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

2۰1۹/۰۸/۰۵

استاد اسحق نگارگر

ازشر این همه قیم وسخنگوی خالص میشود؟
یتیم افغانستان چه وقت
ِّ
صدراعظم پاکستان در افغانستان خواستار یک حکومت«بیطرف» شده است
مقام رسمی جهانی تا هنوز به او نگفته است که حدِّخود بشناسد و بیهوده
ولی هیچ ِّ
کشور دیگر نسازد.
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جنگ سرد در سیاستهای بین المللی آنروزگارسه
کشور ها خودداری میکردند.
ِّ
تمایل محسوس وملموس را مشخص کرده بود:
نُ ُخست اردوگاه کشورهای غربی به سرکردگی امریکا بود که رقبایش دراردوگاه
صلح
مخالف آنرا«اردوگاه امپریالیزم» میخواندند ولی خود را«اُردوگاه ُ
وسوسیالیزم» می نامیدند.
اردوگا ِّه امپریالیزم واردوگاه سوسیالیزم که بعد ها در اواخردههٔ پنجاه و اوایل
ده ٔه شست چین که هنوز واقعیتهای جهان را ازعینک اندیشه های مائو میدید این
اردوگاه صلح وسوسیالیزم را اُردوگاه«سوسیال امپریالیزم»لقب داده بود که پس
متبارز
از سفر تاریخی نکسن به چین مائوتسه تونگ نیز از هذیانهای انقالبی دست کشید و دوستی با امریکا را اصل
ِّ
ت خارجی خود ساخت و مدعی بود که چین در امورداخلی دیگر کشور ها دست درازی نمیکند ولی چندان بدین
سیاس ِّ
هنگام ازادی بنگله دیش تمایُل آزادی طلبی مردم را در نظــر نگرفت و با شیخ مجیب الرحمان
اصل وفادار نماند و
ِّ
به نفع پاکستان مخالفت نمود .به هرصورت در آن روزگار صف ها مشخص بود برخی از کشور ها به اردوگاه
امپریالیزم رشتهٔ ارتباط ُمحکم کرده بودند و برخی کودتا های چپی در الجزایر؛حبشه و یمن که به اصطالحِّ روسها«را ِّه
ت امر را ِّه ُرشد سرمایه داری دولتی را برگزیده بود .و برخی هم به نام کشور های
ُرشدغیرسرمایه داری»و در حقیق ِّ
صف جداگانه تشکیل داده بودند که افغانستان؛ اندونیزیا و هند در همین ردیف بودند .سرمایه داری دولتی
غیر متعهد
ِّ
دفترساالران رشوه خوار و فاسد پرورده بود این دولت ها را ازپا افگند و این همان فساد اداری بود
خود
بطن
که در
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که نظام شوروی را نیز باالخره با سقوط روبه رو کرد وا ردوگاه غرب را زی ِّر چترامریکابه یگانه ابَرقدر ِّ
ق شوروی که دیگر
ت جهانی بَوجود آ
رقیب بــــدل کرد و نوعی صف بندیهای تازه را در سیاس ِّ
ورد.متحدان ساب ِّ
ِّ
ازحلقهٔ استعماری بیرون جسته و دولتهای مستقل ملی به وجود آورده بودند یکه پریکه پر به اردوی امریکا و ناتو
روس
پیوستند.دولت فدراتیف روسیه که درخطر تجزیه قرارگرفته بود
درالک خود خزید و در سیاس ِّ
ِّ
ت جهانی به خ ِّ
ت
اخته بدل شد یعنی من باتو کارندارم و توهم بامن کار نداشته باش.چین نیز که بعد از دن سیائوپنگ به یک قدر ِّ
بزرگ اقتصادی بدل شده بود و تازه مز ٔه نفوذ خپ و ُچپ در آسیا و افریقا را میچشید.
ِّ
افغانهای مغرور با رهبرانیکه در پاکستان و ایران بدون هرگونه رقابت به مقام رهبری تنظیم ها که نظم و انضباط
ازسقوط شوروی
حزبی نداشتند پس
ِّ
ِّ
شکار پاکستـــان و ایران شدند و ایــن هردو کشور تصمیم گرفتند که میـوهٔ
چنگ افغانها بربایند و خود را به قیــم و سخنگوی یتیــم افغانستــــان بدل کردند و پاکستان
پیروزی بر شوروی را از
ِّ
مــــدعی شد کــه قدرت به دست تاجک ها افتاده وپشتونها در قدرت سهمی ندارند و ایــــران نیز درفش دفاع ازتشیع
ت دولتی از میان رفت و قـــدرت به حساب قومیت
را برافراشت و بدین ترتیب موضوع صالحیت و کفایت در قـــدر ِّ
ت افغانستان کامالً
ومذهب تقسیم شد .پاکستان با
نظام طالبان کامالً به مقصود خود رسید و اصل بیطرفی را در سیاس ِّ
ِّ
ب خود هند
را
افغانستان
از بین بُرد و بنابراین
حوزه طبیعی نفوذ خود میداند و رابطهٔ سیاسی افغانستان را با رقی ِّ
ٔ
صدمه زده است.
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افغانستان یک وزیر خارج ٔه نیرومند وفارغ از نفوذ خارجیان ندارد که دا ِّد افغانستان را به مجامع بین المللی برساند
و آن بیطرفی عنعنوی دوستی با همه را برحال کندو افغانستان را از زنــــــدان نفوذ پاکستان و ایران هردو آزاد
ت طالبان بیفتد برای افغانستان بزرگترین فاجعهٔ تاریخی رخ میدهد.سیاستمداران
سازد .درچنین حال اگر قدرت به دس ِّ
ت قومی و مذهبی
خط سیاس ِّ
جوان حساسی ِّ
ت این موضوع را در نظـــــــر بگیرند و قبل از هر کار افغانستان را از ِّ
پ اهلیت و کفایت را حاکم سازند و به امریکا ،پاکستان ،ایران و روسیه وانمایند که این ملت به
بیرون آرند و پرنسی ِّ
ت ملی خود را به هیچ قیمت و به هیچ کشور نمی فروشد.
حساب جنگهای دراز مدت محتاج است ولی غرور وحیثی ِّ
افغانستان نیازمن ِّد اصالحات فوری اقتصادی وسیاسی است و در درجهٔ نخست همه کمک های اختالس شدهٔ خارجی
را ازچنگال غصبهای انفرادی باید نجات بدهد و اشخاص مسؤول را به محاکمه بکشاند که اعتما ِّد خلل یافت ٔه مردم
احیاء شود.
فاعتبروا یا اولی االبصار
۴آگست  2۰1۹نگارگربرمنگهم
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