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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 ۲۶/۱۲/۲۰۱۷           یار امین ظریف استاد
 

 نور قطعي شد!شکست 
 

 :دیگر سیاسی حایز اهمیت حیاتی استچیز برای موفقیت پایدار در کنار مهارت های  ۵در سیاست معاصر 
 

 درک وضعیت و موضعگیری الزم براساس اقتضای زمان:  .1
درک ضعیت و موضعگیری الزم براساس اقتضای زمان یکی از اساس ترین اصل برای پیروانان تیوری وضعی 

کیل یک تیم نخبه سیاسی که با مفاهیم سیاستهای معاصر و اقتضایی رهبری است. برای درک درست وضعیت تش
آگاهی کامل داشته باشند الزم است. در سخنرانی امروز استاد نور این معایب در سیاستگری او کامالً واضح بنظر 

خبه رسید. استاد نور یا که تیم نخبه سیاسی تشکیل نه داده است یاهم از آنها استفاده نمی کند. اگر استاد نور تیم ن
سیاسی توسعه می داد و به گفته های آنها گوش می داد امروز هرگز چنین اظهارات نامناسب را در چنین وضعیت 
درافشانی نمی کرد. بنابراین بودن موی سپیدان سیاسی در کنار رهبران سیاسی برای موفقیت دوامدار یک 

 سیاستگر امروزه یک امر غیر انکار پذیر تلقی می گردد.
 

 اقت، وفاداری و راستگویی: ، صدتعهد .2
مردم وقتی باالی یک سیاستمدار حساب می کنند  و او مورد اعتماد مردم قرار می گیرد که دارای تعهد، صداقت، 

یه حکومت وحدت ملی( که نماینده جمعیت ئیس اجرائوفاداری و راستگویی باشد. هدف قرار دادن داکتر عبدهللا )ر
وضعیت و به چنین الفاظ غیر اخالقی و غیر سیاسی کامالً اشتباه بود. می در حکومت وحدت ملی است در چنین 

دانم استاد نور تالش کرد تا باالی داکتر عبدهللا فشار وارد کند و دیگران را علیه او به نحوه تحریک کند تا باشد 
د اما خیلی نارواح نور میسر گرد دزمینه استقرار قدرت برای استا شود وبرای حفظ قدرت او در بلخ ذهنیت سازی 

و غیر الزم و هم چنان بدور از اخالق سیاسی باالی داکتر عبدهللا )هم سنگر( دیرینه خود حمله آور شد. اگر من 
یکی از پیروانان استاد نور می بودم همین امروز با ایشان برای ابد مقاطعه اعالم می کردم چون او هرگز یک 

را ندارد. استاد نور که با داکتر عبدهللا می تواند به چنین سادگی و  سیاستمدار پخته و اهیت و شایستگی رهبری
ین باشید که ارزشهای جمعیت اسالمی را نیز فردا به معامله ئبصورت فاحش برای حفظ منافع خود بتازد، مطم

با  خواهد گرفت. بنظر من داکتر عبدهللا بیشتر از هرکس دیگر در حال حاضر یک سیاستمدار پخته ، با درآیت ،
مهارت و قابل قبول در جمعیت اسالمی است. اظهارات غیر اخالقی و متناقض استاد نور نه تنها که به ضرر او 
تمام خواهد شد بلکه موقف اجتماعی حزب جمعیت اسالمی را نیز خدشه دار خواهد ساخت. قابل یاد آوری است که 

ماه قبل نوشته تفصیلی تحریر کرده بودم که امروز  ۵در مورد فروپاشی حزب جمعیت اسالمی افغانستان من تقریباً 
 آن پیش بینی ها به اثبات رسید و فروپاشي جمعیت اسالمی عمالً برای همه ملت قابل لمس شد. 

 

 اعتماد بر نفس و فن سخرانی:  .3
د. هرچند ثر نمی تواند باالی مردم نفوذ الزم را وارد نمایهیچ رهبری بدون داشتن اعتماد بر نفس و فن سخنرانی مؤ 

ً از اعتماد بر نفس خوبی برخوردار می باشد ولی هیچگاه هنر سخنران خوب را نداشته و این  استاد نور عموما
نگیدن استاد نور در سخنرانی استعداد در شخصیت آن وجود ندارد )هرچند او می تواند این مهارت را کسب کند(. ل

ه است یا سیاست را بصورت علمی نیاموخته است و یک قابل درک است چون او هیچگاه قدم به پوهنتون نزدها 
بخش بزرگ عمر خود را نیز در جنگ سپری نموده است. بناً انتظار سخنرانی فوق العده از چنین شخصی هم تا 
یک اندازه غیر واقعی بینانه است. اظهارات امروز او نه تنها که با ادبیات بسیار ضعیف )حتی خیابانی( بود بلکه 

اد بر نفس نیز بود. از دیدگاه ادبیات سیاسی نه تسلسل و نه هم یک پیام واضح ، روشن ، دقیق و الزم بدون اعتم
سیاسی برای رقیبانش داشت. یکگانه هدف که استاد نور داشت آن ضرر رساندن به شخصیت داکتر عبدهللا و جلب 

 آرای جمعیت اسالمی و مردم شما بخودش بود. 
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 شکیبایی، بردباری، تواضع و انعطاف پذیری:  .4
در سیاست برد و باخت یک امر متداول است. هیچ سیاستگری بدون باخت در جهان ثبت نشده است و نخواهد هم 
ٌ وقتی یک سیاستگر در وضعیت نامناسب و یاهم در معرض باخت قرار می گیرد باید از خود شکیبایی و  شد بنا

تالش کند تا گزینه های موجود را جستجو نماید تا تصامیم درست مبتنی بر وضعیت بردباری الزم نشان دهد و 
حاضر اتخاذ نماید. تواضح و انعطاف پذیری کلید موفقیت در سیاست معاصر تلقی می گردد. یک سیاستگر معاصر 

ند شمشیر، زور و باید یک اندازه ماکیاولیست نیز باشد و دارای شخصیت نیمه ارتجاعی باشد . امروز سیاست نیازم
زر نیست بلکه عقالنیت، مهارت و خرد می باشد. در سیاستهای معاصر گاهی برای تضعیف یا از بین بردن رقیبان 

 ، معاهده وحتی می توان از ارزشها و اصول قبول شده نیز برای یک مدت کوتاه گریز کرد و یاهم با دشمن مفاهمه
داد که او یک سیاستمدار شتاب زده، ضعیف و سست عنصر است که دوستی کرد. سخنرانی امروز استاد نور نشان 

تحمل بازی کردن با بازیگران سیاسی را در وضعیت وخیم و بحرانی ندارد و بزود ترین فرصت عصبانی می شود 
گیهای یک سیاستگر ماهر مهارت آن در مدیریت اوضاع و احساسات خود را کنترول نمی تواند. یکی از ویژ

با چنین سخنرانی گدود استاد نور مخاطره می باشد که در وجود استاد نور کمتر بنظر می رسد. بحرانی و پر 
بیشتر خود را یک سیاستمدار احساساتی و رادیکال و غیر انعطاف پذیر نشان داد درحالیکه پافشاری باالی این 

 نکات در سیاست امروزی افغانستان قطعاً ناکامی را ببار خواهد آورد.
 

 نیت سیاسی: عقال .5
سیاست همانند بازی جیگسا است که در آن بازیگر باید قطعه های تصویر را بیابد تا تصویر درست و کامل را 
بسازد. در عمل یک سیاستگر وقتی قطعات تصویر را بصورت موثر و مثمر  پیدا و تنظیم می تواند که پندار، 

زمان آن گذشته است که مردم به شعار های میان تهی و  گفتار و کردار آن مملو از عقالنیت سیاسی باشد. اکنون
یاهم سخنرانی های احساسی رهبران توجه نمایند و یا قیام و کودتاه و یا انقالب را رقم بزند. حرفهای استاد نور در 
مجلس امروز سراسر رادیکال، خشونت آمیز، تفرقه افگن و بی تسلسل  بود. او گاهی زیر منبر مالها و اخوندها 

و گاهی هم زیر چتر قومیت و والیات خود را ظاهر می کرد. چند بار به داکتر عبدهللا با استفاده از  گرفت قرار می
الفاظ فاحش و نامناسب تاخت و چند بار نیز به این و آن. نه سر جمعیت اسالمی باورمند بود و نه هم باالی 

 پردازدگروهای دیگر و موقف خودش. او سعی کرد برای جمع آوری حمایت گروهی به ستایش جنرال رازق ب
چون می داند بعد از او نوبت برکناری جنرال رزاق نیز خواهد رسید. به ریاست جمهوری تملق کرد و خواست تا 

راییه بر سربرکناری استاد نور به سیگنال رضایت را نشان دهد اما بی خبر از اینکه ریاست جمهوری و ریاست اج
ظاهر به موافقت نیل یافته اند. هر چند سیگنالهای آن را من در وضعیت حاضر یک حرکت مثبت تلقی می کنم به 
آنهم دیده شود که چقدر نتجه می دهد. او سراسر مردد، شتاب زده، احساساتی و غیر عقالیی حرف زد. آیا مردم 

پذیرفت؟ بدون شک استاد نور با این سخنرانی خود حمایت یکتعداد ن را خواهند گونه موضعگیری و عملکرد آاین
اکنون شعور سیاسی مردم و بیداری سیاسی شان جمعیتی ها و مردم شمال را بدست خواهد آورد اما بنظر من چون 

رهبر قومی کافی رشد و انکشاف کرده است فکر نکنم که ملت در کل دنبال حرفهای عاری از عقالنیت سیاسی یک 
با شنیدن چنین سخنرانی از استاد نور باورمند شدند که  گرانبروند. من اعتقاد دارم که اکثر چیز فهمان و سیاست

ایشان شایستگی رهبری قوم بزرگ تاجیک را بطور خاص و افغانستان را در کل در حال حاضر ندارد. اگر شما 
کرد که سخرانی او از بعد عقالنیت سیاسی کامالٌ می لنگید. سخنرانی امروز استاد نور را مرور کنید پیدا خواهد 

 این وضعیت نه تنها شکست امروز بلکه ناکامی آتی وی را در میدان سیاست نیز رقم خواهد زد.
 

قصه استاد نور والی بلخ را تمام می دانم.من فکر می کنم در  ،من با نظرداشت نکات باال و مسایل دیگر که می دانم
تاد نور کنار زده می شود یا هم با رییس جمهور از آدرس جمعیت معامله می کند. برای استاد نور نهایت یا اس

این است که ایشان باید باالی شخصیت خود بیشتر  گرتوصیه من بعنوان یک هموطن ، استاد پوهنتون و یک سیاست
رگتر از والیت براساس یک خط مشی و کار کنند، بیاموزند، تیم نخبه بسازد و دنبال کارها و فعالیت های سیاسی بز

. استا نور باید والی بودن را یک گذشته خوب تلقی کرده به دنبال سمتهای گیرد اصول مدون و تنظیم شده قرار
مایه شرمساری و شخصیت کشی ایشان  پست همچنان باقی بمانداگر در این بزرگتر سیاسی بروند. بخاطر که حتی 

که حرفهای پروژه داعش سازی از جانب حکومت در شمال وغیره بی منطق ترین خواهد شد. قابل یادآوری است 
 ٌ گر چنین فرضیه امردم فریب این حرفها را نخواهند خورد.  حرفی است که در حوزه سیاست معاصر می شنوم. بنا

در ست. پشه ناچیز هم برای آمریکا مطرح نیو تیوری توطیه درست هم باشد وقتی آمریکا بخواهد استاد عطا یک 
اخیر باید اعتراف کرد که استاد نور در جهادی های حزب جمعیت اسالمی روی هم رفته یک چهره بهتر و مناسب 
بعد از داکتر عبدهللا است. هرچند جنگساالرن در حکومتهای که از حمایت آمریکا برخوردار است چندان برد 

های خوبی در عرصه سیاست می باشد که اگر نخواهد داشت. استاد عطا شخصیت کرسماتیک دارد و دارای مهارت
باالی آن در چوکات یک تیم کار شود می تواند یک رهبر خوبی را برای آینده افغانستان تولید کند. درصورتیکه 
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، جمعیت اسالمی بعنوان یک حزب بزرگ در تاریخ سیاسی معاصر کشور باید دنبال معرفی چهره های نخبه
گزینه خوب برای رهبری حزب ه آنهم ایشان نیز در کوتاه مدت می تواند یک تکنوکرات و تحصیل کرده باشد ب

به استاد نور موفقیت های مزید در عرصه سیاست خواهانم و برای سیاستگران حمایتگر آن صبر جمیل و  باشد.
 حوصله مندی برای مبارزات دوامدار تا نیل به موفقیت می خواهم. 

 
 با حرمت 
 امین یار 

 مریکا افورنیا، یکال
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