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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۲۸/۰۸/۲۰۱۹         اسحق نگارگر
 
 

 یکی ازفضل می الفـــــد؛ دگـــــــر طامات می بافد 
 

 بیا کایـــــــــــن داوری هارا به پیش داور اندازیم  
 )حافظ(  

 
 

 تمــــــــــردم وسردرگمی های اهل سیاس
 ن درافغـــــــانستا

 
 

متأسفــــانه کـــارزارهـــای سیاسی درافغانستان به راهی رفته است که دیگرمردِم عادی ومردم کوچه وبازاریعنی 
راباهزارُدشواری به دست می آرند نمی دانند که دراین    دآنان که درقاعدهٔ اهرم جامعه کارمیکنند وناِن شب وروز خو

آنان خود دیده اند که درهمین سال های کوتاِه عمِرشان حــِق انسان    د.چه گونه پیدا کننا گردبادهای سیاسی راِه خـــودر
انسان وبه طورخاص ارزِش   شانسانیت پامال گردیده است وهمان ها که امروزداد از هواخواهی مردم می زننـد ارزو

وغصِب    وداجازهٔ فسادقتل ونابودی کرده اند.به زیِردستاِن خ   م مردم را بدوِن جرم محکــو  زنان راسخت پایین آورده اند.
  وحتی به شهادت علنی یکی ازهمطرازاِن خودشان چــون سدی دربرابِرعــــدالتِ  داده اند ه بیت المال ودارایی عام

 عآنکه جلوتطبیِق عدالت رامیگیردخودرادرمقام معاون جرم قرارمیدهدوبالطبـ ایستاده اند.
ن حکومت برمردم به نوعی ازانواع اتهاِم تخلف ازحقوق سزاوارمحاکمه ومجـــازات است یعنی نَــَوددرصدداوطلبـــا 

ابراِزنظروحق  بشررادرسوابِق سیاسی برخوددارندولی اینان پیش ازاینکه مردم را کـه طرِف دعوای شان بودندمجال
اقامهٔ دعوامیدادند خودبرجای قاضی نشستنـدوخویشتن راعفونمودند.افغانستـان کشوری عجیب است که همــه رهبران  

وبالطبع عامالِن آن   اهگشایان راِه مردم قبول دارندکه درافغانستان جنایاِت هولناِک قتل وُکشتــــاررخ داده استور
نیزرهبران وعناصِر تحت فـرماِن شان بوده است وحتی برخی ازهمین رهبران که مطمئن بودندکه دیگرمحاکمـــه ای  

نیز زده اند.به یادبیاوریم حضرت رسول اکرم)ص( را   درکارنیست صرف برای برائِت خوددم ازمحاکمهٔ مسؤوالن
کرده باشم اینک  مدرحجة الوداع به اصحاب خویش فرمودند:»اگر حقی را تلف کرده باشم ویابرکسی ست هکــ

به من اعاده کنید.«آنرا که به قول سعدی   مدربرابِرتان ایستاده ام تا حق خودرابگیریدوستمی را که برشما کرده ا
 .رهبران تردامِن امروزاز محاسبه گریزان استند یبودازمحاسبــــه باک نداشت ول حسابش پاک 

وقتی افـــرادبه یک جـــرم متهــم میشونداتهام تــاوقتی دربـرابِریک محکمهٔ عادل مطرح نگردیده ویک قاضی عادل  
مقام حساس کاندید کند.دراتخــاذ  درمورد رد یا قبول اتهام فیصله نکرده است متهم قانوناً حـق ندارد خودرا برای یک  

یک مقام حساِس اجتماعی تنهــاتابعیت مداراعتبارنیست زیرااگرمحاکمه اتهام برضداینان راتأیید وحتی اینان را زنـدانی 
نیزکند زندانی شدن حق تابعیِت شان را سلب نمی کند ولی حق رسیدِن شان رابـه یک مقام حساِس اجتماعی 

ندزیرا رئیس جمهورنباید سابقهٔ جرمی وآنهـم ُجرم تخلف ازحقوق افرادداشته باشدبنابراین مسلماًازایشان سلب میک 
ضروربودکه مـــدافعان حقوق عامه یـالوی څارنوال این اتهامات راتحقیق وبه محکمه پیش میکردندومجرم وبری 

ندوبـــه همیــن دلیل مردم  الذمه راازهـم تفکیک وهـــردودسته رابه مـــردم معــــرفی میکردندکه نکــرده ا
 .نمیتوانندبراین همه متهم که اکثریِت جامـــعه گواه اعمــاِل شان است اعتمــاد کنند

دوره گردازاین کوچه بدان   نیک مضحکهٔ دیگردرانتخاباِت افغانستان این نیزاست که سیاستمداران هماننِدفروشندگا
دربازارانتخابات بچالنند.اینان که مردم رابه عنوان   ا خـــودرکوچه یاازاین گروه بدان گروه می روند تا زِر قلبِ 
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انسانهای مستقل وصاحِب اراده قبول ندارند بـرسررای شان بادیگران معامله میکنندواین مسأله خود بازاِر تقلب را  
کند امامیدانم من نمیدانم که دراین کارزاِرشیروخط اندازی سکهٔ ریاست به نام چه کس اصابت می .گرم نگاه میـدارد

که این انتخابات نیزگره هیچ مشکل رابازنمیکندزیراکه بازهمان چانه زنی های قومی باقی میماند. درحاِل حاضر تلقی  
همه سیاستمداران این است کــه هــرکس درصـِف من است وبرای من سرود زنده باد؛ُمرده باد میخواند خوب است 

است.حاالفکرکنیدکه درافغانستان چندین قوم بزرگ وکوچک وجود دارد ولی اگر در صِف رقیباِن من رفته است بد
که اگرهرقوم برحضوربالفعل دردولت اصرارداشته باشـــددولت بــه شورای اقـــوام بدل میشود ووقت دربگومگو 

وجه     ست کـه دولتحرِف آخرنیزاین که بدبختانـــه بـــازسلِب ارادهٔ مــردم سبِب آن گــردیده ا  .های اقوام ضایع می شود
ومیخواهندعناصری راکه   تالمصالحهٔ امریکا وگروه طالبان میخواهد شود.یعنی یک جلسهٔ بِن دیگردرراه اس

پهلوی هم بنشانند وراه خودبگیرند وبرونداما پرسِش  اهرگزباهم کنارنمی آینددریک دولت به زورنفوذ خارجی هـــ
 :من بسیارساده است

 
بیگناهان گردیده است عملی    تحاری راکه درشهر های مختلف افغانستان رخ داده وسبِب قتــلِ آیا امریکا آن عملیاِت ان

ــ  عملیاِت انتحاری بَه عنوان تکتیِک جنگی صحه  هبرخالِف حقوق بشر میداند یا نه وآیا امریکا براین گونـــ
وق بشربرضدمردِم افغانستان  خودرادرنظرجهانیان مسخره وبامتخلفاِن حق یمیگذاردیانه؟اگرمیگذاردپس دموکراس

مصالحــــــــه میکند. مردم برضد این گروه های انتحاری دعوای قتل عمدی عزیزاِن خودرادارند وباید محاکم شرعی  
به این دعواهای قتل رسیدگی بکنند. امریکا حق نداردبرخالِف ارادهٔ مردم افغانستان بَنام حکومِت مؤقت یک حکـومِت 

ودوراِن حکومِت   برگزارشود  ررابافغانستــان تحمیل کند.منطقی تراین است که بگذارندانتخاباتهشت رخ ونُه گرِددیگ 
هشت رخ ونُه گرِدجان کری به پایان برسدوقدرت دریک دست بیفتدویک حکومت بالنسبه مسؤول که صالحیِت مردم 

یاستمداران تکروکه درمسکوودوحه با راباخودداشته باشدبه وجودبیایدوکارمذاکره باطالبـــان رابه پیش ببرد زیراکه س
طالبان نشسته اندصالحیِت نمایندگی از مردم افغانستان راندارند.طالبان خوب ازمقامجوییهاوفُرصت طلبیهای اعضای 
غیــرطالِب این به اصطالح حکومِت مؤقت خـوب آگاه استند ومیدانندکه مدتی به این خروسان اختـه بایددانه ونواله  

اق کنند.خــــروسی کـــه دردسِت توست هروقت کــــه اذان بیوقت دادمیتوانی کاردبرگلویش بگذاری! بدهند وآنانراچ
اکنون که رئیس جمهوِرامریکاضدونقیـض می بافد ومی بینی که گاهی دوگوش خودراگرفته میخواهد ازافغانستان 

انستان به تأخیربینـدازدجهان برودوگاهی ازعدم اعتماد برطالبان صحبت میکند ومیخواهد خروج خودرا ازافغ
بایددرکنارافغانستان بایستد وبه مردم مجال این را فراهم کندکه افغانها زیِر نظارِت ملل متحد ازطریق یک انتخابات 
فارغ از نفوذ وتقلب حکومِت دلخواه خودرا انتخاب کنند تا هم لعل به دست آید وهم یارنرنجد.هم خارتشویِش دربغل 

   .وهم تعلیم وتربیهٔ جوانان وبه طورخاص دختران گرفتارقید و محافظه کاری های طالبان نگرددامریکا نیش نزند 
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