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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

ملک ستیز

۲۰۲۲/۰۵/۲۰

مالقات گروهی از سیاسیون
در ترکیه
گروهی از سیاسیون در ترکیه یکجا شده اند تا روی آینده کشور بحث و اتخاذ موضع کنند .تقاضا
میکنم در این نشست به این مسایل با ژرفنگری بپردازند:
در بیست سال پسین شما که پشتوانهٔ  ۴۶کشور ثروتمند دنیا را با خود داشتید ،نتوانستید جایگزین
تالبان را برای غنی و ارگ فراهم کنید .حاال چه ابزاری محکم تر از آن در اختیار دارید که آیندهی
بهتر وعده میدهید؟
در بیست سال پسین کرزی ،غنی و عبدهللا از یکسو و استخبارات منطقه و جهان از سوی دیگر شما
را در بازی شطرنج سیاست به سان سربازان خود استفاده کرد .تحلیل تان از این بازی چیست؟ آیا
شما مات هستید تا پیروز بدرآمده اید؟
مردم به این باور هستند که شما شهامت حریف بودن را نداشتید و فراری هستید .پاسخ این پرسش
هویت سیاسی شما را مشخص میکند.
شما از بی ثبات ترین سیاستمداران افغانستان در بیست سال پسین بودید و در پستهای معاونیت رییس
جمهور ،وزرای بی صالحیت اما پولساز ،مشاوریتهای نمادین ولی پُر درآمد ،سفارتهای تشریفاتی و
وکالت در اطاقهای پارلمان روز را در ارگ و شب را در سپیدار صف بسته بودید .حاال چه شد و
چه تغییر کرد که وعدهی ساختن میهن را میدهید .مگر با این فرهنگ میشود کشور را از بحران
برون کشید؟
عده ای شما بیمار ،عده ای سالخورده و عده ای بسیار تنبل شده اید .این در حالیست که گروه های
حقانی ،دیوبندی و پشاوری تازه مزه قدرت را چشیده اند .شما چه تجربه بهتری را برای مردم
پیشکش میکنید ،در حالی که گروه عظیم مردم ،فقر ،جهالت تالبانیزم ،استکبار و استبداد را نسبت به
حکومت دزد ،مافیایی ،مفسد ،فریبکار و دروغگوی شما که به نام حقوق بشر ،دموکراسی و
تکنوکراسی بر مردم تحمیل میکردید ،ترجیح میدهند.
بیایید حداقل یکبار در زندگی سیاسی تان راست بگویید .آیا شما به همدیگر تعهد دارید؟
آیا شما به نقد باور دارید؟
آیا شما به تخصص باور دارید؟
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آیا شما به همدیگرپذیری اعتقاد دارید؟
آیا شما به ارزشهای اتحاد ،هدف ،برنامه و تشکل باور دارید؟
البته این پرسشها را صادقانه با در نظرداشت پیشینهی سیاسی تان از خود بپرسید .مردم پاسخ این
پرسشها را میدانند.
به نظرم اینکه باهم مینشینید و صحبت میکنید ،کار خوبی است .اما اگر از این پرسشها میگذرید،
برنامه های شما معنایی ندارد .من قصد تخریب ندارم .اینرا به عنوان یک پرسشگر و تحلیلگر که
اوضاع افغانستان را از نزدیک دنبال میکند مطرح میکنم.
واقعیت اینست که اگر شما تحلیل واقعبینانه از این پرسشها ارایه ندهید ،وقت خود و دیگران را ضایع
خواهید کرد .آنگاه بهتر است تا با خانواده های خود زندگی آرام و بدون دغدغهی سیاسی را در همین
کشورهای آرام سپری کنید.
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