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

۲۰۱۹/۰۸/۱۰

اسحق نگارگر

تالشهای مبتنی برمعامله وسازش این کشور را به کجا می بَ َرد؟

ت محیط زندگانی شیو ٔه عمل های خاص را به عنوان عقیده
معموالً سیاستمداران در روشنی تحصیل وتجربه ومقتضیا ِ
وایدیال سیاسی خودمی پذیرند وتالش می ورزند تا کسانی را که به همان شیوهٔ آنان می اندیشند به دور خود جمع کنند
وبه عنوان یک حزب بالنسبه متحد ومنسجم برای رسیدن به یک هدف معین تالش نمایند .البته این سخنان دربار ٔه
سیایتمدارانی صدق میکند که تحصیل وتجربه را باهم دارند ودرکارزارهای سیاسی ُخبره تر وآبدیده تر میشوندوبه
ناوخدایان با تجربهٔ سیاست های ملی وبین المللی بدل میشوند اما گاه گاه رویداد های عظیم تاریخی افرا ِد بسیاررا در
قلمرو سیاست می کشاند که این افراد نه تحصیل سیاسی دارند ونه هم تجرب ٔه سیاسی وبه اصطالحِ خودشان سیاست
را درپوهنتون زندگی می آموزند ولی بدبختانه ما در جامعهٔ خود نه این را داریم ونه آن را درجامعهٔ ما به طور
سقوط جمهوری داودخان سیاستمدارانی که بر اریک ٔه قدرت تکیه زدند به وسیل ٔه خارجیان انتخاب
خاص بعد از
ِ
ب اشخاص نقش نداشته است .درحزب دموکراتیک خلق
وتعویض شده اند ودیگر سیاست های ملی درگزینش وانتخا ِ
که به دلیل ایجاب منافع شوروی ها به دو جناح باهم در نبرد تقسیم شده بودند تره کی رهبر بالمنازع بود که روسها
ت سیاسی بدهند در بخش پرچم حزب دموکراتیک خلق
کتاب زندگی نوینش را درمسکو چاپ کرده بودند تابه او وجاه ِ
مرگ رهبر دندان بر
نیز کارمل گزینش روس ها بود .حفیظ هللا امین برخالف معمول احزاب کمونستی که تا روز
ِ
رهبر که خودش به او لقب نابغه وخالق
جگر میگذارند وهمان یک رهبر برگزیدهٔ دیگران را تحمل میکنند برضد
ِ
داده بود کودتا کرد وشوروی ها هم با ُکشتن او این تکروی اش را مجازات کردند وباز شوروی ها بودند که وقتی
دیدند کارمل کاری از پیش نبردبرکنارش کردند ومقام رهبری را به داکتر نجیب دادند.این حالت سیاستمداران درجه
دوم،سوم و چهارم را گرفتار نوعی دنباله روی می کند ودر روان نا خودآگاه بدین نتیجه میرسند که مقام نخست برای
ما نمیرسد بنابراین برای مقام دوم وسوم باید به دور رهبر غمبُر بزنیم وتوجه اورا به سوی خود جلب کنیم.
ت پاکستان وایران به مقام رهبری باالمنازع رسیده بودند بعد
رهبران پاکستان نشین وایران نشین نیز که با نگا ِه التفا ِ
از مجلس بُن بدترین نمونه های لولیدن تشله مانندرا آموختند.درمجلس بن که رهبر باز به وسیل ٔه امریکا برگزیده شد
رهبر جامعه باید پشتون باشد هیچ کس درآن جا اعتراض نکرد که اگر
وتلقی امریکا در آن روزگار این بود که
ِ
امریکا درفش دموکراسی را درافغانستان برافراشته است چراموضوع رهبری را با قومیت گره می زند.آنجا نیز
همین تصور خام " رهبری که برای ما نمیرسد باید به مقام درجه دوم وسوم قانع باشیم"این آقایان امروز هم نمیگویند
که مقام رهبری تا چه وقت وبه چه دلیل به آنها نمیرسد.اگر این مملکت باالخره باید به سوی انتخابات فارغ از تقلب
برود پس هرکس کمپاین خوب کرد ومردم را به سوی عقاید خودجلب کرد میدان مسابقه را خواهد بُرد.بدبختانه آن
ودیم"سیاستمداران "ما به همان سادگی که نوکر ارباب خود را بدل میکند
طور که ما همه در چند روز اخیر شاهد ب
ِ
ازاین حلق ٔه سیاسی بدان حلقهٔ سیاسی می شتافتند درحالیکه دو روز پیشتررأس یک حلقه را به صد گونه خیانت متهم
میکردند ودر عمل همان گفتهٔ طلحک مرد ظریف دربار محمود را ثابت میساختند یعنی تلقی همه همین بود که ما
ت اسالمی
نوکر سلطان استیم ونه نوکر بادنجان برای این "سیاستمداران" اگر فردا تصمیم ارباب این باشد که امار ِ
ت
طالبان را برگردهٔ جامعه سوار کند همان تغییر ارباب مطرح است است ونه تغییر سیستم .من درمانده ام که عاقب ِ
ت هی هی به پاده ونظر به سوی گاو خود این کشور را به کجا می بَ َرد.به همین دلیل است که من فکر میکنم
این سیاس ِ
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ت نیروی جوان بیفتد که با قاطعیت از
ت این سیاستمداران سازشکار ونان به نرخ روز خور به دس ِ
سیاست باید از دس ِ
شر رهبر گزینی های اربابان امریکایی،روسی ،پاکستانی ،ایرانی ودیگران
پرنسیپ ها دفاع کنند
وکشور خود را از ِ
ِ
نجات دهند و بدانند که:

رفتن به پایمردی همسایه دربهشت

حقا که با عقوبت دوزخ برابر است

فاعتبروا یا اولی االبصار نگارگر  ۱۰آگست  ۲۰۱۹برمنگهم

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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