را دنبال نمی کردند، همواره شکننده و آسیب پذیر بوده اند.
 ائتالف های افغانی صرفاً از ابزارهای قومی، زبانی، مذهبی و سمتی رنگ 
تثبیت  دنبال  به  از همین دست،  ایجاد حساسیت هایی  با  و  می گیرند 
جایگاه خود و تجارت قومی می باشند. این روند به  جای خدمت گزاری 
به مردم و نجات جامعه از بحران، نزاع ها و کشمکش های قومی و سهم  
خواهی درون  ائتالفی را رسمی و همیشه گی می سازد. این نوع ائتالف ها، 
دولت را به حد یک شرکت سهامی تقلیل می دهد که هیچ تحولی برای 

بهبود جامعه را نمی توان از آن انتظار داشت.
اما دولت وحدت ملی می تواند با کمک نخبه گان سیاسیـ  مدنی، حضور 
و مشارکت سازنده همه ی ظرفیت ها را در ساحت قدرت و متن جامعه 
تضمین و تثبیت  کند. دولت وحدت ملی، حول یک ایدۀ محوری شکل 
می گیرد و با ایجاد دیدگاه های واحد و تشخیص اولویت های کالن ملی 

کشور را اداره می کند.
ایجاد  و  ملت سازی  ـ  دولت  روند  تقویت  سرآغاِز  ملی،  وحدت  دولت   
احساِس مشترک در متن جامعه است. دولت وحدت ملی با اشتراِک همه 
ی نیروهای نخبه، متخصص و متفکر، می تواند روشن ترین و علمی ترین 
راهکارها را برای نجات افغانستان از بحران ها ارایه دهد. دولت وحدت 
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ملی بدون هیچ گونه باندبازی، فرقه  گرایی، قوم پرستی و فساد، از همه ی 
ظرفیت های موجود در کشور استفاده می کند و مشارکت و همیاری ملی 

را به باالترین سطِح خود می  رساند.
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27.April, 2014  

قبل از رفتن به دور دوم، عملکرد هر دو کمیسیون انتخابات 
باید سریعا بررسی گردد!

اعالم ابتدایی نتایج انتخابات با نحوه نتیجه گیری گنگ و مبهم و غیر 
شفاف کمیسیون ها در افکار عامه، موقف گیری نهاد ها، تحلیل رسانه 
برانگیز  بار آورده و کامال شک  ها، شک و تردید های جدی ای را به 

شده است.
اعالمیه ی آقای نورستانی، در مقام برگزار کننده ی انتخابات، گذشته 
از صحت و سقم آن حتا اگر به نتایجی هم برسد، مشروعیت انتخابات 
و دولت برآمده از آن را از همین اکنون زیر سوال برده و پیش بینی 
می شود که تاثیرات ناگواری را روی مسایل آتی کشور به جای خواهد 

گذاشت.
 رئیس جمهور کرزی نه تنها در قبال حراست از قانون  و پروسه انتقال 
مسالمت آمیز قدرت، مسوولیت دارد که در تعیین اعضای کمیسیون ها 
و رویداد های متأثر از این گزینش ها نیز، مسوول اصلی حفظ سالمت 
انتخابات خواهد بود. این امر ایجاب می کند که جناب ایشان بر اساس 
وجیبه ایمانی و اخالقی، قبل از این که روند اعالم نتایج کشور را وارد 

فاز بحران های عمیق گرداند، در سیاست خویش تغییر رویه دهند. 
شکی  نشود،  خیانت  مردم  رأی  به  و  نباشد  کار  در  ای  مداخله  اگر   
ندارم که خواست مردم تشکیل دولتی فراگیر با حضور همه ی نیروهای 
تاثیرگذار خواهد شد. فراموش نکنید که راهبردی جز این، کشور را به 

بن بست می کشاند.
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16.May, 2014

بازی های ارگ ادامه دارد!

تیم های  ترکیب  آقای رئیس جمهور  زمانی  که  ابتدا درست  از همان 
کاندیدان را مهندسی کرده و بسیاری از کاندیدان و معاونین آنان را خود 
تعیین نمود، کامال واضح بود که ارگ بازی قدرت را در محور منافع خود 
مدیریت می کند. علی رغم این  که شکایت های گسترده از دستبرد ها 
و تقلبات، حتی از دستبرد های خود اعضای کمیسیون انتخابات وجود 
داشته و دارد، اعالم نتایج نهایی انتخابات بدون تغییر در آمار ابتدایی و 
تاکید آقای نورستانی مبنی بر عدم مداخله دولت در دور دوم انتخابات، 
خود بیانگر این واقعیت است که ارگ ریاست جمهوری، نقش آشکاری 

را در این سناریو ایفا می کند.
 ارگ تالش می ورزد تا با توسل به بازی های چند پهلو و استفاده از 
انتخابات را چنان مدیریت نماید که در نهایت  هر وسیله ممکن روند 
حکومت برآمده از انتخابات فاقد کارآیی الزم بوده و برای دوام، متکی 

به ارگ نشینان امروز باشد. 
بدون تردید آنچه را که ارگ می خواهد، تداوم اقتدار سیاسی و اشراف بر 
بازی های سیاسی است که به قیمت توسعه نا امنی و بیچاره گی مردم 

هم که شده، به چیزی کمتر از آن راضی نمی شود.
 ترکیب کمیسیون های انتخاباتی از سوی ریس جمهور و توافق همکاران 
ایشان، از همان اول بر اساس استراتیژی ارگ نشینان طرح گردیده بود 
برای  انتخابات، شرایط الزم  با روند  پهلو  بازی چند  بتواند در یک  که 

تداوم اقتدار سیاسی کمپ خودی را فراهم نمایند.
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 اکنون در این مقطع حساس تاریخی، مسوولیت بسیار بزرگی بر شانه 
کاندیدان و تیم های انتخاباتی هر دو طرف نهاده شده است که با درک 
با  بتوانند  ارگ،  بازی های پشت پرده توسط  اوضاع کشور و  از  عمیق 
ایجاد فضای رقابت مثبت میان خود و به ثمر رساندن حضور و حماسه 
مردم در پروسه انتخابات، عبور از این مرحله حساس گذار را با موفقیت 
به انجام رسانده و به نگرانی مردم در زمینه زد و بند ها و معامله های 

پشت پرده ای که این روزها بحث اش همه جا داغ شده، پایان دهند.
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 7. June, 2014

امروز به یک وحدت بزرگ ملی نیازمندیم

تعداد عناصر  نیستند  انتخاباتی، کم  واپسین روزهای کمپاین های  در 
با پالن های حساب شده، تالش دارند فضای سیاسی  و گروهایی که 
ایجاد تنش ها  با  تا  انتخاباتی را در کشور ملتهب  و متشنج سازند  و 
و تبلیغات روانی و تقابل هایی از این دست، قاعدۀ بازی سیاسی را از 

مسیرش خارج نموده و از آب گل آلود ماهی بگیرند.
حادثه تروریستی دیروز به جان یکی از کاندیدا ها، نشان از این دارد که 
دست های پنهانی، سعی دارند انتخابات را به یک بازی پیچیده مبدل 
سازند، ولی باید هوشیار بود و اجازه نداد که دشمن، هر کی که هست 

با تضعیف روحیه مان، برگ برنده را به دست گیرد.
 با خویشتنداری و اجتناب از خشونت و جنگ تبلیغاتی و حفظ اخالق 
سیاسی به خاطر داعیه بزرگ ملی و سعادت مردم، باید در مقابل تمام 
توطیه  ها ایستادگی کرد. نباید با از کف دادن شکیبایی و حوصله مندی 
مان اجازه دهیم  که سرنوشت یک ملت بزرگ، به دست عناصری معلوم 
الحال به بازی گرفته شود و افکار عامه به نام این و یا آن مغشوش و 

مشوش گردد.
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 17. June, 2014  

بزرگ ترین قمار سیاسی رییس جمهور کرزی

گزارش های تایید نشده در مورد آرای کاندیدان ریاست جمهوری می 
رساند که رئیس جمهور کرزی با دستبرد به رای مردم  و سازمان دهی 
آن به اساس صواب دید و مصالح خود، بزرگ ترین قمار سیاسی اش 

را زده است.
افتضاح بزرگ سیاسی   در صورت تایید صحت این گزارش ها، چنان 
ای به وجود خواهد آمد که اوضاع ازکنترول همه خارج خواهد شد و 
انتخابات، حق رای، دموکراسی و هرآنچه تا امروز دستاورد محسوب می 

شد، به باد خواهد رفت.
رییس جمهور کشور، آرای هردو تیم را چنان به هم نزدیک مهندسی 
نموده است که فقط با داوری و مداخله شخصی بتواند برنده و بازنده را 

تعیین نماید.
سوال این جاست که آقای کرزی بنا به کدام منطق و استدالل می تواند 

چنین افتضاحی را توجیه کند؟
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 22. June, 2014

آخرین نمایشنامه حامد کرزی، افغانستان را وارد فاز بحران 
می نماید!

اقتضای طبیعت خویش،  بنابر  رئیس جمهور کرزی  که  زمانی  درست 
نمایشنامه ی دوام سلطه تیم خود را می کشد، اعضای کمیسیون های 
و حقوقی  نهادهای سیاسی  با  توافق  و  از مشورت  به دور  را  انتخاباتی 
اصلی،  کارگردان  به حیث  آنان  با  درهماهنگی  و  گزیند  می  بر  کشور 
متن نمایشنامه را آماده می سازد و ماموریت آن ها را معین می نماید. 
متعاقبا تیم های انتخاباتی را مشخص می سازد، تیم رقیب اصلی را از 
طریق همکاران شان پیوسته اطمینان می دهد و به این منظور حتا با 
تیم خودی نیز گاه گاهی ادای مخالفت در می آورد. با فضا سازی ها 
تیم های اولیه را پراگنده می کند و تیم رقیب اصلی را اغفال نماید تا 
بتواند انتخابات را به دور دوم بکشاند و دراین مدت، وقت کافی کمایی 

می نماید تا قسمت دوم نمایشنامه را به اجرا بگذارد.
کارگردان ماهر، تقلبات را با حجم بسیار بزرگ سازمان دهی کرد و به 
خاطر سنگینی بیش از حد آن، تشت تقلبات به زمین خورد و رسوایی 

آن عالم را برگرفت وآژیر خطر به صدا در آمد. 
یکباره  به  را  کشور  ارگ،  جانب  از  هولناک  نمایشنامه  این  اندازی  راه 
گی وارد فاز بحران می نماید و درهمین حال به قانون، به مشروعیت، 
انتخابات ضربات مهلکی وارد می شود که دستاورد یک  دموکراسی و 

دهه را به تهدیدهای جدی مواجه می سازد. 
نمایشنامه  آخرین قسمت  تکمیل  از  پیش  که  این  از  اصلی  کارگردان 



احمد ولی مسعود/ 22

پرده از اصل نمایش برمی افتد به شدت نگران می شود و اما در عمق 
فاجعه، ظاهر قضایا را عادی و طبیعی جلوه می دهد تا مردم به عمق این 
سیاست کثیف پی نبرند. این نمایشنامه نا تمام به تیم های انتخاباتی 
ضربات خورد کننده ی می زند، جامعه جهانی را نگران و ملت را گیچ و 

کشور را به بی ثباتی سوق می دهد.
کارگردان اصلی به حیث ماهر ترین دایرکترتقلب بزرگ، در این نمایش 
نا تمام روی پرده ظاهر می شود و آنچه برای آینده گان به میراث می 

گذارد، حافظه ی بحران ملی می باشد.
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رهبری موجود باید کنار رود!

انتخاباتی در کشور اگر به شکل فوری مدیریت سالم و قناعت  بحران 
بخش نگردد، نه تنها انتخابات را عمال از فرصت به تهدید مبدل خواهد 
ساخت، بلکه انتخابات را به یک پروسۀ غیر قابل اعتماد و صرف پوششی 

برای قاپیدن قدرت غیرمشروع مبدل می سازد.
انتقال سریع  نیازمند  افغانستان  اقدام دیگر،  از هر   بدین منظور بیش 
قدرت سیاسی از دولت فاسد تحت رهبری تیم غیر ملی، معامله گر و 

بحران آفرین موجود به یک دولت با اعتبار و رهبری ملی است.
فرد«مسئول  یک  طرف  از  موجود  بحران  نظر«  صاحب  یک  قول  به 
دولتی« درجایگاه رفیع ریاست جمهوری در تبانی با تیم محوری داخل 
ارگ، با سوء نیتی تکان دهنده به امانت مردم و به نیاز تاریخی و ملی 
درخط  رفتن   . است  داده  خاینانه  پاسخ  تصور  فوق  گونه ی  به  کشور 
جهالت سیاسی از سوی ارگ نیشنان، هستی افغانستان یکپارچه را به 

تباهی مواجه خواهد ساخت.«
 قبل از این که دیر شود، رهبری موجود به عنوان بخش بزرگ بحران و 
سد راه موفقیت کشور، باید هرچه عاجل تر، رسما از قدرت کنار رود، تا 
این که دیپلوماسی تفاهم برای موفقیت انتخابات و پروسه گذار مسالمت 

آمیز موفق گردیده و کشور از فاز بحران بیرون گردد.
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سریال ناتمام ارگ کشور را به بحران نزدیک  تر می سازد!

در این شب و روزهایی که مردم به  شدت نگران اوضاِع کشور می باشند، 
بی باوری  همه جا را فرا گرفته وامنیت روانی مردم به خطر افتاده است، 
ارگ نشینان اما همچنان مشغول پیاده کردِن آجنداهای شخصِی خود 
می باشند، همین هایی که مستقیماً مسووِل بحران سازی و تنش آفرینِی 

موجود در کشور اند و سرنوشِت یک ملت را به بازی گرفته اند.
 در این جا مختصراً و ماده وار، به بازی های چندپهلوی ارگ اشاره می شود 

تا مردم در جریان قرار گیرند که بحران از کجا آب می خورد.
بر  مبنی  می نماید  صادر  اعالمیه  تکرار  به  کرزی  آقای  1ـ   
را  عامه  افکار  تا  عید،  پنجم  اگست،  دوم  تاریِخ  به  قدرت  تحویل دهِی 

متقاعد سازد که صادقانه آمادۀ تسلیم دهِی قدرت و ترِک ارگ است.
خارجی  سفارت خانه های  به  دعوت  کارت های  ارسال  با  وی  2ـ  
و دعوت از رؤسای حکومت ها برای شرکت در روِز تسلیم دهی قدرت 
)درحالی که هیچ نتیجۀ انتخابات معلوم نیست(، می خواهد افکار جامعۀ 

جهانی را به درستی نیِت خویش مطمین سازد.
3- آقای کرزی به تیم تحول و تداوم، پی هم پیاِم های اطمینان 
تیم  به  انتخابات  اول  دور  در  را  کار  این  چنانی  که  می فرستد،  بخش 

اصالحات و همگرایی کرد.
 4ـ  شخص آقای کرزی کمیسیون های انتخاباتی و آقای نورستانی 
را هدایت می دهد تا آرای نامزدان را همه  روزه جمع و تفریق نمایند، 
بالنوبه  نورستانی  آقای  گیرند.  قرار  امید  و  بیم  موقعیِت  در  نامزدان  تا 
بی ترس از خدا و از ملت، به آسانی صدها هزار برگۀ رای را به نفِع یک 
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نامزد و دیگری پایین و باال می برد.
 5ـ  آقای کرزی به شورای وزیران و شورای امنیِت ملی در مورد 
و  می دهد  تحویل  عمداً  را  ونقیضی  ضد  حرف های  انتخابات،  وضعیت 
تعدادی هم در این شوراها منحیث سرسپرده گان بی چون و چرای ارگ، 
را مغشوش  انتخاباتی  تیم های  افکار  ریاکارانه،  با سیاست و دیپلماسِی 

می سازند و اذهان ملت را گیچ تر.
6ـ  تیم ارگ موازی با بحران سازی و تنش آفرینی  در فضای عمومی 
کشور، ابتکاِر میانجی گری را نیز به عهده می گیرد و وانمود می کند که 
در جهت فروکش نمودِن بحرانی که خود ساخته است، میان دو جانب 

ایستاده و میانجی گری می کند.
7ـ  آقای کرزی از همه دقیق تر می داند که جامعه جهانی همۀ 
روابط اش را با ایشان قطع نموده و صریحاً به وی هشدار داده که باید 
قدرت را هرچه عاجل تر واگذار نماید. این در حالی است که بیش از یک 
نیز صورت  انتخابات  آقای کرزی گذشته و  قانونِی  از زمان تصدی  ماه 

گرفته است.
دست برد  مردم  آرای  به  خویش،  وضعیت  از  آگاهی  با  وی  8ـ  
می زند، آرای پاک و ناپاک را از طریق کمیسیوِن انتخابات چنان باهم 

مخلوط می کند که هیچ مرجعی قادر نباشد آن ها را تفکیک کند. 
9ـ  آقای کرزی تقابل دو تیم را بیش از هر زماِن دیگر زمینه سازی 
می کند؛ ستاد اصالحات و همگرایی را تهدید به اعالن نتایِج آرای تقلبی 
می نماید و به تیم تحول و تداوم هشدار تفکیِک آرای تقلبی و اصلی را 

می دهد.
 * تماِم این سناریوها که در شرایط موجود به یک بحران منتهی شده، 
برای آن است تا نامزدان، انتخابات و آرای مردم از اعتبار بیفتند و همه 

دست به داماِن کفن کِش قدیم شوند.
 نتیجۀ دردآور این است که سال ها قربانی دادِن یک ملت، حمایت های 
بلیون دالرِی جهان، و همه ی ارزش ها و دستاوردهای نسبِی سیزده سال 

گذشته، قربانِی امیال جنون آمیِز چند تن ارگ نشین می شود!
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این سیستم ریاستی است که افغانستان را به بن بست 
کشاند!

ایاالت متحده امریکا از ابتدا بنا به مشوره های ناشیانه مشاورین افغان- 
امریکایی به خصوص آقای خلیل زاد که به شدت ایجاد سیستم متمرکز 
امروز حتما  با تحکم عملی ساخت،  افغانستان توصیه و  ریاستی را در 

متوجه این اشتباه بزرگ شده اند. 
 احتمال می رود که نظر امریکا این بوده باشد  که به منظور جلوگیری 
از چند پارچه گی افغانستان سیستم ریاستی، یک مدل سیاسی مناسب 
امروز دقیقآ موجودیت همین سیستم  اما  بود،  افغانستان خواهد  برای 
ریاستی افغانی، که فقط یک نفر در مقام رئیس جمهور همه کاره ی 
کشور بوده و صالحیت های بی حد و حصر دارد و به هیچ مرجع مهار 
کننده ی پاسخگو نمی باشد، یکپارچگی افغانستان را به طور جدی با 

تهدید مواجه ساخته است .
 سیستم ریاستی افغانستان کاپی برداری شده ی ناقصی است که با هیچ 

سیستم سیاسی جهان همخوانی ندارد. 
انتخابات، مدل سیاسی برآمده در  از نتیجه قابل قبول   امیدوارم پس 
صدر  در  قانونی  مجرای  از  سیستم  تغییر  و  بازنگری  انتخابات،  نتیجه 

لیست برنامه های کاندیدان باشد.
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خود  با  بتوانیم  هم  که  هستیم  نظامی  ایجاد  خواستار  ما 
زند گی کنیم و هم با جهان بیرون )قهرمان ملی(

 مدت ها قبل از آغاز مبارزات انتخاباتی، با پیشنهاد طرح دولت وحدت 
ملی خاطرنشان ساخته بودیم که انتخابات پیش  رو در شرایط موجود 
در کشور، به خودی خود نمی تواند حالل همۀ مشکالت افغانستان باشد. 
از این  رو در پهلوی آن، نیروهای سیاسی تأثیرگذار می بایست در اصول 
و چارچوب یک »دولت وحدت ملی« )نه تقسیم قدرت به  نام حزب و 
شخص( به توافق می رسیدند تا هم مدلی می بود برای مشارکت همه 
ی نیروها در محور یک دیدگاه مشترک، و هم به  نوبه خود از میزان 
تنش های انتخاباتی  می کاست. علی رغم این که اکثر نامزدان با این طرح 

موافقت کردند، اما در عمل از آن خبری نشد.
 هر یک به جان انتخابات، دموکراسی و حق رأی چسپیدند و شرایط 
ناهمگون افغانستان را با همۀ چالش ها، بحران ها، تهدیدها، آن هم در این 
مرحلۀ حساس، قطعاً در محاسبات خود در نظر نگرفتند. اگر برای لحظه  
انتخابات شفاف و عادالنه و عاری  بالفرض  ای هم تصور می کردند که 
از تقلب برگزار می گردید، آیا می شود ثبات کشور و آرامش مردم را در 
با  فرآیند این پروسه تضمین کرد؟ چنانچه در سایر کشورهای مشابه 
شرایط افغانستان چنین نشد. امروزه کسانی که داد از مسایل تخنیکی، 
سیستم، روند یا پروسه می زنند- آن هم چه پروسه رسوا و بد نامی- و 
در حین حال مشارکت را اکیداً نفی می کنند، در حیرت ام این ها چه 
می خواهند و به کجا می خواهند بروند و برای تعیین تکلیف به این ملت، 
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چه درسر دارند؟ 
 حتا اگر موفق هم شوند از طریق این پروسۀ بدنام، بی اعتبار و مضحک 
به مقام و قدرت برسند، غیر از بد نامی و رسوایی و غیرمشروع بودن 

چیزی انتظار شان را نخواهد کشید.
 اگر قلباً و با خلوص نیت خواستاریم که در انجام این انتخابات، موفقیت 
بهتر است چنان چه در آجندای ملی پیشنهاد داده  نصیب ملت شود، 
دولتی  کشور،  در  تأثیرگذار  نیروهای  جمعی  توافق  یک  در  که  بودیم 
قانون  مجرای  از  آن  تصویب  الی  ساختاری  تغییرات  درنظرداشت  با 
پرداخته شود تا با این روش تا حدودی از بد نامی این پروسه کاست و 
هم از سقوط فرهنگ انتخابات، حق رأی و دموکراسی در اذهان مردم 
جلوگیری کنیم. زیرا تقلب نشان بزرگی از بحران است و بحران نیز زادۀ 

ساختارهای حقوقی دولت.
 تا زمانی که این سیستم پدر شاهی در کشور حاکم است، فرهنگ تقلب 

بیش از پیش ریشه دار می شود و خیری نصیب ملت نمی سازد.
 یک مرور کوتاه بر روند انتخابات طی یک دهه و میزان باال گرفتن و 
سازمان یافته گی هرچه بیشتر تقلبات موضوع را کامال روشن می سازد.
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اعالمیه

مردم آزاده و سربلند افغانستان!
ثابت ساخت  به همه ی جهانیان  انتخابات،   حضور چشم گیر شما در 
از حیات سیاسی اش گردیده است  افغانستان وارد مرحلۀ جدیدی  که 
و این شما بودید که با استفادۀ آگاهانه از حق رأی و حق حضور تان، 
خواهان تغییری اساسی در سرنوشت خود و آینده فرزندان تان شده اید.  
دریغا که عناصر مشخص در حکومِت فاسد، به رأی  پاک تان دستبردی 
خاینانه زدند و با تقلبی سازمان یافته، قصد دارند تا سرنوشت یک ملت 
را با »کودتای انتخاباتی« و رسانیدن یاران خویش به قدرت، دگرگون 

سازند.
این حلقات، به دستور رئیس جمهور، پیشاپیش نهادهای دولتی ذیربط 
و کمیسیون های انتخاباتی را با توظیف و تقرر نزدیکان و فرمان پذیران 
با رشوه و وعده و وعید شریک خود  را  خود مجهز نمودند و عده  ای 
ساختند تا چیزی از صنوق ها بر آید که خواسته و منافع خود شان را 
تامین کند. تعدادی منادی روشنفکر ریاکار نیز با نقش گرفتن دراین 

بازی بی شرمانه، سعی در توجیه افکار عمومی نمودند.
 اگر این »کودتای انتخاباتی« دستگاه حکومت دفع نشود، ارزشی به  نام 
حق، آزادی، عدالت، دموکراسی و انتخابات برای زمان نامعلومی دور از 

دسترس و رویایی خواهد شد. 
نیت  دولت  رئیس  و شخص  که حکومت  می نمایم  سال هاست گوشزد 
خیری به افغانستان ندارد و این نقشۀ کودتا را نیز از مدت ها قبل تدارک 
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دیده بود.
برگزاری همایش های حق طلبانه وجیبه  با  از رای مردم  امروز، دفاع   
فرد فرد این ملت است و در این راستا حمایت عموم مردم از همۀ اقوام 
ساکن در کشور و گروه های سیاسی- مدنی، به خاطر حصول این حق، 
مردم را دلگرم می سازد. نگذاریم هیچ باطلی جایگاه حق را بگیرد. آزادی 
جز با خواست مستمر آزادیخواهی، حق خواهی و عدالت طلبی به دست 

نخواهد آمد.

و من اهلل التوفیق
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نظر سنجی:
 

با درنظرداشت شرایط موجود کشور و بن بست سیاسی به وجود آمده، 
کدام یک از دو مدل سیاسی ذیل می تواند درچارچوب نظام کشور راه 

حل مناسب باشد؟

 الف: دولت وحدت ملی
بخشی از شرایط و مولفه هایی که تشکیل دولت وحدت ملی را در کشور 

ایجاب می کند:
1-  در حالت بحران، تهدید، جنگ، چلنج ها.

2-  در جامعه کثیر االقوام یا با داشتن مذاهب و زبان های مختلف 
که تا هنوز به عنصر دولت- ملت نرسیده باشند.

3-  با روش تقسیم قدرت به اساس تعادل و توازن نخبگان فکری« 
نه ابزاری » اقوام و اقشار مختلف در ساختار قدرت و در محور دیدگاه 

مشترک ایجاد می گردد.
به  بودن  از رعیت  ثبات،  به  بحران  از  4-  در حالت گذار کشور 
به  تخریب  از  مدارا،  به  از خشونت  به صلح،  از جنگ  مداری،  شهروند 

بازسازی.
5-  در همکاری و تفاهم میان نخبگان کشور به جای رقابت و 
کشمکش به اساس توافق کلی نیروهای سیاسی- مدنی در یک راهکار 

نخبه محور 
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ب: حکومت موقت
طرح  فوق،  مدل  با  سیاسی  نخبگان  و  رهبران  توافق  عدم  صورت  در 
)حکومت موقت( به حیث گزینه بعدی با شرایط و مولفه های ذیل می 

تواند تشکیل گردد:
برمبنای  راه حل حقوقی/ سیاسی  توافق روی یک  به اساس   -1
اجماع جامعه جهانی و یا نهاد های ملی و قانونی افغانستان با درنظرداشت 
نظارت  تحت  سیاسی،  مطرح  نیروهای  درهمکاری  کشور  ملی  منافع 

نهادهای بین المللی.
2- جناح های مطرح توافق می نمایند که یک شخصیت ملی و بی 

طرف را به حیث سرپرست حکومت موقت تعین نمایند .
3- حکومت موقت همه امور کشوری و لشکری را به اساس منافع 
کارمندان  نصب  و  عزل  صالحیت  و  برد  می  پیش  به  افغانستان  ملی 
دولتی را مگر به حکم قانون در صورت ارتکاب جرم، خیانت ملی و یا 

فساد کالن نداشته باشند.
به وجود آوردن  تا  برای مدت معین و کوتاه  4- حکومت موقت 
تغیرات ساختاری درنظام، زمینه سازی توافق سیاسی و یا هم راه اندازی 

انتخابات بعدی تشکیل می شود .
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دولت وحدت ملی راهکاری که بن بست انتخاباتی را شکست!

از مرحله ای  افغانستان یگانه راه حل عبور  اولین در  مدتها قبل برای 
نخبگان  و  سیاسی  مطرح  نیروهای  توافق  را  کشور  در  گذار  حساس 
درتشکیل دولت وحدت ملی اعالم داشتم تا از طریق انتقال مسالمت 

آمیز قدرت به رهبری جدید صورت گیرد.
اتفاق کاندیدان محترم،  این دیدگاه مورد  این که  از  امروز خوشحالم   
تیم های انتخاباتی و جامعه جهانی قرار گرفته است و همه ی نیروهای 
ذیدخل به این نتیجه رسیده اند. اما آنچه می خواهم اکیدآ خاطرنشان 
موجود  شرایط  در  ملی  وحدت  دولت  مایه  جان  که  اینست  سازم 
افغانستان، راهبرد تغیر ساختار حقوقی نظام و آوردن سایر مولفه های 
دولت  دیگر  عباره  به  باشد.  می  نظام  درچارچوب  ملی  وحدت  دولت 
وحدت ملی در افغانستان قطعآ نمی تواند در محور ساختار موجود نظام 

ریاستی هیچ کاربردی داشته باشد.
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خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش 
بنوشت

حلقاتی از درون ارگ دوباره فعال شده اند تا توافق کاندیدان را مبنی 
برایجاد دولت وحدت ملی به هم بزنند.

 تیم های انتخاباتی هرچه سریع تر توافقات خویش را با درنظرداشت 
و  جدید  قرارداد  یک  برمبنای  نظام  حقوقی  ساختار  گسترده  تغیرات 
تضمین بین المللی تا دایر شدن لویه جرگه قانون اساسی به منظور به 

رسمیت بخشیدن توافقات آغاز نمایند.
 زیرا مهندسی انتخابات باعث بحران گردید و بحران زاده ی نظام سیاسی 
تا  راهکاریست  یگانه  ساختاری  تغییرات  لحاظ  بدین  باشد،  می  حاکم 

تشکیل دولت وحدت ملی را معنی ببخشد.
 به گفته یکی از تحلیلگران برجسته، نظام ریاستی آقای حامد کرزی 
پس از دوازده سال بزن و بپران و قبضه بر دولت و حکومت حاال نمی 
شود ذهنیت مردم و تاریخ را شست. باند های بزرگ و جنایت کار مالی 
و همیاری حلقات محوری  یاری  واسطه  به  و دزدی  غداری  قاچاق،  و 
کرزی در افغانستان، ظهور و بنیاد نظام سازی را از بن و ریشه سست 
فساد،  پرتگاه  سمت  به  را  افغانستان  که  رفقایش  و  کرزی  آقای  کرد. 
باید خواب های  اند، حتما  باوری عمومی سوق داده  جدال قومی، بی 

مکدر و پریشان داشته باشند.
تا کنون هم آقای کرزی باعث معطلی ناظران و متخصصان بین المللی 
جهت بازشماری آرا گردیده، پوسته های سرحدی وزیرستان را تعطیل 
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ساخته که تعدادی زیادی از تروریستان خارجی و داخلی ازاین طریق 
وارد والیات جنوبی گردیده و باعث ازدیاد حمالت انتحاری« در یک ماه 
آقای  اخیر دو هزار حمله تروریستی« گردیده است و در همین حال 
کرزی در دولت وحدت ملی خواستار بیست فیصد مشارکت در قدرت 

شده است!
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نزد عدالت خداوندی جوابگو می باشم )قهرمان ملی(

امریکا  آشنای  صدای  با  را  کرزی  جمهور  رئیس  اختصاصی  مصاحبه   
که از تلویزیون ملی پنجشنبه شب نشر گردید به دقت دنبال کردم تا 
ببینم در روزهای پایانی قدرت، ایشان حرفی به گفتن خواهد داشت؟  
با شنیدن حرف های پراگنده، بی سر وته و دور از علم و عالم سیاست 
ایشان چنان متاثر شدم که تمام شب خواب به چشم ام نیامد که این 
نفوسی  با  کشوری  مسئولیت  بصیرت  کدام  با  و  شهامت  کدام  با  مرد 
نزدیک به 30 ملیون را برای دوازده سال تمام در دستان خویش محکم 

گرفته بود.
از وضو  از آمر صاحب شهید که پس  یاد دارم روزی در پنجشیر،  به   
کردن در جوی باغ، آستین های پیراهن خود را پائین می آورد، سوال 
کردم چرا خودتان قدرت را نمی گیرید که به رهبران واگذار اش می 
کنید؟  لبخندی زد و گفت، : افغانستان بسیار مشکالت دارد و ترسم از 
اینست نکند درحق کسی ظلمی صورت گیرد و نزد عدالت خداوندی 

نتوانم جوابگو باشم.
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حفظ بقای ملی حیاتی است

از تیم انتخاباتی تحول و تداوم مخصوصا داکتر صاحب احمدزی، اتمر 
از شرایط  فاروقی صاحب و سایر دوستانی که  صاحب، دانش صاحب، 
بحرانی کشور درک عمیق دارند، تقاضا داریم، چنانچه بارها در صحبت 
های شما از قانونیت، شفافیت، وحدت ملی و سیاست تعادل میان تداوم 
و تحول تذکر رفته است، اکنون به خاطر حفظ بقای ملی هم که شده، 
اجازه ندهید که سیاست های تکتیکی، تبلیغاتی، شعارگونه و احساساتی 
باعث برهم زدن فضای تفاهم ایجاد شده در محور تشکیل دولت وحدت 
ملی در افغانستان گردد. از شما که شخصیت های دانش آموخته این 
با درک حساسیت اوضاع موجود  انتظار می رود که  سرزمین هستید، 

درکشور، مسوالنه تر عمل کنید.
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هشدار باش مکرر مقامات امریکایی، فضا را متشنج می کند

تا  ریاست جمهوری  کاندیدان  میان  توافق سیاسی  آغاز  از  معلوم  قرار 
امروز، مذاکرات جدی ای در عرصه ایجاد میکانیزم، ساختارها، مولفه ها 
و سایر موارد در چارچوب دولت وحدت ملی صورت نگرفته و در عوض 
از صندوق های رای بحث و موافقه صورت  بیشتر روی نتیجه برآمده 
این  تا به اصطالح سیاست مداران ما، نفر اول معلوم گردد.  می گیرد 
حالت برای افغانستان با درنظرداشت شرایط موجود می تواند سنگین 

تمام شود.
به نظر بنده این روش کار باعث ادامه بن بست، خلق تنش های جدید 
و عمیق تر شدن بحران خواهد گردید. با ادامه بن بست، اعالم نتیجه 
انتخابات و موضوع نفر اول بودن، آهسته آهسته به یک موضوع حیثیتی 
و  بیشتر  پیچیده گی  باعث  این خود  نتیجه  در  که  مبدل خواهد شد 

مزمن شدن بحران می گردد. 
 با ادامه این وضعیت، درقدم اول، تیم محوری آقای کرزی و درقدم دوم 
نیروهای طالبانی و حامیان بیرونی شان بهره خواهند برد و بحران را 
چند الیه خواهند ساخت، که حل آن درکوتاه مدت بعید به نظر می 

رسد.
 بهتر است تیم های انتخاباتی هرچه سریع تر روی مدل دولت توافقی 
آن  درغیر  برسند،  توافق  به  انتخابات  نتایج  اعالم  نحوه  و  ملی  وحدت 
و  انتخابات  کاندیدان،  اعتبار  به  امریکایی،  مقامات  مکرر  باش  هشدار 

مشروعیت دولت برآمده از آن لطمه ی جدی خواهد رسانید.
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چهره های متقلب نمی توانند مصداق مشروعیت باشند!

تمدید چهره های بحران آفرین کمیسیون های انتخاباتی، بازشماری و 
تفتیش آرای انتخابات را حتی اگر به طور نسبی هم پاک گردد، بار دیگر 

به عدم مشروعیت مواجه خواهد نمود. 
 چهره هایی که در انظار و اذهان مردم، تداعی کننده ی تقلب، خیانت، 
بحران، بن بست و جنایت اند، قطعآ نتیجه برآمده از شمارش و دولت 
برآمده از انتخابات« گذشته از این که کدام یک از کاندیدان پیروز اعالم 
می شود«  را به عدم مشروعیت جدی مواجه نموده و باعث ایجاد بن 

بست و ادامه بحران در کشور خواهد گردید.
 گزینه ی که بارها روی آن تاکید داشته ام، حتا اگر به مفهوم بهترین 
گزینه بد باشد« توافق سیاسی درایجاد دولت وحدت ملی و توافق در 
نحوه اعالم نتایج انتخابات میان هر دو کاندید می باشد« تنها راه حل 

موجود است.
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نبود رهبری پویا و اداره سالم با دیدگاه های روشن

پروسه  تحقق  و  شدن  اجرایی  برای  که  معتقدند  کارشناسان  برخی 
فکتور  دو  سایر مشخصات،  بر  عالوه  ملت شدن  دولت-  آمیز  موفقیت 
عمده نیز الزم و ضروری است: اول دفاع جمعی از سرزمین مشترک علیه 
تهاجمات خارجی و دوم مشارکت گسترده تمامی الیه های اجتماعی 
طی یک دوره ی نسبتٌا طوالنی سیاسی در حکومت بر سرزمین مشترک 

شان و نیز ایجاد دولت مشترک. 
اولین فکتور یعنی دفاع جمعی، در زمان تجاوز قشون  افغانستان   در 
سرخ اتحاد شوروی به ظهور پیوست که جهاد و مبارزات چندین ساله 
بزرگ  های  رویداد  این  تأسف  با  که  چند  هر  داشت،  پی  در  را  مردم 
پس از  رسیدن به پیروزی، قربانی رقابت های منطقه ای و منافع فرا 
از جانبی هم عوامل درونی مانع حفظ دستاوردهای  منطقه ای شد و 
آن گردید، مخصوصٌا طمع سیاسی عده ای از رهبران، که آرمان های 
عادالنه و ارزش های ملی جهاد مردم را شدیدآ لطمه زدند و تهدید به 

نابودی کرد.
 در خصوص دومین فکتور ضروری برای دولت- ملت سازی، انتظار می 
رفت که مشارکت گسترده پس از تحوالت جدید و توافقات کنفرانس 
بن جامه عمل پوشیده و محقق شود، زیرا زمینه های مناسب آن به 
وجود آمده بود. اما حمایت و تفاهم داخلی و تفاهمات گسترده منطقه 
با دیدگاه های  اداره سالم  اثر نبود رهبری پویا و  ای و جهانی نیز در 
روشن و استراتیژیک و نیز عدم آزادمنشی و تقوی سیاسی دولتمردان و 

سیاسیون، کشور را با موانع و چالش های جدی مواجه گردانید.
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کاندیدان و اعالمیه مشترک

با ظهور بن بست سیاسی و بحرانی که به علت تقلبات سازمان یافته 
و سیستماتیک به وجود آمد، آقای جان کری به کابل آمد و چارچوب 
تفاهمنامه را مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی در میان هردو کاندید 

و با حضور داشت هردوی ایشان اعالم داشت.
 از آن زمان به بعد، در زمینه پیشرفتی صورت نگرفت و در عوض همه 
ی حواس ها در جداسازی رای پاک و ناپاک متمرکز شد و اصل هدف 
انتخابات که ایجاد دولت، عبور از بحران و برگردانیدن آرامش به مردم 

بود، به حاشیه رانده شد. 
تیم  کابل،  به  کری  جان  آقای  حضور  آخرین  سفرو  اولین  فاصله  در 
محوری آقای کرزی بیش ازهمه تالش نمود تا موانع را با مطرح نمودن 
اساس تفاهمنامه بربنیاد سیستم ریاستی در قانون اساسی ایجاد نماید؛ 
سیستمی که کشور را دچار چنین بحرانی نمود و امروز نیز آقای کرزی 
تالش دارد تا از مجرای همین سیستم به بحران دامن بزند و به سلطه 

خویش ادامه دهد .
در این حال ضرورت است که هرچه سریع تر قدم هایی از جانب هردو 
کاندید باید برداشته شود تا نتیجه انتخابات به موفقیت برسد و از نگرانی 
روز افزون مردم و التهابی مه در فضای عمومی به وجود آمده، کاسته 

شود. پیشنهاد ما این است:
1- تعهد مجدد براصل تفاهمنامه و امضای هردو کاندید در پای آن.

2- طرح تشکیل دولت وحدت ملی»نه حکومت وحدت ملی« به اساس 
توافق دوطرف »نه براساس سیستم ریاستی در قانون اساسی« به منظور 
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ایجاد رهبری مشترک و عبور از بحران .
3- امضای توافقنامه توسط کاندیدان و نماینده گان جامعه بین المللی .

4-  تشکیل دولت وحدت ملی به رهبری هردو کاندید، مشخص نمودن 
ساختارهای  بنیادی  اصالح  به  پرداختن  رأس  در  و  ملی  های  اولویت 

سیاسی درهمه ی بخش های دولت.
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نفی انحصار گرایی

ترویج  باید در جهت  ما  نخبگان جامعه  ارزش های مدرن که  از  یکی 
آن تالش نمایند، نفی انحصارگرایی است. در سیاست افغانستان تفکر 
انحصارگرا بزرگ ترین چالش در برابر توسعه اجتماعی و روند دولت- 
ملت سازی قرار داشته است. این تفکر ویرانگر سبب گردیده است که 
آرزوهایی مانند شهروند محوری، تامین عدالت اجتماعی، توزیع عادالنه 
نیافتنی  دست  آرزوهای  به  مدنی،  ارزش های  ترویج  و  دولتی  خدمات 
فرد  محور  در  سیاسی  نظام  اقتدار  هرگاه  رو،  همین  از  شوند.  مبدل 
متمرکز گردد، اولویت های جامعه هیچ گاهی مورد توجه قرار نخواهد 
گرفت و نظام فرد محور شرایط اعمال استبداد سیاسی را فراهم خواهد 
قرار  این وضعیت، دیدگاه ریس جمهور که در محور قدرت  کرد.  در 
می گیرد، بر دیگران تحمیل می شود. در چنین وضعیتی اراده و خواست 
به همین  امورات سیاسی می گردد.  تمام  تعیین کننده  ریس جمهور 
دلیل است که انحصارگرایی به استبداد رأی منجر شده و استبداد رأی، 

بستر تمام مصایب تاریخی را در این سرزمین هموار کرده است.
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زمان مصرف دیدگاه های افراطی به سر رسیده است!

کسانی که در سال های متمادی اسیر اندیشه ها و برداشت های افراطی 
جایی  افغانستان  سیاسی  آینده  در  که  دانند  می  خوبی  به  اند،  بوده 
اندیشه های شان ندارند، به دلیل همین دیدگاه  افکار و  برای مصرف 
افراطی، طرح و اندیشه ایجاد دولت وحدت ملی را مغایر با منافع شان 
می پندارند. اما کسانی که با منطق و عقالنیت سیاسی و با نگاهی فراتر 
از نگاه قومی به بحران افغانستان می نگرند، می دانند که طرح دولت 
وحدت ملی نگرش و فهم واقع بینانه و اعتدالی نسبت به واقعیت های 
موجود در افغانستان می باشد که با اهداف و انگیزه تامین ثبات و صلح 
پایدار طرح و تدوین یافته است. در واقع این منافع ملی مردم افغانستان 
که حراست و صیانت از آن مستلزم ایجاد دولت وحدت ملی می باشد.
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اغلب رهبران افغانی در همواره تاریخ، کشور را از ثبات به 
بحران کشانیده اند.

شکی نیست که سرانجام، یکی از کاندیدان یا از راه مشروع و یا هم با 
تقلب به حیث رئیس جمهور اعالم خواهد شد، اما این قطعآ به معنی 
از درون بحران به  بتواند کشور را  یا زعیم نیست که  ظهور یک رهبر 

ثبات رهبری نماید. 
 رهبران جهان، مانند گاندی، ماندیال... زمانی به حیث رهبر و زعیم مورد 
احترام عمومی قرارگرفتند که توانستند جوامع شان را از درون بحران تا 
به مرحله ثبات رهبری نمایند. آنچه قابل تامل می باشد که این رهبران، 
چنین مسئولیت بزرگ را قطعآ به تنهایی انجام نداده بلکه بزرگ ترین 
راز پیرزوی شان در قدم اول، ایجاد قابلیت اعتماد و در اقدام بعدی ایجاد 
قابلیت استفاده از تمامی نیروهای تاثیر گذار و اندیشه ورز جوامع شان 

در راستای اهداف بزرگ سرزمین شان بوده است.
و ضرورت  افغانستان  بحرانی  درنظرگیری شرایط  با  ما  همواره  تاکید   
در  مدنی  سیاسی-  نخبه  نیروهای  کلیه  اجماع  و  مساعی  اشتراک 
چارچوب دولت وحدت ملی، از همین جا و همین نگرانی ها ناشی می 
گردد. تا کشور از بحران به ثبات سوق داده شود، انتخابات با هدف بزرگ 
ایجاد یک دولت ملی با مشروعیت باال حاصل شود و دموکراسی مجرای 

تنفس پیدا کند و استمرار یابد.
 متاسفانه ما در همواره تاریخ افغانستان معکوس این روند را شاهد بوده 
به جای  و  نداشته  را  توانایی مدیریت کشور  افغانی،  اغلبآ رهبران  ایم. 
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استمرار و تدوام ثبات، بحران آفرینی کرده اند.
 امروز هم آزمون بزرگ مواجهه با بحران، بار دیگر درمقابل کشور ما قد 
کشیده است. آیا رهبران و قشر سیاسی افغانستان توانایی آن را دارند تا 
با یک اجماع دور اندیشانه در محور یک بینش روشن به بحران و تهدید 

های امروزی فایق آیند؟
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24.August, 2014  

رئیس جمهور کرزی و بازی کالن بازی ها

گفته می شود که آقای کرزی بازهم ترفند دیگری در پیش گرفته و 
اعالم کرده که »کالن های افغانستان باید پیش شوند تا کشور از این 

بحران نجات یابد« !!!
هر چند نباید تعجب کرد، زیرا در دوازده سیزده سال گذشته هم آقای 
رئیس جمهور با باال بردن و پائین کشیدن این کالن ها به اساس یک 
به  سازی  بحران  و  آفرینی  تنش  با  توام  توانست  قبیلوی  کامآل  تفکر 

حکومت خود ادامه دهد.
لویه  اضطراری،  جرگه  لویه  در  ها  بازی  کالن  این  به  کوتاه  مرور  یک 
جرگه قانون اساسی، هردو انتخابات ریاست جمهوری و بسا از موارد ملی 
دیگر، نقش رئیس جمهور را درین خصوص کامال روشن می سازد. به 
جای ارایه و تعقیب یک خط مشی ملی، توجه به مطالبات واقعی مردم و 
تقویت نظام سازی و دموکراسی در کشور، رئیس جمهور با دل مشغولی 
به آجندا های شخصی، حاکمیت قانون را به مسخره گرفت، کشور را در 
فساد شهره آفاق ساخت، اعتماد نسبی میان اقوام را به شدت تضعیف 
نمود و بسا از بالهایی که امروز مردم و کشور در آن دست و پا می زنند. 
اگر بار دیگر آقای رئیس جمهور را سودای استفاده ازاین کالن بازی ها 

به سر باشد، نباید شوکه شد. 
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 26.August, 2014  

نگاه های مان را تازه کنیم

دردمندانه باید گفت که امروز به جای این که صاحب یک اقتدار ملی 
قابل اعتماد می بودیم تا ما را از این مرحله حساس گذار می داد، ما 
مانده ایم و مراکز صدپارچه قدرت در درون ما و بازیگران منطقه ی و 
فرا منطقه در یک بازی بسیار بزرگ که هرکدام با آجندا های مختلف 

فعاالنه وارد صحنه کارزار می باشند. 
 آنچه سال ها قبل به عنوان مدل سیاسی در اداره افغانستان پیشنهاد 
داده بودم، یعنی ایجاد دولت وحدت ملی، بدون هیچ مبالغه ای هنوز 
هم یگانه گزینه ایست که اگر با مدیریت دقیق و سالم سیاسی، تحمل 
باالی سیاسی، اعتماد الزم و صداقت، همراه با چشم انداز و برنامه روشن 
ایجاد گردد، بدون شک می تواند کشور را از این فاز بحران بیرون آورد.

 طی مدت چند هفته از آغاز کار این پروسه میان تیم های انتخاباتی و 
با روش کاری تیم های انتخاباتی بنا بر مالحظات جدی ای که محسوس 
است، موفقیت این پروسه را ضعیف می بینم. هردو تیم شاید در ایجاد 
به  تا رسیدن  این  اما  یابند،  توفیق  ائتالفی  یا  یک حکومت مشترک و 
دولت وحدت ملی با مشخصه ها، ساختارها و اهداف و ارزش های آن، 
راه درازی در پیش دارد، آن هم در وضعیتی که مردم و کشور شدیدا به 

یک دولت با اعتبار ملی نیازمند اند.
وتوانایی  قدرت  از محدوده  ملی  دولت وحدت  ایجاد  که  است  روشن   
تنها دو تیم بیرون است. برای موفقیت چنین پروسه ای، ابتدا شهامت 
خود  در  را  جهان  و  افغانستان  به  خود،  ماحول  و  خود  به  کردن  نگاه 
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ایجاد نماییم . نگاهای مان را از نو باید شستشو دهیم، رسالتمندانه و 
شرافتمندانه با هدف داعیه بزرگ، عزم راسخ و نقش آفرینی تاریخی، 
مخلصانه پیش قدم شد. بدون این طرز تفکر و نگاه کامال جدید، نباید 
انتظار روزهای بهتری را داشت، به ویژه این که ارگ نشینان به حیث 
جدی ترین مانع و دشمن درجه یک دولت وحدت ملی در ناکامی آن 

نقش برجسته ای دارند.
 همواره گفته ام ایجاد دولت وحدت ملی در افغانستان بیش از هرچیزی 
دیگر، رفاقت می طلبد تا رقابت، با دیدگاه های روشن، تفاهم، همگرایی، 

اعتماد الزم و صداقت برای یک آغاز جدید.
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29.August, 2014  

تبصره ای کوتاه و نظرخواهی

مهندسی تقلبات گسترده در انتخابات 2014 چنان به وسعت، همراه 
با پیچیده گی انجام یافته بود که تیم های تفتیش بین المللی را نیز 

ناکام ساخت. 
 مهندسی رأی مردم از طرف کمیسیون های انتخاباتی به گونه افقی، 
با چنان نقشه های سازمان دهی شده بود که  عمودی، راست و چپ 
تیم های تخنیکی بین المللی هم نتوانستند مخرج مشترکی را به حیث 
معیار و قاعده شفاف سازی آرا و مورد قبول هردو تیم ایجاد نمایند که 

سرانجام پروسه تخنیکی انتخابات را به ناکامی مطلق رسانید.
قند  و  زهر  از  مخلوطی  مانند  باشد،  هرچه  روند  این  از  برآمده  نتیجه 
است که نه برنده می تواند آن را سرکشد و نه بازنده. این روند حتی 
نمی تواند، مشروعیت ابتدایی را برای دولت برآمده از این انتخابات مهیا 

سازد. 
 باقی می ماند پروسه توافق سیاسی برای ایجاد دولت وحدت ملی؛ اما 
نقطه عطف این جاست که این دولت باید مبنای قانونی داشته باشد. 
پس از مقاطعه تیم اصالحات از روند تفتیش آرا، اساس قانونی میان دو 
تیم برای ایجاد چنین دولتی وجود ندارد. در صورتی که آرای 45 درصد 
تیم اصالحات در دور اول انتخابات قابل قبول تیم تحول نیست و 56 
درصد تیم تحول گرو همین تقلبات می باشد که از طرف اصالحات قبآل 
رد گردیده است، ازین روست که نتیجه هر دو دور انتخابات نمی تواند 

مبنای قانونی تشکیل دولت میان دو تیم گردد. 
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 مدت ها قبل اصرار داشتم که روند تخنیکی قطعآ نمی تواند به نتیجه 
برسد. یگانه گزینه، توافق سیاسی هردو تیم به اساس رفاقت و همدگر 
بود، که هم  انتخابات  نتیجه  باالی نحوه اعالم  توافق  با  پذیری، همراه 

دست حکومت را کوتاه می کرد و هم از خارجی ها را.
 اما اکنون تنها راهی باقی مانده، اجماع همه ی نیروهای سیاسی- مدنی 
کشور است که همراه با تیم های انتخاباتی برای تشکیل دولت وحدت 
ملی در محور نخبگان سیاسی-مدنی، با شهرت نیک، آگاه، اندیشه ورز 
و متعهد برمنافع همگانی- ملی هم راه و هم پیمان شوند. دولتی با این 
ماهیت عبوری می تواند بحران را در کشور مهار سازد و برای آینده، 

زمینه سازی های الزم را انجام دهد.
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22. September, 2014  

با  رو،  پیش  انتخابات  که  بودیم  گفته  ملی  آجندای  پیشنهاد  در 
یک  هم  و  باشد  فرصت  یک  هم  تواند  می  شرایط کشور  درنظرداشت 
خواهیم،  می  چه  انتخابات  از  که  دارد  ما  دید  نوع  به  بستگی  تهدید، 

رسیدن محض به قدرت یا عبور از بحران؟
امروزه متاسفانه انتخابات به یک تهدید مبدل گردید که اگر از ناگزیری، 
توافق سیاسی برای  ایجاد دولت وحدت ملی صورت نمی گرفت، این 
انتخابات خود به یک تهدید بالفعل مبدل می شد و کشور به بحران های 

دامنه داری دست به گریبان می شد.
 سرانجام حکومت وحدت ملی، نسخه ای که مدت ها قبل برای شرایط 
جاری کشور تجویز نموده بودیم، اما به اساس یک توافق سیاسی و تحت 

یک شرایط دیگری به امضا رسید.
گذشته ازاین که پروسه انتخابات موفق می شد یا خیر، مبنای  توافق 
سیاسی چه بوده و مجریان دولت وحدت ملی چه کسانی اند و آیا قادر 
به انجام این مسئولیت خطیر می باشند یا خیر؟ و ده ها سوال دیگر، 
آنچه اهمیت اولی دارد، نفس خود ایجاد دولت وحدت ملی در شرایط 
انتخاباتی  از بحران  موجود کشور منحیث یگانه گزینه به منظور عبور 
در قدم اول و بحران های بیشمار دیگر برای افغانستان یک نیاز ملی به 

شمار می رود.
 ای کاش این توافق مدت ها قبل زمانی که به اساس طرح پیشنهادی 
آجندای ملی از طریق نشست ها و مستقیمآ به خود کاندیدان محترم 
بار بار پیشنهاد دولت وحدت ملی را داده بودیم عملی می گردید تا بر 

اساس آن؛
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- چارچوب اصولی توافق شده روی میز آماده می داشتیم.
- تنش های انتخاباتی پائین می آمد.

- بن بست سیاسی و طوالنی ترین کشمکش های انتخاباتی اصال 
به وجود نمی آمد .

-  طرح افغانی می بود و ضرورت به جان کری، یونما، سفارتخانه 
های خارجی و کالن بازی های ارگ نمی افتاد.

- مشروعیت و مقبولیت دولت و اعتماد و اعتبار کاندیدان در سطح 
باال حفظ می گردید .

- انتظارات مردم از صندوق های تقلبی باال نمی گرفت و  حساسیت 
قرار می  امروز در یک مرحله کامآل متفاوت  و  به وجود نمی آمد   ها 

داشتیم و ده ها مزیت دیگر.
این  با درک حساسیت موجود درکشور، نفس  ما  امیدورام مردم عزیز 
توافق سیاسی را در مقابل خطرات سنگینی که پروسه تقلبی انتخابات 

به افغانستان وارد می آورد به فال نیک بگیرند.
از  بسیاری  در  انتخابات  و  دموکراسی  تلخ  تجربیات  درنظرداشت  با   
کشورهای جهان، ایجاد دولت وحدت ملی را در مقابل ناکامی پروسه 
دموکراتیزه شدن و فروپاشی شیرازه کشور، یک نیاز حیاتی به شمار می 
آوریم. حتی اگر انتخابات موفق هم می شد بازهم نیازمند چنین مرحله 
و کثیرالقوام  ناهمگون  ما در جامعه  با مدل دموکراسی که  بودیم.  ای 
خود داریم، هیچ کس به تنهایی نمی توانست رهبری کشور را به عهده 
بگیرد، پس همکاری صادقانه ی همه نیروهای سیاسی به خصوص نخبه 
گان سیاسی-  مدنی فقط در چارچوب دولت وحدت ملی به منظور عبور 
از بحران و گذار موفقانه به فردای با ثبات می تواند آینده ای روشن را 

تضمین نماید.
مسیر  شود،  نگریسته  دیگر  منظر  یک  از  اگر  سیاسی  توافق  این  به   
جدیدی است به آنچه ملت ما سخت بدان نیازمندند. شاید هم مسیر 
نا  و  منحط  قاعده  تغییر  یعنی  مطلوب،  هدف  به  رسیدن  تا  تر  کوتاه 
برابر بازی سیاست به یک بازی عادالنه در افغانستان که خود آغاز یک 



احمد ولی مسعود/ 54

پیروزیست . 
توافقنامه  این  موی  به  مو  تطبیق  دارد،  اهمیت  به شدت  آنچه  امروز   

سیاسی است که نباید از دید تیزبین شما به دور ماند.
 اجزای این توافقنامه قطعآ باید از کاغذ، به طور جدی و روشن تعقیب و 

پیاده گردد که از آن موارد ذیل اهمیت تاریخی و حیاتی دارد:
1- اصالحات بنیادین در ساختار نظام سیاسی: 

تغییر هرچه عاجل تر نظام ریاستی که باعث این همه بحران در کشور 
گردید به نظام  نیمه ریاستی یا هم درنهایت پارلمانی تا ساختار حکومت 
صدراعظم  و  جمهور  رئیس  های  صالحیت  و  گردد  برقانون  مبتنی 
مشخص گردد. درجهت کارایی دولت وحدت ملی و جلوگیری از بحران 
هرچه زودتر، کمیسیونی به منظور راه اندازی لویه جرگه فوق العاده در 

جهت ویرایش قانون اساسی به خصوص ساختار نظام ایجاد گردد.
2 - تغییر قانون انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی.

3 مشارکت حداکثری همه ی نیروهای سیاسی در چارچوب نظام، 
به خصوص نخبه گان سیاسی- مدنی.

4- ایجاد رهبری جمعی و تصمیم گیری های کالن ملی به اساس 
اولویت بندی.

5- تیم های انتخاباتی باید جدآ به خاطر داشته باشند که یگانه 
مبنای قانونی و مشروع برای ایجاد دولت وحدت ملی برای هردو کاندید 
محترم، رای مردم و پیشتاز بودن هر دو، از محموع یازده کاندید می 

باشد.
هرنوع تالش مضاعف درجهت مشروعیت بخشی چنین دولتی به اساس 
از اعالن  انتخابات، آن هم پس  داده های پروسه تخنیکی بحران زای 
توافق سیاسی، نفس مشروعیت دولت وحدت ملی را به چالش و تهدید 

مواجه خواهد ساخت.
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23. September, 2014

به تیم های انتخاباتی!

در پی بحران های انتخاباتی در کشور، تشکیل حکومت وحدت ملی، به 
عنوان آخرین گزینه و با تالش مستمر و میانجی گری و ضمانت امریکا، 
نماینده ی ملل متحد و فعالیت سفرای خارجی مقیم کابل و به اساس 

توافق دوتیم بزرگ انتخاباتی به میان آمد.
ایجاد چارچوب دولت وحدت ملی، عبور  تا  توافقنامه  امضای سند  از   
از بحران، رسیدن به ثبات، کسب مشروعیت الزم و قانونمند ساختن 
دولت در افغانستان، فاصله ی زیادی است که موفقیت آن بستگی به 
عزم راسخ، اعتماد متقابل، مدیریت قوی، رهبری جمعی سالم و تحمل 

پذیری و همگرایی میان دو تیم دارد.
 بنابر همین ملحوظات و ماهیت بسیار شکننده ی این پروسه، به هر 
از پروسه، حکومت  تیم  ازاین دو  بیرون شدن هریک  باشد،  دلیلی که 
وحدت ملی را با عدم مشروعیت مواجه نموده و کامال ساقط می سازد.
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 26. September, 2014

محکمه ی کمیسیون های انتخاباتی

اکنون که توافق سیاسی، مبنای قانونی حکومت وحدت ملی می باشد و 
هردو به قناعت رسیده اند، بردولتمردان است تا در اولین اقدام، محکمه 
ی اعضای رهبری کمیسیون های انتخاباتی را با حامیان دولتی شان به 

جرم خیانت ملی در دستور کار حکومت وحدت ملی قرار دهند.
دست  دولت،  رهبری  طرف  از  امر  دراین  تردید  و  تعلل  ترین  کوچک 
خودشان را به عنوان شریک جرم برمال و ثابت خواهد ساخت. مشروعیت 
حکومت کمرنگ تر می شود و فرهنگ معافیت از جرم و خیانت ملی 

سرمشق رهبران سیاسی آینده می گردد. 
از یاد نبریم که افتضاح انتخاباتی و دستبرد درحق رای مردم، سرنوشت 
یک ملت را برای یک عمر تغیر داد، انتخابات را در اذهان مردم به هیچ 

مبدل ساخت و روند دموکراسی را از مسیر اش منحرف نمود.
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27. September, 2014  

کی اپوزیسیون است؟ کی دولت؟

گاهی دولت های قانونی بر سر اقتدار به خاطر مهار بحران درکشورشان، 
دولت  چارچوب  در  مشارکت  تقاضای  اپوزیسیون  جریان  و  جناح  از 
از  تواند پس  غالبا می  نوع مشارکت،  این  اما  نمایند،  وحدت ملی می 
یک مدتی با عبور از بحران خاتمه یابد. دولت سرجایش باقی می ماند 

و اپوزیسیون بر می گردد به جایگاه اصلی خویش.
 اما در افغانستان به اساس یک توافق سیاسی و به اثر بحران انتخاباتی 
تا  امضا رسیده است که  به  سند حکومت وحدت ملی میان دو جناح 
رسیدن به دولت وحدت ملی و دولت ملی در حاالت عادی فاصله ی 

زیادی دارند.
 با این توضیح، مشخص نمودن هم دولت و هم اپوزیسیون از ترکیب این 
دوتیم، در شرایط کنونی کشور معنی و مفهوم خود را از دست می دهد 
که کدام جناح دولت است و کدام جناح اپوزیسیون. دولت و اپوزیسیون 
و نوع تقسیم بندی تحت این عناوین دقیق نیست. این یک مفکوره ی 
با افغانستان و شرایط امروز  کاپی برداری شده از کشورهایی ست که 
آن تفاوت فاحشی دارند و هویت و جایگاه دولت و اپوزیسیون در آن 

کشورها کامال روشن می باشد.
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3 .October, 2014 

حکومت وحدت ملی در افغانستان هم یک فرصت است و 
هم یک تهدید

تربیون نشست های آجندای ملی  از  بار  بار  و  بودیم  چنانچه پیشبین 
اعالم داشتیم، بالخره در نتیجه انتخابات، تیم های تداوم و اصالحات 
را  خودشان  حکومت  تا  نگردید  انتخابات  برنده  تنهایی  به  یک  هیچ 
تشکیل دهند، امری که کاندیدان هیچگاهی نتوانستند و یا نخواستند 

آنرا در یک مرحله حساس تاریخی قبل از بحران متوجه شوند. 
 سرانجام هردو کاندید مجبور گردیدند تا دریک توافق به یک تعادل 
برسند که حاصل آن حکومت وحدت ملی گردید. با این توضیح مختصر 
راز موفقیت این حکومت در همگرایی و تعادل می باشد نه در رقابت و  
تضاد. اگر این فرمول تناسبی بنا بر هر علتی برهم خورد حاصل آن نه 
اصالحات است و نه هم تداوم بلکه گزینه ی دیگری خواهد بود. ماهیت 
این حکومت توافقی با عنصر تضاد ها و تهدید های بالفعل وبالقوه نیز 
یک  هم  افغانستان  در  ما  ملی  وحدت  پس حکومت  باشد،  می  همراه 

فرصت است و هم یک تهدید.
تقسیم قدرت به اساس 50/50 فیصد در یک ساختار غیر معیاری، غیر 

معین و غیررسمی خود یک تضاد و یک تهدید به شمار می رود. 
 از آنجایی که ساختار ریاستی نظام عامل بحران گردید و ظرفیت ایجاد 
به  اجرایی  موقف  ایجاد  و  قدرت  تقسیم  نداشت، طرح  را  ملی  وحدت 
به زودی  آرایش و ترکیب جدید  این  اگر  توافق گردید.  همین منظور 
نشود،  یک دست  و  نگردد  قانونمند  و  معین  نظام سیاسی  یک  داخل 
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خواهد  هم  از  فورمول  این  و  آورد  نخواهد  دوام  ملی  وحدت  حکومت 
پاشید.

 ازین رو به صحنه آمدن نظام نیمه ریاستی با جایگاه تعریف شده ی 
رئیس جمهور و صدراعظم، دولت یکدست و مشخص )احتماال سیستم 
لیست  صدر  در  باید  که  باشد  می  استثنایی  های  فرصت  از  فرانسه( 
دولت وحدت  تا  گیرد  قرار  ملی  رهبران حکومت وحدت  اولویت های 

ملی کارآیی داشته باشد.
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 14. October, 2014 

مشارکت در تزئین مقام رئیس یا مشارکت ملی؟

از آغاز کنفرانس بن، در مقابل پیشنهادات مکرر رئیس جمهور مبنی بر 
مشارکت بنده در حکومت، تنها یک سوال ذهنم را مشغول می کرد و 

آن این که مشارکت به چه معنی؟
مشارکت در تزئین مقام رئیس به حیث معاون و یا به حیث وزیر در امر 
تطبیق سیاست های ایشان، که این گونه مشارکت به نظر من بیشتر 
تصمیم  در  مشارکت  یا  ملی.  مشارکت  به  تا  ماند  می  سربازگیری  به 
مملکت،  شر  و  خیر  در  بودن  شریک  معنی  به  کشوری  های  گیری 
سرنوشت کشور را باهم رقم زدن، شریک صاحب خانه ی مشترکی به 
نام افغانستان بودن، احساس مشترک و حق برابر ایجاد کردن و بالخره 

برادر وار وعادالنه زیستن که خواست طبیعی مردم بود؟ 
مشارکت  این  به  توانست  می  رئیس جمهور  مقام  در  کرزی  آقای  اگر 
معنی و مفهوم بدهد و با احساس و تفکر واقعی ملی به رهبری کشور 
امروز قرار می  از  بپردازد، هم کشور و هم خود وی در جایگاهی غیر 
داشتند. اما متاسفانه نه خودش از دور باطل سیاست افغانی بیرون شد و 
نه هم متحدینش توانایی بیش از شریک بودن را از خود نشان دادند. چه 
بسا که حتی با ریزرف جایگاه خودی ها در نظام سیاسی، قاعده بازی 
سیاست را نیز مطابق میل و مطالبات خود به خورد دیگران دادند. بازی 
با سرنوشت یک ملت بود که باعث بحران های چهارسوی امروز گردید 
و بسا از بحران های دامنه داری که تا امروز از انظار مردم پنهان مانده 

اند اما سوگمندانه دیر یا زود دامنگیر کشور خواهند شد. 
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بنابرین، سال ها تاکید بنده برتشکیل دولت وحدت ملی به حیث یک 
افغانستان دقیقآ درهمین نقطه نهفته بود تا همه  ضرورت تاریخی در 
قبال  در  سرزمین  این  برابر  هم  با  شهروندان  حیث  به  روزی  بتوانیم 

سرنوشت خویش مشترکآ تصمیم بگیریم. 
در سال هایی که گذشت، همواره در راستای تحقق این امر مبارزه ی بی 
سروصدا، بی وقفه به دور از خودخواهی، عاری از تفوق طلبی و سیاست 
ساختن  عادالنه  خاطر  به  فقط  که  گرفتم  پی  را  ای  پوپولیستی  های 
بازی سیاست، انسانی ساختن سیاست در کشور، استقرار نظام سیاسی 

مطلوب مبنی بر تصمیم گیری مشترک بوده و هست.
نخستین عملکرد ملی خود »تصمیم  با  تواند   دولت وحدت ملی می 
گیری مشترک« سنگ بنای جدید کشور را در این فصل نوین سیاسی 
تهداب گزاری نماید که صد البته در باال بردن مشروعیت دولت نیز موثر 

می باشد.
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19. Oktober 2014  

جلوه ی فراموش ناشدنی، مهار قدرت توسط قدرت

با ظاهر شدن رهبری دولت در روز معلم و مراسم مختلف، از ماهیت 
با یک  بتوانند  و کارآمدی دولت وحدت ملی دراین که رهبران دولت 
دیدگاه واحد و همگرایانه به مسایل کشور و بحران های درهم تنیدۀ 

بپردازند، نسبت به زمان دیگر، اولین برداشت مثبت را گرفتم.
آنچه  دیگریست،  بحث  که  دولت  های  کرکتر  باالی  داوری  از  گذشته 
بسیار الهام دهنده است، که اگر به همین شیوه پیش برود، فروپاشی 
سیاست سنتی تک محور، فسادآور، غیر عادالنه و زوال قدرت مطلق می 
افغانستان گردیده است. محدود شدن  تاریخی  ناکامی  باعث  باشد که 
قدرت و مهار قدرت توسط قدرت و جلوگیری از لجام گسیختگی قدرت 
که سیاست ترس و وحشت را حاکم ساخته است، سیمای نو افغانستان 

را به نمایش میگذارد.
که  مینماید،  حاصل  اطمینان  آدم   ظاهراً  های  صحنه  این  دیدن  با 
بازشده  بازگشت  بی  سیاسی،  جدید  کامال  ی  صفحه  یک  ما  درکشور 
باشد. دیگر هیچ فرد، گروه، قوم، قبیله و خاندانی به تنهایی نمی توانند 
نماید. هرچند  ایجاد  را  برتری طلبی خویش  و  و فساد  حاکمیت ظلم 
بیش ازاین هرتالشی دراین راستا نه ممکن است نه مقدور و نه قابل 

تحمل . 
نقطه ی قابل تامل اینست که با راهکار دولت وحدت ملی در بعد توازن 
قدرت پیشرفت چشم گیری را شاهد می باشیم که موفقیت نهایی آن 
به تطبیق توافقنامه قانونمند شدن اصالحات ساختاری درنظام بستگی 
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سازد  می  نهادینه  جامعه  در  را  تحوالت  این  ی  همه  آنچه  اما  دارد. 
توسعۀ بخش فرهنگی آن می باشد که طویل المدت است، یعنی این 
که چگونه ذهنیت عامه را در خصوص این تغییرات مثبت آماده ساخت 
به گونه ی مثال چگونه  ایجاد کرد.  تفاهم و همگرایی دراین مسیر  و 
به جای ذهنیت  برادری و همبستگی  اتحاد،  ذهنیت همدیگر پذیری، 
تضاد، تفرقه، قوم گرایی، برتری طلبی ووابستگی به دل و دماغ مردم ما 

نهادینه گردد.
رهبران دولت وحدت ملی قطعآ به خاطر دارند که سرانجام با امضای 
تا رسیدن به دل و دماغ  این  ایجاد دولت شدند که  به  یکدیگر موفق 

مردم راه دراز و آزمون سخت می طلبد.
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1. November 2014  

نظام ریاستی، تجربه ی ناکام یک دهه ی گذشته

در  جدید  ی  پدیده  یک  حیث  به  ملی  وحدت  دولت  ظهور  نفس  در 
کشور»گذشته از مهارت بازیگران آن« هیچ بدیلی دیگری ندارد و باید 

سرآغاز تغییرات گسترده در حیات سیاسی و اجتماعی کشور گردد.
درافغانستان تا کنون مسأله دولت و نظام سیاسی به گونه ای کارشناسانه 
مورد بحث های نظری و گفتمان های جدی قرار نگرفته است. دشوار 
و  مقبولیت  ساختارها،  ماهیت،  ها،  مولفه  این  ی  باره  در  که  است 
کارآمدی شان اظهار نظر نمود و ازین میان دست به انتخاب زد. ازین 
رو پیشنهاد ما در چهارچوب دولت وحدت ملی این امکان را می دهد 
تا طی یک عملیات کارشناسانه در یک گفتمان بین االفغانی و تصمیم 

گیری جمعی، باالی نوعیت نظام سیاسی به یک اجماع کلی برسیم.
و  مشخص  تعریف  و  قاعده  با  ساختار  دارای  ملی  وحدت  دولت  طرح 
سیاسی  نظام  یک  جای  به  را  آن  چهارچوب  بتوان  که  نیست  معین 
تعریف شده قرار داد، بلکه ضرورتی است که شرایط بحرانی کشورها آن 
را ایجاب کرده و التزام اجرایی شدن این ضرورت را به دوش دولتمردان 

و مسئوولین آن کشور می گذارد.
اما ماهیت، زمان و علل توافق سیاسی که بر اساس آن دولت وحدت 
ملی در افغانستان باید تشکیل گردد، یک اصل را کامال ثابت ساخت و 
آن این که نظام ریاستی، تجربه ی ناکام یک دهه ی گذشته می باشد 
که برای همیش به تاریخ پیوست. این امر مساله تغییر نظام سیاسی را 
در کشور اجتناب ناپذیر می سازد تا دولت وحدت ملی در یک ساختار 

با قاعده و مشخص کارایی داشته باشد.
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8. November 2014 

دولت وحدت ملی، دوستان اندیشه ای و دشمنان سیاسی 
زیادی دارد که باید محتاط بود!

دولت وحدت ملی نباید با تصویر ذهنی هر یک از رهبران آن به شکل 
جداگانه ای شکل و شمایل یابد، بلکه باید با روح و ماهیت درونی آن 
و با درنظرداشت شرایط کشور، در یک قالب کالن و جمعی به نمایش 

گذاشته شود.
ذهنی  پارادوکس  باید  تر  سریع  هرچه  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
خودشان را در خود و میان خود حل نمایند و به خاطر داشته باشند که 
هر مشکلی، به حساب مشکل هردوی شان محاسبه خواهد شد. افتادن 
یکی، دیگری را به طور طبیعی از مدار خارج خواهد ساخت و این بازی 

سرانجام برنده و بازنده  ای نخواهد داشت.
از اعالم حکومت وحدت  انتخاباتی، اکنون چهل روز  از بحران  گذشته 
ملی می گذرد و این کم کم دغدغه های ذهنی ای را میان قشر سیاسی 
کشور به وجود آورده است. عده  ای با منظومه فکری همیشه گی خود 
در مقایسۀ این دولت با دولت های قبل از آن برآمده اند و جمعی عاجز 
به  رد شده  آن  کنار  از  آسانی  به  آن  تاریخی  و ضرورت  دقیق  فهم  از 
جان کرکترهای آن افتاده و هویت بازیگران آن را نشانه رفته اند و نزد 
عدهخوش قلبی هم سر و ته این دولت گم است. به هر رو، آنچه عینیت 
دارد و به اعتقاد ما معیار است، نفس پدیدۀ نو ظهور دولت وحدت ملی 
در کشور می باشد که کاماًل کتاب جدیدیست در حیات سیاسی کشور و 

هیچ بدیلی ندارد و نخواهد داشت.
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کانال  همین  از  داشتیم،  را  جمعی  تصمیم گیری  میکانیزم  انتظار  اگر 
می گذرد، اگر نوع نظام سیاسی آینده را معین می سازیم، باید از همین 
کانال عبور نمود، اگر به ثبات و صلح پایدار می اندیشیم، فقط از همین 
مسیر ممکن است، اگر وحدت ملی و عدالت اجتماعی در کار است از 

همین رهگذر به آن باید رسید.
هیچ لویه جرگه یی، نظام تک قطبی، تقسیم بندی ها، انحصارگرایی ها، 
مرز کشیدن ها حتی تا سرحد انتخابات عادالنه و شفاف، بدون استقرار 
دولت وحدت ملی، مشکل تاریخی قدرت، رهبری و نظام را حل نخواهد 
کرد، عدالت اجتماعی برپا نخواهد شد و توسعۀ سیاسی به وجود نخواهد 
آمد. چنانچه تجربۀ سیزده سال حاکمیت نظام سیاسی تک محور به 
نتیجه نرسید، مشروعیت کسب نکرد و چه بسا که به بحران نیز انجامید.
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10. November 2014  

دولت وحدت ملی نه حکومت تداوم است، نه از اصالحات!

چهل و پنجمین روز اعالم دولت وحدت ملی، گمانه  زنی ها را مبنی بر 
عدم توفیق رهبران آن در شکل دهی این دولت، میان حلقات سیاسی 

بیشتر ساخته و بر نگرانی مردم افزوده است.
هرچند که تشکیل چنین دولتی بنا بر پیچیده گی هایی که دارد، وقت 
زیادی می طلبد و به مدیریت سیاسی قوی ای ضرورت دارد، اما روی 
همرفته مردم حق دارند تا به درستی و روشنی در جریان امور باشند، 
بلکه دولت  اصالحات،  از  نه  است،  تداوم  از  نه  ملی  زیرا دولت وحدت 

مردم می باشد. 
ندانم  یا  تفکر سنتی  تداوم  بنابر  دولت  این  پروسه ی شکل دهی  اگر 
کاری ها و یاهم پنهان کاری هایی، رازآلود گردد، موجب می شود که از 
این فضای ملتهب سود زیادی نصیب سیاست کاران یک دهه اخیر شود.

دولت وحدت ملی نه یک حکومت ائتالفی افغانی به منظور چسپیدن به 
قدرت، غنیمت گرفتن قدرت و تداوم قدرت است، و نه هم یک موجود 
عجیب الخلقه ای که هریک تصویری جداگانه و متفوت از آن در ذهن 
اش بسازد، بلکه آغاز سامان دهی یک ملت است که اگر قصد داریم از 
دور باطل تاریخی رهایی یابیم و به حیث یک ملت عزتمند زنده گی 

کنیم، هیچ بدیلی برای آن وجود ندارد.
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15. November 2014

ضرورت تدوین سیاست خارجی هدفمند

اولین سفر هیات رهبری دولت وحدت ملی به پاکستان، همزمان است 
با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تحرکاتی در جهت آرایش 

جدید در منطقه.
دوطرف،  مناسبات  ی  محدوده  در  پاکستان  میزبانی  که  نیست  شکی 
همسایگی و برادری اسالمی، احتماال باالتر از تشریفات مرسوم خواهد 
البته همه ی  بود و مهمان اش را دست خالی بدرقه نخواهد کرد که 
این ها داد و ستد هایی مقطعی و تاکتیکی هستند که دردی از ملت 
دوا نمی کنند، زیرا ما برای به دست آوردن توان ملی و تثبیت جایگاه 
خود در محیط بین المللی، راه درازی در پیش داریم و به عقیده من در 
اولین اقدام نیاز به یک خانه تکانی کالن است تا با یک سیاست خارجی 
هدفمند، دیگران را وادار کنیم ما و نقش مان را در روابط بین الملل و 

تاثیر در ثبات و امنیت منطقه جدی بگیرند.
با توجه به گذشته ی کشور و موقعیت و شرایط حساس کنونی ابتدا 
ضرورت به ایجاد یک سیاست خارجی خردمندانه ی متوازن و متناسب 
داریم تا بتوانیم این حساسیت های متضاد را در محور افغانستان به یک 

تعادل برسانیم. 
خانه تکانی فقط با ایجاد یک دولت ملی مقتدر ممکن است تا با معین 
نمودن جایگاه افغانستان در عرصه بین المللی، پاکستان دیپلوماسی ما 
را جدی تلقی کند. فقط آن زمان است که می توانیم از موضع قوت 
اما منطق رسا، با پاکستان بر اساس منافع همگانی، با شجاعت سیاسی 
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و قاطع روی همه ی مسایل مناقشه ی چون دیورند، تروریزم، دهلیز 
ترانزیتی و مسایل استراتیژیک به یک نتیجه برسیم.
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17. November 2014  

مولفه های سیاست خارجی- دولت وحدت ملی

افغانستان به حیث یک کشور حایل میان انگلیس و روس، برای اولین 
بار در قرن بیست بود که راهکار سیاست خارجی خود را تدوین کرد و 
از آن زمان به بعد، دوره های مختلف سیاست خارجی را تجربه نموده 
است؛ سیاست خارجی دورۀ عناصر چپی، دورۀ مجاهدین و دوره طالبان.

جامعۀ  توجه  کانون  افغانستان  که  یازدهم سپتمبر  و  نه  با حوادث  اما 
دولت  متأسفانه  شد،  ایجاد  خارجی  بی سابقه  روابط  و  گردید  جهانی 
افغانستان از این همه روابط بنابر ضعف برنامه ریزی، دستگاه دیپلوماسی 
غیر فعال، حتا نتوانست یک نسخۀ تدوین شدۀ خطوط اساسی سیاست 

خارجی خود را به جهان ارایه بدهد.
در وزارت خارجۀ کشور ، هیچ نسخه ای از این اصول وجود ندارد و اگر 
هم چند کاغذ پاره  ای هست، ناقص، ناتکمیل و بدون پشتوانۀ ملی است. 
در واقع سیاست خارجی افغانستان در مدت سیزده سال در رفتار و گفتار 
پر از تناقضات رییس جمهوری منعکس می شد و بر مبنای یک تصادف 
کار یک شخص یا سیاست مدار بوده است نه بر اساس تحلیل و تحقیق، 

درک درست، منافع ملی و نیازمندی های درونی.
سیاست خارجی افغانستان باید متناسب به شرایط خود ما، هدفمندانه 
و با روحیۀ متوازن آماده گردد که این بالنوبه به تفکرات متعادل و رفتار 

متعادل نیازمند می باشد.
تدوین دکتورین، سیاست خارجی متعادل با شرایطی که در داخل داریم 
و بازیگرانی که در محور افغانستان صف کشیده اند، کاری بس مشکل 
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است که قطعآ باید از مشورت ها و نظریات متفکرین و نخبه گان سیاسی 
در داخل و خارج نظام استفاده برد.
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23. November 2014  

گذار از »سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن« 
Divide and Rule

سیاست »تفرقه بیانداز و حکومت کن« از سیاست هـای معروف جهـان 
داشته،  کاربرد  هـا  انگلیس  و سنت سیاسی  عرف  در  بیشتر  که  است 
چنانچه با استفاده از هـمین پالیسی، انگلیس ها توا نستند سیطره ی 
خود را از یک جزیره ی کوچک تا به سرزمینی که آفتاب غروب نداشت، 

گسترش دهند.
این سیاست در افغانستان نیز از پالیسی هـای متداول و به ارث ما نده 
از استعمار بریتانیا، مورد استفاده ی حکام بوده است، که چون با سنت 
سیاسی قبیلوی هـمدست گردید و به مصرف داخلی میان اقوام رسید 
و با غیر انسانی ترین شیوه به کار رفت، باعث تلخکامی هـای مردم و 

ناکامی هـای تاریخی کشور گردید.
رقابت میان نخبگانی از آغاز تأسیس أفغانستان تا حکومت داری آقای 
کرزی، نمونه هـای بارز هـمین » سیاست تفرقه انداز و حکومت کن« 
بوده اند که وقت، انرژی و فرصت هـای کشور را به باد داد وهـیچ گاهـی 

هـم نه مملکت استقرار پیدا کرد و نه هـم آبی در دل مردم گرم شد.
اکنون محوری ترین مسوولیت و ماموریت تاریخی دولت وحدت ملی 
دقیقآ در هـمین نهـفته است که چگونه مرحله ای گذار را با عبور ازین 
و  آغاز  گرداند.  موفق مي  انسانی،  به سیاست جدید  تباه کن  سیاست 
و  عام  بستگی  سیاسی  شعار  یک  هـمین  به  دولت  این  پیروزی  انجام 
تام دارد. این یعنی، مهـم ترین اولویت نسبت به امنیت، اقتصاد، روابط 
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در  ملی،  عملکرد  و  ملی  تفکر  ملی،  احساس  که  این جاست  خارجی. 
راستای رسیدن به وحدت ملی واقعی، تولد مي شود و با هـمگرایی در 
اندازیست  با درک چنین چشم  هـمین مسیر، تحول رونما مي گردد. 
که رسالت رهـبری دولت وحدت ملی در ترازوی قضاوت مردم و تاریخ 

مورد ارزیابی قرار خواهـد گرفت.
رهـبری دولت وحدت ملی باید آگاه باشد که اولین قربانی یک سیاست 

تفرقه انداز، خود شان خواهـند بود.
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29. November 2014 

سوال امنیت؛ چرا این طور شد؟

انفجار های پر سرو صدای هفته ی گذشته، فال نیک دولت وحدت ملی 
را در اذهان عامه به تعبیر قسمآ بد تغییر داد. 

بسیاری از مفسرین در رسانه ها، تغییر مهره های امنیتی را در جهت 
برون رفت از شرایط نا امنی، تجویز نمودند. اما من در یک چشم انداز 
جدید  آرایش  از  قبل  چندی  بینم؛  می  دراز  را  رشته  این  سر  کوتاه 
این  که  گفتیم  و  شدیم  یادآور  افغانستان  محور  در  خارجی  بازیگران 
آرایش می تواند یک فرصت و یاهم یک تهدید باشد، بستگی به سیاست 
و راهبرد دولت دارد که اگر بتواند صف آرایی های جدید و تضاد منافع 
را در چارچوب بازی کالن در محور منافع همگانی به همگرایی و تعادل 

برساند. 
قشون  تهاجم  با  که  یابیم  می  در  حوادث،  سیر  بر  کوتاه  مرور  با  اما 
قلب  در  افغانستان،  متعادل  و  حایلی  موازنه ی سیاست  که  بود  سرخ 
بازی  جدید  دور  به  را  جایش  و  خورد  برهم  منطقه  راه  چهار  و  آسیا 
های  گری  افراطی  و  نخبگانی  میان  رقابت  تشدید  بزرگ جنگ سرد، 
ایدیولوژیک » سه محرکه ی بنیادی شکل دهی تاریخ و علل ناکامی 
تاریخی افغانستان« خالی کرد. متاسفانه این سیر تاریخی تا هنوز دقیقآ 
با همین محرکه ها زنده است که کشور هیچ وقت به استقرار نمی رسد.

کنفرانس بن، فرصتی گردید تا با تفاهم جامعه جهانی، رهبران افغانستان 
با اتخاذ سیاست روشن، راهبرد ملی و راهکار معتدل و متوازن، دولتی 
مقتدر و ملی را شکل دهند که بدبختانه چنین نشد و ناکامی شان درین 
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خصوص جای بحث ندارد.
با اعالم دولت وحدت ملی روزنه ی جدیدی گشوده شده است که البته 
هنوز هم راه دشوار و پر خم و پیچ در پیش است. که اگر این سه محرکه 
ی اصلی درچارچوب یک استراتیژی بلند مدت، به تعادل برسند یعنی 
همگرایی نخبه گان افغانستان، منافع بازیگران خارجی، و روند تفکرات 
دینی، تامین امنیت و رسیدن به صلح پایدار را برای اولین بار به یک 

واقعیت تاریخی مبدل خواهد نمود.
ممکن با تغییر افراد در سلسله مراتب امنیتی که در جایش قطعآ اهمیت 
خودش را دارد و یا هم تغییراتی به مقیاس مهارت و ابزارهای نظامی، 
روند نا امنی کمتر یا زیادتر گردد، اما این به هیچ یک تغبیر به معنی 

تامین امنیت در کشور نیست و نخواهد بود .
دولت وحدت ملی ماموریت بس بزرگ، تاریخی و ملی ای را به دوش 
یک  ایجاد  در  کشور  ورز  اندیشه  نیروهای  از  استفاده  بدون  که  دارد 
سیاست متناسب و راهبرد علمی، امکان موفقیت نخواهد داشت و این 
سریال ناتمام ادامه خواهد یافت، و مردم و نیروهای امنیتی قربانی منافع 

دیگران و ندانم کاری مایان خواهند گردید.
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1. Dezember 2014 

و میسر  قبلی حکومت داری ممکن  روشی که در سیستم 
نگردید

اعالمیه مشترک رهبری دولت وحدت ملی به پیشواز کنفرانس لندن، 
نمایش  کشوری،  مهم  و  کالن  مسایل  از  بخشی  روی  توافق  بر  مبنی 
موفقیت آمیز میکانیزم بازدهی و ماهیت دولت وحدت ملی محسوب می 
شود. این روش کار تصمیم گیری جمعی، مشروعیت و مقبولیت دولت 
وحدت ملی را باال می برد. روشی که در سیستم قبلی حکومت داری 

ممکن و میسر نگردید و حتی نشانی از آن دیده نشد.
کنفرانس لندن، نشستی که جامعه جهانی را بار دیگر متعهد به حمایت 
از افغانستان می نماید، از اهمیت خاصی برخوردار است تا هیات رهبری 
دولت وحدت ملی با همین روحیه تفاهم و توافق در انظار جهانیان، حد 

اعظم استفاده را برای بهبود وضعیت نا بهنجار کنونی انجام دهند.
دراین جا دوتا نکته را خاطرنشان می سازم:

1-  در پهلوی تعهدات جدید جامعه جهانی، بر تمدید و تطبیق تعهدات 
قبلی نیز پافشاری گردد. در مدت سیزده سال گذشته و روابط گسترده 
با جهان بیرون و نیازمندی دوسویه جهان و افغانستان، ده ها توافقنامه 
و تعهدات اقتصادی میان افغانستان و جامعه جهانی به امضا رسید، اما 
نبود مدیریت سالم در سیستم حکومت داری قبلی و  بر  بنا  متاسفانه 
عدم یک دستگاه دیپلوماسی فعال، افغانستان از بهره برداری از بیشترین 
تعهدات محروم گردید، چه بسا که بسیاری از کشورها از تعهدات شان 
سرباز زدند و دستگاه حکومت نیز نتوانست وعده عملی جامعه جهانی 
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را براساس یک برنامه ریزی دقیق و ایجاد یک میکانیزم تطبیقی، عملی 
سازد.

2-  در نشست بروکسل بحث نگرانی های امنیتی به خصوص نگرانی 
آرایش  و  سال  همین  آخر  در  ناتو  نیروهای  ترک  با  که  اخیری  های 
گردیده  تشدید  باشد،  می  افغانستان  محور  در  قدرت  بازیگران  جدید 
است. نشست لندن و بروکسل فرصتی است برای رهبری دولت وحدت 
ملی تا طرح تفاهم منطقه ای و فرامنطقه ای را به منظور حمایت چار 
راه اقتصادی افغانستان در منطقه مطرح نمایند تا با ایجاد تعادل میان 

بازیگران، نگرانی های امنیتی نیز مرفوع گردد.
با برگشت از لندن، رهبری دولت وحدت ملی قطعآ باید معرف کابینه 
ی تخصصی از نخبه گان کشور باشد تا در امر پیگیری و تطبیق همه ی 

این تعهدات عزم خود را جزم نموده باشند.
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11. Dezember 2014 

اعالم ما مبنی بر طرح دولت وحدت ملی، به منظور جلوگیری 
از بحران بود!

چه زمانی دولت وحدت ملی جان می گیرد؟ پرسشی که پاسخش شاید 
برای قشر خاصی روشن باشد، اما برای عام مردم پر از ابهام، گنگ و 

نگران کننده است و این خود فرصتی گردیده است برای دشمنان .
کشور  نخبگان  میان  ها  رایزنی  از  پس  را  ملی  وحدت  دولت  طرح  ما 
از  افغانستان، مدت ها قبل  تاریخی  نیاز ملی و ضرورت  به حیث یک 
کمپاین های انتخاباتی به منظور جلوگیری از بحران انتخاباتی، موفقیت 
انتخابات، ایجاد میکانیزم تصمیم گیری مشترک، عبور موفقانه از مرحله 

گذار و آغاز پروسه دولت ملت سازی اعالم نموده بودیم.
و  ها  مولفه  روی  توافق  با  تا  بودیم  داده  پیشنهاد  کاندیدان محترم  به 
اصول دولت وحدت ملی، کاری کنند تا تنش های انتخاباتی فروکش 
کرده و با موفقیت انتخابات، کاندید برنده ملزم به عملی نمودن توافقات 

در چارچوب نظام گردد، سپس مشترکآ به اصالحات سیاسی بپردازند.
کاندیدان محترم به پیشنهاد ما دلچسپی چندانی نشان ندادند تا این که 

بحران از راه رسید و پای جان کری را به ای ماجرا کشاند.
طرح دولت وحدت ملی آقای کری، زاییده حالت بحران و از درون دل 
بحران بیرون آمد. این طرح به منظور مهار بحران، مشارکت هر دو تیم 
انتخاباتی به اساس سهمیه بندی در قدرت و حفظ وضعیت حیثیتی، 

مورد توافق هر دو کاندید قرار گرفت.
حال عرض می کنم که مشکل در کجاست؛ دلیل این که دولت وحدت 
ملی از آغاز توافق هر دو کاندید، زود جان نمی گیرد و پیوسته به موانع 
مواجه می گردد را باید در نبود یک ساختار سیاسی مشخص، ثابت و با 
قاعده جستجو کرد، تا این که مواد توافقات در پرتو قانون تفسیر گردید 

و در چارچوب نظام جا بگیرد.
این ناهمگونی ها، دولت وحدت ملی را، سیال و تاثیر پذیر ساخته و هر 
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روز با مشکالت جدیدی مواجه می سازد.
راه حل چیست؟

با توجه به این که اعالم کابینه تنها مشکل دولت وحدت ملی نیست، 
ده ها چالش و حساسیت های جدی تر از آن، سر راه ساختار سیال این 

دولت، سبز خواهد شد.
یگانه گزینه و راه برون رفت از این وضعیت، راه اندازی هرچه فوری تر 
لویه جرگه قانون اساسی می باشد تا با تغییر و تثبیت نظام سیاسی، 
در  و  آورده  بیرون  لرزان  و  ثبات  بی  حالت  این  از  ملی  وحدت  دولت 

چارچوب یک ساختار ثابت، با قاعده و قابل قبول تنظیم نماید.



احمد ولی مسعود/ 80

19. Dezember 2014  

وقفه ی وخیم

در اواخر جنگ بود که خرابی صحت روزولت در امریکا، بحران سیاسی 
خلق کرد که چرچیل آن را بنام وقفه ی وخیم یاد کرد. منظورش این 
بود که جانشین روزولت در این مرحله برای زعامت آماده نبود و این 

حالت مشکالت خطیری درکشور به وجود آورد.
نزدیک به یک سال می شود که وقفه ی در افغانستان نیز پدید آمده 
است که اگر به زودی ها رفع نشود، به وقفه ای وخیم مبدل خواهد شد 

و بحران از هر سو کشور را احاطه خواهد ساخت.
این کامال یک امر طبیعی است که اداره ی یک کشور به رئیس جمهور، 
رئیس اجرائیه، معاونین، وزرا و روسای زیادی ضرورت دارد، اما آنچه در 
وضعیت موجود کشور، حتمی و فوریست؛ ظهور زعامتی است تا کشور 

را از این وقفه بیرون آورده و از بحران برهاند.
رهبری دولت تا دیر نشده، چارچوب دولت وحدت ملی را ایجاد نموده 
و قانونمند سازند و با استفاده از همه ی عناصر تاثیرگذار، زعامت ملی 
را به وجود آورند تا به وضعیت کشور به گونه ی بنیادی دراین مرحله 

حساس رسیده گی شود.
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کابینه سحرآمیز

اعالم کابینه، چنان اسرار آمیز و پر رمز و راز شده که گویی قرار است 
هـمه ی اسرار و کلید معمای افغانستان، در پی تشکیل آن نهـفته است 
و هـمین که مشت ها باز شده و اسامی اعالن گردند، هـمه ی درهـا باز 

و معما هـا حل خواهـد شد!« که صد البته این طور نیست.«
این صندوقچه  از روی  پرده  و  کابینه حل گردید  فرض کنید، مشکل 
ی راز آلود برداشته شد، مگر چه فرقی در روند رهـبری دولت رونما 
خواهـد شد؟ کما این که با جابه جایی مهـره هـایی که از سر رقابت 
باهـم وارد میدان مي شوند، آن هـم اگر هـمراه با تناقض و برای دور 
بعدی رقابت باشد، بازی را پیچیده تَر، حساسیت هـارا بیشتر  و تنش 

هـا را داغ تر خواهـد ساخت.
در این وضعیت نابسامان کشور، رهـبری دو دسته دولت که اصال با هم 
جور نمی آیند و به هم اعتماد نمی کنند و نظام مشخص و با قاعده ای 
نیز وجود ندارد، پر کردن چند تا وزارتخانه، آن هـم پس إز أین هـمه 
کشمکش، دردی را دوا نخواهـد کرد و گره ای از کار کشور نخواهـد 

گشود.
نام یک مدل مشخص  این که دولت وحدت ملی،  آوری مجدد  یاد  با 
نظام سیاسی به گونه ی مثال نظام ریاستی یا پارلمانی نیست بلکه یک 
آرایش جدید قدرت در چارچوب نظام هـای سیاسی، با مقننه ی قوی 
و پارلمان محور مي باشد. بر رهـبری دولت است تا در پهـلوی تالش 
شبانه روزی برای معرفی کابینه، به خاطر جلوگیری از دامنه دار شدن 
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قانونی در جهـت  و  راه ممکن  ترین  از کوتاه  بحران،  ترشدن  و مزمن 
تثبیت نظامی که دولت وحدت ملی در چوکات آن جا بیافتد و استقرار 
پیدا نماید و توزیع قدرت از کاغذ پاره ی تفاهـمنامه در روشنی قانون 

تسجیل و قانونمند گردد، تالش مضاعف نمایند.
با این راهـکار، نظام سیاسی، نظم و قاعده پیدا مي نماید، یکدست مي 
شود، سلسله مراتب، صالحیت هـا و مسوولیت ها در چارچوب قانون و 

نظام، تنظیم مي گردد.
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30. Dezember 2014  

مشکل دو تیم- مشکل دولت وحدت ملی نیست!

این روز ها صدا هایی مبنی بر ناکارآمدی و حتی ناکامی دولت وحدت 
این دولت در صد روز نخست خود ثمره ی  این که  بلند شده و  ملی 

نداشته است. 
هر معلولی، علتی دارد؛ اذا علت ها را نباید آدرس غلط داد تا در چاره 

اندیشی، دچار خبط و حطا نشویم.
نکاتی دراین باب قابل دقت می باشند، تا در روشنی آن اوضاع را بهتر 

ارزیابی نموده و قضاوت درست تری داشته باشیم:
ایجاد دولت وحدت ملی  بر  توافق هر دو کاندید مبنی  از  بعد   -
تا هنوز چارچوب دولت ایجاد نگردیده است. دولت وحدت ملی زمانی 
ایجاد می گردد که نخبه گان سیاسی- مدنی به حرم قدرت راه یابند، 
دیدگاه های سیاسی توحید شد و به مردم ابالغ گردد و رهبری جمعی 
و متعهد به میان آید. پس از آنست که دولت وحدت ملی در ترازوی 

قضاوت مردم قرار خواهد گرفت.
آنانی که نفس ضرورت دولت وحدت ملی را قبل از تشکیل آن 
دولت رد می کنند، درگیر یک قضاوت سیاسی، عجوالنه و پیش از وقت 
می باشند. گفته بودیم که دولت وحدت ملی یک عملیه پیچیده است، 
موجود  در شرایط  و  باالی سیاسی می طلبد  تحمل  و  مدیریت کالن 

افغانستان بدیل ندارد.
- اکیدآ خاطر نشان باید کرد که کشور ما در حساس ترین گذر 
زمانش قرار گرفته، بنیه ی ضعیف دارد و حاکمیت ضعیف تر و این همه 
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در گرداب استراتیژی های بزرگ، مدیریت های کالن و بازی های به 
شدت پیچیده و خطرناک قرار گرفته است. پس علل و معلول را قاطی 
کردن، با مسایل از روی احساسات و ایدیولوژی و یاهم به اساس آجندا 
های شخصی و سیاست منفعتی برخورد کردن، کشور را از بحران به 

لبه ی پرتگاه خواهد رسانید و همه بازنده خواهیم بود. 
بر نیروها و نخبگان سیاسی- مدنی به خصوص قشر اندیشه ورز کشور در 
داخل و خارج نظام است تا دست به دست هم داده در راستای موفقیت 
تا کشور  پروسه ی تشکیل دولت وحدت ملی تالش هماهنگ نمایند 
ازاین مرحله ی شوار موفقانه گذار نماید. با همگرایی میان خودماست 
های  استراتیژی  چارچوب  از  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  ضرورت  که 
بزرگ بیرون می شود و بومی می گردد، مردم باور مند می گردند و 

نظام را از آن خود می خوانند.
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1. Januar 2015 

به مناسبت انتقال کامل مسئولیت های امنیتی!

»نیاز جهان به ما کمتر از نیاز ما به جهان نیست«  )قهرمان ملی(
با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ارتش کشور می تواند به حیث 
بزرگ ترین نیروی بازدارنده در مقابل تهدیدهای بالفعل و بالقوه، تروریزم 
و جنگ های نیابتی به گونه ای مستقل نقش ایفا کند؛ فرزندان فداکاری 
و  مقاومت  و  رزمندگی دوره ی جهاد  تجربه های  از  باری  با کوله  که 
همچنان نسل جوان تری که طی یک دهه ی اخیر در دفاع در میدان 

های نبرد آب دیده شده اند.
در  »ما  که می گفت،  دارم  یاد  به  را  آمر صاحب شهید  از  ای  خاطره 
و  همکاری  به  حاضر  خارجی،  دشمنان  و  جهانی  تروریزم  علیه  جنگ 
هماهنگی های جهانی می باشیم، اما به هیچ وجه طرفدار حضور فزیکی 
عساکر خارجی در سرزمین خود نیستیم. زیرا اول خودما نیروهای کافی 
با انگیزه ی باال و روحیه بلند و همچنان مردم خود را با خود داریم و 
ضرورت به خارجی نیست. دوم این که حضور عساکر خارجی، وضعیت 

را به شدت پیچیده خواهد ساخت.«
با انتقال کامل مسوولیت های امنیتی و آغاز فصل جدید برای اردوی 
افغانستان، چند اولویت کالن امنیتی اما در هم تنیده پیش روست که 

قطعآ باید مدنظر داشت:
- با درنظرداشت این که امنیت در افغانستان یک مقوله ی بیشتر 
سیاسی است تا تخنیکی، بدین لحاظ تشکیل دولت وحدت ملی با پایه 
های وسیع، مشروعیت دولت، رهبری سیاسی با مرجعیت ملی، تامین 
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عدالت اجتماعی و ایجاد هویت جمعی از مولفه های مهم این مقوله می 
باشند.

- با توجه به این که امنیت افغانستان و منطقه و فرامنطقه دریک 
رابطه ی تنگاتنگ و میانه ی دو سویه قرار دارند، چنانچه تروریزم، مواد 
مخدر و افراطی گرایی، همه از جمله پدیده های جهانی اند پس چنان 
نیاز ما به  از  نیاز جهان به ما کمتر  که آمر صاحب شهید معتقد بود، 

جهان نیست.
و  دوست  معرفی  ملی،  امنیت  از  روشن  و  واضح  تعریف  ارایه   -
مبنای  بر  استراتیژی روشن  تدوین  و  و خارج  دشمن در سطح داخل 

همین تعریف، یکی دیگر از همین اولویت هاست.
- همکاری، حمایت و روحیه بخشیدن به نیروهای امنیتی از جانب 
مردم، راه اندازی فعالیت های گسترده و مستمر فرهنگی و آگاهی ملی 

دراین زمینه ها اهمیت به سزایی دارد.
- رسیدن به اتکای اقتصادی، به خصوص در بخش های امنیتی. 
در این صورت نیروهای ما با احساس تعلق خودی، مستقل، بومی و ملی 
عمل می نمایند و مورد استقاده ی ابزاری قرار نمی گیرند. این امر از 

اولویت های مهم  استراتیژیک می باشد.
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تقسیم مسوولیت ها به همان پیمانه یک امر بی روش و بی 
بیناد است که تقسیم چوکی ها!

آقای داکتر اشرف غنی اشاره ی داشته است مبنی براین که » در دولت 
وحدت ملی مسووولیت ها تقسیم می شوند، نه چوکی ها« این گفته 
نظام سیاسی، گنجایش همه  زمانی عملی ست که ساختار قدرت در 
ی نیروهای شامل را پیدا نماید. به عباره ی دیگر نظام ریاستی موجود 
ریاستی  نظام  ماهیت  اصوال  نیست.  مجهز  میکانیزمی  چنین  با  قطعآ 
کشور، براصل تمرکز قدرت و تجمع صالحیت و مرجع تصمیم گیری 
تک محور بنا یافته است و این خود به تنهایی کافیست که آرایش جدید 

دولت وحدت ملی را کامال منتفی سازد. 
آن  براساس  و  تنظیم  افقی  ی  گونه  به  قدرت  ساختار  که  درصورتی 
صالحیت ها توزیع و نهادینه گردد، تقسیم مسئولیت ها نیز به آسانی 
و  طبیعی  مسیر  یک  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  و  باشد  می  عملی 

سیستماتیک به خود می گیرد.
متاسفانه آن چه ما طی چند ماه اخیر شاهدش می باشیم، موجودیت 
یک پارادوکس جدی میان مواد موافقتنامه و موارد قانون می باشد که 
چون با هم قابل جمع نیستند، قابل تفسیر نمی باشد و عملی نیست، بنا 
بر این هر روز مشکل و جنجال جدیدی خلق می شود و تا زمانی هم که 
این تناقض آشکارا به شکل قانونی و اساسی حل نگردد، دولت وحدت 
ملی اسم بی مسمی ای خواهد بود و زیر نام وحدت ملی شاهد مرگ 
تدریجی وحدت نیز خواهیم بود. یک فیشن غیر طبیعی قدرت از طریق 
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یک روند غیر سیستماتیک به یک مولود بی قیافه ی آقتاپوسی می ماند 
که هر روز چهره بدل خواهد کرد و تنش خواهد آفرید. آرزوی تأمین 
ثبات در کشور از هـمچو یک مولود غیر ثابت، به یک خیال موهوم می 

ماند، در واقع ایجاد تناقضات جدید.
اما اگر رهبری دولت وحدت ملی از همان ابتدا ثابت می کردند که حتی 
لویه  تدویر  الی  با همکاری الزم میان هم  ناچاری هم که شده  از سر 
جرگه وتعدیل نظام سیاسی، می توانند کشور را از جنجال ها و تنش 
ها دور نگهدارند، یک راه نیم بند و موقتی بود، که البته این هم نشد. 

پارلمان  سیاسی  نظام  تثبیت  و  تغییر  بر  مبنی  ما  مکرر  اصرار  امروزه 
محور، به اساس مواد تفاهم نامه و از مجرای قانون و به زودترین فرصت 
در  و  ممکن  بزودی  اگر  که  هاست  نگرانی  همین  از  برخاسته  ممکن، 
از  دنیای  به  را  کشور  نشود،  گی  رسیده  آن  به  گی،  سنجیده  کمال 

مشکالت مواجه خواهد نمود. 
با این مختصر و با همچو شرایطی تقسیم مسئولیت ها در نبود یک نظام 
تعریف شده و دارای چارچوب حقوقی به همان پیمانه یک امر بی روش 

و بی بنیاد است که تقسیم چوکی ها.
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نظارت بر جریان کار سرنوشت مردم، مسئولیت است!

گفته بودیم که کابینه ی پیش رو، صندوقچه ی جادویی نیست تا این 
که کلید مشکالت و معما های کشور گردد. 

نه تنها اتفاق فارق العاده ای نیفتاد که اعالم ابتدایی لست کابینه، کار 
تشکیل دولت وحدت ملی را با اعتراضات گسترده و چالش های متعدد 
مواجه ساخته و قابلیت اعتماد اولیای امور را پایین آورده  و برداشت ها 

و موقعیت ها را تغییر داده است.
درین خصوص چند علت می توانند مهم باشند که ارتباط به رهبری و 

مدیریت مسوولین دارد:
- درک و عمل غیر دقیق و محدود مسوولین، در مقابل برداشت و انتظار 

کالن مردم از مفهوم دولت وحدت ملی.
- فشار و خواست های بیرونی، در مقابل نیازمندی های ملی و ضرورت 

تاریخی جامعه خودما.
- موجودیت تناقض های ذهنی، توهمات سیاسی، آجندا های شخصی 

و گروهی، در مقابل یک آجندای ملی.
نگرانی های مردم حوزه جنوب غرب، حوزه شمالی و مشرقی و سایر 
ماهیت دولت وحدت  زیرا  اند،  عادالنه  و  برحق  نگرانی های  ها،  حوزه 
ملی به خصوص در افغانستان قطعآ باید در برگیرنده و متعادل باشد. 
مشخصه ی وزیر، در پهلوی تخصص و توانمندی مدیریتی، داشتن حوزه 

ی سیاسی و هویت سیاسی نیز می باشد.
تفاوت ها در کمیت و کیفیت قدرت، فاصله ها را بیشتر و دولت را ناکام 
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سیاسی-  نیروهای  ی  همه  بر  کشور،  وضعیت  این  در  ساخت.  خواهد 
و تشکیل  بهبود وضعیت کشور  تا در  نخبه گان جامعه است  و  مدنی 
سرنوشت  کار  جریان  بر  نظارت  با  و  گردند  سهیم  ملی  وحدت  دولت 

مردم، مسوولیت خویش را انجام دهند.
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21. Januar 2015 

  
و  تفاهمنامه  پاره ی  کاغذ  از  ملی  وحدت  دولت  تشکیل 

سهمیه بندی خارج گردد!

با تاکید بر این که  دولت های وحدت ملی چارچوب پیچیده ای  دارد و 
توانایی بلند مدیریتی و تحمل باالی سیاسی می طلبد، شکی نیست که 
این مامول در شرایط موجود کشور و جامعه ما، به اضافه مشکل مبنای 
قانونی و نبود جایگاه حقوقی، پروسه ی تشکیل چنین دولتی را پیچیده 

تر و رهبری و مدیریت آن را به شدت سنگین تر می سازد. 
امروز با اعالم موقف پارلمان کشور، آن چه می توان نتیجه گرفت اینست 
که قبل از شکست و ریخت بیشتر، مسوولین تشکیل دولت، با مروری 
بر ماهیت و چگونگی طرح تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان » 
تعریف، اهداف، مبانی، مولفه ها، شرایط و اولویت ها...« تغییر و تثبیت 
نظام سیاسی پارلمان محور را در اولویت کاری خود قرار دهند تا تشکیل 
دولت وحدت ملی از کاغذ پاره تفاهمنامه و سهمیه بندی خارج گردد، 
شکل و مجرای قانونی و چارچوب حقوقی به خود گیرد، حاکمیت واحد 
و عادالنه ی سیاسی مستقر شود و کشور از جریان بحران به روند ثبات 

بر گردد.
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1. Februar 2015  
حل معمای قدرت در افغانستان

رود«  پیش می  به  رقم  به همین  و  آمده  افغانستان همین طور  »این 
حامد کرزی

به  که  بود  دریافته  درستی  به  و  بینی  واقع  با  کرزی  حامد  آقای  گویا 
اما  فهمم،  نمی  را  هایت  گپ  از  بسیاری  گفت،«  می  برایم  صراحت 
برادرانه برایت می گویم که این افغانستان همین طور آمده و به همین 
رقم به پیش می رود. بسیار خوده زحمت ندهید، بیا گپ های من را 
قبول کن« این بحث زمانی پیش آمد که من هی پیشنهاد می دادم، 
برنامه می نوشتم و اصرار می کردم. آن هم  بدون هیچ چشم داشتی و 
صرف برای بهبودی کشور و بهروزی مردم بود. اکنون وقتی پس از یک 
دهه می بینم آن گفته های آقای کرزی شاید مصداق خوبی از سیاست 
ورزی در این ویرانه خانه ی ما بود که به قول معروف در حیطه ی فکری 

آرمانگرایانه ی ما نمی گنجید و منطق پیدا نمی کرد. 
امروزه فضای سیاسی پس از کرزی ظاهرآ به نظر متفاوت می آید، گرچه 
تاهنوز راه و رسم روشنی ندارد و در خم و پیچ الیه های تو در تو گیر 
کرده است و تا دیر زمانی هم به همین منوال سپری خواهد شد و پیدا 

نیست که سر این قصه ها به کجا ختم شود. 
اما آن چه خط قرمز و مرز غیر قابل برگشت است، تغییر اساسی قاعده 
ی بازی سیاست درکشور یعنی اصالحات درقانون و تغیر نظام سیاسی 

تا رسیدن به حقوق انسانی، حق شهروندی... می باشد.
اصوآل منطق ایجاد دولت وحدت ملی و ماهیت تفاهمنامه نیز برهمین 
یک اصل استوار است. شمارش تعدد وزرا و روسا در یک چوکات بازی 
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بی قاعده و بی قانون، چون مثل معروف » در یخ نوشته کردن و در 
آفتاب گذاشتن« می ماند که هر آن آب می شود و نا پدید.

استراتیژی جمع بزرگ نخبه گان افغانستان طی فعالیت های چند ساله 
زیر چتر آجندای ملی دقیقآ برای همین ملحوظ طراحی گردیده بود، 
اساس همین منظومه ی سیاسی  به  طرح تشکیل دولت وحدت ملی 
پیشنهاد شده بود و امروز نیز منطق مبارزات پیش روی ما را رسیدن به 

همین اهداف عالیه و سیاست انسانی شکل می دهد. 
این که تا چه پیمانه مسوولین حکومتی پایبند عملی ساختن تفاهمنامه 
می باشند و چه گونه، باید دید اما نباید انتظار کشید، زیرا حکومت در 
کل به صد بند، بند است، تا هنوز در قاعده بازی سیاست تغییری نیست 
و هر آن می تواند شکل و شمایل عوض کند و سرنوشت کل مبارزات و 

معادالت را برهم زند.
برهمه ی نیروهای همفکر و همسو است تا رسیدن به یک قاعده عادالنه 
ی بازی، در یک همگرایی منطقی، همه ی توانایی ها را بسیج کنند، تا 
به لطف پروردگار این معمای قدرت که تاریخ خونین مردان و زنان این 
وطن را همواره و بی رحمانه رقم زده است، برای همیش حل گردد و 
خوان عدالت برای همه گان گسترده شود و این همان آرمان شهدای 

افغانستان است و محصول مبارزات تاریخی مردم ما.
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لجام  ائتالف  یک  قربانی  ملی،  بزرگ  پروسه  این  که  نشود 
گسیخته گردد!

قبل از آغاز کمپاین های انتخاباتی، تصمیم بر آن شد تا ادامه فعالیت 
میانجی گری  دیپلوماسی  با  انتخابات،  الی ختم  را  ملی  آجندای  های 
میان کاندیدان به پیش ببریم، زیرا طرح تشکیل دولت وحدت ملی طرح 

پیشنهادی آجندای ملی بود.
در  تا  بود  آن  برای  ملی  آجندای  مشورتی  بورد  انتخاب  و  گزینه  این 
اصول با توافق روی طرح دولت وحدت ملی از ظهور بحران جلوگیری 
شود، تنش ها پایین آید، اعتماد قوت بگیرد، پروسه انتخابات موفقانه 
به سرانجام رسد و نامزد برنده در چارچوب توافق شده، دولت وحدت 
ملی را تشکیل دهد و در کل افغانستان، دموکراسی و همه برنده شوند. 
و  گرفت  قرار  کاندیدان  اکثریت  توافق  مورد  که  بود  پیشنهادی  »این 

اعالم گردید.«
انتخابات به دور دوم رفت و بورد مشورتی آجندای ملی همچنان میانجی 
گری خود را میان دو کاندید پیشتاز ادامه داد، اما متاسفانه تالش های 
بورد به علت عدم اعتماد الزمه میان هردو کاندید و توهم برنده شدن، 
به ثمر ننشست و کشور به فاز بحران رفت تا این که پای جان کری وزیر 
امور خارجه امریکا و تفاهمنامه ی حکومت وحدت ملی به میان آمد، 

مگر این بار از درون بحران و به خاطر مهار بحران.
جا داشت تا دراین مرحله ی حساس گذار از حضور، اعتبار و پتنسیال و 
تالش های چندین ساله ی نخبه گان افغانستان در محور آجندای ملی 
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در بومی ساختن، وفق دادن آن با شرایط کشور و تقویت ماهیت دولت 
وحدت ملی استفاده ی بهینه صورت می گرفت.

این یک حقیقت آشکاراست که ایجاد دولت وحدت ملی دراین شرایط 
حساس کشور قطعآ بدیلی ندارد و نیاز و ضرورت ملی و تاریخی ما می 
باشد. اما با نظارتی که در روند کار تشکیل دولت تا امروز داشته ایم، 
نگران ایم ا نشود خدای ناخواسته این پروسه ی بزرگ ملی تا رسیدن 
با قاعده و قانونمند، قربانی یک ائتالف  به ثبات و گذار به دولت ملی 
افسار گسیخته و نا کارامد شود، ماهیتش از بین برود، از مسیر اصلی 
اش منحرف شود و به طرحی نا مانوس مبدل گردد و یک تصویر تاریک، 

مخدوش و مبهم در اذهان مردم به وجود آورد. 
به  محدود  ملی،  دولت وحدت  ایجاد  نفس  که  باشیم  داشته  به خاطر 
مشارکت عده ای، هرچند محترم و کار فهم در قدرت نمی شود، بلکه 
مهم تر از آن، ایجاد ذهنیت مشارکت همه ی نیروها در این پروسه ی 
بزرگ ملی می باشد. آزمون موفقیت دولت وحدت ملی در گرو ایجاد 
آن  و درستی  به خوبی  مردم  که  است  کننده  امیدوار  فضاهای  چنین 

معتقد شوند و احساس خودی نمایند.
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14. Februar 2015      

» اگر چارزانو بنشینیم هرکس را بسیار بزرگ و بلند مرتبه می بینیم، 
پس بهتر است برخیزیم و آن گاه بنگریم.« رابرت کویلر

می  کالن  چنان  را  ها  تر  کالن  خود  از  نداشتیم،  سالی  و  سن  وقتی 
پنداشیم که گاهی در محدوده ی فکری ما، جامع الکماالت می آمدند، 

که این همه حرمت گذاشتن در جایش غنیمت بود.
اما زمانی که این کالنی ها با اسم و رسم سیاست و قدرت یکجا می شد، 
چون دستور زمانه بود، برای عوام و بنشستگان چنان راز آلود می شد و 

هیبتی پیدا می کرد که مپرس. 
همین که روزی و روزگاری گذشت و فراز و نشیبی طی شد، به خوبی 
حقیقت  از  ما،  زمانی  آن  ذهنی  های  پرداخته  همه  این  که  دریافتیم 
پیش  که  مناظری  و  تصاویر  چی  داشت.  فاصله  ها  فرسنگ  داستان 
چشمان ما رنگ باخت و چه رویاها و برج و باره هایی که از بلنداهای 
ذهن و تصورات ما پایین افتاد و شکست. آخر کار، درمی یابیم که نه آن 
چنان بزرگی ای در کار بود و نه منشی، نه مفهومی بود و نه معنایی ، 

نه متنی داشت و نه محتوایی.
مروری کوتاه بر پس منظر سیاسی چند دهه ی اخیر همراه با اکتورهایی 
برآن خیاالت  باشیم،  وقایع می  زنده همه ی آن  ما خود شاهدان  که 
ی  گفته  از  که  اینجاست  کشد.  می  بطالن  خط  کامال  ما  تصورات  و 
دانشمند کویلر که گفت : »اگر چارزانو بنشینیم هرکس را بسیار بزرگ 
و بلند مرتبه می بینیم، پس بهتر است برخیزیم و آنگاه بنگریم« می 
توانیم به درستی درس بگیریم، ایستاد شویم و هرکه را در ظرف خودش 

بسنجیم تا بار دیگر دچار توهم نشویم.
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17 . Februar 2015

اساس دولت وحدت ملی در افغانستان، تعادل و توازن اقوام 
در راس سه قوه است!

اگر مشارکت گسترده تمامی الیه های اجتماعی طی یک دوره ی نسبتآ 
از  مشترک،  سرزمین  باالی  مشترک،  دولت  چهارچوب  در  را  طوالنی 
فکتور های زیربنایی دولت- ملت سازی بگیریم؛ پس طرح ایجاد دولت 
وحدت ملی با قاعده و قانونمند و با تعریف روشن، همراه با مولفه های 
تصمیم گیری جمعی، دیدگاه های مشترک و حاکمیت عادالنه سرآغاز 

همین مشترکات به شمار می روند.
مشارکت فعاالنه ی تمامی نخبه گان از اقوام و اقشار مختلف در هر سه 
پایه ی اساسی دولت »اجرایی، نظام قضایی، قوه قانونگذاری« میکانیزم 

و موتور دولت وحدت ملی را تشکیل می دهد.
نظام  اجرایی،  بخش  جمهوری،  ریاست  نهاد  هریک،  راس  در  بنابرین 
قضایی، قوه مقننه و بخش معاونیت های شان از اقوام مختلف قرار گیرد 
تا الگوی وحدت ملی به نمایش گذاشته شود و همه در چرخه ی تصمیم 

گیری کشوری سهیم باشند. 
اما اعضای کابینه بدون باج دهی سیاسی به گروه ها وتیکه داران قومی 

و زورمندان شکل گیرد تا حقوق شهروندی به خطر نیفتد.
غیر  به  منجر  متعادل  غیر  ترکیب  با  میکانیکی  های  بندی  سهمیه   
عادالنه شدن، بی قاعده گی، بی قانونی و باعث ایجاد تضاد های جدید 

خواهد گردید.
بخش  در  به خصوص  را  ملی  وحدت  دولت  اساس  و  تهداب  اگر  پس 
تصمیم گیری ها دراین مرحله ی گذار تا رسیدن به دولت ملی تمام 
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به  باید  قطعآ  کابینه  ترکیب  دهد،  تشکیل  اقوام  مستدام  عیار، حضور 
اساس توانمندی مدیریتی، تخصص و تعهد باشد.
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جنرال مشرف از آشی که برای ما پخته بود، می گوید!

این دفعه چی می خواهند؟ ما را نجات می دهند یا خود را ؟
ما در کجای این معادله ی چند مجهوله قرار داریم؟

عاجل به آمر صاحب شهید زنگ زدم و از کودتای نظامیان در پاکستان 
خبر دادم و گفتم، کسی به نام جنرال ُمش ِرف Mushrif قدرت را در 
دست گرفته است. پرسید، کی؟ گفتم جنرال پرویز ُمش ِرف، گفت ُمش 
ِرف نیست، اسمش مشرف است و از دشمن ترین دشمنان افغانستان در 

میان افسران کالن پاکستان می باشد.
از آن زمان، نزدیک به یک ونیم دهه می گذرد، تا اعترافات وحشتناک و 
تاریخی این جنرال همه کاره ی پاکستان که به صراحت می گوید، » به 
خاطر منافع ملی پاکستان و در جهت اهداف استراتیژیک مان، از طریق 
افراطی گرایی  افگنی، طالبان، تروریزم و  نادرست، دهشت  کانال های 
در افغانستان مداخله نمودیم« اعترافاتی که ضمن اثبات عمق دشمن 
شناسی، درست اندیشی و حقانیت مسعود شهید و فصل مقاومت، پرده 
از روی بسیاری از حقایق و ناگفته های تاریخی برمی دارد که سرنوشت 
کشور ما را برای چند دهه و تا امروز با خون و آتش رقم زد، به پرسش 
را  شبهات  و  و شک  کند  می  ارایه  تاریخی  های  پاسخ  تاریخی،  های 
یکسره دور می سازد این که چرا دولت های پاکستان هرگز طرفدار یک 
افغانستان مستقل و نیرومند نبوده اند و با یک خصومت تاریخی در یک 
نا امنی را کاشتند و ملت های  افغانستان تخم  بازی نهایت کثیف در 
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مسلمان و همسایه ی افغانستان و پاکستان را با هم دشمن ساختند.
زمامداری  دوره  کردن  عنوان  با  تا  دارد  تالش  مشرف  جنرال  هرچند 
حامد کرزی و بحث اعمال نفوذ غیر پشتون ها در دولت، دشمن تراشی 
نماید و اظهارات خود را توجیه کند، اما همه می دانیم که این ادعا، آن 
هم با مثال زدن کرزی، ادعای پوچی بیش نیست و اصل مساله جای 

دیگریست.
اظهارات جنرال پرقدرت پاکستان که طی چند دهه چرخه ی اردو و 
سیاست را همزمان در دست داشت و همواره درگیر رسیدن به اهداف 
استراتیژیک منطقه ای می باشد، در این مقطع حساس با هشدار بی 
سابقه ی بیم و امید عنوانی رئیس جمهوری با عبارت )دکتر اشرف غنی 
آخرین امید برای صلح( را نمی دانم به نجات افغانستان تعبیر نمایم یا 
نجات پاکستان، زیرا نجات هر دو در این بازی منطقه ای و فرامنطقه 

ی، منطق پیدا نمی کند.
آیا جنرال، زنگ خطر دیگری را به صدا در آورده است که زمانی فقط 
شهید مسعود آن را جدی گرفته بود؟ زنگی که با داستان غم انگیز یک 

فصل کالن تاریخ ما، کامال مطابقت پیدا کرد.
اگر موضوع صلح با پاکستان جدی است، قطعآ باید از آن استقبال کرد. 
از رئیس تا رهبر تا مجاهد و روشنفکر و عالم و بزرگ قوم با تفاهم هم، 
نگرانی های مشروع و غیر مشروع  نقشه ی مدون، همه ی  عقالنیت، 
هر دو کشور را باالی میز گذاشت تا به حل دایمی رسید. اما قطعآ باید 
محتاط بود و با درس هایی از گذشته و در روشنی کامل به آن پرداخت. 
نباید بار دیگر مردم ما قربانی تیاتر جنگی جنراالن و سناریوی قومی 
سرداران گردند. از خوش خیالی آجندا های شخصی و مفکوره ی قومی 
به دور باشیم. نشود داستان صلح امروز، آغاز نمایشنامه  سناریویی باشد 
که 20 سال قبل، پس از مجلس فرماندهان در شاه سلیم از طرف جنرال 
اسلم بیگ و جنرال حمید گل به مسعود شهید پیشنهاد شده بود که از 

طرف شهید مسعود، رد گردید.
االفغانی  بین  دیالوگ مستمر  را در یک  از همین حاال سرنوشت خود 
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نیست،  معلوم  پایانش  که  رو  پیش  دار  دامنه  بازی  دراین  تا  بسنجیم 
بازهم کاالی سوخت نباشیم یا دهلیز انتقال و یا هم میدان صف آرایی 
ها و رقابت ها. باید دقیق بدانیم که در کجای این معادالت چند مجهوله 
قرار داریم و در مقابل پیشکش کاالی استراتیژیک ما چه تضمینی برای 

کشور و مردم خود می گیریم. 
روشن است که تعدد مراکز ضعیف قدرت در داخل و خارج حکومت 
وحدت ملی، در مقابل این همه بازیگران بزرگ جهانی، چانس موفقیت 
افغانستان را به خصوص در مقایسه با همسایگان ما به شدت پائین می 
آورد. اما کمترین انتظاری را که باید داشت، اینست تا دوباره در جنگ 
برای دیگران، میان خود نجنگیم، که این بار سوال هستی همه ی مان 

در میان است. 
وقت زیادی نداریم قبل از این که طوفان به پا خیزد و نتوانیم در گرداب 
غبار یکدیگر را ببینیم، زودتر خود را سامان دهیم که سفر طوالنی ای 
بسیار  برای طعمه ی  دیگر  بار  میان، جنرال  این  در  و  است  در پیش 
بزرگ، بزرگ تر از گدشته ها دهان باز کرده است و معلوم نیست این 

بار از کدام آدرس. 
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10. März 2015  

ادامه ی پروژه ی پرمنفعت صلح یا آخر خط طالبان؟

باقی نمی  اعالم آماده گی هایی پر شتاب و یک شبه ی صلح، شکی 
گذارد که ندای صلح با طالبان، هیچ گاهی به خود طالبان تعلق نداشت  
و از اول هم قرار نبود که داشته باشد، بلکه پروژه ی بود به نام صلح 
که شاید کار خودش را کرده و تاریخ مصرف اش تمام شده باشد، مگر 
این که نقش و نقشه ی جدیدی به نام و برای طالبان تهیه دیده باشند. 
این که ماهیت جنگ و صلح  از  با طالبان پیش  باز کردن بحث صلح 
را مشخص سازد، تغییر رویه و جهت دیگران را محک می زند که در 

امتداد بازی های سیاسی همواره از این امر استفاده برده اند.
قهرمانان  گرفت،  انسان  هزار  هزاران  جان  هاست  سال  که  ای  پروژه 
معرکه ها را یکی بعد دیگری با قتل های زنجیره ای، انتحار و انفجار از 
صحنه خارج ساخت تا نام دین و قوم آلوده گردد و بحران ها را چندالیه 

ساخت.
اکنون اگر این پروژه ی به اصطالح صلح بالخره به پایانش رسیده باشد، 

بازهم جای شکر دارد، اما پس از این چه؟
- آیا نیروهای طالبانی آخر االمر به آغوش باز صلح پناه می جویند، 
پس تکلیف این همه شرع و شعار و کافر و مسلمان و کشت و کشتار 

چی می شود؟
- چگونه؟ چرا؟ چی زمانی و چی شد که دکترین و استراتیژی 
پاکستان به یکباره گی تغیر می کند، در حالی که طی مدت سیزده سال 

حضور جامعه جهانی و قبل از آن، حتی شور هم نخورد؟
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- امروزه این تحرکات و ترافیک استخبارات منطقه و فرا منطقه 
در صحنه ی افغانستان حکایت از چی دارند و کی مسئول است، آیا می 

شود بازهم به صلح امیدوار بود؟
- یا هم به قول رئیس سابق سازمان »سیا« که در کتاب جدید 
خود می نویسد: »جنگ امریکا علیه طالبان خاتمه یافته است)بیزنیس 
پر درآمد صلح سیزده ساله تمام است( و حتی بحث جنگ علیه القاعده، 
دیگر کلیشه ساز نیست. امریکا یک جنگ سی ساله را علیه داعش پیش 

رو دارد.«
اگر این فرضیه درست باشد، پس جایگاه ما در کجاست؟ خط مقدم، 
پایگاه اوپراتیفی، میدان جنگ، دهلیز انتقال؟ و یاهم با داشتن موقعیت 
فرا   ، منطقه  برای  خودمان،  برای  اقتصادی  چارراه  مان،  استراتیژیک 

منطقه که اگر دولت نیرومند و مقتدری داشتیم!؟
مجریان  نشست  در  فقط  که  دست  ازاین  هایی  نگرانی  و  ها  پرسش 
حکومت وحدت ملی طی دو هـفته  آینده در واشنگتن مشخص خواهـد 
شد. این جاست که تکلیف صلح، طالبان، پاکستان، داعش، حکومت و 

مردم مان روشن تر می شوند تا چه باید کرد؟
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14. März 2015

ما به چنگک و آموزش ماهی گیری نیازمندیم تا خود، ماهی 
بگیریم

برایم  زمانی  دارم که  به خاطر  را  ربانی شهید  استاد  از  جمله کوتاهی 
بلکه ما به  نداریم،  نیاز  به ماهی گیر  ناملموس و مبهم می نمود، »ما 

چنگک و آموزش ماهی گیری نیازمندیم تا خود ماهی بگیریم.«
اکنون پس از سال ها حضور جامعه جهانی در افغانستان، مطلب برایم 
باز شده و به تجربه دریافته ام که افغانستان باید از پیله ی خود بیرون 
با بال های خود پرواز نماید نه این که از پیله بیرونش  شود تا بتواند 

کنند و به جای پرواز، پژمردگی و نابودی نصیب اش شود.
 تنها با تقالی خودماست که بال های مان آماده پرواز می شوند و با 
به دیگران،  تکیه  و  نیاز  و  تاریخی  رنج  و  از درد  تالش خودماست که 
و  پرواز  تمرین  برای  ها  ازاین روست که فرصت  مان می کند.  آسوده 
آماده گی پرواز استفاده گردد نه برای ماندن که این ماندن ها عاریتی 

اند و کشنده .
کشورما همواره از موقعیت جغرافیای سیاسی خودش، از عدم رهبری 
خردمند و غیر ملی رنج برده و بیشترین ضربات تاریخی و ناکامی ها را 

از همین رهگذر متحمل شده است.
اما امروز از نقطه نظر زمانی و همچنان حاالت جاری منطقه و جهان 
در حیاتی ترین مقطع تاریخ قرار گرفته ایم. همزمان در نقطه ای قرار 
گرفته ایم که بهترین فرصت ها و بدترین تهدید ها شانه به شانه مان 
می زنند و  انتخاب راه و گزینش مسیر، تنها بستگی به رهبری ملی، 
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عقالنیت سیاسی و اتحاد همگانی دارد. 
سفر رهبران حکومت وحدت ملی به امریکا در اخیر ماه جاری میالدی 
برای افغانستان و شکل دهی مسیر آینده اش در حوزه های اقتصادی، 
امنیتی و روابط خارجی، سرنوشت کشور ما را برای مدتی طوالنی رقم 

خواهد زد. 
به  افغانستان  این،  از  پس  که  باشیم  رسیده  نتیجه  این  به  باید  قطعآ 
منطقه  جغرافیای  در  خود  استراتیژیک  موقف  در  اساسی  تغییر  یک 
و  پذیری چندین صدساله  به آسیب  تا  دارد،  و جهان ضرورت حیاتی 
ناکامی های ناشی از آن برای همیش خدا حافظی کند. امروز با موقعیت 
به  ما  ضرورت  از  کمتر  ما  به  جهـان  ضرورت  داریم  که  استراتیژیکی 
جهـان نیست. صدها پروژه ی استراتیژیکی و استخباراتی با استفاده از 
خاک ما در جهت منافع دیگران تطبیق و استفاده می گردد، که بهره 
از  ها  بیرونی  است.  بوده  دادن  قربانی  و  فقط خسارت، مصیبت  ما  ی 
مارکیت استراتیژیک افغانستان برای کشورهای شان امتیاز می گیرند، 
در حالی که ما همواره دست نگر دیگران می باشیم. هرکدام ما جدا جدا 
با تعامالت و آجنداهای شخصی فقط به خود می رسیم و در مقیاس 
اندکی کالن تر به خانواده، دوستان، قبیله، قوم و یاهم یکسره همه ی 
تعامالت را مردود دانسته دریک رویکرد افراط و تفریط اصل تعادل و 
توازن را که نیاز همیشگی ما می باشد برهم می زنیم. هم توازن دورنی و 
ملی خودمان را و هم تعادل روابط ما را با جهان، متاسفانه با این رویکرد 
ما همواره یا از گرمی حوادث سوخته ایم و یا از سردی آن یخ زده ایم. 
ما نباید فقط به پیمان های همکاری های مختلف تکیه کنیم بلکه از 
خود استراتیژی مشخص داشته باشیم، از احتیاجات و ضروریات دیگران 
در جغرافیای خود بهره ببریم، از تولید کاالهای استراتیژیک، منافع خود 
را بسنجیم و مستفید شویم. سرانجام ما باید موقعیت خود را از آسیب 
پذیر ترین عنصر منطقه به چارراه و مرکزیت همکاری های اقتصادی و 

امنیتی برسانیم.
اما استفاده از همه ی این فرصت ها، بستگی به تشکیل زعامت ملی، 
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از  بریدن  با  که  دارد  امروزی  ورزی  سیاست  و  مبتکر  رهبری  داشتن 
سیاست های گذشته، عدم اعتماد را در داخل از طریق تفاهم با نخبگان 
کشور و در خارج با بیرون شدن از دیپلوماسی ناکام گذشته، چهره ی 
آن  غیر  در  آوریم،  به جود  را  اعتماد  قابلیت  و  ترمیم  دوباره  را  کشور 
تهدید ها و آن هم از نوع خطرناک آن دامن گیر دولت و ملت ما خواهد 

شد.
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17.März 2015  

حساسیت برانگیزی برای افغانستان خطرناک است

تالش های مستمر حکومت وحدت ملی در این مدت شش ماه از آغاز 
اعالم تفاهمنامه در هرچه گسترده ساختن روابط خارجی در نفس خود 

برای افغانستان حیاتی است. 
افغانستان نیاز دارد تا با استفاده از موقعیت و موقف استراتیژیک خود در 
محیط بین المللی به نیازمندی های ملی خود برسد؛ اما این نیازمندی 
ابتدا باید تعریف و مشخص گردند تا به اساس آن سیاست  های ملی 
خارجی کشور نیز تدوین و با راه اندازی دستگاه دیپلوماسی فعال در 

جهت منافع ملی بهره برداری بهینه صورت گیرد. 
در غیر آن و بدون تفاهم با نهاد های ملی و پشتیوانه یک برنامه ی ملی، 
این تالش ها می تواند در مسیر معکوس آن هم در حوزه ملی و هم در 
ابتدایی آن در  نمونه های  باشند.  برانگیز  المللی حساسیت  بین  حوزه 
عکس العمل بخشی از نیروهای جهادی و همچنان عقب کشی هندی 

ها از پروژه ی »چاه بهار« به مشاهده رسید.
تاکید مجدد داریم این که قبل از هرچیز دیگر ما در حوزه ملی به یک 
خانه تکانی اساسی ضرورت داریم. تعویض انقالبی مهره ها و افراد، جزء 
الیه  چند  های  بحران  شناختن  رسمیت  به  اما  است.  کوچک  نهایت 
ها  برنامه  تدوین  ملی،  های  بندی  اولویت  تنظیم ساختارها،  و عمیق، 
کشور  تهدابی  و  اصولی  اساسی،  مسایل  از  موثر  های  سیاستگذاری  و 

هستند.
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30. März 2015  

 
چهار انتخابات ریاست جمهوری، افغانستان را بیشتر متفرق 
ساخت وتقلب را رایج نمود، اکنون نیاز جدی به تغییر است!

آقای حامد کرزی در مصاحبه ی با تلویزیون آلمانی )دی پی آر( تحت 
عنوان » اشتباهات زیادی را مرتکب شدیم« به گونه ی اجمال و به قول 
خود ایشان از »پشیمانی« خود در قسمت تدوین قانون اساسی گفته 
باید بیشتر مالحظه ی  است، »ما وقتی قانون اساسی را می ساختیم 

شرایط افغانستان را می کردیم« 
حال پرسش اینست که در جهت ترمیم و تعمیم این اشتباهات، جناب 
ایشان چه توضیحی دارد که بتواند در لویه جرگه پیش رو به گونه بهتر 

به اصالحات قانون اساسی کمک نماید.
بنده نیز الزم می بینم تا از یاداشت های خود که تحت عنوان »هزار راه 
نرفته« می باشند، در هرچه روشن سازی حقیقت این »پشیمانی ها« 
بپردازم و از ایشان صمیمانه می طلبم تا با مروری بر این یاداشت ها 
و با تصحیح و تکمیل آن، نسل جوان و آینده گان را در مسیر درست 

سرنوشت شان قرار بدهیم.
گرچه طی سال های گذشته از این یادداشت ها در مراحل مختلف و 
در جهت آگاهی دهی به مردم استفاده نموده ام، اما ضرورت است تا 
این بار و در این مرحله حساس ، به گونهء منظم و از طریق رسانه ها 
به آگاهی مردم رسانیده شود، تا باشد با عبرت از گذشته، از اشتباهات 

آینده جلوگیری گردد.
باید تعدیالتی در آن صورت می  قانون اساسی،  انتشار مسوده  از  پس 
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گرفت. ما هم بعد از مشورت ها ورایزنی های مستمر با سایر نیروهای 
سیاسی، با اصرار زیاد من، باالخره آقاي کرزي متقاعد شد که کمیسیوني 
راتشکیل دهد که در قسمت تعدیالت کارکنند. این کمیسیون متشکل 
قانوني  آقاي  غني،  اشرف  آقاي  خلیلي،  کریم  »آقاي  بود  نفر  چهار  از 

ومن.«
ماهم متعاقباً در دوسه نشست، در مورد تعدیالت به تفاهم رسیدیم و آن 

را در حضور شوراي امنیت ملي، به آقاي کرزي تحویل دادیم.
پس از آن درچند جلسه دیگري که از سوي شوراي امنیت ملي دولت 
برگزار شد، شرکت کردم، اما جز صحبت هاي پراگنده وتقریباً بي ربط 
به موضوع، هیچ بحث جدي ای صورت نمي گرفت. اصاًل مسؤولین پي 
هم تالش داشتند تا از اصل موضوع طفره بروند ووقت تلفي نمایند. فقط 
برسرتعیین و گماشتن یک نفر به عنوان رییس لویه جرگه قانون اساسي 
صحبت شد که آن هم، قرعه اش به نام جناب صبغت اهلل مجددي افتاد 

واین مسؤولیت به ایشان واگذار گردید.
زمان مي گذشت وفقط ده روز دیگر تا برگزاري لویه جرگه قانون اساسي 

فرصت باقي مانده بود و آقای کرزی همواره اطمینان می داد. 
به دوستان خود هم تأکید مي کردم که با مسأله ي قانون اساسي به 
تر  نفوذ شان درین مورد جدي  از  استفاده  با  و  نکنند  برخورد  تسامح 
باشند. نتیجه این شد که آقای داکتر عبداهلل باحضور در شوراي امنیت 
ملي، تأیید کند که باید یک سري تعدیالت درمتن مسوده صورت گیرد 
و آقاي قانوني هم که بعد از ارایه تعدیالت عازم سفر بود، قبل از رفتن 

اشاراتي در مورد صالحیت هاي صدر اعظم داشت.
شش روز دیگر به آغاز وافتتاح لویه جرگه قانون اساسي مانده بود که 
خیلي  جلسه  آن  در  باحضور  داد.  جلسه  تشکیل  ملي  امنیت  شوراي 
جدي خواستار اعالن تصمیم نهایي شورا شدم و به آقاي کرزي گفتم 
قانون  تعدیالت  جمعي،  تفاهم  و  شما  شخص  توافق  اساس  به  ما  که 
اساسي را تنظیم کردیم وشما همچنان سکوت کرده اید، در حالي که 
چند روز بعد لویه جرگه افتتاح مي شود وهنوز خیلي از مسایل در پرده 
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ي ابهام است.
آقاي کرزی باخونسردي کامل و سیمای حق به جانب چنین پاسخ داد، 
» اوالً باید بگویم که تمام اعضاي شوراي امنیت ملي به این مسوده ي 
امروز مي خواهند  برادراني که  اند.  قانون اساسي توافق جمعي داشته 
تعدیالتي را وارد نمایند، به خاطر داشته باشند که مدت یک سال از 
جریان کار کمیسیون تدقیق قانون اساسي مي گذرد، همه در جریان 
معرفي  با  هم  کمیسیون  اعضاي  از  تعداد  ویک  اند  بوده  کار  چگونگي 
به  شده  عوض  شان  نظر  اگر  حاال  اند،  شده  انتخاب  برادران  همین 

خودشان ارتباط دارد.«
درمقابل شگفت زده گي من، آقاي کرزي ادامه داد، » آقاي قانوني هم 
عضو همین شورا بوده وتا حاال برسرمسایل توافق داشته است، حاال هیچ 
حق ندارد که موضوعات جدیدي را بحث کند. اگر مي خواهد مخالف 

حکومت باشد، بحثي نیست، برود ومخالف باشد.«
به شدت حیرت زده مي شدم، گفتم، » جناب رییس  من که داشتم 
صاحب، اگر برسر هرنوع توافقي، چنین مسوده اي بیرون آمده است، 
براي من قابل پذیرش نیست. من تا امروز ازجریان چنین توافقاتي که 
شما اشاره به آن ها مي کنید، اطالعي ندارم و براي من این امر تأسف 
دارم،  امنیت ملی حتی حضوری موقتی هم  اگر در شورای  است.  آور 
ملت سپری  این  سرافرازی  خاطر  به  را  خود  عمر  تمام  برادرم  بالخره 
نمود. امروز خودش حضور ندارد، ولی فکر، اندیشه و خواست او همچنان 
پا برجاست. آیا من حتی حق پیشنهاد خواست و آرزو های مردی را که 
برای مدت سی سال در امر دفاع از این سرزمین مبارزه کرد را ندارم. 
مطمین باشید که مردم هم از چنین توافقات پشت پرده اي به شدت 
تماس  در  ها  آن  با  که  مردمي  از  نمایندگي  به  امروز  ناراضي هستند. 
هستم وبا ارزش گذاري به آرمان شهداي این کشور، وجدان ومنطق این 
اجازه رابه من نمي دهد که سکوت کنم وبه صراحت خدمت تان عرض 

مي کنم که من همچنان روي تعدیالت اصرار دارم.«
برادران  تعدیالت مي خواهید،  اگر  درپاسخ گفت، » شما  آقاي کرزي 
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مي  خلیلي  کریم  آقاي  مثاًل  خواهند،  مي  دیگری  تعدیالت  هم  دیگر 
خواهد که معاونیت دوم هم در قانون اساسي عالوه گردد.« 

 گفتم، » اماهر گونه تعدیلي باید به کمیسیون قانون اساسي راجع گردد 
تا تصمیم نهایي صورت گیرد. اگر کمیسیون معاونیت دوم را الزم ببیند، 

من هم اعتراضي ندارم.«
رابه  سخن  ي  رشته  فوراً  فهیم،  صاحب  مارشال  مرحوم  اثنا  درهمین 
دست گرفت و با اعتراض وجدیت به آقاي کرزي گفت،« رییس صاحب 
از همین حاال قرار ما فسخ  باشد که  اگر موضوع معاونیت دوم مطرح 
خواهد شد. طبق وعده ي خودتان، شمارییس خواهید بود ومن یگانه 
سرنوع  بر  مجدداً  باید  وشما  ما  بحث  صورت  این  غیر  در  تان.  معاون 

سیستم ریاستي ویا صدارتي، آغاز شود.«
آقاي کرزي که چند دقیقه قبل از این بحث، با مشاورین خاص خود 
صحبت کرده بود، با نگراني گفت، » فهیم خان شما آرام باشید ، من 

جور مي کنم.«
بعد نگاهش را به سمت من چرخاند وگفت، » سفیر صاحب این همه 
جنجال از جانب شماست و این تعدیالت شماست که این گونه جنجال 

آفرین شده است.«
من قبل از آن که به لحن وگفته ي آقاي کرزي اعتنایي نشان دهم، غرق 
در شگفتي بودم که چطور مي شود که همین طور بنشینم ودر مقابل 
دیدگانم چانه زني وبحث ومعامله برسر سرنوشت مردم را مشاهده کنم. 
این جا بحث برسریک وثیقه ي ملي نبود، بلکه هر کسي سعي داشت، 
متاع ارزنده تري را از کوزه قدرت بیرون بکشد و آن رادر تصاحب خود 

داشته باشد.
آمدم  بیرون  ناباوري  حالت  این  از  تا  کشید  طول  دقیقه  چند  شاید 
وخشمگینانه گفتم، » خیلي خوب جناب رییس صاحب، من براساس 
حس وطن دوستي وخاطر خواهي مردم ودلسوزي نسبت به آینده ي 
این کشور، بدون کوچک ترین چشمداشت وتوقعي برسر تعدیالت اصرار 
داشتم، اما حاال که داستان دیگري را شنیده ام و رازهاي پشت پرده 
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راکشف کرده ام، باید بگویم که من کوتاه نمي آیم. شما هم بدانید که 
اگر در این کشور نیت خیري وجود نداشته باشد، به هیچ جایي نمي 

رسیم.
مشکل آفریني وجنجال برانگیزي از جانب من نیست، بلکه متن مسوده 
به  را  قانون  تا  اند  داشته  تالش  که  کسانی  و  گران  ومداخله  تان  ي 
باشند  این پروسه مي  اندرکاران اصلي  اندام خود بدوزند ودست  قد و 
تعدیالت  مورد  در  باشد،  اند. خیر  آورده  رابه وجود  بحراني  که چنین 

پیشنهادي من نمایندگان لویه جرگه تصمیم خواهند گرفت.«
دوسیه ي خود را بستم وبه سرعت مجلس را ترک کردم و اصرار آقاي 
شهراني و شهید کاظمي وچند تن دیگر از اعضاي شورا، نتوانست مانع 

رفتن من شود.
یک روز بعد آقاي قیوم کرزي بامن در تماس شد وگفت که برادر وي 
حامد جان آماده قبولي تعدیالت شده است. از من دعوت کرد که به 
ارگ بروم. علي رغم میل باطني ام که حاضر نبودم یک باردیگر به آن 
جا بروم، فقط به قصد آن که بتوانم در جهت تأمین منافع ملي کاري 
کرده باشم، پذیرفتم که به ارگ بروم. به محض ورود به آن جا، به جاي 
مالقات با آقاي کرزي، دیدم که مالقات دیگري براي من ترتیب شده 
است که مي باید به جاي گفتگو با آقاي کرزي با سه تن از بزرگاني که از 
رؤساي کمیسیون تدقیق قانون اساسي بودند، مالقات مي کردم. آقایان 
بودند. وقتي  اشعری منتظر من  شهراني، عبدالسالم عظیمي و موسی 
نشان کردند  تمکین خاطر  ودرکمال  بامالیمت  ها  آن  آغاز شد،  بحث 
منتهي  باشد،  مي  نیز  ها  آن  تایید  مورد  من  پیشنهادی  تعدیالت  که 
به علت کمبود وقت نمي توانند آن هارا وارد مسوده نمایند وپیشنهاد 
کردند که بهتر است من این تعدیالت مهم و واقعاً حساس را )به گفته 
ي خود شان( در لویه جرگه مطرح نمایم و تأکید کردند که وارد شدن 
مافوق  ازمقام  وباید  باالتر است  آنان  از صالحیت  تعدیالت در مسوده، 

دستور صادر شود!!
گفتم« با احترام فوق العاده اي که به شما بزرگان دارم، اما روي ّصحبت 
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من باشما ها نیست. فقط یک سوال دارم که امید وارم صادقانه پاسخ 
آن را از شما بشنوم؛ آیا این مسوده فعلي کار کمیسیون است یاکسان 

دیگري؟«
این بزرگان با تردید واکراه و نگراني پاسخي دادند که مي شد از آن ها 
حد اقل ردپاي کسانی را پیدا کرد که مکرراً در جریان مسوده قانون 

اساسي مداخله داشته اند. 
مدت ها بعد در مالقاتی که با آقای کرزی داشتیم، ایشان من را مخاطب 
قرار داده گفت، » برادر، همه حرف ها و ادعاها و مالحظات شما در مورد 
مداخالت در قانون اساسی کشور درست بوده اند. متاسفانه تعدادی از 
به  را  موضوع  این  اند.  داشته  مداخالت دست  دراین  ما  وزیر صاحبان 

صورت جدی به آنان گوشزد کردم و آنان پوزش خواستند.«
مانده بودم در که در مقابل این به اصطالح عامیانه » خینه ی بعد از 
عید« چی عکس العملی نشان دهم. اگر چه از سیاست های لحظه ای 
مسوولین دولتی، می شد چنین پیامد های را پیش بینی کرد که حتی 

برای تبرئه نمودن خویش، هریکی، دیگری را قربانی می ساخت.
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6. April 2015  

ضعف حکومت و چالش هـای بزرگ

خبرهـایی مي رسد که جریان حکومت قصد ندارد»حداقل به این زودی 
تا هـر  انتخاباتی و تغییر نظام سیاسی بپردازد و  هـا« به اصالح نظام 

زمان ممکن و مقدور به صحنه سازی هـا هـمچنان ادامه خواهـد داد.
نکات ذیل شدت این نگرانی هـا را بیشتر مي سازد:

- عدم کار آیی و بی برنامه گی جریان حکومت در تشکیل دولت 
وحدت ملی و تطبیق تفاهـمنامه، تهـدید روز افزون چلنج هـای بزرگ 

و مصروفیت هـای حاشیوی و روزمره گی ایشان.
- ادامه کار کمیسیون هـای متقلب انتخاباتی و عدم مواخذه آن 

هـا در تقلب ملی.
انتخاباتی،  اصالحات  سیاسی  و  ناقص  کمیسیون  ایجاد  اعالم   -
بدون مشورت الزم و تفاهـم با نهـاد هـای ذیربط، با توظیف عده ای از 

افراد وابسته سیاسی و بحث بر انگیز.
انتخاباتی،  اصالحات  کمیسیون  معاون  توحیدی،  آقای  اعتراف   -

مبنی بر بي عال قه گی حکومت به اصالحات انتخاباتی.
انتخابات  انداختن  تعویق  به  بر  مبنی  نورستانی  آقای  اعتراف   -

پارلمانی و غیر قانونی بودن آن.
جرگه  لویه  اندازی  راه  تا  زمانی  کم  وفاصله  کافی  وقت  نبود   -

مطلوب.
موارد ذکر شده، اگر به مقصد انحراف از تطبیق تفاهـمنامه باشد، 
به خصوص توسط حکومتی که هـم مشکل قانونی دارد و هـم ضعف 
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خواهـد  داخل  جدید  هـای  بحران  فاز  به  را  کشور  قطعآ  مشروعیت، 
ساخت.

اما در صورتي که جریان حکومت قادر نیست پیاده کردن تفاهـمنامه 
را با جدول زمانی هـماهـنگ سازد، گزینه بهـتر و کوتاه تر، تغییر نظام 
سیاسی از طریق لویه جرگه اضطراری و قانونی است، تا با تثبیت نظام 
سیاسی پارلمان محور، دولت وحدت ملی واقعی شکل گیرد و از کاغذ 

پاره تفاهـمنامه در چهارچوب قانون قابل تعریف گردد.
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10. April 2015 

بن بست در تشکیل دولت وحدت ملی

اعتراف صریح و روشن رییس اجرائیه حکومت، مبنی بر فرصت سوزی 
های شش ماهه، بیانگر این حقیقت است که رهبری حاکمیت در ایجاد 
از گمانه زنی ها ی  به بن بست رسیده و بسیاری  دولت وحدت ملی 
مردم درست از آب برآمد.« هرچند بسیاری به گونه ای اشتباه، بحث 
را  حاکمیت  بودن  سره  دو  همچنان  و  ملی  وحدت  دولت  ناکارآمدی 
نه  هنوز  که  باشند  متوجه  که  این  بدون  دانند،  می  ناکامی  این  باعث 
دولت وحدت ملی متولد شده و نه هم تغییر نظام سیاسی قانونآ تثبیت 

گردیده است تا ایراد شان موجه نماید.« 
چند علت عمده از علل ایجاد بن بست:

دولت  تشکیل  نحوه  از  روشن  تصویر  و  کافی  الزامات  نداشتن   -
و  ملی  رهبری  بنابرین، عدم ظهور  و  افغانستان  در  بومی  ملی  وحدت 

زعامت ملی در کشور.
- انبارهای به جا مانده از حکومتداری فاسد و مافیایی دوره آقای 
این  قرار دارند.  مانع و معضل  ترین  بزرگ  به عنوان  تاهنوز  کرزی که 
فرهنگ سیاسی فساد پرور برای سالیان دراز سایه  شوم خود را از مسیر 

توسعه کشور بر نخواهد داشت.
- نبود احساس ملی، تفکر و عملکرد ملی و توسل به سیاست گری 
های شخصی، آجنداهای قومی و سیاست های منفعتی، در چارچوب 

همان فرهنگ منحط سیاسی سنتی و افغانی.
مختلف  آجنداهای  و  یی  شبکه  سره ی  چند  حاکمیت  وجود   -
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درون دولت.
- تجارت سیاسی با استفاده از موقعیت استراتیژیک کشور و نفوذ 

بی چون و چرای استخبارات خارجی.

در چنین حالتی بر رهبری حکومت است تا بیش از این با یک تفکر و 
نگاه نو، میکانیزم و نحوه کار جدید در همکاری با اندیشه ورزان کشور 

در جهت تشکیل دولت وحدت ملی واقعی اقدام نمایند.
در آغاز کار با یک تعریف کامل و روشن از دولت وحدت ملی، تناقض 
های ذهنی خود را مرفوع سازند. به گونه مثال، پس از این همه مدت 
قطعآ باید متوجه شده باشند که تشکیل دولت وحدت ملی در کشور 
فقط در چارچوب نظام پارلمان محور، قانونی و ثابت مقدور است تا از 
زیرا  گردد،  و کشمکش جلوگیری  ابهام  از  پر  و  زا  تنش  لرزان،  حالت 
تشکیل دولت وحدت ملی به معنی سهمیه بندی میان دو تیم از چوکی 
های اجرایی نیست، بلکه مشارکت بهترین های همه نیروهای تاثیر گذار 
در هر سه بخش، اجرایی، قضایی و قانون گذاری دولت، در چارچوب 

یک استراتیژی کالن ملی است. 
بنابرین، هرچه زودتر لویه جرگه اضطراری قانونی به منظور تغییر نظام 
سیاسی، تعیین جایگاه اقوام در راُس هرسه رکن دولت فرا خوانده شود، 
این که مرجعیت تصمیم گیری مشترک، زعامت و رهبری ملی به  تا 
وجود آید و نیز کابینه از این حالت نا بهنجار و به شدت سیاسی شده، 
بیرون شود و به اساس توانمندی مدیریتی، تخصص و تعادل تشکیل 
گردد. با این راهکارها می شود همه خود را صاحب خانهء مشترک خود 

به نام افغانستان بدانند.
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 23 April, 2015

سوء استفاده از نیروهـای امنیتی، افغانستان را به تباهـی 
مي برد

حزبی،  نظامی،  نیروی  منظم،  ارتش  دایمی،  غیرمنظم،  قومی،  لشکر 
امروز  تا  افغانستان  ایجاد  از  که  اند  هـایی  واژه  ملی،  اردوی  تنظیمی، 
از درستی  اند. گذشته  بر قوت هـای رزمی و دفاعی مان اطالق شده 
بدنه  که  اینست  دارد  اهـمیت  آنچه  هـا،  بندی  قالب  این  نادرستی  یا 
اصلی این هـمه لشکریان را فرزندان این سرزمین بنا بر مجبوریت یا 
حزبی،  جذب  عسکری،  خدمت  قومی،  شعار  با  معیشت  یا  و  مکلفیت 
هـمواره  و  کشانیده  صحنه  به  ملی  فراخوان  هـم  یا  و  دینی  انگیزه  

جانبازترین جنگجویان را تشکیل داده اند.
اما زمامداران به جای دفاع از حریم کشور، تأمین امنیت و حفظ منافع 
نیرو، در سرکوب مردم، رقابت و استمرار  این  بیشترین عمر  از  مردم، 

قدرت خود و منافع دیگران سواستفاده کرده اند. 
با تغییرات تهـدابی چند دهـه ی اخیر، خدا را سپاس که امروز چشم و 
گوش سپاهـیان عزت این سرزمین باز است، ذهـن افسران ما روشن و 
شعور سیاسی مردم مان باالست که با این امر، جرأت بازیگران سیاسی 

قطعآ محدود مي گردد. 
امروز 350 هـزار نیروی دفاعی و امنیتی کشور، آموزش دیده و آبدیده، 
برای  بزرگیست  نیروهـای جهـانی، غنیمت  رزمی  تجارب  از  برخوردار 
افغانستان که خدا بخواهـد پس ازین به گونه ای مستقل، نقش تاریخی 
خود را در این مرحلهء گذار کشور و در مقابل دشمنان متعدد و توطیه 
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هـای خطرناک، انجام دهـد.
در این میان نگرانی هـمیشگی ما از عدم یک رهبری وزعامتی است که 
بتواند با خرد و عقالنیت سیاسی و برخورداری از احساس ملی، اخالق 
این  روان  و  روح  در  انسانی،  وجدان  مردم،  به  تعهد  و  وفاداری  دینی، 

نیروی عظیم و فداکار اعتماد و باور به خودی را تزریق نماید.
قومی  نمودن،  سیاسی  ساختن،  ایدولوژیک  از  بتواند  که  ای  رهـبری 
کردن، شخصی گرفتن و اجیر شمردن این مدافعان وطن، دست خود 

را نگهـدارد.
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26. April 2015

  
من نه از برای دولت و ثروت، بلکه برای عزت و سربلندی افغانستان 
می جنگم و پیروزی و شکست، هر دو برایم پیروزیست، چون در راه 

حق است. » قهرمان ملی«

هیچ چیز مانند قبل نیست. جهان تغییر کرده و افغانستان ما از همه 
بیشتر، زیرا در این جا همه چیز به یکباره گی اتفاق افتاد و رشته ی 
هـای  سازی  شبیه  که  اینست  برای  شد.  بیرون  همه  دست  از  اصلی 
حوادث گذشته در تاریخ ما با اتفاقات امروز، فرضیه های نادرست اند. 
فالن  مانند  دارد  خیال  یا  تالش  جمهور  رئیس  که  گویند  می  وقتی 
زمامدار، دیکتاتوری بسازد، نفس خود این مقایسه و معیار سنجی ها، 
اگر قصدی  آید. حتی  نمی  امروزی جور  های  واقعیت  با  بن  و  بیخ  از 
این چنینی در کار باشد، زمان، شرایط، ایجابات، حتی آدم ها و تعریف 
دیکتاتوری کآل از گذشته هـا فرق فاحش دارند. شاید تعدادی از روی 
کم دقتی حرف و حدیثی بگویند، عده ای با خیال پردازی و جمعی به 
خاطر جنگ روانی و یا هم ذهنیت سازی، اما جان مساله اینست که 
کشور ما طی چهار دهه اخیر حداقل شاهد سه موج تغییر و تحول ریشه 

یی بوده است:
- تغییرات بنیادی در ساحات امنیتی، سیاسی و اجتماعی ناشی از سه 

دهه جنگ و مبارزات مردم .
- تغییرات ارزشی با ورود پدیده هـای نو مانند دموکراسی، انتخابات، 

حقوق و مطبوعات...طی یک دهـه اخیر.
- تغییرات بالقوه ی نامعلوم کنونی مرحله گذار با آغاز بازی هـای بزرگ 
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منطقه و فرا منطقه.
اول و  نامعلوم است چون دو مرحله  به دلیلی  این تغییرات  موج سوم 
دوم نهـادینه نشد و نهاد سازی نگردید تا این که امروز با ورود بازیگران 
بزرگ، تغییرات فصل جدید از کنترول و اختیار ما بیرون گردیده و تحت 
قاعده ی بازی های پیچیده ی دیگران می باشد. حکومت نوپای ما دیگر 
آن توان ملی و قدرت مانور ملی را ندارد تا بتواند سمت و سوی کشور 

را حتی در امتداد خفیف ترین خط ترسیم نماید.
این که سال ها ضرورت تفاهم نخبه گان، همگرایی، آجندای ملی، دولت 
ملی ...را فریاد زدم، نه از سر سیاست بازی بود و نه برای کسب موقعیت 

و شهرت، برای این بود که نگران وضعیت موجود بوده و هستم.
امروز ماییم و بازی هـای بسیار بزرگ جهانی که درک آن نه درتوان 
و حوصله رئیس جمهور است، نه از رئیس اجرائیه - نه د یگر با ترفند 
هـای آقای کرزی جور می آید و نه هم به اصطالح رهبران بزرگ سر از 

آن به در می کنند. 
با سیاست های فاسد شده ی  اند، نمی توان  موج هایی را که در راه 
تاریخی مهار کرد و با روزمره گی های مالل آور و بی رویه ای امروزی 

نمی توان با آن پرداخت.
شاید آن فریاد مقاومت مسعود شهید که می گفت: من نه از برای دولت 
و ثروت، بلکه برای عزت و سربلندی افغانستان می جنگم و پیروزی و 
شکست ام هر دو برایم پیروزیست، چون در راه حق است، قهرمان دل 
های مردمانش ساخته باشد، زیرا مردم هوشیاری و ایستادگی رهبران 

شان را می خواهند، این که چه پیش آید، حرف دیگری ست.
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18. Mai 2015

انکار حق مردم بیش ازاین نه ممکن است نه مقدور!

اساس  به  را  نظام سیاسی  تغییر  برنامه  طبق اطالعات موثق، حکومت 
توافقنامه روی دست ندارد و نقشه می کشد تا لویه جرگه سال آینده را 
فقط در حد مشورتی، نه تصمیم گیری سازمان دهی نماید و گویا برای 
اجرای این ماموریت کهنه کار ضعیف النفسی چون نورستانی را به کار 
گرفته که همراه با کمیسیون های متقلب و بد نام انتخاباتی، باری دیگر 

خوش خدمتی شان را به نمایش بگذارند.
آیا رهبری حکومت متوجه نیست که راه اندازی سیاست قومی، تفرقه 
بیآندازو حکومت کن، بیش ازاین در افغانستان جای و گنجایشی ندارد؟ 
با این سیاست، هم قوم لطمه می بیند، هم افغانستان را به دور باطل 
ناکامی های تاریخی می کشاند، کشور را از فرصت های جهانی محروم 

می سازد و به تهدیدات و کشمکش های داخلی درگیر می نماید.
انتقاد فقط محدود به نخبه گان سیاسی  دوره ی شاهان بود که حق 
می شد و در واقع این رهبران سیاسی بودند که جلودار مردم می شدند 
و مردم مجبور به اطاعت بودند. امروزه با تغییرات گسترده ای که در 
جامعه به وجود امده است و آگاهی و اطالعات عام شده است، این مردم 

اند که بیش ازاین کوتاه نمی آیند و جلودار رهبران شان گردیده اند.
به  پاشی  خاک  زدن،  دور  اغفال،  درجهت  تالش  هرگونه  پس،  این  از 
چشم مردم، بیش از این جواب نمی دهد. مردم دیگر، آن قشر مطیع 
و مکلف دیروز نیستند بلکه حق دار و آگاه می باشند. انکار حق مردم 

بیش ازاین نه ممکن است نه مقدور.
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2. Juni 2015  

اتفاقی  چه  است  قرار  شود،  جنگ  وزیر  صلح،  وزیر  وقتی 
بیفتد؟ جنگ در پیش است یا صلح؟

افراطی  های  ایدیولوژی  سیاسی،  رهبران  عقالنی  غیر  های  رقابت  اگر 
عوامل  جمله  از  را  منطقه  کشورهای  های  بازی   ، مذهبی(  )قومی- 
اساسی شکل دهی ناکامی تاریخی برشماریم، پس امروز نیز هر سه این 
محرکه ها و به گونه ای همزمان، غیر عقالنی تر، غیر انسانی تر، خشن 
تر و لجام گسیخته تر از هر زمان دیگری، واقعیت تلخ تاریخ و سرنوشت 
پایدار را به همان  مردم ما را رقم می زنند و آرزوی رسیدن به صلح 

پیمانه و به شدت از مردم ما دور می سازند. 
ابزار روی صحنه مهم نیست کی ها اند، طالبان، القاعده، داعش.... و یا 
این که چی کسانی گرداننده گان این صحنه اند، چون قاعده همچنان 
و  صلح  های  بازی  شب  خیمه  نیست.  تغیری  بازی  قانون  در  و  ثابت 

مذاکرات صلح با طالبان همانیست که بوده.
یا آن سوی  این سوی دولت  به  را  این که چند مهره طالب  به فرض 
داعش بکشانند و یاهم بُکشند، و حتی مذاکرات را چانس موفقیتی هم 
بدهند »کما این که پاکستان ادعای صداقت نماید و حکومت افغانستان 
پیامدهای  و  استراتیژی  اصل  و  بازی  قاعده  در  اما  دستاورد!«  ادعای 
متناسب آن فرقی وجود ندارد. در عوض، ماشین بزرگ جنگی به نام 
داعش و بر ضد داعش همزمان به میدان کشیده خواهد شد. این واقعیت 
را همه ی بازیگران می دانند، فقط به مردم ما آدرس غلط می دهند. 
از  بخشی  تواند خود  می  طالبان  با  مذاکرات صلح  راهکاری،  با چنین 
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استراتیژی باشد.
عده ای هم که در نهایت خوش باوری، سرنخ را یک سره گم کرده اند 
و همه ی بال ها را مال آن طرف دریا می دانند ) پُل هوایی می زنند(، 
اما تراژیدی بدخشان، حوادث کندز.... تنش های داخل دولت و نگرانی 
های مردم قطعآ باید قانع شان کرده باشد که این داستان دنبالۀ درازی 
دارد و به همین ساده گی ها و یک شبه آن طرف دریا نخواهد رسید. 

برویم سر اصل مطلب، شکی نیست امروزه افغانستان یک موقعیت فوق 
کسب  جهان  استراتیژیک  های  سیاست  در  را  استراتیژیکی  ی  العاده 
نموده است و کشورها آماده اند تا صدها ملیارد دالر را دراین راستا و به 
منظور اهـداف استراتیژیک و منافع شان هزینه نمایند.این امر نشان از 
این دارد که در پهـلوی تهـدیدها، زمینه فرصت نیز مهـیاست، مشروط 
به این که بتوانیم استراتیژی خود را بر محور منافع همگانی- ملی با 
درنظرداشت موقعیت و جایگاه خاص کشور، سایر مطالبات برحق مردم، 
یکجا با ضمانت ها، در آگاهی و تحلیل درست از وضعیت عمومی، در 
مشورت با مردم، نهادها و در چارچوب یک آجندای ملی آماده نماییم. 
مهـم تر این که سرزمین ما میدان جنگ و رقابت کشورها نگردد و مردم 

ما بیش ازاین قربانی نشوند. 
اما اگر با سرنوشت مردم در مقابل این همه بازی های پیچیده ی منافع، 
در  داریم،  که  حکومتی  ضعیف  مدیریت  با  بالفعل  و  بالقوه  تهدیدات 
محدوده ی آجنداهای شخصی، آجندای قومی، آجنداهای ایدیولوژیک 
و گروهی، هرازگاهی طی یک نمایشنامۀ تلویزیونی جلسه به اصطالح 
رهبران درون ارگ با صرف طعام و دعای خیر بازی گردد، شکی نیست 
که هستی و جغرافیای کشوری به نام افغانستان دستخوش این خیمه 
ام  داشته  تأکید  این جاست که هـمواره  ها خواهد گردید.  بازی  شب 
که مردم وقت ندارند، جهان وقت ندارد، دشمن در کمین است. امروزه 
کشورما در بلنداهای تهدید و فرصت همزمان قرار گرفته است، شدیدآ 
نیازمند یک تیم زعامت ملی و یک آجندای ملی به حیث نقشۀ راه و 
استراتیژی مدون می باشد تا تهـدیدات را مهـار کنیم و راه را به فرصت 
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هـا باز کنیم. در غیر آن و به تنهـایی سنگینی بازی کافییست تا نتوانیم 
برای چندین دهـه قد راست کنیم، چه رسد به پایان بازی و رسیدن 

به صلح پایدار.
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20. Juni 2015 

خطر فروپاشی سیاسی!؟

پایان عمر قانونی پارلمان، قبل از برگذاری انتخابات و تشکیل پارلمان 
جدید، یکی دیگر از معلول هـای انتخابات ناقص ریاست جمهـوری و 
بی برنامه گی حکومت است که طبیعتآ تنش هـا و بحران هـای تازه را 

در راه خواهـد داشت.
از حکومت، مشکل مشروعیت  این دومین ستون دولت است که پس 
دارد و اکنون ارجاع آن به قضا »که خود سال هـاست از مشکل قانونی و 
عدم استقالل رنج مي برد« ابعاد بحران قانونی را پیچیده و عمیق تر مي 
سازد. چون در نبود پارلمان منتخب، لویه جرگهء قانون اساسی مطابق 
تفاهـمنامه ایجاد نمي گردد و در این صورت کل بدنه دولت به بن بست 

مواجه خواهـد گردید و خطر فروپاشی سیاسی را افزایش مي دهـد.
عدم اقدام به موقع و به اساس تفاهـمنامه هـردو تیم ایتالفی در ایجاد 
به  باعث  اساسی  قانون  تعدیل  و  انتخاباتی  نظام  اصالح  دو کمیسیون، 

وجود آمدن این وضعیت بحرانی است.
برای جلوگیری از تهـدید فروپاشی سیاسی، نیازمندی فوری و اضطراری 
برای تشکیل هر چه سریع تر کمیسیون هـا و راه اندازی اضطراری لویه 

جرگهء قانون اساسی مي باشد.
این که چگونه، چرا، روی کدام مالحظات و یا آجنداهـا، اوضاع عمومی 
کشور به این جاهـا کشانیده مي شود و چه باید کرد، به یک نگرانی 
هـمگانی و ملی مبدل گردیده است که سرنوشت هـمه و هـستی این 

سرزمین به آن گره خورده است.



پایان مشروعیت/ 127

افغانستان قبل از هـمه ضرورت به یک آجندای ملی و شفاف دارد تا به 
قول قهـرمان ملی، بتوانیم مشکل خود را هـم با خود و هـم با جهـان 
بیرون حل نماییم، نه به بازی هـای ماجراجویانه، منفعت پرستی هـا و 
مافیاگری هـا، مخفی کاری هـا و فریب کاری هـا و دروغ پردازی هـای.

این سیاست بازی هـا به هـر بهـانه و تحت هـر عنوانی که باشند، هـیچ 
گاهـی باعث ثبات کشور و آرامش مردم نخواهـد گردید و در نهـایت 

فقط زندگانی میلیون هـا هـموطن مان را به خطر خواهـد انداخت.
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27. Juni 2015  

بازی کالن و مشکل افغانستان!

جنگ منافع، بازی قدرت و جنگ های استخباراتی به سرعت افغانستان 
ثبات  نبود  در  و  گردانیده  خود  ماحول  سیاسی  حوادث  دستخوش  را 

سیاسی، در جهت عکس منافع ملی، سوق پیدا می کند.
دقیقآ با روی کار آمدن حکومت نو، آهنگ صلح با طالبان همزمان با 
حمالت و خشونت های بی سابقه ی شان و موازی با آن گسترش موج 
وحشت آفرینی به نام داعش، میدانی شدن یکباره گی آی اس آی و 
هایی  مولفه  جمله  از  فرامنطقه  و  منطقه  تحرکات  تفاهمنامه،  امضای 

هستند که فقط در محور یک بازی جدید قابل جمع اند. 
هرچند در ماهیت و اهداف این پروژه ی کالن فرقی نیست، اما در مرحلۀ 
تطبیق، نقش مدیریتی آن در افغانستان دچار چالش ها و موانع کالن 
توانمندی مدیریت  فاقد  و  پذیر است  باشد، چون حکومت آسیب  می 
اوضاع، مگر این که بتواند با ایجاد یک مرجعیت ملی نقش خود را در 
تثبیت جایگاه افغانستان و در راستای منافع کشور، روشن و برجسته 

سازد. 
دولت،  درون  مختلف  آجنداهای  مشکل  مدیریت،  و  رهبری  مشکل 
مشکل انحصار و تمرکز گرایی و عدم توازن قدرت، مشکل مخفی کاری 
منوال  به همین  و  از مشکالت حکومت  بخشی  ها،  اعتمادی  بی  و  ها 
موانع جدی فراروی این پروژۀ کالن پنداشته می شوند. روی همرفته 
این تنها مانع نیست، بلکه فکتورهای جدی تر وضعیت رو به رکود زنده 
نخبه گان  و  توده های مجاهدین  گی معیشتی مردم، دوری موقعیت 
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تر  عمیق  بخش  منطقه،  کشورهای  العمل  عکس  پتانسیل  و  گرا  ملی 
چالش ها به شمار می روند. 

این همه مشکالت، موانع و چالش ها فقط یک راه دارد، ایجاد توازن 
و  رهبری  سطح  و  ساختاری  بعد  دو  هر  در  سیاسی،  نظام  در  قدرت 
آن  غیر  در  نخست.  قدم  در  ملی  نیرومند  دولت  تشکیل  در  مدیریت 
پروژه ها فقط مصرف داخلی خواهند داشت و درهمین جغرافیا دفن 

خواهند شد.
پایان تراژیک پروژه کالن شوروی سابق در رسیدن به آب های گرم را 
با رهبری و مدیریت و نظام سیاسی وقت در جغرافیای همین سرزمین 
همه شاهد بودیم. فقط در فاصلۀ کوتاه سه دهه قبل، روس های زمین 
گیر شدند، جنگ سرد پایان یافت و اما تراژیدی افغانستان تاهنوز ادامه 

دارد. 
نگیرد، ظهور  اگر تجدید نظر صورت  تفاوت های زمانی  بر  بنا  بار  این 
قدرت های محلی و ایجاد جغرافیای مراکز قدرت، امر اجتناب ناپذیر 
خواهد گردید و آرزوی رسیدن به دولت- ملت و دولت ملی را از ریشه 

برخواهد کند.
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6. Juli 2015 

جلریز و انتخاب حکومت

در  ملی  امنیت  از  تعریفی  نباشد،  روشن  دشمن  و  دوست  وقتی خط 
دست نباشد، ستون پنجم فعال باشد و در یک عبارت، دولت ملی واقعی 

تشکل نیافته باشد، حالت کشور همین است که شاهدش هستیم.
حادثۀ جانکاه جلریز نه اولین حادثه است و نه آخرین خواهد بود. کشور 
انتظار حوادث مرگبارتری را خواهد داشت، اگر در دستگاه سیاسی نظام 

تغیراتی رونما نگردد.
نمایش،  و  همایش  کشیدن،  نشان  و  پسند، خط  عوام  کارهای  زمان   

پنهـان کاری و با مردم از در دیپلوماسی رویه کردن گذشته است. 
حکومتی که تاهنوز در انجام ماموریت اصلی خویش که تشکیل دولت 
وحدت ملی است ناموفق بوده است و قدمی از بن بست سیاسی درون 
خود بیرون نگذاشته ، چگونه می تواند به مسایل مهم جنگ و صلح، 

وضعیت معیشتی مردم، بازی های کالن... بپردازد. 
ناکام  و  دلجویی  سیاست  در  دیروز  طالبانی،  نیروهای  بقای  دلیل  اگر 
آقای کرزی نهفته بود، اما علت بلند پروزای های امروزی شان تالش 
پی هم در دفاع تعجب برانگیز حکومت از این نیروها در انظار جهانیان 
است که آنان را به سرعت و قوت به حیث یک نیروی برجسته معرفی 

نموده است.
سودای خام صلح با پاکستان که امروز دیگر مطمین شده است که اسناد 
و مواد مورد ضرورت خود را به دست آورده و می تواند با همین توافقات 
برای مدت های طوالنی افغانستان را در مشت خود داشته باشد، خطای 
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محاسبات و رفتارهای غیر عقالنی ایست که همراه با بازی های پیدا و 
پنهان، دولتمردان ما رقم خورده است.

اگر حکومت از مسیر غلطی که در پیش گرفته، تغیر جهت ندهد، نه 
تنها دودش به چشم مردم می رود که همه ضرر می کنند. زمان آن 
رسیده است که حکومت انتخاب خود را بکند؛ یا مراجعه کند به مردم 
و در کنار انان و خواست آنان قرار گیرد و یا رسما اعالم کند که تسلیم 

ترور و وحشت شده است.
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14. Juli 2015  

صلح، از بازی تا واقعیت 
پیرامون نشست پاکستان و حوادث خونین در افغانستان

اولین نشست هیأت رسمی طالبان و نمایندگان حکومت افغانستان که 
با وساطت پاکستان در اسالم آباد صورت گرفته است، آغاز فرایند یک 
بازی جدیدیست که در امتداد خط استراتیژیک پاکستان و پروژه های 

کالن منطقه ای صورت می گیرد. 
تالقی این دو استراتیژی، زمینه های ورود و نفوذ پاکستان در ساحت 
افغانستان را به شدت و از چندین مجرا آماده ساخته است که سه مورد 

آن دارای اهمیت استراتیژیک هستند:
امتیاز  ایجاد موضع قدرت در جهت  و  - تشدید حمالت طالبان 

گیری بیشتر در ساختارهای دولت افغانستان.
و  تجهیز  با  داعش  عنوان  تحت  بدیل،  نیروهای  دهی  سازمان   -
تمویل بی سابقه بازیگران، در راستای پیاده نمودن استراتیژی منطقه ای.

- عملیاتی نمودن تفاهمنامۀ آی اس آی و حکومت افغانستان در 
یک مشارکت و مدیریت مشترک پروژه های کالن.

- در واقع افغانستان شاهد راه افتادن یک بازی پیچیده است که 
تاهنوز بسیاری از بازیگران منجمله توده های مجاهدین، نیروهای ملی، 

سایر حلقات و کشورهای منطقه داخل صحنه نشده اند.
آرمان  ایست که در حد یک  قربانی  یگانه  آرایی ها، صلح  این صف  با 
برای مردم ما باقی می ماند. حوادث خونین اخیر خوست، کابل، فاریاب 
و پلخمری پس از نشست اسالم آباد، همه نشانه هایی از سیاست دوگانۀ 
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منطقه ی هستند.
سلسله نشست های پاکستان قطعآ ادامه خواهد یافت، اما هیچ گاهی در 

مسیر صلح برای افغانستان نخواهد بود.
اکنون، سوال اساسی این جاست که حکومت ما در کجای این بازی ها 
قرار دارد؟ برنامه و ارادۀ سیاسی دولتمردان چیست؟ آیا این حکومت 
توانمندی مدیریت این بازی های پیچیده و جنگ های استخباراتی را 
در داخل افغانستان دارد؟ آیا ادامۀ این سیاست ها، افغانستان را بار دیگر 
به میدان رقابت های خشن تر، خونین تر و خانه ویرانگرانه تر مبدل 

نخواهد ساخت؟
در چنین حالتی صلح از کجای این درامۀ تراژید بیرون خواهد شد که 
حکومت آن را با مظلوم نمایی و پنهان کاری یک غایله تبلیغاتی برای 
توجیه سیاست های خود و پوشش استراتیژی دیگران قرار داده است؟

آیا راه صلح در افغانستان حتمآ باید از درون جنگ ها بگذرد، تا برای نیم 
قرن دیگر مردم تاوان سنگین رسیدن به آن را بپردازند؟
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26. Juli 2015  
الفبای صلح برای افغانستان

دوازده سال قبل، وقتی اولین نسخه فشرده شده ی آجندای ملی را ارایه 
کردم، به تاکید آمده بود که صلح نسبی که توسط خارجی ها به وجود 
آمده، شکننده است و با تغییر در سیاست شان، وضعیت کشورما دوباره 
به جای اولش بر خواهد گشت. تازمانی که خودما دست به کار نشویم 
و صلح را ابتدا میان خود به وجود نیاوریم، ممکن نیست به صلح پایدار 

برسیم و این در قدم اول مسوولیت نخبه گان و رهبران کشور است. 
افتاد.  اتفاق  امروز  متاسفانه  بود،  من  نگرانی  موجب  گذشته  در  آنچه 
اگر سوالی مطرح است که چرا چنین شد، پاسخ من روشن است؛ زیرا 
طی این همه سالی که گذشت، این رهبران در منگنه ی خودخواهی 
ها، فخر فروشی ها، بزرگ نمایی ها، ثروت اندوزی و ندانم کاری ها با 
تکیه بر حضور جامعه جهانی و سرازیر شدن ملیاردها دالر، در عشرت 
سودای  که  هم  کسانی  به  حتی  شدند.  خود  غرق  گی  زنده  ی  کده 
مردم و آینده کشور را داشتند، تاختند که مبادا روزی حریف شده و 
طبیعت  اقتضای  همان  با  اصلی  حال دشمن  عین  در  گردد.  قدرتمند 
خود و عصبیت تاریخی، همواره آماده گی می گرفت، تا این که سیاست 

منفعتی کشورها تغییر کرد و کشور در مقابل طوفان رها گردید. 
حاال چه؟ کی برای ما چه دارد؟

بیش ازاین ممکن نیست سرنوشت این ملت را به سلیقه های شخصی، 
امروز  تا  آنچه  باالی  است  کرد. خوب  رها  دیگران  تعامل  یا  و  تصادف 
گذشت، خط بطالن کشیم و از نو با اندیشه نو، نقشه خودی، تفاهم و 
همدیگر پذیری، خرد و دلسوزی و اعتماد به هم جبران فرصت های از 
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دست رفته را کنیم.
نظام و دولت را با هویت مشترک همه، حق همه، اندیشۀ همه و با اقناع 
همه در محور عدالت برای همگان بسازیم، تا همه خود را در آن ببینند، 
همین  از  و  کنند  اش  حمایت  دهند،  نشان  دلبستگی  و  پیوند  آن  به 
موضع است که به صلح پایدار خواهیم رسید و باز از همین موضع است 

که با دیگران می توانیم تعامل کنیم. 
به آنانی که به گذشته های تاریخی دل خوش کرده اند، از همین حاال 
باید هشدار داد که سلسله ی گذشته های ناپایدار تا به امروز به دلیلی 
همچنان ناپایدار باقیست که در محور حق و هویت و اندیشۀ همگانی 
نبوده است و از این پس لجاجت بر ادامه ی این روند، هر آنچه را که تا 
هنوز باقیست از بیخ برخواهد کند و افغانستان را برای همیش از دست 

خواهیم داد.
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10. August 2015 

مسعود  به  امریکا،  از  گی  نماینده  به   ،Robin Raphel رافایل  رابین 
شهید پیشنهاد پیوستن به طالبان را می دهد و مسعود شهید، رافایل 

را به جاسوسی به پاکستان متهم می کند.

و  بیشتر جنگی طالبان  زیر فشار  زمان،  با گذشت  حکومت مجاهدین 
تروریزم منطقه قرار می گرفت. خانم »Robin Raphel« رابین رافایل، 
و  میانه  آسیای  و  آسیا  جنوب  امور  در  امریکا  خارجه  وزارت  معاون 
انجام  افغاانستان مشغول  و  پاکستان  امور  نماینده خاص آن کشور در 

مذاکرات بود.
طی مذاکراتی در تخت استالف و پس از چند ساعت گفتگو، خانم رافایل 
به مسعود شهید پیشنهاد پیوستن به طالبان را می نماید، شهید مسعود 
در حالی که به شدت این موضوع را رد می نماید، با کمک ترجمانی 
رافایل می  به  مجاهدین، خطاب  وقت  امور خارجه  وزیر  لفرایی  داکتر 
گوید که صحبت شما بیشتر به نماینده گی پاکستان می باشد تا امریکا. 
داکتر لفرایی نیز ابتدا به رسم دیپلوماسی اندکی تامل می نماید، آمر 
صاحب فورآ متوجه می شود و تاکید می نماید تا عبارت را دقیقآ به 
رافایل ترجمه نماید.خانم رافایل همین که ترجمه عبارت را می شنود، 
به یکباره گی تکان می خورد و رنگش می پرد و با اظهار تردید سکوت 

می نماید. 
به جرم  رافایل  این گفتگو، خانم  از  بیست سال  از گذشت  امروز پس 
جاسوسی به پاکستان تحت پیگرد حکومت فدرال امریکا قرار می گیرد. 
خانه و دفترش به اتهام انتقال اطالعات محرمانه به پاکستان مورد تالشی 
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و تحقیقات جدی FBI قرار می گیرد، از کارش برکنار و مصئونیت اش 
لغو می گردد، هرچند تاهنوز تحقیقات ادامه دارد و به جرم خیانت ملی 

بازداشت نشده است.
خانم رافایل قرار گزارشات مطبوعات امریکا از حامیان سرسخت و تزلزل 
ناپذیر و همکار پر و پا قرص و کمپاینر قدرتمند طالبان و امریکا به شمار 

می رود. 
این که چگونه نماینده خاص حکومت امریکا مورد استفاده استخبارات 
پاکستان قرار می گیرد، در این روزها مضمون داغ مطبوعات امریکایی 

است.
برمال شدن این حقیقت تلخ، شمه ای از تاریخ روزگاران ملت ما را می 
سازد که در گرداب چه بازی های خطرناک استخباراتی، هر روز قربانی 
بیشتر می دهند. وقتی ایاالت متحده امریکا از شناخت مامور خودش و 
ماموریت خطرناک وی نمی تواند جلوگیری نماید، طبیعتآ حکومت ما 

فرسنگ ها از چنین توانمندی و درایتی دور است. 
اشتباه پروژه روند موجود صلح حکومت با طالبان و پاکستان و در مقابل 
شدت گرفتن حمالت آنان و صدها قربانی دیگر، می رساند که رافایل 
های زیادی در درون دستگاه دولت و استخبارات منطقه وجود دارند که 

همه روزه برای کشور و مردم ما نقشه مصیبت می کشند.
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16. August 2015  

فرجام سیاست پوپولیستی و تحلیل استخباراتی همین 
است!

گفتیم تغییر استراتیژی حیاتی پاکستان در قبال کشور ما، آن هم یک 
شبه ناممکن است و هیاهویی ست برای هیچ. نمی دانم این واژه ها را 

از کجا آورده اند، پایان بازی، پاکستان زیر فشارها....
طبیعی  مراحل  بردارید،  حاصلی  خود  زمین  از  خواهید  می  هنگامی 
می  تخم  زنید،  می  سازید، شخم  می  آماده  را  زمین  ابتدا  که  اینست 
آنچه  بالخره  تا  نمایید  می  دوامدار  مراقبت  کنید،  می  آبیاری  پاشید، 

کاشته اید، درو کنید و حاصلش را در موقع پختگی بردارید. 
با  ما  مشکل  خصوص  به  مملکت،  مسایل  از  بسیاری  در  ما  خوب، 
پاکستان، چند مرحله از این مراحل را پشت سر گذاشته ایم؟ هیچ. فقط 
برحاصل  نمایند.  برحاصل دیگران دستبرد  تا  اند  نموده  همواره تالش 
ملت، برحاصل زحمات، رنج ها، فداکاری ها، مبارزات و قربانی های این 
سرزمین و یاهم همیشه دست نگر بیرونی ها همچنان باقی مانده اند 
که اگر چیزی هم دستگیر شان شده است، بدون هیچ مالحظه ای آن 

را چون مال شخصی خود برباد داده اند و بر خرمن ها آتش زده اند.
همواره تاکید داشته ایم که کلید صلح میان خودماست و کلید جنگ 
نزد دیگران. ابتدا باید با خود به صلح برسیم، معمای قدرت را با ایجاد 
توازن قدرت حل نماییم. احساس خودی، احساس ملی و اعتماد ایجاد 

کنیم.
بعد از موضع متحد، قدرتمند، با یک برنامه روشن و در یک همگرایی 
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با پاکستان شویم. همه ی مشکالت دوطرف را روی میز  وارد مذاکره 
راه های  تا حق  افغانستان  از آب های  تا دیورند،  تروریزم  از  بگذاریم، 

تجارتی و مواصالتی، همه ی منافع مشروع و غیر مشروع. 
در مقام نماینده گی دولت مسوولیت بگیریم. وقتی پای مسوولیت ملی، 
مسایل حیاتی و کالن، ریسک های سیاسی در میان آید، فرار می کنیم 
و با فرافگنی و ادعای بی مایه تاریخی، به سیاست پوپولیستی روی می 
آوریم تا چند صباحی بر مسند قدرت باقی بمانیم و با این روش ذخیره 
گاه آتش فشان مرز ها را عمیق تر می سازیم. نشود خدای ناخواسته 
در فرجام این سیاست های غیر عقالنی، وعدۀ آنچه جنرال حمیدگل 
رئیس پیشین آی اس آی، سال ها قبل اعالم داشته بود، محقق گردد.

»ه بقول خانم بوتو در زمان راه اندازی جنگ جالل آباد توسط پاکستانی 
ها، حمید گل در یک نشست اضطراری در مقابل خانم بوتو صدر اعظم 
وقت و واجد شمس الحق دستیارش که مدتی هم سفیر پاکستان در 
لندن بود، به شدت و عصبیت با مشت به میز می زند، سوگند می خورد 
که تازمانی که به River  Oxus )دریای آمو( نرسیم، استراتیژی خود را 

ترک نخواهیم گفت.«



احمد ولی مسعود/ 140

19. August 2015 

٢٨ اسد، روزي به نام »استقالل«

اگر آزادي ما زیر سوال برود، اگر غرور ملي ما درهم شکسته شود، اگر 
ارزشي  و  لذت  ترین  کوچک  ما  براي  زندگي  گردد،  نابود  ما  استقالل 

ندارد. »قهرمان ملي«
امروز  ما  کشور  که  این  از  گذشته  استقالل،  نام  به  روزی  بزرگذاشت 
و  ارزشي  جنبه  و  است  تعامل  قابل  آنچه  دارد،  قرار  وضعیتي  چه  در 
استقالل  باشد،  مي  استقالل  زیباي  واژه  از  استفاده  نفس  دارد،  ملي 
داخلي، استقالل از قید و بند خارجي، استقالل از استبداد، استقالل از 

استعمار......
روي هرملحوظي، در سال 1919، هند برتانوي، استقالل افغانستان را 
تاریخي به شمار مي رود و  به رسمیت مي شناسد. این خود غنیمت 
باید در حافظه ي ملي نسل هاي امروز و فرداي افغانستان حفظ گردد. 
تا سرانجام، احساس و تفکر ملي از این واژه ها و أرزش ها جوانه زند و 

روزي شاهد استقالل کشور به معني واقعي خود باشیم.
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25. August 2015  

خطاب به رهبری حکومت! 
حداقل، امنیت روانی مردم را برهم نزنید!

با  یا  کننند  توانند حکومت  زور می  با  یا  ها  معروف، حکومت  قول  به 
اقناع مردم.

افغانستان جدید، زمانی تولد یافت که مبارزات، انقالب، جهاد و مقاومت 
مردم، و تغییرات تهدابی اجتماعی، سیاسی و امنیتی ناشی ازآن، همراه 
با ورود پدیده های حقوق انسانی، دموکراسی، آزادی بیان و ارتباطات، 

کشور ما را وارد حیات سیاسی جدیدش گردانید.
با رسیدن به چار راه دموکراسی، نیروهایی هم همواره تالش داشته اند 
تا با رجعت به گذشته، کشور را از پیشتازی به آینده و مرحله گذار باز 
دارند؛ نیروهایی که در حساس ترین مرحلۀ تاریخی گذار بر حیاتی ترین 
مسند دمکراتیک انتخابات قرار گرفتند و به سرنوشت یک ملت و امانت 
ملی خیانت کردند. نیروهایی که تالش دارند، حتی آزادی بیان که حق 
طبیعی و انسانی بشریت می باشد را مسکوت سازند. نیروهایی که بازهم 
سعی دارند تا در مرحلۀ گذار از رعیت بودن به شهروند بودن را که یکی 
از مشخصه های آن عملیاتی ساختن مصوبۀ قانونی تذکره الکترونیکی 

می باشد را توقف دهند. 
اکنون حکومت در آزمون سیاست احترام به تنوع فرهنگی، اقناع مردم 
و قانون گرایی و در مقابل یکسان سازی، زور، استبداد و قانون گریزی 
قرار گرفته است. پر واضح است که استفاده از استبداد و قانون گریزی، 
کشور را بیشتر غرق بحران های دامنه دار خواهد ساخت و روش اقناع 
مردم و قانون مداری، مرحلۀ گذار موفقانه را به شهروند محوری، انسانی 
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ساختن سیاست و امنیت روانی شهروندان هموار نموده و در راستای 
نجات کشور کمک خواهد نمود.

رقابت،  هم  است،  مساعی  اشتراک  هم  تمدن   « دورانت،  ویل  قول  به 
و  لباس  اقتصاد،  فرهنگ، دولت،  دارای  ملتی  بهتر که هر  بنابرین چه 

آوازهای مخصوص خود باشد.«
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1. Oktober 2015  

فاجعه قندز و ضرورت تغییرات اساسی در مناسبات سیاسی

فاجعه تراژیک کندز با نمایش تمام بربریت طالباني و افتضاح خجالت 
آور حکومتي از هـر منظري که دیده شود، ضرورت تغییرات اصولی را 

در مناسبات سیاسی افغانستان مي طلبد.
چگونه است که چند تا گروپ شکست خورده تروریستی نفرت انگیز، در 
کمال وحشت و بربریت، شهر بزرگی چون کندز وشهـروندانش را مورد 
غارت و چپاول و تجاوز و تخریب قرار مي دهـند؟ هـمه ی دم و دستگاه 
حکومتي را همراه با صدهـا میلیون دالر سرمایه گذاری 14 ساله، طی 
یک روز روشن منهدم مي سازند، زندگانی مردم را تباه مي نماید، سپس 

برمي گردند به مواضع قبلی شان و به ریش هـمه میخندند؟
این جاست که نفس وقوع این حادثه ما را به بیدار باشي فرا می خواند تا 
همه ی نیروهـای عدالت خواه تا به هـر قیّمت ممکن، تغییرات گسترده 
به  قدرت  در  توازن  ایجاد  مناسبات سیاسي،  و  دولت  در ساختارهـای 
خصوص در چهـار ارگان امنیتی و إصالحات در رهبری و مدیریت و 

برنامه هـا را هر چه زودتر عملی نمایند.
حکومت مرکزی در حالی که از اعتبار در افکار عامه ساقط شده، نمی 
تواند بیش از این، ادعای حفاظت و حراست از جان و مال و عزت مردم 
نمودن  توانمند  و  والیات،  مسؤولین  ساختن  مردمی  بنابرین  نماید.  را 
محالت از مجاری قانون، از اولویت های ملي کشور میباشد. موردي که 
شهـید مسعود به آن معتقد بود و بنده نیز قبل از برگذاري لویه جرگه 
قانون أساسي به خاطر اصرار زیاد روی این قضیه، با آقاي کرزي درگیر 
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بودم. زیرا آقاي کرزی با سو استفاده از حضور جامعه جهاني، نیروهـای 
طالباني را با تفکر قبیلوی و ساخت و ساز قومي، در جهـت بقای قدرت 
خود حفظ و تقویت کرد و با این ترفند و با کمک شرکای قدرت، داعیه 

برحق و عدالت خواهـانه جهـاد و مقاومت را خاموش ساخت. 
متعفن  های  سیاست  هـمان  ادامه  موجود  حکومت  تالش  اگر  اکنون 
قرون وسطایی با توصل به فریبکاري، زور و بربریت طالباني و آن هـم در 
این عصردمکراسي، اطالعات، حق طلبي و هـویت یابي باشد، افغانستان 
قطعا به لبه پرتگاه می برد. حکومت موجود قطعا باید از توهم و خیال 
پردازی موهـومی که تا امروز جان هـزاران انسان این سرزمین را به کام 

مرگ فرستاده، دست بردار شود. 
ندارد،  راهي  مسعود  شهـید  هاي  بادیدگاه  جز  قدرت  معمای  حل 
»اگرخواستار تشکیل دولت مرکزي قوي هـستیم، فقط از طریق قوت 

بخشیدن والیات و توانمند ساختن محالت ممکن و مقدور است.«
دیدگاه مسعود شهـید درست معکوس سیاستی است که در سال های 

گذشته، آقایان کرزی و غنی در پیش گرفته اند.
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6. Oktober 2015

بازی بی پایان استخباراتی و سرنوشت جمعی مردم 

انتباه بسیاری از جنگ کندز، یک انتباهی متعارف دوران مقاومت می 
باشد، ازین رو عکس العمل ها نیز، به خصوص میان مقاومتگران دیروز 

به همان گونه است.
از وضعیت  دقیق  به شناخت  باید  یقینا  اوضاع،  بهتر  منظور درک  به   

جدید دست یافت تا نقشه راه در روشنی آن آماده گردد.
حکومت طی یک سال گذشته همه وقت، انرژی و امکانات خود را به 
گونه مخفی و مشکوک در مذاکره با پاکستان و طالبان به هدر داد تا 
این که نه تنها نتیجه ای حاصل نشد، بلکه منجر به جنایات هولناکی در 
کندز و باز شدن دهلیز شمال شرق به روی مهاجمان طالبانی، پاکستانی 

و آسیای میانه گردید و بذر فاجعه های بعدی نیز کاشته شد. 
ادامه این سیاست حکومت، جال عنکبوتی آی اس آی را گسترده تر 
و محکم تر خواهد ساخت و در نهایت پاکستان در مقام حافظ منافع 
استراتیژیکی بازیگران مختلف منطقه ای، جایگاه خود را باز خواهد نمود 
منابع سرشاری دست خواهد  و  منافع  به  بزرگ  بازی  این  و در محور 

یافت.
متاسفانه  در حالی که افغانستان مانند همیشه چه در سطح منطقه و 
جهان و چه در سطح داخلی ظرفیت های میدان رقابت شدن را تا هنوز 
حفظ نموده است ) رقابت های روس و انگلسیس- جنگ سرد- جنگ 
علیه تروریزم...( همچنانی که در سطح داخلی نیز رقابت های قومی بر 

سر قدرت ناحل شده همچنان باقیست.
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 بنا بر این امروز از یک طرف رشد هرچه بیشتر افراطی گرایی )قومی- 
مذهبی( و از طرفی هم مقابله با آن منحیث یک عامل دو سویه برای 
دستگاه های استخباراتی کشورهایی که ظاهرآ با افراطی گرایی همخوانی 
ندارند، منافع سرشاری را در پی دارد. به هر اندازه ای که دامنه این بازی 
ها به درازا بکشد، به همان مقیاس بحران در افغانستان تداوم می یابد 
و کشور ما در میدان رقابت، جنگ و آتش قربانی می دهد و رسیدن به 

صلح به یک رویای دست نیافتنی مبدل می گردد. 
بازی های کالن و  این  آغاز  از  بود قبل  قادر  افغانستان  آنچه حکومت 
خطرناک انجام دهد، تشکیل یک دولت وحدت ملی نیرومند بود تا می 
توانست هم پاسخی باشد به پیچیده گی های تاریخ سیاسی کشور وهم 
راه حلی برای چلنج های پیش رو، و نیز دولت را قادر می ساخت تا با 
تدوین یک استراتیژی بزرگ ملی و تفاهم نماینده گان ملت، در مواجهه 
از موقعیت و  افغانستان را تثبیت نماید و  بازی های بزرگ، جایگاه  با 

کاالی استراتیژیک خود به نفع کشور بهره برد.
افسوس که به جای این ها، جورآمدی با چند شبکه استخباراتی به گونه 
جدا جدا و پنهانی در یک بازی بی پایان استخباراتی، امروز سرنوشت 

کشور و مردم ما را با خطر نابودی مواجه کرده است.
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1. November 2015  

با این فرا فگنی ها، کار مملکت به جایی نمی رسد!

در  هم  آن  ملی،  غیر  های  برنامه  و  ها  انحصارگرایی  ها،  تدبیری  بی 
پوشش فرافگنی ها و اقدامات پوپولیستی بیش از این نمی توانند نسخه 
دوام وضعیت موجود بحرانی کشور باشد. ادامه این سیاست بازی ها به 
ناکامی کشور، بدبختی مردم، بحران مشروعیت نظام و بی آبروی  جز 

ملی قطعآ نتیجۀ دیگری ندارد.
مجاهدین،  های  توده  برای  منفعت  کمترین  با  جهاد  کارت  با  بازی 
با  بازی  منزلتی،  نه  و  دارند  صالحیتی  نه  اکثرآ  که  وزرایی  استیضاح 
کارت حقیت یابی به گونه  غیر مستقل و سیاست غیر مسوالنه  بخشی 
از این فرافگنی ها هستند تا سرنخ ها از دست بروند، عوامل اصلی بحران 
گم شوند و پنهان کاری های سیاسی و بازی های استخباراتی در امتداد 

آجندا های شخصی ادامه یابند.
هر چه  مملکتی  امور  که  اینست  مسعود«  قول شهید  به   « جان گپ 
عاجل تر از حیطه اختیارات یک عده ی انگشت شمار در ارگ، به یک 
رهبری ملی، پویا و قابل اعتماد ارتقا یابد تا به تغییرات اساسی، ایجاد 
تعادل در قدرت، بازنگری برنامه های ملی، تغییر ساختارهای نظام در 
مرکز و والیات پرداخته شود و مردم بازیگر سرنوشت چه خوب و چه 

بد خود شوند.
مشکالت افغانستان الیه های پیچیده ای دارد که این فرافگنی ها ادامه 
قسمت اخیر سناریوی چهارده ساله است، با تفاوت این که مجریان و 

حامیان دیروز و امروز آن اندکی جا بدل کرده اند.
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6. Dezember 2015 

تفکر تروریزم 

گاهـی با خود فکر مي کنم که این داعش چه هـیوالیی است که زور 
هـیچ قدرتی به آن نمي رسد. هـمه از این سر دنیا تا آن سر دنیا داد از 
جنایات آن مي زنند، اما هـیچ کس نمي داند یا نمي گوید، این هـیوال 

کی است، در کجاست و از کجا آب مي خورد؟
اگر مجاهـدین راه اسالم اند، ما خود تجربه برحق ترین جهـاد را داریم 
ترین  کوچک  که  آنانی  زدند،  رقم  را  آن  مجاهـدین  ترین  صدیق  که 
شباهـتی با داعش ندارند. کسانی بودند که به خاطر ایجاد یک گروپ 
20 نفره، باید ماه هـا تالش می کردند تا مرمی و مهـمات و لباس و 
به  توکل  و  دعا  هزار  با  و  پیکار شوند  آماده   و  کنند  تهـیه  و...  آذوقه 
که  این  حال  شدند.  می  حکومتی  چوسته  یک  تصرف  به  موفق  خدا، 
مثال جهـاد گران داعشی امروز، فقط طی مدت هـمین یکی دو سال، 
حضور شان فراگیر شده و همه جایی هستند و از نظر امکانات و بودجه 
هم هـیچ کم و کسری ای ندارند، دقیقا مثل برادران طالب شان که به 
یکباره گی سر برداشتند، والیات را یکی بعد دیگری اشغال کردند! و 14 

سال تمام در مقابل 40 کشور مقتدر جهـان ایستاده گی کردند! 
بدانید که نشانه گرفتن جوان و نیمچه جوان گمشده راه داعشی، طالبی 
و تروریست بچه هـای میدان هـای جنگ و انتحار و انفجار، راه به جایی 
نخواهـد برد. چون بیشترین این بخت برگشته گان نادان، نفس خود 
تروریزم نیستند، اینان تبعات تروریزم اند. خود تروریزم مانند این جوان 
های قربانی، نا آگاه، احساساتی، سطحی و بی برنامه نیستند که خود 
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را به کشتن دهـند، بی آن که بدانند برای چه و چه کسی باید بمیرند.
خود تروریزم خونسرد است، بیدار است، عمیق است، برنامه دارد، از خود 

گذری ندارد و دیوانه وار خود را به کشتن نمي دهـد.
نیمچه طالبان کندز و هـلمند و زابل و جالل آباد تبعات تروریزم اند. 
اما برای مبارزه علیه تروریزم، قطعآ باید سراغ خود تروریزم و تفکر ترور 

را گرفت.
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6. Februar 2016  

جاده ناهموار صلح و بازی جنگ و قدرت

چگونه می توان صلح را در افغانستان فقط در توافق حکومت و طالبان 
خالصه کرد؟ مگر جنگ با طالبان، همانند صدها و هزارن جنگی نیست 
که در تاریخ افغانستان اتفاق افتاده، میلیون ها کشته به جا گذاشته و 
ادامه دارد،  تا هنوز  تبعات آن  باد داده است و  بر  را  هستی یک ملت 

قربانی می گیرد؟ 
چه معجزه ای قرار است اتفاق بیفتد که در نهایت بخشی از طالبان و 
حتی در کمال خوشبینی هر دوطرف با پروژه صلح شما همگام شوند؟ 

آیا کشور به معراج صلح و سعادت و خیر و فالح خواهد رسید ؟
 این نوع نگاه به بازی قدرت تحت عنوان صلح، روی هر ملحوظ داخلی 
و خارجی که باشد، نه تنها ما را به صلح نمی رساند که صد البته ادامه 

جنگ را نیز حتمی و قطعی خواهد کرد.
اعتماد،  مشارکت،  انسانیت،  عدالت،  به  رسیدن  مفهوم  به  صلح  مگر 
آرامش، ثبات و وحدت و بسا از ارزش های انسانی و اسالمی نیست ؟ 
یا این که چند صباحی به فرض مثال جنگ قطع شود و قدرت به کام 
چند تا حریص داخلی و مداخله گر خارجی افتاد، صلح معنی می گردد؟ 
و باز چه خواهد شد؟  اندک زمانی دیگر هموارۀ تاریخ جنگ دیگری و 

دور باطل دیگری آغاز خواهد شد؟
اگر بازیگران بیرونی کلید جنگ ها را به دست دارند، چه کسانی غیر 
از خودمان بستر ساز و مهیا کننده زمینه آن هستیم؟ زمانی که ما به 
این امر بی توجهیم و به خود نمی آییم، چه انتظاری از بازیگران منافع 



پایان مشروعیت/ 151

باید داشت؟
تا زمانی که با ایجاد تغییر در خود و نگرش ها و رویکردهای خود، راه 
غلط را از درست تشخیص ندهیم، اوضاع تغییری نمی کند. گشودن گره 
های تاریخی که زاده بی عدالتی هاست و بحران هایی که عوامل اصلی 
جنگ ها و بی ثباتی ها و ناکامی های پی هم تاریخی افغانستان بوده 
اند را تنها با دستیابی به یک طرح کاماًل جدید امروزی، ملی، جامع و 
استوار بر واقعیت های امروز عصر عدالت و دیموکراسی و در تفاهم با 
ملت ممکن می شود، تا این که هم به وفاق اجتماعی برسیم و هم به 

ثبات ملی و دایمی.
در قدم نخست، باید نگاه مان را واقع بیانه کنیم و از توهم احیای مجدد 
انحصار قدرت و سیاست غیر انسانی رجعت به گذشته دست برداریم و 

با نگاه کاماًل جدید به مسایل ملی بپردازیم.
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14. Februar  2016

ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی با قاعده، برای جلوگیری 
از فروپاشی سیاسی 

برج جوزای همین سال بود که از تهدید فروپاشی سیاسی گفته بودیم و 
تاکید داشتیم تا با راه اندازی هرچه عاجل تر لویه جرگه به منظور عملی 
جلوگیری  کشور  وضعیت  شدن  بحرانی  از  سیاسی  توافقنامه  ساختن 

گردد.
عنوان »حکومت  تحت  ائتالفی  عمر حکومت  از  ماه  از 17  پس  امروز 
وحدت ملی« و تهدید فروپاشی سیاسی، متاسفانه اصل مفهوم دولت 
وحدت ملی نیز، قبل از تشکیل با قاعده آن، در اذهان عامه به شدت 

آسیب دیده است که دو عامل مهم داشته است:
پیچیده گی مدیریت  اراده سیاسی حکومت،  و  1- عدم صداقت 
وضعف رهبری توأم با تفسیر های متضاد ومتفاوت از دولت وحدت ملی.

2- تالش دوامدار سیاسی دو طیف افراطی و یک جمع بزرگ نا 
آشنا، در بدنام سازی هرچه سریع تر مفهوم دولت وحدت ملی؛ اولی با 
تفکر سنتی از سیاست، خواستار انحصار قدرت در محور نظام ریاستی 
بوده و دولت وحدت ملی را »دوسره و ناکاره« به حیث یک مانع، تبلیغ 

می نماید.
تاریخی  های  ناکامی  و  زا  بحران  های  دوره  به  استدالل  با  هم  دومی 

افغانستان، از اساس با واژه وحدت ملی مخالف است.
جمع کالن دیگری هم که ناظر ناکامی های حکومت و سیاست های 
ضد و نقیض و گمراه کننده  آن هستند، تنها نگران و دلواپس آینده 
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خود و منافع خود هستند. 
در این میان به نیروهایی که به پیشتازی کشور، به وفاق اجتماعی، به 
ثبات ملی، به عقالنیت سیاسی، به عدالت اجتماعی و بسا از پدیده های 
جدید و انسانی امروزی معتقدند، هشدار باید داد که تشکیل با قاعده 
دولت وحدت ملی یگانه فرصت تاریخی برای مردم و کشور ماست که 
به هیچ قیمتی نباید از دست برود. در غیر آن همان آش است و همان 
رهبری  رویه   بی  های  سیاست  گرداب  در  که  داند  می  خدا  و  کاسه 
حکومت موجود و بازی های کالن منطقه ای، فروپاشی سیاسی فقط 

بخشی از تراژیدی بزرگ افغانستان خواهد بود. 
توزیع  را  الکترونیکی  تذکره   تر  زود  چه  هر  تا  است  موظف  حکومت 
آماده  جهت  کمیسیونی  سازد،  عملی  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  نماید، 
سازی طرح تعدیل قانون اساسی معرفی نماید و لویه جرگه را به منظور 
قاعده،  با  ملی  دولت وحدت  ایجاد  با  و  فراخواند  نظام سیاسی  تعدیل 
آجنداهای  و  قدرت  انحصار  سیاسی،  فروپاشی  خطر  از   را  افغانستان 
تاریخی کشور  ثباتی  از عوامل اصلی جنگ و بی  شخصی و قومی که 

هستند، نجات دهد.
به خاطر داشته باشیم که تشکیل دولت وحدت ملی با قاعده همراه با 
همه ی مولفه هایش در این مرحله حساس گذار افغانستان به همان 

اندازه حیاتی است که ادامه حیات سیاسی کشوری به نام افغانستان!
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14. März 2016 

احمد شاه مسعود، راهکار ملی و موضع خودمان 

کابل در آستانه  سقوط به دست طالبان قرار داشت تا اینکه سر انجام 
حمایت  با  که  طالبان  شدۀ  پالن  هجوم  مقابل  در  جهادی  نیروهای 
پاکستان صورت گرفت، از شهر کابل به شمال کابل عقب نشینی کردند.

شهید احمد شاه مسعود با روحیۀ کم نظیر و بینش عمیق استراتیژیکی 
که داشت به سرعت توانست نیروهای عقب نشسته و وفادار خود را در 
قالب »مقاومت ملی« سازماندهی کرده و سد مستحکمی را در مقابل 

پیشروی سریع طالبان ایجاد کند.
باالی  کامل، همچنان  تجهیزات  و  بیشتر  با سربازان  طالبان  هر چند، 
مواضع مقاوت گران حمله می بردند، اما این بار وضعیت جنگی دیگرگون 
مجاهدین  و  طالبان  نیروهای  میان  شهرها  اینکه  جای  به  و  بود  شده 

دست به دست شود، سنگرها دست به دست می گردید. 
به  می کردند،  پیدا  تسلط  بیشتر  مناطق  بر  طالبان  که  پیمانهء  هر  به 
همان پیمانه ماهیت اصلی آنان و حامیان بیرونی شان روشن تر و تنفر 
مردم نسبت به آنان بیشتر می گردید. این روند به گونۀ طبعیی دل و 
دماغ مردم را به نیروهای مقاومت نزدیک تر می ساخت،  درست وضعیتی 

که آمر صاحب به خوبی آن را درک کرده بود.
پس از عقب نیشینی، آمر صاحب اکنون به حیث رهبر مقاومت ملی به 
سرعت نیروهای رزمی را با آرایش جدید در چند کیلو متری شهر کابل 
از دو سرکۀ بگرام تا محالت گذر و حسین کوت در خطوط دفاعی آماده 

و جابجا نمود.
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من هراز گاهی کنجکاو می شدم که چرا داخل شهر کابل نمی شوید؟ 
در جواب می گفت که از نقطه نظر نظامی می توانیم داخل شهر کابل 
شویم، اما از نظر ظرفیت دولت داری، آمادگی اداره یک نظام منسجم 
رهبران  داری دورۀ  تلخ حکومت  تجربۀ  به  توجه  با  نداریم.  را  سیاسی 
تیم  و  ملی  فراگیر  برنامهء  یک  با  اینبار  که  بود  معتقد  وی  جهادی، 
کارآمد داخل کابل باید شد تا به ادارۀ مملکت به صورت درست رسیده 

گی گردد.
دقیقآ طی همین سال های دشوار مقاومت بود که ضرورت تشکیل یک 
جبهۀ فراگیر ملی را با آمرصاحب صحبت می کردم، تا همگام با مقاومت 
زمینه  پرتو همین تالش،  و در  مقاومت رساتر گردیده  نظامی، صدای 
برایم  آمر صاحب  انجام  سر  گردد.  آماده  نیز  ملی  دولت  تشکیل  های 
هدایت داد تا با دعوت از روشنفکران و شخصیت های ملی، زمینهء یک 
گفتمان ملی را فراهم نموده و در پرتو همین گفتمان، یک نقشه ی راه 

را برای آیندۀ کشور آماده نماییم.
نخستین اقدام برای شروع این گفتمان در خارج از کشور در نیمۀ اول 
سال 2001 میالدی صورت گرفت که نزدیک به 400 تن از شخصیت 
های برجسته سیاسی و فکری افغانستان، برای مدت سه روز در لندن 
آمر  گردید.  معروف  لندن«،  »کنفرانس  نام  به  بعداً  که  آمدند  گردهم 
در  و  کرده  استقبال  گرمی  به  کنفرانس  این  های  از دستآورد  صاحب 
سفری که بعدا به اروپا داشت، با بسیاری از آنها صحبت و دیدار داشت. 
آمرصاحب از کنفرانس لندن، به نام »پلی میان روشنفکران و مجاهدین« 
یاد نموده ، نظریات، پیشنهادات و طرح های مطرح شده در کنفرانس را 

با دقت و حوصله مندی شنیده، به تحلیل و ارزیابی می گرفت. 
ار کنفرانس لندن، آمر صاحب  باوری تقریباً چهار ماه پس  نا  در عالم 
به شهادت رسید و برنامۀ بزرگ ملی که ایشان به شدت به توسعه آن 
ایشان،  از شهادت  باقی ماند. هر چند پس  راه  نیمه  فکر می کرد، در 
مجلس دوم لندن را با جمع بزرگتری که نسبت به آمر صاحب شهید و 
مقاومت ملی احساس تعلق می کردند، با انگیزۀ بیشتر و تعهد محکمتر 
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برگزار نمودیم، اما به دلیل نبود رهبر مقاومت در صحنه و ندانم کاری و 
بی برنامه گی ها و مشکالت فراوان مسئولین پس از شهادت آمرصاحب 
، نقشه ای به چنان و سعت و عمق، برای بازماندگان مسئول قابل فهم 

و هضم نبود.
تا این که در آخرین نشست هیئتی از کنفرانس لندن و مسئولین امور 
در کابل، پل تازه ایجاد شده میان مجاهدین و روشنفکران ملی گرا درهم 
شکست و بال فاصله یک تیم محدود خارج نشین از آدرس تکنوکرات 
های غرب در دامان آقای کرزی و خلیلزاد، وارد صحنهء سیاست و نظام 

کشور گردیده و ُرشد کردند.
کابل  به  خارج  از  مقاومت  گی  نماینده  از  آمرصاحب،  شهادت  از  پس 
ایشان،  نبود  اقدام بمنظور پر کردن خالی بزرگ  اولین  برگشتم و در 
تالش کردم که با تفاهم جمعی از دوستان ابتدا با سازماندهی نیروهای 
به  ملی  نهضت  نمایم.  ایجاد  را  افغانستان  ملی  نهضت  جریان  خودی، 
گونه ی وسیع مورد استقبال مردم قرار گرفت و بازتاب گسترده یافت، 
افگنی  نفاق  انگاری های خودی،  به خاطر سهل  نگذشت که  اما دیری 
حکومت آقای کرزی و فقدان تجارب کافی، نهضت نتوانست به حیات 

خود ادامه دهد.
افکار آمرصاحب شهید، طرح آجندای ملی را  از  الهام  با  روی همرفته 
به حیث یک نقشه  راه برای آینده افغانستان در مشورت با جمعی از 
نخبگان اندیشه ورز کشور آماده ساختم و با تدوین این طرح خواستم 
نخست پایه های تیوریک راه حل کشور را آماده نموده و سپس شرایط 
نمایم. همچنان طرح مذکور را منحیث  را فراهم  امکانات عملی آن  و 
یگانه مرجع اجرایی، به حکومت آن وقت پیشنهاد نمودم. اما مسئولین 
حکومتی با غنیمت گرفتن فرصت های جامعۀ جهانی، متاسفانه سرگرم 
آجندا های شخصی و قومی خود بودند و برنامه ها و طرح های ملی را 

مخالف منافع شان می دانستند.
امروز پس از 16 سال از ارایه  افق دیدگاهای ملی آمر صاحب شهید و 
اتفاقات پس از آن، ازیک سو درکمال آرامش وجدانی می توانم بگویم 
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که گذر زمان، افق دیدگاه های رهبر مقاومت و طرح های پیشنهادی 
مان را پیرامون حل بحران افغانستان درست و دقیق ثابت نموده و اگر 
مسوولین امور، با دیدگاه های ما همراهی می کردند، بدون تردید بحران 

چندین الیه امروز دامن گیر مردم افغانستان نمی بود.
از سویی دیگر متاثرم از این که هیچ گاهی دوستان ما حساسیت زمان 
را درک نکرده و همت به خرج ندادند تا گام موثر برای تحقق دیدگاه 
های ملی آمر صاحب شهید و طرح های مان بردارند تا این همه زمان را 

در غفلت، فرصت سوزی و روزمره گی از دست نمی دادیم. 
رهبران سیاسی کشور در مجموع بیشتر از همه، از فداکاری های مردم و 
فرصت های جامعۀ جهانی فایده مند شدند تا این که چیزی برای کشور 
داده باشند. حتی امروز آنچه باعث استمرار نا امنی ها و بی ثباتی شده 
است، تنها افراطی گرایی و تروریزم نیست، بلکه آشفتگی های سیاسی، 
باالی منافع ملی می  ناپایداری سیاسی، معامله ها  روح قدرت طلبی، 
باشند که زمینه های گسترش نا امنی را فراهم کرده است. اگر وضعیت 
و  مردم  های  قربانی  محصول  که  تنها  نه  یابد،  ادامه  منوال  همین  به 
دستآورد های جامعۀ جهانی از دست خواهند رفت، بلکه کشور نیز در 

مسیر بحران بی باز گشت سوق داده خواهد شد.
امروز بار دیگر به  صراحت اعالن می کنم که در شرایط موجود کشور، 
اقدام به عملی کردن آجندای ملی به حیث یک طرح شناخته شده و جا 
افتاده در قالب یک جریان ملی، یگانه راه بیرون رفت از وضعیت بحرانی 
موجود کشور می باشد که بدیل ندارد. آجندای ملی راهکاری است که 
می تواند هم باعث وحدت، همبستگی، اعتماد و امیدواری مردم ما گردد 
و هم با تولید طرح و تفکر تازه، می تواند کوتاه نظری و کج اندیشی های 
دولت و دولتمردان را اصالح و کشور را بسوی صلح و ثبات هدایت نماید.
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26. März 2016

چگونه نظام را به گروگان می گیرند؟

فهم اولیای امور در کشور ما از اصطالحات متداول سیاسی و نظام، با 
برداشت ها و استفاده های غلط و انحرافی، آن هم در قالب تنگ بازی 

قدرت و ثروت، سرنوشت افغانستان را به ناکامی کشانیده است.
ابتدای امر آقای کرزی بود که در تمامی دوره ی حکومت داری خود با 
استفاده ابزاری از اصطالح »مشارکت« فقط حلقه خاصی را در پیرامون 
خود پر و بال داد تا کل نظام را در تملک خود داشته باشد، بی خیال 

از این که فرصت های طالیی افانستان و مردم چگونه بر باد می رود.
اصطالح  از  انحرافی  کاربرد  و  غلط  تعریف  با  نیز  جدید  دور  این  در 
»حکومت وحدت ملی« جمعی با آجندا های شخصی و در یک تناقض 
آشکار با این مفهوم، فقط در جهت انحصار قدرت و ثروت تالش دارند 

که هیچ ربطی با اصل دولت وحدت ملی ندارد.
حاال جان گپ این جاست که با روشن شدن ضعف حکومتداری شان، 
طالبانی  وحشت  نمایش  و  نظام  کل  سقوط  به  مساوی  را  خود  ضعف 
را تهدیدی در برابر بیچاره گی مردم تبلیغ می کنند تا مردم تمکین 

نمایند.
همه ی حق ملت را در نظام ) کشور، مردم ، نهاد ها ... ( در چوکات 
آجندا های شخصی خود به نام نظام رقم می زنند و با این پوشش کل 
نظام را به گروگان گرفته اند که در نهایت نه تنها باعث اصالح نظام نمی 

شوند که باعث ویرانگری نظام از داخل نظام می گردند.
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1. April 2016

بحران مشروعیت در راه است!

مشروعیت حکومت و نظام سیاسی کشور تا پنج ماه آینده در برج سنبلۀ 
سال جاری خاتمه می یابد و نیاز به کسب مشروعیت جدید دارد، که 
تعدیل نظام سیاسی و تشکیل دولت جدید مطابق تفاهمنامه تنها گزینه 

ایست برای رسیدن به آن.
تمدید توافقنامه روی هر ملحوظی که باشد، نه تنها نمی تواند گزینه 
مشروعیت  دادن، به ادامه حکومت موجود باشد، که افغانستان را وارد 
برگزاری  صورت  آن  در  و  ساخت  خواهد  تازه  های  کشمکش  مرحله 
راه  ترین  قانونی  و  ترین  عملی  ریاست جمهوری  هنگام  زود  انتخابات 

بیرون رفت از بحران مشروعیت خواهد بود!
راز استعفای پی هم وزرا و مقامات کلیدی حکومت دقیقاً در بی باوری 
شان بر ادامه مشروعیت حکومت پس از سنبله نهفته است. این سلسله 
ریزش کدری طی ماه های آینده همچنان ادامه خواهد یافت و آرایش 

جدید نیروهای سیاسی طی همین مدت شکل خواهد گرفت.
آمار جدید هشتاد درصدی نا رضایتی مردم از حکومت، بحران مشروعیت 
مردمی حکومت را به گونه بی سابقه ای به نمایش گذاشته که اگر تا پنج 
ماه آینده بدیل مشروعیتی جایگزین نگردد، مشروعیت قانونی حکومت 

به خط قرمز خواهد رسید. 
رهبری حکومت مکلف بود تا بحران انتخاباتی و ایجاد حکومت بر آمده 
از توافقات را با فعالیت های مشروعیت محور مهار می نمود نه این که 

قدرت را در کنترل خود گرفته و در جهت انحصار قدرت تالش نماید.
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10. April 2016 

مشروعیت حکومت توافقنامه ای ادامه می یابد؟!

از آغاز کار حکومت توافقی، بیشترین تحرکات آقای اشرف غنی احمدزی، 
به یک نقطۀ محوری تمرکز داشته است و آن دور زدن توافقنامه به هر 
غرق  قیمت  به  حتی  ریاستی،  نفره  یک  نظام  احیای  و  ممکن  قیمت 
شدن کشور در بحران هایست که امروز دامنگیر مردم ما شده اند؛ از 
شناسنامه  توزیع  به  دستبرد  تا  انتخاباتی  نظام  اصالح  عمدی  تعطیل 
ها، از اعالمیه برگه تقلب انتخاباتی توسط نورستانی تا فراموشی کامل 
کمیسیون طرح تعدیل قانون اساسی، از تصمیمات و تعینات نابهنجار 
و یک طرفه تا تالش برای از بین بردن اسناد و مدارک تقلبات، همه از 
یک آبشخور آب می خورند و آن عبور از اصل توافقنامه و چسپیدن به 
نظام استبدادی ریاستی است، نظامی که طی بیش از یک دهه باعث 
گسترش تقلب، فساد، بی اعتمادی و فرصت سوزی های جهانی و بحران 

های امروزی گردیده بود.
این سیاست واضح می سازد که تا هنوز عده ای از ناکامی های تاریخی 
تمامیت  و  انحصار طلبی  از  و  اند  نگرفته  امروزی درس  بحران های  و 

خواهی دست نکشیده اند.
اینان همواره عاملین اساسی بی ثباتی در کشور بوده اند، چون به نام 
قانون، قانون را می شکنند، به نام نظام، نظام را به گروگان می گیرند و 
به نام سیاست ار هیچ گونه بازی زشت و پلیدی رویگردان نیستند. نه از 
خدا ترسی دارند و نه از مردم شرمی. همواره بدون احساس مسوولیت 
ملی، اسالمی و یا انسانی، افغانستان را به میدان نزاع ها و رقابت های 
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داخلی و خارجی مواجه می سازند.
نه به قانون و رأی مردم احترام می گذارند و نه به توافقنامه متعهدند و 
نه هم به عادالنه ساختن نظام، عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی و حق 

شهروندی باور دارند.
آنچه در دل و دماغ و ما فی الضمیر شان می چرخد، قاپیدن قدرت ار 
هر طریق ممکن است، قانون گریزی، تعهد شکنی، وابستگی، گروگان 

گیری، فرافنکی...
اینان که از تطبیق مفاد سند مشروعیت خود که در پای آن امضاه نموده 

اند، عاجزند، پس از عهـده چه کاری بر می آیند؟ 
پا  زیر  توافقنامه  و هم  تقلب شود  نبود که هم  این  مردم  رأی  حاصل 
شود و با این اشتباه های کالن، عزت کشور لگدمال گردد. به حق مردم 
دست برد بزنند و به شعور جمعی مردم توهین نمایند و سرنوشت یک 
ملت را در مخالفت آشکارا با خواست شان و با آجندا های شخصی خود 

به بازی بیگیرند.
افغانستان با عزت نفس اولیای امور، با اندیشه های بزرگ، با قلب های 

تپنده، دلسوز و متعهد است که می تواند زنده بماند وبس.
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17. April  2016

ظهور بورژوازی افغانی، پدیده ای بحران آفرین

در  جامعه  ساختن  طبقاتی  غیر  هدف  به  روسیه  مارکسیستی  انقالب 
مقابل طبقه بورژوا »سرمایه دار« سر انجام منجر به ظهور طبقه جدید 
سرمایه دار در روسیه گردید، چنان که همه ی قدرت، ثروت، تقرری ها، 
صالحیت قانونی و حتی آموزش را به دست گرفت و برای چندین دهه 
در جایگاۀ مالک الرقاب روسیه شوروی، حاکمیت دیکتاتوری را تداوم 
بخشید، به حق مردم تصرف نمود و چیزی را به نام ارزش به رسمیت 
نمی شناخت. تا این که پس از 70 سال مطلق العنانی، زمان فروپاشی 
از  با سرمایه های هنگفت  بورژوازی جدید  این طبقه ی  و  اش رسید 

دولت بیرون رانده شد.
از  تصویری  گاه  نیز  افغانستان  موجود  حکومت  رهبری  های  سیاست 
بورژوازی به گونه افغانی را در ذهن انسان مجسم می سازد. مگر تالش 
شبانه روزی برای متمرکز ساختن هر چه بیشتر قدرت و ثروت، جابه 
جا سازی مهره های خودی در مناصب قدرت و منابع ثروت، پر کردن 
ادارات دولتی با توجه به مهره های خودی، چشم پوشی از پرونده های 
فساد های بزرگ مالی خودی ها و امتیاز دادن به جعل کاران انتخاباتی، 
تهدید  و  تفتیش  منظور  به  فساد  ضد  سیاسی  های  کمیسیون  ایجاد 
نظر داشت سلسله  بدون در  تعامل مستقیم رهبری حکومت  دیگران، 
مراتب اداری با مراجع و منابع عایداتی داخل و خارج و ده ها مورد دیگر 

نشانه های آن نیست که شبح بورژوازی افغانی در حال ظهور است؟
شاید در افغانستان هیچ گاهی یک طبقه بورژوازی شرافتمند به وجود 
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نیاید، اما احتمال ظهور یک تیم مافیایی افغانی کاماًل مشهود است تا با 
انحصار هر چه بیشتر قدرت و ثروت سلطۀ خود را قایم نمایند و کشور 

را به یک عقبگرد تاریخی دیگر مواجه سازند.
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18. April 2016

اصل بی بازگشت

باالترین آرزوی من در همه ی این سال ها این بوده است که شرایطی به 
وجود آید تا مردم افغانستان از اقوام و اقشار مختلف، خود را در چرخۀ 
تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولتی و کشوری بیبنند. برای 
روشنگری و دفاع از حق مردم، با تمام توان خویش کوشیده ام و دقیقاً 
به خاطر تعهد به همین رسالت بوده که با وجود فرصت هـا و تقاضاهای 
مکرر، هیچ گاه هیچ پیشنهادی را برای حضور در ساختاری نپذیرفتم که 

از رأس تا ذیل آن سیستم ارباب رعیتی حاکم بوده است.
رویش  و  نمودم  تعییر مطرح  انگیزه  با  نیز  را  ملی  طرح دولت وحدت 
پافشاری داشتم تا باشد که قاعدۀ بازی سیاست در کشور، این که از 
یک نظام پدر شاهی یک نفره ریاستی که طی بیش از یک دهه، امروز 
ناکامی خود را به وضوح ثابت نموده است، به یک نظام مردمی، منطبق 
به خواست و بافت جامعه عبور نماییم و سر انجام همه با هـم به یک 
دولت ملی و مردمی، چنان که به خواست ما و صالح همه است، برسیم. 
پذیرفته  اصل  یک  افغانستان  در  نظام سیاسی  تغییر  که  نیست  شکی 
و  توجیه  را  آن  تواند خالف  نمی  کسی  و  است  گشت  باز  بی  و  شده 

تطبیق نماید. 
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23. April 2016 

به جای وعده قانون گرایی و ثبات، از شش ماه خون و آتش 
سخن می گویند.

این چه نگاه رهبرانه ایست!؟

می گویند رهبران واقعی کسانی اند که از متن بحران، کشور شان  را 
سیر  اغلباً  افغانی  نگاه رهبران  اما  برسانند،  آرامش  و  امنیت  به ساحل 

معکوس داشته تا کشور را به بحران نکشانند، کنار نمی روند. 
ساله  چندین  قربانی  و  مبارزه  با   2001 سال  در  طالبان  سرانجام 
مقاومتگران و مردم شکست قطعی می خورند. صفحۀ جدیدی باز می 
شود و زمینه ها و امکانات کالن جامعه جهـانی برای افغانستان فراهم 
می  قدرت  به  خارج  توافق  با  کرزی  حامد  آقای  آخر  در  و  گردد  می 

نیشیند و مجری این همه امکانات می گردد.
ترین  تمکین می کنند، طالیی  آمدن وی  با  ناشناسی،  عالم  در  مردم 
ترین  کوچک  بدون  و  مردم  فداکاری  با  کشور  برای  تاریخی  فرصت 

زحمتی در اختیار آقای کرزی قرار می گیرد. 
با  با سلیقۀ شخصی،  را  ها  فرصت  این  کند؟ همه ی  اما وی چه می 
سیاست سنتی، وابستگی، کج اندیشی و ساعت تیری می سوزاند و در 

آخرین نمایش، کشور را دو دسته به کام بحران  می سپارد. 
این یک نمونه ای روشن از تاریخ زنده ماست که می توان از آن دالیل 
ناکامی تاریخی کشور را سراغ گرفت و این که چرا در افغانستان کمبود 

رهبرانی را داریم که در حافظۀ ملی مردم ما جا داشته باشند.
وقتی از نیلسن ماندیال رهبر زنده یاد آفریقایی جنوبی می پرسند که 
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» برای شما به حیث رهبر ضد تبعیض نژادی و احتماالً رئیس جمهور 
آینده چگونه ممکن است که با یاسر عرفات، قذافی و فیدل کاسترو هر 

سه ناقضین حقوق بشر رشتۀ دوستی ببندید؟«
از اشتباهات شما تحلیل گران در  ماندیال در پاسخ می گوید، » یکی 
اینست، که فکر می کنید که دشمن شما حتماً دشمن مانیز باید باشد. 
» ماندیال ادامه داده می گوید، » نظر ما در مورد هر کشوری بستگی 
به پشتیبانی آن کشور از داعیه و مبارزۀ خودمان دارد. کاسترو، قذافی، 
امکانات حمایت می  با همۀ  بلکه  با شعار،  عرفات نه تنها مبارزۀ ما را 

کنند.«
را  ما  داعیه حکومت  دیگریست.  داستان  افغانستان  ما  کشور  در  اما  و 
باید داعیه بازیگران منطقه و فرامنطقه تشکیل بدهد. فکر رهبری ما را، 
خواسته ها، پالیسی ها و پروژه های دیگران می سازد. در واقع رهبری 
آجندای کالن  باشد.  می  و خورد  آجندای کالن  در  غرق  نیز،  موجود 
است.  شان  خود  شخصی  مال  خورد  آجندای  کالن،  بازیگران  مربوط 
آنچه در این میان به طور کامل غایب است، مردم اند و منافع مردم و 

آینده کشور.
قربانی  روز  هر  که  آجندا  دو  این  هیاهوی  درمیان  که  نکنید  فراموش 
می گیرد، جمعی هم در جایگاه محافظین نظام، مسوول پروژه سازی، 

منفعت کشی ها و شخصیت سازی خود اند! 
درست ترین قول معروف همین است که »نیازی نیست به خاطر ثبوت 
وطن پرستی زمین و آسمان را به هم بریزید، فقط خود تان را نفروشید«.

رهبری موجود حکومت همه ی تالش اش را می کند تا در زیر چتر 
حمایت آجندای کالن دیگران، آجندای خورد خود را هم رقم بزند و به 
جای تغییرات ثبات آور، اعالم می کند که شش ماه جنگ و حون در 

پیش داریم. 
جنوب  و  شمال  از  نیست.  تحمل  قابل  مان  مردم  برای  وضعیت  این 
صدای دفاع مستقالنه بلند شده است. از مرکز صدای اعتراض هر روز 
طنین بیشتری دارد. اما آنچه برای مردم مان اولویت دارد، نه هراس از 
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وعدۀ جنگ خونین 6 ماه آینده است، نه آجندا های کالن و خورد، نه 
بازی های شخصی قدرت و نه هم فرافگنی های حکومتی، بلکه مبارزه 
خودمان به منظور رسیدن به حق، به خاطر تغییرات اساسی در جهت 
عدالت سیاسی و اجتماعی است. تا بازی قدرت در این سرزمین عادالنه 

نگردد، هیچ رویداد عادالنه ای را نمی توان به انتظار نشست. 
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14. Mai 2016

انتقال جنگ به شمال و جدا سازی جنوب، خیانت ملی 
است!

دلیل روشن تسلط گام به گام پاکستان در طی صد سال گذشته باالی 
بخش هایی از خاک افغانستان، به قول آقای پهلوان، ایجاد ایدیولوژی 

تصنعی قومی اکثریت و اقلیت، پشتون و غیر پشتون بوده است.
پاکستان با این استراتیژی توسعه طلبانه توانست با َعلَم کردن یک قوم 
در مقابل سایر اقوام، بخش هایی از سرزمین ما را جدا سازد و همواره 
آماده  نقشه  این  تداوم و تطبیق  برای  نیز  فدا و بی مزد  لشکری جان 

داشته است.
امروزه پاکستان با همان راهکار قبلی اما مخلوطی از لشکر ایدیولوژیک 
قومی و مذهبی در بازی بسیار بسیار کالنی در امتداد منافع استراتیژیک 
و سریع  تر  موفق  دیگر  زمان  به هر  نسبت  قدرتمند،  بازیگران  و  خود 
از گذشته ها درس  نماید، چون رهبری حکومت موجود  تر عمل می 

نگرفته، آگاهانه
تحقق  راستای  در  آگاهانه  نا  یا  شخصی«  آجندای  محدودۀ  »در   

استراتیژی دیگران حرکت دارد.
تحرکات جاری جنگ و صلح در افغانستان بر مبنای همان استراتیژی 
به  کنفدراسیون  دهـنده   تشکیل  های  مهره  و  دارد  جریان  همچنان 

همین منظور وارد صحنه می شوند.
با ادامه این وضعیت در افغانستان دیری نخواهد پایید که بخش هایی 
از کشور در چارچوب سیاست تقابل شمال و جنوب با انتقال جنگ به 
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از بدنه کشور جدا گردد و این یک خیانت  شمال و تسلط بر جنوب، 
ملی و تاریخی است که مسوولیت اش مستقیما به دوش همین حکومت 

خواهد بود.
به رهبری حکومت هشدار می دهیم که ادامه سیاست قومی، فقط به 
بازنده  منافع پاکستان ختم می شود نه قومی که تا همیشه قربانی و 

اصلی این سیاست بوده و هست.
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24. Mai 2016 

گالدیاتور هـا به خاطر جنگ اند، نه برای صلح

بازی هزار چهره با صلح، تشدید جنگ و خشونت، کشته شدن مالعمر، 
کشته شدن مالمنصور و به همین منوال به میدان کشاندن گالدیاتور 
های ورزیده، همه از زراد خانۀ جنگ پاکستان رهبری می شوند نه از 

پناه خانه های صلح حکومت ضعیف افغانستان.
گر  بازی  پاکستان   ISI که  ایست  درامه  از  بخشی  ناتمام   سریال  این 
می  خوب  را  میدان  هـم  و  دارد  خود  با  را  ها  گالدیاتور  هـم  صحنه، 
شناسد و حکومت افغانستان در جایگاه دربان، مأموریت دارد با مردم را 

آرام سازد تا از کنترول بیرون نشوند. 
پاکستان، سرزمینی که گالدیاتور ها در آن پرورش و محافظت می شوند 
و هر زمان که پالیسی شان ایجاب کند، این گالدیاتور ها را از مخفیگاه 

های شان بیرون کشیده و به سمت میدان جنگ هدایت می کنند. 
افغانستان، نخست از همه ما میان خود به صلح  برای آوردن صلح به 
برسیم، و این بدون ایجاد دولت ملی، زعامت ملی و سیاست ملی ممکن 
نیست. سپس از موضع قدرت و پشتوانۀ بخشی توان ملی، با دشمنان 
جنگ  به  فقط  که  ها  گالدیاتور  کشانیدن  با  نمائیم.  تعامل  افغانستان 

عادت دارند به اینطرف یا آنطرف هیچگاهی به صلح نمیرسیم.
»گالدیاتور هـا اسرایی بودند که به دستور باداران شان مي جنگیدند، 
مي کشتند و کشته مي شدند. آنان نمونه برجسته از وحشی گری هـای 

تاریخ اند.«
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30. Mai 2016 

در روشن ساختن نکاتی از مصاحبۀ آقای خلیلزاد با 
تلویزیون طلوع

غیر  ای  گونه  به  آقای کرزی  تحمیل  در  آقای خلیلزاد  نقشه  سرانجام 
انتخابی کارگرافتاد.

پس از توافق نخستین در کنفرانس بُن، برای شخص شاه سابق، مقام 
به  افغانستان،  ملی  متحد  جبهه  برای  و  گردید  پیشنهاد  مملکت  اول 
خصوص شخص رییس جمهور وقت، صالحیت معرفی صدر اعظم روی 

دست بود. 
شاه متوفی گرفتن این مسوولیت را بنا به کهولت سن و بی عالقه گی 
به بازگشت به قدرت نپذیرفت و به هیات اعزامی خود وظیفه داد که 
به گونه انتخابی یکی را از میان 13 عضو، به حیث نفر اول برگزینند. 
استاد شهید تا هنوز آماده گفتگو در این باب نشده بود و تاکید به راه 

حل داخلی داشت.
هیأت 13 عضوی روم پس از جلسه ای خصوصی میان خود، سرانجام 
آقای داکتر عبدالستار سیرت را با اکثریت قاطع 11 رای در مقابل 2 و 

یک رای برای آقای کرزی انتخاب کرد. 
خبر فیصله هیات هرچند به انتظار اشتراک کننده گان پایان داد، اما 
برای جمعی »خارجی و داخلی« انتخاب آقای سیرت به حیث یک ازبک 
تبار و غیر پشتون در مقام اول مملکت قطعاً یک امر غیر مترقبه و غیر 

قابل قبول می نمود. 
با انصراف پاد شاه سابق و انتخاب آقای سیرت، جمع ناراض و مخالف 
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در محور آقای خلیلزاد به سرعت دست به کار شدند و برنامه تعویض 
آقای سیرت را با آقای کرزی روی دست گرفتند. سفیر انگلستان اولین 
نماینده خارجی بود که موضوع پشتون بودن نفر اول را در دهلیز های 

محل کنفرانس به گونه ای آشکارا البی می کرد. 
آقای خلیلزاد که در مقابل یک عمل غیر منتظره قرار گرفته بود و به 
میکانیزم  و  کشید  ای  تازه  نقشۀ  فوراَ  روم  هیات  فیصله  تغییر  منظور 
انتخاب نفر اول را مشروط به اجماع و توافق همه ی اشتراک کننده گان 

به خصوص هیأت چهار گانه بُن گذاشت نه فقط هیأت روم. 
 حاال اگر تعیین نفر اول بنا به گفته خلیلزاد مشروط به اجماع عمومی 
انتخابات میان خودی و  به  بود، نه شاه اسبق، هیأت روم را فقط  می 
انتخاب یکی از میان خود شان محدود می کرد، نه هم جلسۀ خصوصی 
هیأت برگزار می شد و پیروزی آقای سیرت منتشر می شد و نه هم 
آقای خلیلزاد منتظر نتیجۀ جلسه می بود بلکه از ابتدا موضوع اجماع و 

میکانیزم جدید را می توانست اعالم نماید.
و  همزمان  را  عملیه  چند  هدف،  این  به  دستیابی  برای  خلیلزاد  آقای 
با هیأت های  تازه، البی گری شدید  انجام داد. طرح نقشۀ  به سرعت 
کنفرانس بُن » داخلی و خارجی«، آماده ساختن بیانیه و وصل نمودن 
آقای کرزی از طریق ستالیت تلیفون از کویتۀ پاکستان به کنفرانس بُن. 
سرانجام موجی از فشار ها، داکتر سیرت را مجبور به عقب نشینی از 
موقف انتخاب شده نمود.« آقای سیرت، آقای وندرل نمایندۀ اورپا در 

کنفرانس بُن می توانند در مورد وضاحت دهند«
آقای قانونی در مقام رییس هیأت جبهه متحد ملی، نمی دانست چگونه 
با این تغییر و نقشۀ تعویض آقای سیرت کنار بیاید. وی  نگرانی خود را 
از اعالم تصمیم جدید در مقابل داکتر سیرت که از بستگان ایشان نیز 
می باشد، برایم تذکر داد و ترجیح می داد که بنا بر معذوریتی در جلسۀ 

اعالم این تغییر 180 درجه حاضر نباشد.
غیر  ای  گونه  به  آقای کرزی  تحمیل  در  آقای خلیلزاد  نقشه  سرانجام 
انتخابی کارگرافتاد و بخشی از تاریخ و سرنوشت مردم ما از همان ابتدا 
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به شکل غیر دموکراتیک رقم خورد. 
این که مشوره آقای داکتر عبداهلل برای جمیز دابنز نمایدۀ آمریکا در 
تعیین آقای کرزی در چه مقیاس موثر بوده است در جایش باقیست، 
اما مسأله تحمیل آقای کرزی بسیار عمیق تر از آن بود که فقط با یک 

معرفی داخل هواپیما، سرنوشت یک ملت رقم بخورد!
در بسیاری از موارد در جریان کنفرانس بُن، آقای خلیلزاد همواره آقای 
دابنز را در پهلو و در حمایت از سیاست های افغانی خود نگه می داشت. 
آقای خلیلزاد نه تنها در خصوص تحمیل آقای کرزی بلکه در تحمیل 
نظام ریاستی که بسیاری از نماینده گان لویه جرگۀ قانون اساسی نیز 
شاهد اند و بسیاری از مسائل ملی افغانستان نقش کلیدی داشته است 

که خود داستان مفصل دارد.
آمریکا  سفیر  مقام  از  خلیلزاد  آقای  چگونه  که  بودم  نگاشته  نیز  قباًل 
همگانی  منافع  و  یک کشور کالن  های  پالیسی  با  آشکارا  مغایرت  در 
افغانستان، به منظور تحقق آجندا های شخصی خود در تبانی با رفقایش 
)کرزی، اشرف غنی، جاللی( سرنوشت مردم افغانستان و سیاست آمریکا 

را در گرو خود گرفته بود.
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2. Juni 2016 

در حاشیه ای جنایات بزرگراه بغالن ـ کندز، هلمند وغزنی
این سیستم معیوب و سیاست رازآلود هر روز از مردم ما قربانی می 

گیرد.

به  نزدیک  که  هنوز  تا  موجود  نظام  ائتالفی  رهبری  که  نسیت  شکی 
قدم هایی  و  تطبیق  را  توافقنامه  مواد  تا  قادرنیست  دو سال می شود 
برسد. نفس دوام  قاعده دولت وحدت ملی  با  به تشکیل  بردارد که  را 
این سیستم معیوب و آجنداهای نامعلوم، خود دلیل و زمینه ساز وقوع 

حوادث خونین، تنش ها و بحران های فراوان در کشور گردیده است.
و  ها  مسوولیت  ها،  صالحیت  حدود  ناقص،  سیستم  این  وجود  در   
پاسخگویی ارکان و نهاد های نظام چنان با هم خلط شده اند که مراکز 
نا  یا  آگاهانه  به ساده گی،  دولت هریک  بیرون  و  درون  قدرت  متعدد 
آگاهانه مي توانند در تبانی با دستگاهای استخباراتی، کشور را بی ثبات 

سازند.
در این بازی خونین هر که قدرت، جایگاه و روابط استخباراتی اش قوی 

تر باشد، قوت و ظرفیت تباه کن و بی ثبات سازی اش بیشتر است. 
سلسله  حوادث وحشتناک روزمره، چنان غیر قابل پیش بینی، پیچیده 
و دور از انتظار اتفاق می افتند که تفکیک دوست و دشمن، تشخیص 
ستون های دولت و داعش و حتی حقیقت جنگ و صلح را در این روند 

مغشوش ساخته و امنیت روانی مردم را نابود کرده است.
اصرار بر دوام این وضعیت می تواند بخشی از استراتیژی بازیگرانی باشد 

که پیکر کشور و مردم ما را هر روز خونین تر می گردانند.
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در چند ماه باقی مانده از موعد توافقنامه، اگر این سیستم پُر از تناقص 
و معیوب اصالح نشود و تغییر اساسی نیابد، ادامه آن برای مردم ما غیر 

قابل تحمل می گردد.
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9. Juni 2016

این »سردار جنگی« ها هیچ گاهی به دولت ملی نرسیده اند!

تأثر آقای کرزی از کشته شدن مال منصور و سفر های بی رویه وی به 
کشور های منطقه، در پهلوی تالش های دهۀ 90 ایشان در رسیدن به 
نماینده گی امارت طالبان در نیویارک با پیشنهاد کرنیل امام پاکستانی 
که سرانجام شورای طالبان مال عبدالحکیم مجاهد را ترجیح داد، فعالیت 
های پی گیر وی در جهت حفظ و ابقای گروه طالبان در مقابل نیروهای 
مقاومت ملی طی مدت 13 سال حکومتداری شان همه نمونه هاییست 

از سیاست های طالب پروری و سردار جنگی.
اکنون هم این تحرکات و گشت زنی های بی رویه آقای کرزی به منظور 
قدرت خواهی بیشتر به سردار جنگی های قرن 18 و 19 افغانستان می 
ماند تا لحاظ داعیه ملی، مدنی و یا مردمی. و آنچه در این میان خطر 
ناک است، مشروعیت بخشی به طالبان و به نیابت آنان پای منطقه را 

در میدان سردار جنگی های خود کشیدن است.
این سیاست 13 سالۀ آقای کرزی بود که افغانستان را امروز به بازار داغ 
انفجار ـ سربریدن ها ـ گروگان گیری ها ـ ترور ها و صدها  انتحار ـ 
تاوان  روز  هر  ما  مردم  که  است  ساخته  مبدل  دیگر  مصایب  و  فجایع 

سنگین آن را با جان خویش می پردازند.
امروز دستگاه های استخباراتی به آسانی می توانند از این نیروهای بی 
سرو ته طالب که ساخت پاکستان است و ریزرف شده تیم آقای کرزی، 
استفاده  خود  منافع  برای   ... و  داعش  طالب،  مختلف،  عناوین  تحت 
نمایند. نه آقای کرزی قدرت کنترول این نیروها را دارد و نه هم ISI در 
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صدد کنترول آن می باشد. 
با این سیاست سردار جنگی های آقای کرزی ـ آقای غنی، خان خانی 
ها، گالدیاتور سازی ها، قوم و قبیله گرایی ها به گونه قرون گذشته، 
کشور نه به دولت ملی می رسد و نه هم به ثبات سیاسی، فقط به دور 

باطل ناکامی تاریخی خودش همچنان چرخ می خورد.
دیر زمانیست هشدار می دهیم که اینان باید از ذهنیت سنتی سیاست 
سردار جنگی بیرون آیند و در یک گفتمان ملی ـ مدنی و مستمر در 
پهلوی مردم امروز، به خصوص نسل تحصیل یافتۀ کشور برای تشکیل 
نظام مدرن قابل قبول مردم افغانستان و ایجاد زعامت ملی، خط واحدی 

تشکیل دهند.
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18. Juni 2016 

دیورند کرزی و جلی سرخ

به  ریاست جمهـوری  رئیس دفتر  داود زی  آقای  قبل،  باری سال هـا 
خانه آمد و اصرار کرد که رئیس صاحب جمهـور حرفی با شما دارند، 
میل  رغم  علی  ببینند.  عاجل  را  مي خواهـند شما  نباشد  زحمت  اگر 

باطنی پذیرفتم. 
بلند  صدای  و  شدت  به  مقدمه  بی  کرزی  آقای  نشستیم،  که  هـمین 
گفت،« حتمآ به خاطر دارید که آمرصاحب شهـید در مصاحبه ای گفته 
است که تا پل اتک ) پاکستان ( خاک افغانستان است؟ »بدون وقفه و 
با صدای بلند تر ادامه داد، » َداُوَد زی هـمان مصاحبه  آمرصاحب را 

زود پیدا کن و بیار!« 
من که نمی دانستم چه خبر است، بالفاصله گفتم، »رئیس صاحب گپ 

چیست؟«
با آمرصاحب شهـید موافق ام که تا پل اتک  گفت،« برادر، من کامأل 

متعلق به افغانستان است و باید این مساله روشن گردد.«
این مساله  اگر  کنید. خوبست  لحظه صبر  گفتم،« کرزی صاحب یک 
دیورند از جانب ما برای هـمیش حل گردد. اما ما خودمان در داخل 
کشور خود هـزار مشکل داریم، با این هـمه مشکالت چگونه مي توان 

ادعای مالکیت پل اتک را کرد؟!«
آقای کرزی مکثی کرد و ادامه داد،« واهلل برادر راست مي گی.«

نان  سر  سفید  ریش  »یک  گفت،  و  زد  مثال  را  کوتاه  قصه  یک  باز  و 
خوردن بود. یکی برایش صدا کرد، بابه از اي جلی) ماغوت ( بخور بسیار 
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قوت مي گری. بابه که بینایی اش ضعیف شده بود، سر خود ره پایین 
آورد، دید که جلی سرخ داخل ظرف شور شور مي خوره، گفت ای جلی 

خو مي لرزه وبیخ خود ره قایم کده نمیتانه، به مه چه رقم قوت بته.«
آقای کرزی هـمچنان ادامه داد و گفت، »بیخی راست میگی، ما بیخ 

خود را قایم کرده نمي توانیم، تا پل اتک چه رقم برسیم؟«
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22. Juni 2016

 
زعامت  و  ملی  ـ سیاست  ملی  نبود ساختار  در  افغانستان 

ملی به این وضعیت افتاده است

شماری به این باوراند که کشور با وجود مشکالتی که درگیر آن است، 
هرچند آهسته و کند، اما در جادۀ توسعه و ثبات گام بر می دارد و در 
این راستا ادامه حمایت جامعه جهانی تا امضا تفاهمنامه ها و چشم انداز 
پروژه های اقتصادی و حتی تکمیل نصاب دولت را نیز پس از دو سال 

مثال می زنند.
روشن،  های  مثال  این  که  نیست  تردیدی  خوشبینانه  نگاه  یک  در 
ثبات  و  مطلوب  نظام  یک  نبود  در  اما  هستند،  توسعه  از  فکتورهایی 
سیاسی، این کار کرد ها به گسست هایی دچار می شوند که در نهایت 

نه به توسعه می انجامد و نه به ثبات منتهی می گردد.
های  نظام  در  را  آن  باطل  دور  و  ها  این گسست  فراوان  های  نمونه   
گذشته که دست آورد های متناسب به زمان و شرایط خودشان را نیز 

داشته اند به خوبی می توانیم دریابیم. 
در روشن ترین مثال آن، نظام 13 ساله ی آقای کرزی با وجود حمایت 
های بی سابقه جامعه جهانی و دست آوردهای ناشی از آن، سرانجام نه 
کشور به توسعه رسید و نه هـم به ثبات دست یافت، کما این که اصل 
نظام، خود به بن بست رسید و کشور به بحران رفت و تا هنوز مردم و 

کشور تاوان آن را می پردازند.
با این تذکر که نظام موجود نیز حد اقل از سه مشکل  عمده و اساسی« 
ساختار ملی، سیاست ملی و زعامت ملی« رنج می برد و این سه نقیصه 
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ی بزرگ هم اکنون مشروعیت و مقبولیت نظام را به گونه ای جدی زیر 
سوال برده است که اگر چاره ای سنجیده نشود، نه تنها گذار به توسعه 
ناممکن است که حتی سایر ستون های نظام و شیرازه کشور نیز فرو 

خواهند پاشید. 
مگر شرایط موجود نظام امروز از چی ویژه گی های بهتری برخوردار 

است که به وضعیت بدتر از نظام قبل دچار نشود؟ 
آیا می شود در این عصر آگاهی، اطالعات و با شعور بلند سیاسی نسل 
جوان کشور، دولتمردان موفق شوند در یک جاده کاماًل یک طرفه، اصل 
انتخابات و دستیابی به قدرت ملی را یکسره َدور بزنند و در یک فساد 

کالن سیاسی، هژمونی خود را تحمیل نمایند ؟
هنوز  تا  ملی  وحدت  اصطالح حکومت  به  سالۀ  دو  مدیریت  و  رهبری 
میانجی  و  مردم  اگر گذشت  که  است  بوده  ناکامی  آزمایشی  متاسفانه 
فیگور هایی که هرروز مردم  با همین  نبود،  میان  بیرونی ها در  گری 
تلخی کارکرد آن را به جان می خرند، قطعاً به دو ساله گی هم نمی 

رسید. 
وضعیت امروز و عقبگرد هایی که همه شاهد آنیم، درک و تالش جمعی 
همۀ نخبگان تحول خواه، دلسوز، متعهد و پاک را می طلبد تا اندیشه 
ای کنند و چاره ای بجویند و این ممکن نخواهد بود مگر با تغییرات 
و اصالحات اساسی مطابق توافقنامه. توافقنامه ای که هدف آن ایجاد 

ساختار ملی، سیاست ملی و زعامت ملی بوده است.
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30. Juni 2016 

دیکتاتور داریم، اما دیکتاتوری دیگر ممکن نیست!

خاطره دولت های خود رأی و دیکتاتور، هرچند که در حافظه تاریخ ما 
همواره سنگینی کرده، اما گویا هنوز هم رویای خلق چنین قدرتی را 

خیلی ها در سر می پروانند.
درنظر  و  افکار  درک  عدم  بر  بنا  که  محورانی هستند  هم خود  هنوز   
گرفتن دیگران، خود را عقل کل و صاحب صالح مملکت می دانند و 
غیر از آنچه خود می پسندند، خواست دیگران برای شان معنایی ندارد.

 دروغ پردازانی که به خاطر تثبیت خواسته های خود محورانه شان، به 
بزرگ ترین ترفند ها و بی شرمانه ترین دورغ ها متوصل می شوند، تا 

جایی که صداقت و حقیقت برای شان از معنا تهی می شود.
و  کنند  می  مالکیت  آدم حس  و  عالم  بر  که  اند  انحصارگرایانی  اینان 
همه ی قدرت و ثروت را بی کم و کسر برای خود می خواهند. چنان 
بدگمانی و سوء ظنی به جان شان افتاده که غیر از خود به کسی اعتماد 
تخریب می  و  به خود، سراسر خیانت  نسبت  را  دیگران  نظر  و  ندارند 
پندارند و به خاطر این ترس است که چیزی به نام وفاداری، راستی و 

جوانمردی را نمی شناسند.
خوشبختانه که تاریخ انقضای این ادمک ها و افکار تنگ نظرانه شان به 
سر آمده و جامعۀ امروز ما در یک مرحلۀ » گذار« قراردارد و این مرحله 
به هیچ قیمتی و با هیچ نیرویی، دیکتاتوری را بر نمی تابد و شدیداً در 

جهت معکوس آن قرار دارد. 
مرحله ای که از یک جامعۀ سنتی و بسته و بحران های تاریخی، به طرف 
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و مشروعیت  مداری  عدالت خواهی، شهروند  یابی، حق طلبی،  هویت 
خواهی ... در حال حرکت ایم. مرحله ای که فرد فرد جامعه از هرقوم و 

ملیت و گروهی که هست، برای خود حقی قائل می داند. 
با این که جامعه در نبود رهبری ملی و یا هم رهبری قدرتمند، احساس 
خأل می کند، مگر به کسی اجازه نمی دهد که زمامی مستبد و خود 

پسندانه را خلق کند.
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6. Juli 2016

 
فساد در افغانستان، فساد قدرت، دولت و سیاسی است

سال هاست که شعار مبارزه با فساد را از تریبیون های دولت می شنویم، 
اما رسوایی های فساد دولت و دست باالیی که در خلق و پرورش فساد 

دارد، صدا و آوازۀ بلندتری دارد.
بگونۀ  دولت  بدنۀ  از  که  است  مزمنی  مرض  افغانستان  در  فساد 
سیستماتیک آغاز شده، به کل جامعه سرایت کرده است، همه را به خود 
آلوده و مبتال کرده است، به فرهنگی ویرانگر و فراگیر مبدل شده است.

فساد هم از خود تعریف و اندازه و قاعده ای دارد، اما آنچه در افغانستان 
جریان یافته، از نوع فساد های کالن و سازمان یافتۀ است که توسط 
مقامات دولتی و سیاسیون و از طریق اعمال متقلبانه و غیر اخالقی و نا 

مشروع، دامن گیر کشور شده است.
تقلب برای رسیدن به قدرت و حفظ آن، دستکاری سیستم اقتصادی 
به خاطر کنترول حکومت و تمرکز قدرت از جمله فسادهای بزرگ و 
سازمان یافته ای هستند که باعث فساد در کل چنبرۀ سیاست، اقتصاد 

و جامعه گردیده اند. 
با در نظر داشت این تعریف، مبارزه با فساد در افغانستان به چه مفهوم 
می تواند باشد؟ کی در مقابل کی مبارزه می کند؟ نهاد مبارزه و مولد 

فاسد کی ها اند؟ 
به یادمان باشد که جنگ میان فساد کالن و خورد هرگز سالمتی کشور 
را تضمین نمی نماید. رشوه خور فاسد حق یک یا چند تا را می خورد، 
اما دولت فاسد از طرق مختلف حق یک ملت را و سرنوشت یک کشور 
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را می بلعد.
فسادی  ساختاریست،  فساد  افغانستان،  در  فساد  کل  اساس  این  بنابر 
که در ساختار ها و سلسله مراتب نظام قدرت جاگرفته و هرروز دولت 
و  فساد کالن  و حامیلن  عاملین  موریانه مي خورد.  مانند  را  و جامعه 
روشمند، دولتمردانی هستند که از درون این ساختار های فساد پرور، با 

صالحیت تام و بدون هراس از پاسخ گویی عمل می کنند. 
باشد، نخستین گام  با فساد موجود  برای مبارزه  اراده ای سیاسی  اگر 

های بلند قرار ذیل میباشند: 
ـ بازخوانی نظام سیاسی از ساختار های فساد پرور به نظام سیاسی با 

ساختار های مسوول و پاسخگو تا فساد قدرت مهار گردد.
ـ کشانیدن پرونده های بزرگ فساد دولتی به دادگاه با نظارت مردم و 

رسانه ها تا اعتماد مردم احیأ گردد.
ـ بیرون کشیدن پروسۀ مبارزه ضد فساد از قالب پروژه های سیاسی به 

یک فرآیند واحد ملی به اساس استرتیژی شفاف سازی.
شرافت  داشت  نظر  در  با  شان،  اصلی  جای  به  سیاسیون  دادن  قرار  ـ 
سیاسی مدیران، وجدان کاری مسئوالن همراه با بصیرت و قدرت کاری 
شان، معیار هایی که مشروعیت و تداوم نظام های سیاسی را نیز تضمین 

می نماید.
ـ تشکیل نهاد بزرگ واحد ملی ـ مستقل و پاک برای رفتن به جنگ 
فساد، از شخصیت های با وجاهـت ملی و شناخته شده ی جامعه که 
اعتبار،  با  نهاد  این  قالب های تنگ دولتی است.  از  فراتر  جایگاه شان 
مسوولیت نظارت بر فساد کل دولت از رأس تا ذیل را به عهده گیرد و 
در یک پروسۀ شفاف و زمان بندی شده به مردم گزارش دهد تا ابتدا 

دولت از فساد کالن و سیستماتیک بیرون گردد.



احمد ولی مسعود/ 186
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حقانیت مقاومت با رهـبری قهـرمان ملی
جنگ داخلی بود یا جنگ پاکستان و تروریزم؟

اعتراف پس از ٢0 سال 
نا وقت پس از ظهر بود. آمر صاحب شهید قرار توافق به منطقۀ میان دو 
طرف خط جنگی مجاهدین و طالبان، بدون در جریان قرار دادن دولت 
و امنیت، فقط با دو عراده موتر در میدان شهر وردگ می رسد و منتظر 
رسیدن شورای رهبری طالبان می ماند. تا این که شورا پیدایش نمی 
شود و سرانجام آمر صاحب در همان دقایق تصمیم پرخطری می گیرد 
و به خاطر مذاکرۀ صلح، همراه با شمس الرحمن خان لکنخیل و مولوی 
مسجد وزیر اکبرخان رهسپار مقر شورای طالبان در حومۀ میدان شهر 

می شود.
آمر  نفرۀ شورای رهبری طالبان،  به جلسۀ سی  ورود  از  قبل  لحضاتی 
صاحب یک قبضه تفنگچه را از سر احتیاط آماده می سازد و به پشت 
کمر پطلون رزمی خود می زند. شورای طالبان از این که طبق وعده به 
محل توافق شدۀ مذاکره حاضر نگردیده بود و هیچ انتظاری هم نداشت، 
با دیدن غیر منتظرۀ احمد شاه مسعود به شدت غافلگیر و متعجب می 

شوند.
صحبت آغاز می گردد و شورای طالبان نکاتی چند از جمله جمع آوری 
سالح، جلوگیری گروپ های بی بند و بار، حضور کمونست ها در دولت 
نمایند. آمر صاحب بال فاصله در  را مطرح می  ایجاد دولت اسالمی  و 
مقابل می گوید، » جمع آوری سالح کار دولت است. گروپ های بی 
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بند و بار نگرانی شدید ما نیز هستند. کمونست به معنی کمونست دیگر 
در افغانستان وجود ندارد، به ایجاد حکومت اسالمی همواره آماده گی 

داشته ایم.«
و باز ادامه می دهد، » خوبست نمایندگان و علمای دو طرف بنشینند، 

سر همه ی مسایل توافق کنند تا خدا بخواهد در کشور صلح بیاید.«
 طالبان تا هنوز بی باورانه به صحبت های آمر صاحب به دقت گوش می 

دهند و غرق تماشایش شده اند.
جلسه نزدیک به دو ساعت ادامه می یابد. نماز عصر در نزدیکی های 
شام با جماعت ادا می گردد. پس از ادای نماز، بالفاصله آمر صاحب می 
گوید، » خوبست من به کابل بر می گردم تا فردا لیست علما را آماده 
باهم  دو طرف  علمای  تا  سازید  آماده  را  تان  لیست  هم  بسازیم. شما 

بنیشینند و خدا بخواهد توافق صورت گیرد.«
 خدا حافظی میکند و می گوید، » فردا منتظر احوال شما می مانیم.«

موقع برگشت به کابل همین که آمرصاحب به سیت موتر می نشیند، 
به همراهان می گوید، »خوب شد که اشتباه نکردیم. اینان اصاًل اراده و 
ادارۀ خود را ندارند و از جایی دیگری دستور می گیرند، فقط به خاطر 

جنگ ساخته شده اند و تا آخر هـم خواهند جنگید.«
اما به خاطر قول و توافقی که کرده بود، در کابل آماده گی ایجاد شورای 
علمای مذاکره کننده را می گیرد. در جریان آماده گی های صلح دولت، 

طالبان حمالت نظامی خود را در لوگر آغاز می نمایند.
کسانی که امروز به تروریست بودن طالبان و جنگ پاکستان در افغانستان 
اعتراف می کنند، چگونه ممکن است که با همۀ َدم و دستگاهای طویل 
و عریض استخباراتی طی این همه سال ها و 20 سال قربانی کردن یک 
ملت، جدیدآ آگاه شده باشند که گپ از چه قرار است و پی هم اعالمیه 

صادر کنند؟ تا دیده شود باز چه آشی برای مردم ما پخته اند؟
کالن  های  بازی  چارچوب  در  و  تاکتیکی  درجه،   180 چرخش  این 
دیگران است یا در قالب منافع و استراتیژی ملی افغانستان؟ خدا کند 

چنین باشد.
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25. Juli  2016

در حاشیه فاجعه ی مرگبار دهمزنگ؛
و  مسوولیت  از  گریز  برای  و  ناکام  های  دولت  کار  سازی،  کمیسیون 

پاسخگویی است!

و  قبال حفظ جان  در  است که حکومت  بار  برای چندمین  دانم  نمی 
مال مردم از اصل مسوولیت خویش، یعنی تامین امنیت قبل از وقوع 
که  است  مردم  شدن  قربانی  از  پس  تنها  و  زند  می  باز  سر  حوادث، 
کمیسیون حقیقت یاب اش را موظف می کند که چگونه گی رویداد و 

فاجعه را بررسی کنند. 
این چه خیمه شب بازی ایست؟ با تکرار دور باطل ایجاد کمیسیون پس 
از کمیسیون، به آسانی سر رشته را گم می کند، از پاسخ گویی گریز 
می زند و از مسوولیت خویش در قبال حفظ امنیت مردم، شانه خالی 

می کند. 
باز هم ذکر نکته ای را الزم می دانم که همواره بر سرش تاکید داشته 
فساد سیاسی  و  دولتی  فساد  ساختاری،  فساد  به  افغانستان  در  ما  ام؛ 
مواجه ایم که از ساختارهای نظام قدرت سر چشمه می گیرد، سپس به 
کل جامعه سرایت می کند، به خانه خانه می رسد و فرد فرد را متأثر 

می سازد. 
بحران بزرگ تری از بحران نظام قدرت در افغانستان سراغ نداریم که با 
تمرکز هرچه بیشتر قدرت و تصمیم گیری های یک جانبه، فساد مطلق 

می آفریند و فاجعه های بزرگ خلق می کند. 
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 اگر دغدغه ای برای مهار بحران و جلوگیری از حوادث وحشتناک آینده 
داریم، این قدرت لجام گسیخته قطعاً باید مهار گردد و تفتیش و نظارت 

و مسئولیت پذیری و پاسخ گویی به میان آید.
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7. August 2016 

دولت، برج و باره های قومی و زبانی را بلند تر ساخته است!

اگر داشتن احساس و وجدان ملی، اندیشۀ ملی، خدمت گذاری و تعهد 
ملی را از مولفه هایی بدانیم که مردمان یک جغرافیا را در سطحی از 
ملی گرائی و سرانجام به ظهور دولت ـ ملت و تشکیل دولت های ملی 
می رساند، مطابق این تعریف، کشور و نخبگان سیاسی ما در کجای این 

پروسه قرار می گیرند؟
ایدئولوژی  یک  تاثیرات  تحت  و  گونه سنتی  به  که  داریم  اردوگاهی  ـ 
اند  اینان همواره در اهرم قدرت بوده  مصنوعی به میراث مانده، چون 
و هنوز هم خود را وارث بال منازع قدرت می دانند و به میدان آمدن 
تا سرحد  و  ملی  غیر  امور خودی،  در  تصرف  و حتی  انکار  را  دیگران 

دسیسه کاری و کار دشمنان می خوانند.
ـ جدیداً اردوگاهی هم داریم که با باز خوانی تاریخ تلخ و رنج بی پایان 
ابزاری و جعل کاری  نامشروع،  استفاده های  مردمان سرزمین شان و 
های اربابان قدرت، با واژۀ ملی و ملی گرایی از بنیاد مخالف اند و بحران 
را  کشور  تاریخی  های  ناکامی  باطل  دور  و  افغانستان  دار  دامنه  های 

حاصل رویکرد به اصطالح همین ملی گرایی ها می دانند.
اگر واقعیت همین باشد که هست، پس مردم  میان دو طیف افراطی با 
دیدگاها و خاستگاه های متفاوت، در یک مجبوریت و دو راهی گیرمانده 
اند که هیچ یک، رهی به سعادت و خوشبختی مردم نمی گشاید، کشور 

قوام نمی گیرد و ثبات به وجود نمی آید.
حاال جان مطلب اینست که چگونه و با چه نیرویی می شود این دیوار 
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های بلند را فروریخت تا سرانجام به تشکیل یک دولت ملی واقعی گذار 
نماییم، کشور در جادۀ دولت ـ ملت قرار گیرد، شهروند محوری معیار 

گردد و عدالت در معنی عام تأمین شود؟ 
آنچه مانند روز روشن است، اینست که دولت موجود نه تنها هنوز در 
مسیر این روند گامی برنداشته، بل به عملکرد ها و عکس العمل های 
تاکتیکی، پوپولیستی و رقابتی بسنده کرده و حتی با رجعت به گذشته 
دیگر  هرزمان  از  بیشتر  را  زبانی  و  قومی  های  دیوار  های  باره  و  برج 
محکم تر ساخته و به جای آوردن توازن و تعادل در ترازوی قدرت، تنها 
سنگینی را به جانب وزنه خود می خواهد و جالب است که از طریق 
همین پروسۀ غیر عملی و آماتورانه، خیال پُل زدن به جهانی شدن را 
معاصر  تاریخ  در  هنوز  تا  که  و سیاستی  ایده  ترین  دارد؛ مضحک  نیز 

کسی نشنیده باشد!
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14. August 2016 

درمانده گی حکومت توافقی ائتالفی

مدت  طی  چنانچه  بود،  بینی  پیش  قابل  زود  یا  دیر  موجود  وضعیت 
همین یک سال بارها گفتیم و نوشتیم که ماهیت این ائتالف دو تیم 
انتخاباتی هیچ ربطی به دولت وحدت ملی ندارد و این سیستم معیوب، 
تواند دوام  نمی  و رهبری غیر ملی  رازآلود، آجندای شخصی  سیاست 

بیاورد.
درمانده گی رهبری این ائتالف برای همه کاماًل مشهود بود و اگر جان 
کری نمی رسید، این وضعیت رخ می داد. می بینیم که چگونه در آخر 
دو سال، رویا رویی آشکاری بین رهبران این ائتالف، آخرین میخ را بر 

تابوت حکومت ائتالفی کوبید. 
حکومتی که دو سال تمام، عمر یک کشور سخت نیازمند را در کشمکش، 
انحصار طلبی، خود محوری و در یک بن بست درونی، به تباهی کشاند.

این ائتالف نه تنها به دولت وحدت ملی نرسید، که حتی میان تقسیم 
فرق  نتواستند  نیز  ملی  وحدت  دولت  چارجوب  در  مشارکت  و  قدرت 

قائل شوند.
بیش از این ادامۀ حیات این حکومت بیمار غیر ممکن، غیر مشروع و 
غیر قابل تحمل می باشد و هیچ نیرویی نمی تواند ادامۀ این وضعیت 

را توجیه کند. 
تطبیق مو به موی توافقنامه در محور تغییر نظام سیاسی، یگانه گزینۀ 
رسیدن به تشکیل دولت ملی است و هیچ بدیلی برای آن وجود ندارد.

میکانیزم  هر  یا  باشد  لویه جرگه  تغییر،  این  میکانیزم  که  نیست  مهم 
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دیگری. آنچه حیاتی است، آماده شدن ذهنیت ها، زمان و نفس خود 
تغییر نظام سیاسی است تا دیگر هیچ مستبدی قادر به غصب قدرت 

فساد آور نگردد و عدالت جاری شود.
و  ملی هستیم  زعامت  و  ملی  ملی، سیاست  ایجاد ساختار  نیازمند  ما 
به  از اصل »آجندای ملی«  را  درین خصوص طرح دولت وحدت ملی 
خاطر رسیدن به ایجاد نظام سیاسی عادالنه برای همه پیشنهاد داده 

بودیم.
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20. September 2016 

کابوس تقلب و سوال مشروعیت؟

حاصل انتخابات پر از تقلب 2014، تشکیل حکومت موجود ائتالفی بر 
اساس یک توافقنامه سیاسی و کابوس بحران دوسال اخیر می باشد. این 
قرارداد منحیث یگانه سند مشروعیت به امضای دو شریک قدرت رسید 
و مردم نیز بنا بر مصلحت و اعتماد به آینده ای بهتر، آن را پذیرفتند تا 

این که دولت وحدت ملی شکل بگیرد. 
نظام  تغییر  و  اساسی  قانون  لویه جرگۀ  برگزاری  تا  در عرض دو سال 
سیاسی، مفاد توافقنامه باید پیاده می شد و دولت وحدت ملی تشکیل 
می گردید که چنین نشد. »رییس جمهوری متعهد است تا لویه جرگه 
اجرایی  و پُست صدارت  اساسی  قانون  تعدیل  برای  به منظور بحث  را 

دایر نماید.«
امروز که فقط یک هفته به پایان عمر توافقنامه باقیست، نه تنها هیچ 
اقدامات عملی نشده، که رهبری دولت در این همه مدت  از این  یک 
دو سال تالش کرد با یک سیاست فرصت سوزی عمداً توافقنامه را َدور 
ائتالف شکننده به جای پر کردن نقیضۀ مشروعیت  بزند. رهبری این 
ادامه  بن بست درونی خود  و  انحصار  به  بند، همچنان  نیم  و  مشروط 

دادند.
جدیداً هم با سیاست فرافگنی، تطمیع، تهدید و تفرقه تالش دارند تا 
اصل و ماهیت توافقنامه را کاماًل به تاق فراموشی بسپارند و به بهانۀ دوام 
نظام و قانون، سیستم تک فردی و بحران آفرین ریاستی را احیا کنند. 
با ادامه این سناریو سازی اگر به خواسته شان برسند، انتخابات بعدی 
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طبیعتاً و قطعاً با تقلب چندین برابر همراه خواهد بود، زیرا ایجاد استبداد 
مطلق هدف نهایی این استراتیژی است.

به خاطر  توافقنامه  به موی  مو  تاکید داشتم که تطبیق  امر  ابتدای  از 
قاعدۀ  و  پرور  فساد  ریاستی  نظام  تا ساختار  است  نظام حیاتی  اصالح 
بازی سیاست تغییر کند، توازن قدرت به وجود آید، قدرت توسط قدرت 
مهار گردد و دیگر هیچ کسی به نام قوم، دین و طایفه نتواند کشور را 
با فساد قدرت و آجندای شخصی به بحران بکشاند. لجاجت و معامله با 
توافقنامه، قطعاً کشور را به بی ثباتی، هرج و مرج، میدان جنگ دیگران 

و استبداد سقوط خواهد داد.
اوضاع  نگران  و  اندیشند  می  کشور  به سالمتی  که  نیروهایی  ی  همه 
کاماًل به هم ریخته ی امروز اند، باید مسئوالنه وارد عمل شوند و زمینۀ 
اجماع ملی یا لویه جرگه را در یک قید زمانی کوتاه آماده سازند تا بند 
بند توافقنامه زمینۀ عملی پیدا کند و منحیث یک اصل و یگانه اساس 

مشروعیت نظام در سه سال آینده کارآیی داشته باشد.
پاسخ به سوال جدی مشروعیت و کابوس تقلب فقط در ایجاد ساختار 
جدید، دولتداری جدید، فضای جدید و ایجاد امیدواری برای مردم می 

باشد که در مفاد توافقنامه گنجانیده شده است.
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26. September 2016

 
نشست خبری در پیوند با دو سالگی دولت وحدت ملی 

راکه   ملی  وحدت  دولت  ایجاد  ضرورت  ما  هستید،  مستحضر  چنانچه 
طرحی بود از متن اصلی آجندای ملی، سال ها قبل  و با درک دقیق از 
شرایط سیاسی و اجتماعی کشور ارائه کرده بودیم. هرچند راهکار ملی 
ما به منظور تشکیل دولت وحدت ملی مبتنی بر نیازهای جامعه بود 
که متاسفانه مورد قبول دو کاندید پیشتاز قرار نگرفت اما سر انجام هر 
دو کاندید محترم نسخۀ حکومت وحدت ملی را در قالب یک توافقنامه 
که با میانجی گری آقای جان کری وزیر خارجۀ ایالت متحدۀ آمریکا 
پیشنهاد گردیده بود، قبول نمودند و مردم افغانستان نیز به رغم آگاهی 
از تقلب گسترده در شمارش آرای خود، به توافقنامه که تضمین جهانی 
داشت تمکین نموده و امیدوار بودند که این توافقنامه می تواند سبب 

تامین امنیت و برقراری صلح در کشور گردد.
اکنون که در آخرین هفته ی دوسالگی حکومت وحدت ملی قرارداریم، 
رهبری دولت مکلف بود که طی مدت دو سال مفاد پنجگانۀ توافقنامه 
را که عبارت از اصالحات انتخاباتی تا سرشماری نفوس، توزیع تذکرۀ 
برگزاری  تا  اساسی  قانون  تعدیل  ایجاد کمیسیون طرح  و  الکترونیکی 
این طرزالعمل، دولت  با  اساسی، عملی می ساخت.  قانون  لویه جرگۀ 
بحران مشروعیت و قانونیت را پشت سرمی گذاشت و مردم افغانستان 
امروز شاهد مرحلۀ گذار موفقانه به دولت ملی، زعامت ملی و سیاست 

ملی می بودند. 
اما دریغا که رهبری حکومت قادر نشد تا از بن بست درونی خود پا فراتر 
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نهاده و برای دوام خود سند مشروعیت خود را تکمیل نموده و برای 
داوم خود مبنای قانونی جستجو کند. 

افزون بر این، رهبری، مدیریت ضعیف و سیاست غیر ملی دولت، باعث 
انرژی  هزاران  فرار  مردم،  زندگی  بدتر شدن  و  اوضاع  ترشدن  پیچیده 
و مغز جوان به خارج، بیکاری و بی سرنوشتی صدها هزار جوان دیگر 
فساد   ، تجارت  و  اقتصاد  رکود  پول،  و  سرمایه  فرار  کشور،  داخل  در 
های کالن و سیستماتیک دولتی، بحران امنیت فیزیکی و روانی مردم، 

تهدیدات روز افزون و بحران اعتماد ملی در کشور گردیده است. 
این همه بحران های روز افزون مشروعیت متزلزل دولت را زیر سوال 
برده و دولت نتوانست که برای ادامه فعالیت های خود مبنای قانونی 
فراهم نماید. از همین رو وعده هایی که از طرف دولت به مردم سپرد 
شده بود، زمینه عملی نیافت و در نهایت، تامین ثبات و صلح پایدار، 

برقراری عدالت اجتماعی و توسعۀ سیاسی فقط در رویاها باقی ماند.
لذا با توجه به این واقعیت و بادرک وضعیت حساس کشور، مسئولیت 
ملی و تاریخی خود می دانیم که در قبال تحوالت ناخوشایند موجود، 
حساسیت نشان داده و به خاطر بهبود وضعیت موجود و برون رفت از 
پرتگاه سوق می دهد، سعی  به سوی  را  افزونی که کشور  روز  بحران 
و تالش های جدی به خرج داده و با ادامۀ رایزنی ها و مشورت ها با 
شخصیت های ملی، نهاد ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی در سراسر 
کشور و سرانجام با تکمیل شدن این رایزنی ها، همه باهم فراخوان ملی 

را برای بیرون رفت از وضعیت موجود اعالم نماییم.
ما همه ی سعی خود را خواهیم کرد تا همراه با سایر نیروهای دلسوز 
کشور در جهت قانونمند ساختن نظام دست به کار شویم تا بتوانیم با 
همگرائی و تفاهم، زعامت ملی، ساختار ملی و سیاست ملی را در کشور 
تقویت کنیم. ما سعی می کنیم ارزش ها و فضیلت هایی را خلق کنیم 
که هیچ گاهی در افغانستان به تجربه گرفته نشده است که بدون تردید 

بزرگ ترین فرصت ملی برای هر شهروند این سرزمین خواهد.
به امید برقراری صلح وامنیت پایدار در افغانستان
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3. Oktober 2016  

کنفرانس بروکسل و شرط جلوگیری از فساد سیستماتیک 
حکومتی

ـ مهار تمرکز فساد دولتی با اصالح ساختار های فساد پرور نظام 
باید شرط اساسی قرار گیرد.

ـ تغییر قاعدۀ بازی سیاست با ایجاد توازن قدرت، یگانه راه برای 
رسیدن به ثبات ملی، عدالت اجتماعی و صلح پایدار باقیست.

جامعۀ جهانی در رأس آمریکا به این باور است که هیچ کشوری به گونه 
ی افغانستان از کمک های دوام دار جهانی در بیش از یک دهه مستفید 
نگردیده است. اما تا هنوز کشور ما در پیچ و خم بحران های دامنه دار 
گیر مانده، که پایانی برآن متصور نیست و دست احتیاج ما همچنان 

دراز خواهد ماند.
به  کمک  برای  جهانی  بزرگ  کنفرانس  یازدهمین  بروکسل،  کنفرانس 
افغانستان وقتی برگزار می شود که کشور ما همچنان در چنبرۀ فساد 
قدرت، ساختارهای فساد پرور نظام و فساد های کالن و سیستماتیک 
دولتمردان دست و پا می زند. فساد هایی که تحت اشراف و مسئولیت 
دولتمردان امروز و دیروز در این همه مدت 15 سال بدنۀ نظام را کاماًل 

فرسوده ساخت، جامعه را آلوده نمود و بحران را مزمن گردانید.
ماهیت و سرچشمه این همه فساد ها در قاعدۀ بازی سیاست و قدرت 
در افغانستان نهفته است که از آغاز، تهداب آن به غلط گذاشته شده و 
جز ناکامی های تاریخی، بی عدالتی، کشمکش، بحران ها و بی ثباتی، 

حاصلی نداشته و هرگز نخواهد داشت.
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تعهد کمک های جهانی مطلقاً باید مشروط گردد به تغییر ساختار نظام 
فساد پرور ریاستی در جدول زمانی کوتاه، ورنه دهن آژدهای کالن فساد 
دولتی مانند همیش به بلعیدن میلیارد ها دالر دیگر همچنان باز است، 
زیرا این کمک ها بدون تعهد متقابل برای تغییر نوعیت نظام، قطعاً به 

فساد سیاسی، فساد اقتصادی و فساد قدرت بیشتر دامن خواهد زد.
از حیف و میل  توزیع عادالنه و جلوگیری  تبعیض سیستماتیک،  رفع 
با  افراد و شرکت های وابسته به رهبری دولت، فقط  کمک ها توسط 

تغییر ساختار های اساسی دولت مقدور است و بس.
ملی«  وحدت  زیبای »حکومت  عنوان  تحت  اخیر،  سال  دو  آنچه طی 
شاهد بوده ایم، ائتالف نا متجانس، ماموریتی، بی قاعده و بی ماهیتی 
بوده است که در نبود دور نمای مشترک و استراتیژی واحد ملی باعث 
و  گردیده  آجنداهای شخصی  محور  در  دولتی  فساد  تمرکز  بیشترین 
ناممکن  قطعاً  مسئول  های  نهاد  و  ها  ساختار  از طریق  را  پاسخگویی 

گردانیده است.
بهانه و  ندانم کاری، معامله گری و هر  یک قدم عقب نشینی، غفلت، 
مالحظۀ دیگری در راستای تطبیق توافقنامه و تغییر سیستم سیاسی، 
خیانت نابخشودنی و تاریخی به سرنوشت میلیون ها انسان و آیندۀ این 

کشور می باشد که تاوان آن به شدت سنگین است.



احمد ولی مسعود/ 200

26. Oktober 2016 

پایان دو ساله گی، پایان مشروعیت!

یا  گرایند  قوم  ما  مردان  دولت  که  نیست  این  مسأله  روزها  این 
انترنشنلیست و یا هم آجندای شخصی دارند. 

مسأله این است که اینان تا اکنون از خود چه تعریفی داده اند؟ تاوان 
این همه خبط و خطاهای سیاسی خودی ها را دوباره چه کسی قرار 

است بپردازد و چگونه این کج روی ها تالفی می شود؟
چه کسی نمی دانست که مبنای فکری، سابقه و ماهیت حقیقی این 
بازیگران در کمین نشستۀ سرنوشت مردم چیست؟ همه می دانستند 
سیاست  و  سیاست  زائیدۀ  کشور  در  امروز  افزون  روز  های  بحران  که 
گذاری های کسانی است که با عقب گرد فکری و عقده گشایی های 
سیاسی، قدرت تصمیم گیری را در کشور غصب نموده اند و با بیراهه 
رفتن های شان، سرانجام کشور را به بحران های چندالیه می رسانند. 
اما شرم آور ترین صورت مساله این است که کسانی هم با وجود آگاهی 
از ماهیت رهبری دولت، همۀ تب و تاب شان راه یافتن به درون همین 

دولت است! 
کمال تأسف است که پس از همه ی گذشته های درد آور تاریخی هیچ 
باطلی را  نیامده و هیچ حقی جای  تغییری در ماهیت سیاسیون مان 
نگرفته، صرفاً قدرتی به جای قدرتی دیگر نشسته است و بیرونی ها نیز 
دقیقاً از همین مجراها به آسانی به رقابت ها و زور آزمایی های شان در 

کشور ما پرداخته اند.
باردیگر تاکید می کنم که این سیستم معیوب، سیاست راز آلود، آجندا 

های شخصی و رهبری غیر ملی نمی تواند دوام بیاورد.
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1. November 2016

گردیده  مبدل  کشور  کالن  معضل  یک  به  خود  حکومت، 
است!

افغانستان هنوز هم با ایجاد این دو تعادل می تواند به زنده گی خود 
ادامه دهد و به ثبات سیاسی و صلح پایدار برسد؛ تعادل داخلی »میان 

اقوام« و تعادل خارجی »میان کشور ها«
 تغییر ساختارهای قدرت، تشکیل دولت وحدت ملی، تمرکز زدایی و 
تأمین عدالت اجتماعی از جمله مولفه هائیست که تعادل داخلی را به 
وجود می آورد، » متاسفانه تا به حا چنین تعادلی به وجود نیامده »  
نظام، کشمکش  از  بیرون  و  دولت  داخل  در  مخالفان سیاسی  افزایش 
های دوام دار درون حکومتی و در تازه ترین مورد، اظهارات معاون اول 
ریاست جمهوری و نمایندۀ خاص رئیس جمهور، همگی از شدت بی 

موازنه گی قدرت و دولت سخن می گویند.
اما در باب داشتن توازن خارجی؛ حجم روابط گستردۀ خارجی، در نبود 
اساسی و سیاست مدون  نبود خطوط  تعادل داخلی و دولت ملی، در 
خارجی و دستگاه دیپلماسی مجرب و بسیاری از مولفه های که توان 
ملی کشور را بر مقیاس گسترده گی روابط خارجی باال ببرد و جایگاه 
برای کشور  نماید،  تثبیت  و  تعریف  المللی  بین  نظام  در  را  افغانستان 

بحران زا گردیده است. 
خارجی،  سیاست  گی  موازنه  بی  و  رویه  بی  روابط  گی  گسترده  این 
افغانستان را برای سالیان دراز، میدان کشمکش ها و رقابت های منطقه 
بیشتر،  بازیگران  آمدن  میدان  به  با  و  داشت  خواهد  نگه  فرامنطقه  و 
بیشتر  منافع  های  جنگ  و  شدیدتر  های  رقابت  دستخوش  ما  کشور 
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خواهد گردید.
مدت 166 سال تمام می شود که جهان به خاطر منافع خود با کشور ما 
روابط گسترده برقرار ساخته است، اما دولتمردان مان حداقل شناخت 
الزم را از بازیگران منطقه و نظام بین المللی ندارند و در یک تاریکی 
تاکتیکی،  شتابزده،  مورد،  بی  اظهارات  فردمحوری،  بانگرش  مطلق، 
واکنشی، غیر عقالنی و در عالم ندانم کاری ها و نا سنجیده گی ها با 

کشور ها تعامل می کنند.
 آیا رهبری دولت پس از این همه سال می توانند چند تا از کشورهای 
دوست و دشمن ما را با رویکرد به منافع ملی افغانستان، نه بر اساس 
سلیقه و روابط شخصی و برداشت های غلط خودشان، مشخص سازند؟

 به گونۀ مثال، وقتی آقای کرزی شخصاً از آمریکا مأیوس گردید و یا هم 
آقای اشرف غنی احمدزی شخصاً با پاکستان روابط اش نزدیک شد و 
دوباره از پاکستان مأیوس گردید، چارچوب سیاست خارجی کشور نیز 

به گونۀ سلیقه ای تغییر کرد.
و  ملی  استراتیژی  یک  اساس  بر  نه  افغانستان  خارجی  سیاست  پس   
یک تعادل استوار است بلکه در گرو سلیقه های شخصی، بدون اصول 
های حیاتی یک  مولفه  از  بسیاری  بدون  ملی،  پشتوانۀ  بدون  اساسی، 

سیاست خارجی موفق، پا در هوا باقیست.
و  قومی  تقابل  قوی  های  زمینه  هم  هنوز  افغانستان  نتیجه چون  در   
رقابت های منطقه ای را داراست، حجم روابط خارجی گسترده همزمان 
با ضعف شدید حکومت و رهبری سیاسی، کشور را برای سالیان متمادی 

همچنان بی ثبات تر و بحران ها را چند الیه تر خواهد ساخت.



پایان مشروعیت/ 203

4. November 2016 

به  ملک  امور  بریزند،  افغانستان  گدایی  کچکول  در  هرچقدر 
سامان نخواهد شد! 

در اوج جنگ های شوروی سابق، وقتی آمرصاحب با عالقمندی مفرط 
در  انشااهلل  ما  کشور  سازد،  آزاد  روزی  را  افغانستان  »خدا  گفت،  می 
موقعیت مناسبی قرار خواهد داشت«  می پرسیدم که چگونه؟ پاسخ 
می داد، »چون کشور ما قرض دار کسی نیست و خودش دارای زمینه 
هـای بسیار خوب اقتصادی می باشد، می توانیم متناسب و با در نظر 
داشت توقع کمی که مردم پس از جنگ دارند، کار اقتصادی کشور را 

سامان بدهیم و آرام آرام سطح زندگی مردم را باال ببریم.«
سالها می شود با میلیارد ها دالر کمکی، هنوزفقیر ترین کشور جهان 
ایم و هرچقدر هم بیشتر در کچکولی به نام افغانستان بریزند، نه تنها 
امور مملکت سامان نخواهد گرفت که برعکس در مقابل فسق و فساد 
سیاسی و مالی جمعی دانه درشت های دولتی و شرکای بیرونی آن، 

مردم تاوان این گدایی هـا را با پوست و گوشت خود مي پردازند. 
وقتی احساس این دولتمردان را مي بینم، از کجا معلوم که این خود 
از این  یک استراتیژی بزرگ نبوده باشد که آمرصاحب دیدگاهی غیر 

داشت؟!
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12. November 2016 

دولتی که دولت نشد!

 دو سال تمام عمر یک کشور سخت نیازمند در تکمیل نصاب کابینه 
گذشت. قبل این که دولت، دولت شود، نظام قانونمند و مشروعیت اعاده 
گردد، در عالمی از نابسامانی ها، براندازیی ها آغاز شده و این برنامه، دانه 
درشت های بیشتری را از کرسی های وزارت هـا به زیر خواهد کشید.

 جان گپ این است که این روند، چه حق چه ناحق، قانونی یا غیر قانونی 
یا هر ملحوظ دیگر، برای کشور اصاًل چیزی را عوض نمی کند، تغییری 
نمی آید، مشکلی حل نمی شود و گرهی باز نمی گردد. فقط برای یک 
مدت نامعلوم دیگر، مردم را سرگرم فروعات، بگو مگو ها و هیاهوهایی 

برای هیچ خواهد ساخت.
قدرت  های  درشت  دانه  و  دولت  رهبری  ناکامی،  اصلی  عوامل   چون 
همچنان فعال اند، قاعدۀ بازی سیاست دست ناخورده باقیست، آجندا 
های شخصی و سیاست های غیر ملی بر روال عادی ادامه دارد. فقط با 

تعویض مهره های اجرایی آب از آب تکان نخواهد خورد. 
من همواره گفته ام، این نظام خود به یک مشکل مردم مبدل شده است 

و جان مشکل در رهبری و مدیریت دولت است.
و ساختار  ملی  ملی، سیاست  به یک رهبری  این مسیر  زمانی که  تا   
ملی تغییر جهت ندهد، با این ساختار نامتعادل و نامتعارف، رهبری غیر 
مسئول و آجندا های شخصی، قطعاً امیدی برای تغییر و بهبود نیست.

 سوال اصلی من از رهبری حکومت اینست که وقتی همۀ صالحیت ها و 
تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و عزل و نصب ها در حیطه اختیار 
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شماست، پس مسئولیت شما در کدام گوشۀ این همه ناکامی های وزراء 
و افتضاح های دولت خوابیده است؟ چه زمانی به خود می آیید یا به 

استیضاح ملت آماده می شوید؟
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18. November 2016  

به این مهره چینی های فریب کارانه، دیگر مردم اعتماد 
نمی کنند

رهبری حکومت خوب می دانند که طی دو سال حکومت داری ناکام 
خود، چنان افتضاحی به بار آورده اند که غیر قابل جبران است؛ بحران 
بحران  مدیریت،  بحران  مشارکت،  بحران  اعتماد،  بحران  مشروعیت، 
هویت، مجموعه بحران های در هم تنیده ایست که حکومت مذبوحانه 
تالش دارد تا با نمایش های مضحک پوپولیستی، فرافگنی ها و فریب 

کاری های همیشگی بر آن سرپوش بگذارد.
های  کشمکش  سال  دو  از  پس  هم  آن  وزراء،  استیضاح  اخیر  پروژۀ   
درونی برای تکمیل همین کابینه، اوج بحران رهبری و فرساییدگی نظام 

را به نمایش می گذارد.
 تالش دولت بر تعویض جمعی از طریق مجلس و به خاطر رشوه دهـی 
به جمع دیگر ناراضی، اپوزیسیون نما و فرصت طلب در دولت، پروژۀ 
ناکامی ست که  به عنوان بخشی از افتضاح سیاسی ماندگار همین دوره 

در حافظه ها باقی خواهد ماند. 
 همواره گفته ایم که این بازی ها و مهره چینی ها، آن هم با بازی های 
مضحک و مهره های بی ثبات، برای کشور نه سود آور است و نه ثبات 
بخش. تازمانی که در ساختار نظام، در ذهنیت دولتمردان، در سیاست 
وجود  به  بنیادین  تغییراتی  قدرت،  چنبرۀ  در  و  کشوری  های  گذاری 
نیاید، با این نمایش های کذایی نمی توان بر بحران های بزرگ چیره 

شد و به مطالبات مردم پاسخ گفت.
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 یادمان باشد وقتی از تعادل قدرت در چارچوب دولت می گوییم، به 
و  ماموران  حیث  به  قومی  سران  اصطالح  به  استخدام  و  نصب  معنی 
نیست،  تمامیت خواهانه و آجنداهـای شخصی  مجریان سیاست های 
بلکه به معنی تحقق مطالبات مردم، ایجاد توازن ارزشی، تأمین عدالت 
اجتماعی، تضمین حقوق شهروندی، توزیع عادالنۀ منابع اقتصادی و ده 

ها خواست برحق مردم سخت نیازمند مان می باشد.
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21. November 2016  

٢0 سال دشمنی با مسعود، منافع پاکستان را برباد داد

جهاد  و  دفاعی  امور  متخصص  پاکستانی،  معروف  چهرۀ  حامد،  زید 
افغانستان می گوید، » از سال  1975 که سرآغاز دشمنی پاکستان با 
مسعود و دوستی با حکمتیار بود، سرانجام هیچ دوستی در افغانستان 
در  را  پاکستان  و سرمایه گذاری های 20 سالۀ  نماند  باقی  مان  برای 
این خصومت  در 1995  کابل  به  طالبان  ورود  با  داد.  برباد  افغانستان 
تاریخی  بزرگ  اشتباه  با مسعود،  رسید. سیاست دشمنی  اوج خود  به 

حکومات پاکستان به شمار می رود که تاوانش را امروز می پردازیم.«
 با این اعتراف پاکستان، اشتباهات بزرگ تاریخی کشور های مختلف در 
افغانستان یکی پس دیگری دقیقاً به همین نکته می رسد. امروز ایاالت 
متحده آمریکا نسبت به همه نیازمند باز بینی جدی و اساسی سیاست 

خود در قبال افغانستان است. 
حزب  رهبران  عینک  از  را  افغانستان  سابق،  شوروی  جماهیر  اتحاد   
دموکراتیک خلق نگریست که سرانجام باعث فروپاشی شوروی، ویرانی 

افغانستان و دست باز مداخالت پاکستان گردید.
 ایاالت متحده آمریکا، جهاد و مقاومت افغانستان را از دریچۀ پاکستان 
نظاره می کرد که در نتیجه باعث موج افراطی گرایی، تروریسم و بی 

ثباتی در منطقه شد.
آمریکا،  طرف،  این  به  سال   166 از  دارد،  حیاتی  اهمیت  امروز  آنچه 
افغانستان را از عینک عدۀ انگشت شماری که البی گران واشنگتن و 

تیکه داران سیاست آمریکا در افغانستان هستند، می بیند.



پایان مشروعیت/ 209

 بحران امروز در افغانستان دقیقاً زاییدۀ همین دیده گاه است که کشور 
را هرروز به سقوط نزدیک تر می سازد. 

 دولت جدید آمریکا، قطعاً نیازمند یک راهبرد جدید در افغانستان است. 
منافع  گران  دودی البی  عینک  از  نباید  افغانستان  در  آمریکا  سیاست 
شخصی ترسیم گردد، بلکه از مجرای منافع ملی و استراتیژیک هردو 
کشور به آن نگریسته شود. حمایت از یک دولت ملی واقعی، متوازن در 
هردو بُعد داخلی و خارجی، فقط بدیلی است که تروریزم را میشکند و 

ثبات می آورد.



احمد ولی مسعود/ 210

27. November 2016  

تغییر نظام سیاسی با رویکرد به نظریۀ اجتماعی احمدشاه 
مسعود

»ما در کشور خود باید سیستمی را ایجاد نمائیم که بتوانیم هم با خود 
زندگی کنیم و هم با دنیای بیرون«

ملی  و  تاریخی  معضل  ترین  اساسی  بیانگر  شهید،  مسعود  نظر  این 
افغانستان است که همانا حل معمای خونین قدرت می باشد. 

به گره های  آسیب شناسانه  نگاه  دیدگاهی که هم  با چنین   مسعود 
اندازی است برای آینده ها، رهنمودی داده  تاریخی دارد و هم چشم 
است برای حل ریشه ای بحران هایی که امروزه دامنگیر کشور ماست.

برای  ناعادالنه،  و  منصفانه  غیر  های  گذشته  روی  کشیدن  خط  با  او 
فرهنگی  و  قومی  تکثر  واقعیت  نظرداشت  در  با  و  آینده  نظام  ساختن 

کشور، راهکار گفتمان، تفاهم و همگرایی را تجویز می کند.
نبرده  نام  پارلمانی...  ریاستی،  ازمدل مشخصی چون سیستم   هرچند 
و مصداق سیستمی  ها  و شاخصه  معیارات  از  همرفته  روی  اما  است، 
را که وی در نظر دارد، چنین استنباط می شود که، »اگر می خواهیم 
در افغانستان دولت مرکزی قوی داشته باشیم، قوت این دولت باید از 
از مرکز به  ناکام  بیاید، نه این که مانند گذشته های  والیات به مرکز 
والیات برود.« به تعبیر دیگر مدل قدرت از پائین به باال به جای از باال 

به پائین.
در  ملی  وحدت  »ایجاد  که،  بود  شهید  صاحب  آمر  از  دیگری  تاکید   
این  ی  هـمه  باشد.«  مي  اجتماعی  عدالت  تأمین  گرو  در  افغانستان 
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 « سازد.  می  روشن  قطعاً  را  وی  باور  چند  مسعود،  اندیشه  از  روایات 
ضرورت نامتمرکز ساختن قدرت و ایجاد موازنه میان مرکز و والیات، 
هـمگرایی،  و  تفاهـم  ضرورت  قوی،  مرکزی  دولت  تشکیل  ضرورت 
سرانجام تا رسیدن به عدالت اجتماعی، وحدت ملی و صلح پایدار در 

افغانستان.«
 در حقیقت نگاه مسعود، مدل تعادل است، برعکس دو نظریه افراطی؛ 
نظام تک محور ریاستی از یک طرف و چند پارچگی افغانستان از طرف 

دیگر. 
نا متمرکز ساختن قدرت در افغانستان در هرسه بُعد ساختاری، محتوایی 
و مدیریتی با در نظرداشت تفکیک جایگاه مدیریت مرکز و والیات، مردم 
را در تعیین سرنوشت شان حاکم می سازد و دولت مرکزی قوی این 
گونه تشکیل می گردد. زمانی هم که رابطۀ تعادل به میان آمد، نوعیت 

نظام در یک تفاهم همگانی مشخص می شود.
مسعود با این نظریۀ اجتماعی خویش، در واقع به حل مشکل تاریخی 
نگاه  از  است.  پرداخته  متن  و  حاشیه  بردن  بین  از  و  والیات  و  مرکز 
مسعود، مرکز باید از جایگاه تصمیم گیر کل در یک تعادل با والیات 
قرار  ملی  توسعۀ  مسیر  در  و کشور  گردد  قدرت حل  معمای  تا  برسد 

گیرد.
نامه و   امروزه اصل حقیقت تشکیل دولت وحدت ملی، متن موافقت 
تغییر صورت مسأله.  نه  باشد  استوار  نظریه  بر همین  باید  نظام  تغییر 
صورت مسأله همواره نصب اشخاص در ماموریت های دولتی به نام اقوام 
بوده است، حتا با ایجاد پست های خیالی و ساختارهای فراقانونی. این 
تقسیم بندی قدرت میان اشخاص کاماًل برعکس نظریۀ مسعود، روپوشی 
گردیده است روی آجندای هرچه بیشتر متمرکز ساختن قدرت و ثروت 
به منظور  ایست  بهانه  امتیاز دهی فردی  این  توسط رهبری حکومت. 

عبور از مطالبات و خواسته های برحق مردم و نیاز کشور. 
 در واقع وقتی از َدور زدن توافقنامه توسط حکومت می گوییم، به معنی 
اشخاص  به  دادن  باج  برای  حکومت  چون  نیست،  اشخاص  زدن  َدور 
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ساختاری،  تغییرات  زدن  َدور  معنی  به  بلکه  دارد،  آمادگی  هـمیشه 
محتوایی و مدیریتی نظام سیاسی می باشد. اشخاص همواره در ساختار 
هایی جاگزین شده اند اما در مدیریت و محتوای نظام و سرنوشت مردم 

هیچ فرقی به میان نیامده است.
آقای  حکومت  آجندای  که  بگوییم  صراحت  به  توانیم  می  نتیجه  در   
احمدزی و تیم ایدیولوژیک اش، مبتنی است بر تداوم انحصار، تداوم بی 
موازنه گی، تداوم بی عدالتی و تداوم کشمکش میان مرکز و پیرامون و 
میان گذشته و آینده است. این سیاست نه جای حقی را می گیرد و نه 
هم قادر است سرانجام حقی را انکار نماید، فقط تکرار دور باطل گذشته 
های ناکام، بحران، جنگ و بی ثباتی است که چرخۀ پیشرفت کشور، 

تأمین صلح و عدالت را برای مدت نامعلوم دیگر عقب می اندازد.
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5. Dezember 2016  

اصالحات این گونه نمی شود. مگر تقلب، فساد نیست؟ 

در  معروف  و  ای  حرفه  کاران  تقلب  و  گردش  در  زنده  فساد  وقتی   
فساد،  با  مبارزه  و  نظام  در  اصالحات  باشند،  دولتمردان  گی  همکاسه 

توهین ایست به شعور جمعی، شعاریست پوچ و ادعایست بی جا.
چون اهرم قدرت با فساد چنین عجین شده باشد، از قاعده که کارمندان 

معذور و تنگ دست قرار دادند، چه انتظاری می توان داشت؟ 
 حکیم بزرگ یونان گفته است، »اگر جوینده گان جاه و مقام نتوانند 
باالی کل قبیله حکومت کنند و یا نظر خرده گیران و نخبگان را جلب 
نمایند، آن وقت فقط به حمایت جماعتی و خوش باوری زیردستان و 

فرومایگان بسنده می کنند.«
 کمیسیون انتخابات در کشور ها یک نهاد مستقل و جا افتاده است و 
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این کمیسیون از ابتدآ در مشورت با احزاب سیاسی، نهاد های مدنی، 
نماینده گان مردم و با نظارت و یا شمولیت چهره های با اعتبار ملی در 

یک تفاهم همگانی ایجاد میگردند.
حکومتی که برآمده از تقلب باشد، از مشروعیت قانونی، معقولیت مردمی، 
کمیسیون  ایجاد  با  چگونه  پس  باشد،  بهره  بی  نیز  کاری  مشروعیت 

دیگری بتواند به اصالحات و انتخابات مشروع بپردازد.
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25. Dezember 2016   

رهـبری اخالقی یا تاوان سیاسی؟

تاوان اشتباه خودی ها را مدت هاست مردم ما پس می دهند و  سنگین 
ترین تاوان هم تحمل ادامۀ حاکمیت نامشروع و رهـبری نامتعادل باالی 

کل کشور است که فقط مأموریت دارند و آجندای شخصی.
بار  بار  را  مردم  اعتقادات  که  ای   رهبری  ارزشی،  و  اخالقی  نگاه  از   
به سخره بگیرد، به سرنوشت مردمش تقلب کند، به قهرمان سرزمین 
بسامانی  نا  و  قومی  های  حساسیت  بر  راه  این  از  و  نماید  اهانت  اش 
های جامعه بیشتر دامن زند، با تفرقه افگنی، تعصب و تبعیض سیاست 
کند، قطعاً در جایگاه ادعایی اخالقی قرار ندارد که بتواند قاضی دعوای 
دیگران باشد. فقط در مواقع ضرورت از افراد و افکار عامه برای انجام 

مأموریت خود استفاده می برند و بس.
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6. Januar  2017 

دولتی که دولت نیست، دلیل نابسامانی های امروز است

زائی،  بحران  آفرینی،  تنش  قومی،  های  اندازی  هم  به  همه  این 
پرخاشگری و باند بازی های درون دولتی، زائیدۀ نظام نامتعادل، غیر 
مسئول، نامشروع و نتیجۀ آجندای شخصی رهبرانیست که تالش دارند 
به هر وسیلۀ ممکن که شده بر مسند قدرت باقی بمانند و این خود به 

یک معضل جدی بر سر یافتن راه حل کشور مبدل گردیده است.
با  اخیر در کشورما  بیشترین فصل سیاسی 15 سال  شکی نیست که 
چنین زد و بندها، رنگ آمیزی های قومی و وابستگی های بیرونی ضایع 
گردید تا کار مملکت به این  جاها کشانیده شد، اما امروز مقولۀ معروف 
»وقتی تراژیدی عمیق می گردد، به کمدی مبدل می شود« حال زار 
دولتمردان ما را به روشنی بیان می کند. تداوم این روند با فریبکاری، 
دولت،  رهبری  بازی  های  ُحقه  و  جعل کاری  فرافگنی،  طلبی،  فرصت 

میان مردم به فکاهۀ روز مبدل گردیده است.
این که  و  ماندن  بر  اصرار  وامانده  گی های رهبری دولت،  این  علیرغم 
باشد،  داشته  توجیه  یا  بهانه  یک  بیرونی ها  برای  شاید  نیست،  بدیلی 
اما برای مردم افغانستان قطعاً نسل پُرانرژی و جوان، چهره های جدید 

وطندوست و داعیه دار رسالتمند، روشن ترین بدیل میباشد. 
 ماندیال می گوید »برای وطنپرستی، ضرورنیست که آسمان و زمین را 

به هم بریزید، فقط خود را نفروشید«.
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28. Januar 2017 

قابل  رهبری  و  جدید  اجماع  یک  به  سیاسی  نظام  تغییر 
اعتماد نیاز دارد

بر  دلیل اصلی پیشنهاد ما و شرط اساسی تشکیل دولت وحدت ملی 
این بود تا با تغییر ساختار نظام، معمای خونین قدرت حل گردد، قاعدۀ 
بازی سیاست عادالنه شود، از فساد قدرت جلوگیری به عمل آید، همۀ 
اقوام در چرخۀ تصمیم گیری سرنوشت شان سهیم گردند و نخبگان 
اعتماد سازی میان  ایجاد دیدگاه واحد و  با تعریف منافع ملی،  کشور 

خود، افغانستان را از بحران، با موفقیت گذار دهند.
 اما دریغا که با وجود این همه امیدواری های بزرگ و تاریخی، فریاد 
های مکرر بر تطبیق توافقنامه و تالش برای تغییر، آجندا های شخصی 
مسئولین دولت پیشی گرفت تا این که زمان از دست رفت و کشور با 
تهدیدهای همه جانبه محاصره شد. اکنون، هراز گاهی که از توافقنامه 
یادی می کنند، در اذهان عامه یک پروسۀ ناکام رهبری دولت وحدت 

ملی را تداعی می نماید.
حاصل رأی میلیون ها انسان این سرزمین را به یک توافقنامه خالصه 
نمودند که آن هم روی کاعذ ماند و هرگز رنگ اجرایی به خود نگرفت. 
امروز در موجودیت همین رهبری ائتالفی موجود، نه مردم بیش از این 

امیدوارند و نه آن اجماع دیروز وجود دارد.
یک  تاریخی،  خواست  یک  اصل،  یک  که  سیاسی  نظام  تغییر  اکنون   
پایدار  به ثبات و صلح  داعیۀ بر حق و عدالتخواهانه به خاطر رسیدن 
است، نیاز به یک اجماع جدید، رهبری جدید و قابل اعتماد دارد تا با 

استراتیژی مدون برای تغییر، در میان مردم ذهنیت سازی نماید.
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15. Februar  2017 

آمریکا : افغانستان به بن بست رسیده است.

اخیراً تعدادی از نظامیان آمریکائی، افغانستان را کشور به بن بست رسیده 
نامیده و پیشنهاد افزایش نیروهای آمریکائی و حمایت نظامی را دارند.

در این که افغانستان به بن بست رسیده است، تردیدی نیست و مدت ها 
قبل گفته بودیم که این حکومت به سمت فروپاشی سیاسی در حرکت 
است، اما دلیل این بن بست، کمبود نظامیان خارجی نیست. در مدت 
بیش از یک دهه حضور بیش از یکصد هزار نیروی خارجی، نه از آمدن 
سال  که  چنان  رسید.  ثبات  به  کشور  هم  نه  و  کرد  جلوگیری  بحران 
هاست صدا بلند کرده و هشدار می دهیم؛ ریشه بحران را باید  در نبود 
زعامت ملی، ساختار ملی، سیاست ملی و نبود اراده برای صلح و ثبات 

جستجو کرد.
 بازی ها در محور کشور ما چنان به هم گره خورده و پیچیده شده اند 
بزرگ  پیاده نظام سر گردان روی تختۀ  افغانستان در جایگاه یک  که 
بازی شطرنج، هم در درون خود )با شاه وزیر و اسب و فیل ...( به بن بست 
رسیده است که دیگر نمی داند در کجای این بازی موقعیت دارد، به 
کجاست،  در  دشمن  و  کیست  دوست  کند،  می  حرکت  سمت  کدام 
همزمان با آن در میان بازیگران بزرگ در یک بی  موازنگی کامل می 

چرخد. 
نظام  سران  به  را  ملی  آجندای  نسخۀ  اولین  وقتی  قبل  سال  سیزده 
توضیح و پیشنهاد دادم که از فرصت های به دست آمدۀ جهانی برای 
جمع و جور کردن خودمان استفاده نمائیم، قبل از این که فردا منافع 
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در  اصولی شان روشن شود،  یا سیاست های  و  نماید  تغییر  ها  کشور 
میدان گردبادها، رها نشویم. اما دریغا اکثر افرادی که به نمایندگی از 
جهاد و مقاومت آمده بودند، به فن دولت داری بلدیت کافی نداشتند و 
از محیط بین المللی بی اطالع بودند، به گرفتن مقام ها بسنده کردند. 
های  کمپنی  مدیران  را  ها  سیاست گذاری  و  داری  کشور  دولت،  امور 
برای همین فرصت ها در خارج زمینه سازی می  خارجی که همواره 

کردند و در کمین نشسته بودند، غصب کردند.
قبل از انتخابات 2014 نیز با در نظرداشت و مطالعۀ دقیق شرایط کشور، 
برای  باشد  ای  نسخه  تا  دادیم  را  ملی  دولت وحدت  تشیکل  پیشنهاد 
مرحلۀ گذار، برای تهداب  گذاری یک دولت ملی واقعی که همۀ اقوام 
خود را در چرخۀ تصمیم گیری کشور ببینند. این  بار نیز دقیقاً مانند 13 
سال قبل، متأسفانه نمایندگان مجاهدین در دولت، جایگاه اصلی خود 
را در سیاست کشوری و چرخۀ تصمیم گیری پیدا نکردند، اما گروپ 
افغان ـ  آمریکائی زیر عنوان همین دولت وحدت ملی و  دیسانت شدۀ 
و  پرداختند  ثروت  و  قدرت  بیشتر  هرچه  ساختن  متمرکز  به  برعکس 
بازیگران خارجی را از مأموریت خود در تطبیق استراتیژی آنان اطمینان 
دادند. این همه آجندا های شخصی و منافع بیرونی، در تضاد کامل با 
منافع ملی، از یک طرف تقابل و بی اعتمادی درونی را شدت بخشید و 
از جانب دیگر صف آرائی های بازیگران بیرونی را محکم تر ساخت، تا 

سرانجام سرنوشت کشور به چنین نقطه کوری رسید.
باید روی آن   حاال تحت این شرایط، مسیری که همه تالش خود را 

معطوف کنیم، به قول قهرمان 
زندگی  با خود  بتوانیم  هـم  که  نمائیم  ایجاد  باید  را  ملی، »سیستمی 

کنیم و هم با دنیای بیرون« 
با تشکیل دولت ملی با قاعده با ساختار هـای غیر متمرکز، در گام اول 
مي توانیم از تناقض، بی تعادلی و کشمکش درونی رها شویم و خود را 

در جمع تعریف نمائیم.
 از همین موضع قدرت ملی است که افغانستان می تواند در بازی های 
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کالن و محیط بین المللی جایگاه خود را تثبیت کند، سمت و سوی 
خود را دریابد و از همین راه، از بن بست بیرون شود. 

قادر نیست که   یادمان باشد که رهبری و ساختار نظام موجود قطعاً 
از  به بخشی  بهبود تغییر دهد، چون خود  را به سمت  وضعیت کشور 

مشکالت و بحران کشور مبدل گردیده است.
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27. Februar  2017

بر بنیاد قانون اساسی، تغییر همیشه قانونی است!

آقای اشرف غنی می گوید که » نظام سیاسی کنونی افغانستان بر بنیاد 
قانون اساسی شکل گرفته و هرگز قابل تغییر نمی باشد«.

پاسخ ما اینست که بر بنیاد قانون اساسی کشور، تغییر همیشه قانونی 
می باشد. در شرایط حاضر، تغییر یعنی بیرون شدن از وضعیت بحرانی 

موجود.
 مسأله تغییر نظام سیاسی در حد یک هوس، سلیقه و آجندای شخصی 
نیست که مردم از حق خود بگذرند و آقای غنی یا هر کس دیگری آن 

را به میل خود تایید و نفی کند.
 تغییر نظام سیاسی یک ضرورت تاریخی و ملی است تا با تعدیل قاعدۀ 
افغانستان  در  برای همیش  قدرت  فساد  و  قدرت، جنگ  بازی خونین 
تمامیت  شود،  مهار  محوری  تک  و  لجام گسیختگی  گردد،  کن  ریشه 
خواهی و انحصار طلبی پایان یابد و با ایجاد تعادل، همۀ اقوام در چرخ 
در  کشور  این  سرانجام  و  باشند  سهیم  کشور  و  دولت  گیری  تصمیم 
چارچوب یک دولت ملی و حکومت پاسخگو به صلح پایدار و ثبات گذار 

نماید.
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5. März  2017

استبداد راه حل نیست!
در حاشیه شناسنامه برقی

اخیراً آقای اشرف غنی در مقام رئیس حکومت وحدت ملی در مغایرت با 
قانون، حکم تقنینی ای را در مورد فیصلۀ قانونی پارلمان در مورد هویت 

تذکرۀ الکترونیکی صادر کرده است.
 نخستین پرسش این است که تصمیم یک زمامدار که می بایست بر 
مبنای ارادۀ ملی باشد، به گونه غیر قانونی تغییر می نماید؟ وی با کدام 
ابتدای کار، غلط  از  یا  را توجیه کند؟  دلیل ومنطقی چنین چرخشی 
کرده است و یا اکنون دچار خطاست که در هردو صورت قابل پذیرش 

نیست.
برانگیز بود که در متن  ایجاد همین سیاست های حساسیت  با  دقیقاً 
دو  به  را  مجاهدین  نمایندگان  بزرگ  کتلۀ  اساسی،  قانون  جرگۀ  لویه 
از  شمار  انگشت  عدۀ  که  این  تا  نمودند،  تقسیم  تباری  و  زبانی  کمپ 
راه رسیده، توانستند مسیر طبیعی دموکراسی نوپای و برخاسته از باور 
های مردم را به چالش مواجه سازند و با این راهـکار، نطفۀ بحران های 

امروز را کاشتند. 
نام  به  را  ای  بسته  امریکا  متحدۀ  ایاالت  وقتی  نیست  تعجب  جای 
»توافقنامه« میان دو طرف به امضا مي رساند تا با تطبیق آن، به حل 
رهبری حکومت  اما  و  شود  پرداخته  اساسی  قانون  مشکل  از  ای  پاره 

برعکس، آگاهانه تالش می نماید تا همین توافقنامه را عماًل َدور بزند.
 اولین باری که طرح آجندای ملی را بیرون دادم، جمعی بر این طرح 
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خرده گرفتند، این که تا هنوز ملت نشده ایم، آجندای ملی یعنی چه؟ و 
تا زمانی که ملت نشده ایم، آجندای ملی به هیچ دردی نمی خورد. وقتی 
هم توضیح مسأله می نمودم که دقیقاً برای درمان همین درد تاریخی 
دولت- ملت شدن است که آجندای ملی را آماده ساخته ایم تا نسخه 
ای باشد در جهت تدوین استراتیژی ساختن افغانستان آینده، )آرزویی 
که قهرمان ملی در سر داشت( خیلی ها قادر به فهم مساله نبودند. عده 
ای هم با ابراز حساسیت با واژۀ »ملی« آجندای ملی را یکسره نادیده 

می گرفتند. 
امروزه، وقتی تنش های هویتی در شناسنامۀ برقی و صف آرائی ها میان 
حکومت و مردم  باال می گیرد، هر کسی بر اساس صوابدید و وفق مراد 

خود با مسأله برخورد می نماید.
به بحران های هویت، مشروعیت، مشارکت و   در طرح آجندای ملی 
آغاز  با  را  ملی  راه حل مسایل  و  بودیم  اشاره کرده  تفصیل  به  اعتماد 
گفتمان ملی ـ  مدنی پیشنهاد داده بودیم. گشودن گره های تاریخی و 
پرداختن به مسایل ملی، خاک بر چشم مردم زدن و سرپوش گذاشتن 
باالی آن نیست، بلکه به رسمیت شناختن اصل مشکل است به هدف 

یافتن راه حل جمعی.
و  منظور  بدین  و  دارند  تاریخی  های  ریشه  ما  سرزمین  های  بحران   
با  توأم  های سنجیده،  راه حل  نیازمند  کشور  شرایط حساس  این  در 
باشد. در غیر آن،  تفاهم و درک متفابل می  گفتمان، حوصله مندی، 
سیاست تفرقه بیآنداز و حکومت کن، از کهنه سیاست های زمامداران 
این سرزمین بوده است که در عمق آن همواره ایجاد عامدانۀ حساسیت 
های قومی و تباری نهفته است و استبداد از هـمین جا ریشه می گیرد.
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و اما...
حرفی که حرف نمی ماند!

در مقدمه هم گفته ام که دلیل ارایه این روز نوشت ها  در یک مجوعه، 
سال  پانزده  طی  که  راهکارهایست  ارایه  و  ما  رویکرد  بر  مجدد  تاکید 

گذشته از آن گفته ایم.
زمان آن فرا رسیده که حاکمان و صاحبان قدرت در افغانستان دست از 
لجاجت و یکه تازی بردارند و باور کنند که راز رسیدن به صلح را ابتدا 
باید در تغییر خودمان پیدا کنیم. در طرز دیدمان، در عادات تاریخی و 
فرهنگی مان، در سیاست مان و در تغییر مقصد و مسیر غلطی که تا 

کنون  پیموده و هنوز در آن سر گردانیم.
 صلح در این کشور نه با خواست طالب به وجود می آید و نه از ورای 
و  ها  سیاست  با  که  همچنانی  گردد.  می  تامین  پاکستان  استراتیژی 
دیدگاه های مبهم و متناقض حکومت ضعیف افغانستان نمی توان راه 
به جایی برد،  از دورن بازی های پیچیدۀ استخبارتی بازیگران منطقه 
و فرامنطقه هم که صرفا در پی منافع خود شان هستند، روی صلح و 

آرامش را نخواهیم دید.
باور من اینست که تنها ارایه یک نقشه راه، تدوین استراتیژی و گذاشتن 
یک تهداب اساسی و قابل اطمینان برای افغانستان است که می تواند 
مسیر و چشم اندار آینده را روشن کند. در خصوص تدوین این برنامه و 
نقشه راه که با نام آجندای ملی در این سال ها مطرح بوده، با الهام از 
اندیشه های برادرم آمرصاحب شهید قدم بر داشته ام. مشورت مستمر 
و تماس پیوسته با نخبگان فکری کشور نیز در تقویت و روشنی برنامه 
آجندای ملی، اثر بخش و ارزنده بود و مرا وا می دارد تا به توفیق خدای 
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ساختن  و  ملی  میثاق  یک  به  رسیدن  برای  را  ام  تالش  تمام  بزرگ 
افغانستانی سربلند، باعزت، عاری از تعصب، تبعیض، تمامیت خواهی و 
فاشیزم قومی به کار برم؛ افغانستانی که عدالت اجتماعی، مرکز و محور 
و معنی وحدت ملی باشد. کشوری که شهروند مداری حق طبیعی و 
فرهنگ  گردد،  انسانی  سیاست  باشد،  سرزمین  این  انسان  هر  قانونی 
هیچ  و  بنشیند  اصلی خود  در جای  گردد، سیاستمدار  ایجاد  گفتمان 
کس قادر نباشد به نام دین، مذهب، قوم، زبان و وابستگی خارجی برای 

سیاست سرمایه گذاری کند.
نکند.  دراز  غیر  سوی  به  طلب  دست  که  شود  ایجاد  ملتی  ـ  دولت 
افغانستانی که هویت اش روشن باشد و شهروندان اش با معرفی اسناد 
هویتی خود دچار ترس و تشویش نشوند. سرزمینی که در آن به جای 
اولویت های  ثبات در صدر  برادری و عدالت و  خشم و نفرت، صلح و 

ارزشی قرارگیرد.
هرچند به تعبیر جمعی، ایجاد چنین فضایی آرمانی به نظر می رسد، 
اما من باور دارم که این حرف ها حرف نمی ماند. عاقبت راهش را به 
سوی حقیقت می گشاید و صلح، آرامش، امنیت، برادری و برابری را با 

خود به ارمغان می آورد.
به جوانانی که  امید مان  و  بزرگ است  به خدای  ما  راه توکل  این  در 

هوشیار و مصمم ایستاده اند تا آینده را به نام خود رقم زنند.

» پایان«


