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

۲۰۲۰/۰۲/۲۶

اسحق نگارگر

جوهر خود را نشان دادند!
سیاستمداران خام و بی تجربه
ِ
ِ
اساس دو فرضیه صحبت میکنم و کاری با اشخاص ندارم:
این جا من به
ِ
فرضیهٔ اول:
تقلب در کسب رای جرم است .اگر در انتخابات افغانستان تقلب رخ داده است ،این تقلب عملی برضد قانون و بنابر
اصطالح خو ِد شان رای های پاک را از ناپاک جدا کرده اند ،بهتر است
این جرم است .حاال که کمسیون انتخابات به
ِ
در دو مورد با صراحت صحبت کنند:
ب جرم تقلب شده است یا دیگر تیم ها نیز در این جرم دست دارند .من که افغانستان را
آیا تنها همین یک تیم مرتک ِ
زمان مبارز ٔه جناب کرزی و جناب داکتر عبدهللا دیده بودم ،در آن روزگار نیز جناب عبدهللا مدعی بود که در
در
ِ
انتخابات تقلب صورت گرفته بود؛ ولی در آن روزگار جناب کرزی چنانکه امروز میداند ،انتخابات را غیر قانونی
نمیدانست و خود را رئیس جمهور منتخَب میپنداشت.
غیر قانونی تن داد و حکومت
بزرگ ترین اشتباه جناب اشرف غنی این بود که در سال  ۲۰۱۴به یک مصا لحهٔ ِ
ت ملی را با تیم داکترعبدهللا به شیو ٔه نصف لی و نصف لک تشکیل داد و راه را برای بحران امروز
رسوای وحد ِ
مساعد ساخت .اگرانتخابات را بُرده بود ،نیازی به میانجیگری نبود .حاال که یک بار رای مردم را در نظر نگرفته
و یک معاملهٔ غیر قانونی کرده است ،داکتر عبدهللا باید فکر کند که این بار نیز راه مصالحه باز است.
فرضیهٔ دوم:
ت جمهوری کاندید کرده بودند و برای انسجام کار های خود یک به
یک تعداد اشخاص خود را برای مقام ریاس ِ
ت قانونی ندارد و نمیتواند در انتخاب یا انتصاب
اصطالح شورا تشکیل داده بودند .این شورای نا منتخَب هیچ حیثی ِ
رئیس جمهوری نقشی داشته باشد؛ ولی همین شورای کاندیدان که کسی آنان را در ده نمی مانَد ولی آنان میگویند
اسپهای ما را در خانهٔ ملِک ببندند ،مدعی استند که اگر اشرف غنی و عبدهللا با هم کنار نیایند ،ما یک حکومت مؤقت
تشکیل میدهیم؛ ولی نمیگویند که ما از کجا کسب صالحیت کرده ایم و به چه دلیل خود را نمایند ٔه مردم میدانیم .آیا
راه ساده این نبود که ستره محکمه شیوهٔ کار کمسیون انتخابات را ارزیابی میکرد و تصمیم میگرفت.
من کند ذهن هنوز معنای«حکومت همه شمول» را نفهمیده
جناب داکتر عبدهللا حکوم ِ
ت خود را همه شمول میداند که ِ
ت موازی را صبغهٔ قانونی بدهند.
ب مردم نیستند که بتوانند حکوم ِ
تیم ثبات و همگرایی اعضای آن منتَخ ِ
ام .زیرا در ِ
روزگاری خروسچف دولت خود را که از دی ِد مخالفانش ،یک ساخت طبقاتی داشت دولت عموم خلقی میخواند حاال
حکومت موازی جناب داکتر نیزهمه شمول است .مثل اینکه تمام تالشها در خدمت همین یک مقصود است که باز
مردم
ت دو سره و بی کفایت را که در آن هیچ کس مسؤول نباشد ،سرهم بندی کنند و همه به استثنای
یک حکوم ِ
ِ
ت جاه طلبی های خود برچینند.
افغانستان میو ٔه ُمراد را از درخ ِ

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ب امریکاست ،بگویند که حکومت کرزی انتخاب چه کس بود؟ و حکومت
آنان که مدعی استند جناب اشرف غنی انتخا ِ
همه شمول داکتر عبدهللا نیز منتَخَب مردم که نیست ،پس آن حکومت برگزیدهٔ کدام یک از همسایه ها خواهد بود که
ظاهراِ روسیه؛ ایران و پاکستان هرسه از آن جانبداری کرده اند.
رهبران ما ناگزیر دست نشاند ٔه این و آن باقی می ماند.
ت ما برای کمک به این و آن دراز است،
تا وقتی دس ِ
ِ
اخر شان این است که ما باید در رأس
و
اند
داده
نشان
نیز
را
خود
جوهر
میان
این
در
ما
سیاستمداران
و اما
حرفِ ِ
ِ
ِ
قدرت باشیم و از امتیازات قدرت برخوردار شویم .مقصود اصلی همین است که چوکی و موتر و معاش های امتیازی
را از ما نگیرید! اینان لفظِ موتر موتر را به لفظ مردم مردم بدل کرده اند.
فاعتبروا یا اولی االبصار
نگارگر
۲۳فبروری ۲۰۲۰
برمنگهم

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

