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 سیاسی خواهیم شد؟آیا ما هم روزی صاحِب فرهنِگ 
 

بیش از نیم قرن شد که من ازآنانی که درافغانستان ادعای سیاستمدار بودن داشته اند دروغ وحرافی شنیده ام بنابراین 
به همین دلیل هرچه  سیاستمداران باخته ام و را به سیاست و با صراحت باید به عرض برسانم که من اعتماِد خود

اما هرچه بود ما درگذشته دیده بودیم که سیاستمداراِن برضِد رقیباِن « ورمکن!بشنو وبا»شنیده ام با خود گفته ام 
سیاسی توطئه می کردند ویکی دیگر را بدنام کرده ازصحنهٔ سیاست بدر می راندند واین مسأله حتی درمیاِن رهبراِن 

د اما د ستالین پاک کنکمونیزم روس وچین به یک عنعنه بدل شده بود.لنین تالش داشت بالشویسم روسیه را ازوجو
رقیِب خود تروتسکی را نه تنها از روسیه راند  و مرِگ زودرس به او فُرصت نداد وستالین به رهبِر قدرتمند بدل شد

انجا که را ُکشتن گرفت تا بد بلکه حتی درمکسیکو نیزآرامش نگذاشت وترورش کرد.ستالین همه مخالفاِن سیاسی خود
فرار کرد. خروشجف؛ بیریا ومالنکوف باهم ساختند وشرستالین را از سِر مردم  دخترش نیز ازاستبداِد پدر به غرب

رفتند.درچین نیز مائو با همرزِم نزدیِک خود  صحنه آمدند و دیگران در درست به همین شیوه بریژنف و و دفع کردند
داشتند.  زندان نگهش دیدیم که رقیبانش بعد ازمرگش برهمسِر او نیز رحم نکردند وتاپایان عمر در لین پیائو نساخت و

را نابغهٔ شرق ساخته بود.این گونه با توطئه به  درافغانستان نیزحفیظ هللا امین بالش بردهان مردی گذاشت که خود او
ین افگندن نموداِر این حقیقِت تلخ است که فرهنِگ سیاسی در میاِن مردم ریشه ئاریکهٔ قدرت پا از قدرت رساندن و

های خود درمیاِن مردم ریشه  این رهبران علی رغم ادعا فِت رهبران عالقه ندارند وندارد واصوالً مردم به آمد ور
به همین ترتیب اما اخیراً این  مردم آهی سرد میکشند ومیگویند یکی به خیر؛ دو به خیر و وقتی میروند ندارند و

اند که برای تروِر  سیاست عنعنهٔ بسیار زشِت ترور های سیاسی را به وجود آورده مدعیاِن اتصاف به مسلمانی در
ا بُکشند که ر اگر توانستند رقیب سیاسی خود انتحاری سؤ استفاده می کنند و شیوه های انفجاری و رقیباِن سیاسی از

ً به دلیل ِحفاظ های امنیتی نمی توانند دها بیگناِه بیچاره را به کاِم  به مقصوِد خود میرسند و اگر نتوانستند که غالبا
م این تلقی زشت را اینان از کدام اسالم برداشته اند که اگر به خاطر رسیدن به یک هدِف مرگ می فرستند.من نمیدان

  این قتل شان را همین طرِز تلقی توجیه می کند.بنابر بی گناهان را ُکشتند آن بی گناهان به بهشت میروند و« مقدس»
 

تل یا قاتالن برای همیشه دردوزخ قرآن کریم با صراحِت کامل میگوید که اگر بی گناهی را ازروی قصد بُکشند قا
 می مانند پس ُکشتن مسلمانان بی گناه مساوی به عمِل کافر است ولی اینان شانهٔ بی پروایی باال می اندازند وعمل خود

 .را نزِد مردم با دیده درایی توجیه می کنند
ا او صحبت نکرده ام وقصد را ندیده ام ویک کلمه ب من این آقای امرهللا صالح را نمی شناسم وهرگز حضوراً او

هیچ سیاستمداِر دیگر هم سقوط نکرده ام اما ترور  پشتبانی اش را هم ندارم چنانکه تا امروز درُمرداب پشتیبانی از
نه « تو بُکش؛ مه بُُکش»میگویم که این شیوهٔ  او وهر سیاستمداِر دیگر را برخالِف یک فرهنِگ سالِم سیاسی میدانم و

به همان فرهنگ  مرج سیاسی می بََرد و را به یک هرج و رعکس ماـه ارامش بـنه ب ورا به صلح میرساند  ما
 میرساند که

بدین ترتیب ما به جای رسیدن  و« باطل چه کنی؟ رو زور به دست آر که حق با زور است پیوسته سخن زحق و »
 ف برای زیستنبه یک جامعه ای که قانون بران حکومت کند به نوعی داروینیزم سیاسی می رسیم که درآن ضعی

مرگ نجات یافته است ولی برای بی گناهانی که ُکشته شده اند ابرازتأسف  صالح نباشد.شادمانم که جناب صالح از
من امیدوارم روزی که چندان نزدیک نیست این گونه بم گذاران به شدید ترین مجازات محکوم شوند  کافی نیست و

را به یک فرهنِگ سالم سیاسی بدهد که سیاستمداران  جای خود سیاست برچیده شود و وگلیم این عنعنهٔ ناخجسته از
بدون محاکمه محکوم به مرگ ننمایند.دراین مورد من ازمداخلهٔ خارجی سرتکانی نمیکنم  را تحمل کنند و مخالف خود

 چون محمل مداخلهٔ خارجی هم ما استیم. 
 فاعتبروا یا اولی االبصار

 برمنگهم ۲۰۲۰سپتمبر ۹نگارگر 
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