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۴۰/۴۰/۶۴۰۲        خاکسار افغان

    

 چرا سیاسیون به اصطالح حرفوی و متکرر
 برای افغانستان خطرناک اند؟

نظام سازی در عرصه  ٫در اکثر کشور هاییکه مدارج ترقی وتمدن را پیموده اند بخصوص بعد از جنگ های اول و دوم جهانی
االهییات با دولت وسیاست... مراحل اکمال خود را یا رابطه  ٫مسایل اجتماعی و فرهنگی ٫ملت سازی ٫های بنیاد های اقتصادی

ت مختلف حاکم یا مخالف سیاسی دیگر ناکامال پیموده اند ویا بعضا مصروف نهایی سازی ان هستند. در چنین کشور ها جریا
ی خل نظام جمعقدرت در داازدر موقعیت مخالف خارج  ه در موقعیت اقتدار وچ هنظام برافگن نیستند بلکه احزاب چنظام ساز یا 

 ٫دوام دهنده معیار های عام شمول نظام کشور خویش هستند. البته که هر حزب وجریان سیاسی طریقه های مبارزات سیاسی
انی هایی را اجازه وامکان خود م ٫معیار های باوری و رسوم مبارزاتی خود را دارند ولی به هیچ وجهه بگونه خودکام اراده

 ٫قانون اساسی ٫ام های ملی ویا فروپاشی نظام ان کشور ها گردد. در چنین کشور ها منافع ملیر نظیغیندارند که منجر به ت
ساختار دولت... داشته های غیر قابل عدول هستند و احزاب سیاسی مختلف با حفظ هویت ها و برنامه های مختلف سیاسی شان 

 از راه های مختلف سیاسی برای تداوم نظام کشوری شان کار میکنند.
ر چنین کشور ها سیاست دیگر نه شوق است ونه احساس ویا عاطفه. البته که سیاسیون اعتقادات و مکاتب سیاسی خود را دارند د

 علمی و مسلکی هولی خودمان واماتور نیستند. در چنین کشور ها سیاست حرفه و مسلک است که مانند دیگر مسلک ها بگون
موخته های سیاسی خود را آد ونته اند مکتب یا جریان سیاسی خود را انتخاب میکنموخآته میشود وانانی که این مسلک را اموخ

 د.ندر داخل نظام در خدمت اهداف جریان یا حزب سیاسی خود قرار میده
کیلو سمنت جمع دو کیلو سمنت  ۲در سیاست چنین کشور ها دیگر تصادف وجود ندارد. همانطوری که یک مهندس میداند که 

 سبات خود را دارد.اچهار کیلو سمنت میشود به همان گونه یک دست اندرکار سیاسی هم مح
کودتا یا براندازی نظام از راه های قهر امیز نه تنها در لغتنامه های  ٫درچنین کشور ها اصطالحات تشدد در سیاست های داخلی

 معادل خیانت ملی است.سیاسی شان دیگرجا ندارد بلکه تابو و
اییه قض در چنین کشور ها قشر تکنوکرات )دولتمداران مسلکی جدا از پوست های سیاسی رهبری( در دو رکن دولت یعنی قوه

غییرات وتحوالت سیاسی در امان هستند مثال قاضی القضات به شوق حزب جدید حاکم سیاسی نصب یا و قوه اجراییه از گزند ت
یرات سیاسی بر مبنای دانش ومسلک در خدمت نظام هستند نه در خدمت یغتن مسلکی قوای مسل  جدا از عزل نمیگردد. جنراال

 سیاست. 
در چنین کشور ها سیاسیون به نمایندگی از احزاب سیاسی شان تا اخرین امکان برای رسیدن به اهداف شان به مبارزه سیاسی 

ند واز یک کتاب واحد تاشد موافق ومخالف همه در صف واحد می ایسمیپردازند ولی وقتی سوال منفعت ملی کشورشان مطرح ب
منفعت  ٫تحکم و زورگویی برایشان خنده اور و مضحک است. از سر شوق بیکاری ٫همانا قانون اساسی شان پیرو هستند. تهدید

خود را با مقام و چوکی عقده و خود منشی سیاست نمی کنند. خود را وارث بالمنازعه نام ومقام نمیدانند و نشستگاه  ٫جویی
 سرش نکرده اند. با کوچکترین خطا و اشباه یا ناکامی تا سط  استعفا یا انحالل حکومت مسوولیت می پذیرند.

در چنین کشور ها رهبران قبلی پس از تکمیل دوره فعالیت شان تا حد امکان انزوای سیاسی اختیار میکنند تا سد راه رهبران 
 جدید نشوند.

 ٫بعد وزیر ٫ها محیط الیتناهی دایروی برای تیکه داران سیاسی وجود ندارد. دایره مزخرف ) رهبر حزب سیاسی در چنین کشور
 باره وزیر...( وجود ندارد.ود ٫بعد مشاور ٫بعد سفیر

 موروثی نیست که هنگام فوت پدر پوست عالی دولتی را به پسر شیرخوار و بیسوادش تحفه بدهند. ،در چنین کشور ها سیاست
ندارد  ر یا صدراعظم وجود وهیس جمئر ررچنین کشور ها صندوق های مشاور دانی برای نگهداری غالم بچه ها در دفتر کاد

 تا برای حفظ توازن به اصطالح سیاسی وملی انرا از رهبرزادگان یا وزیرزادگان پر کنند.

 اکنون نگاهی بر تیاتر سیاسی در افغانستان:
اگر ایاالت متحده عمق وساحه وابستگی است.  ٫در جهان دیگر وجود ندارد. تفاوت تنها در بعد استقالل مطلقمیدانیم که  مشترکا

جاپان واسراییل و همایت های جیوپولیتیک در  ٫امریکا منحیث یگانه سلطان دنیا به منابع اقتصادی شرق ومنابع پولی چین
 نظامی و لطف اقتصادی امریکا )از گاو غدود( وابسته است -ا به حمایت سیاسیاگر اروپ ٫مناطق ومختلف دنیا وابسته است

افغانستان را  محاط و فقیری چون افغانستان را در سر داشته باشیم. ٫پس محال خواهد بود تا خیال استقالل کشور عقب مانده
مید. این کدام انتخاب مفشن خود افغانستان در رده بندی های جهانی مربوط به وابستگی های چند بعدی میتوان مدال اور طال نا

نه بلکه نوع ناگذیری دراز مدت در تاریخ معاصر افغانستان است. تنها در یک مورد فرضیه ها و امکانات بیشتر از یک وجود 
رنامه باید ب جبری وهمیشه رجال وسیاسیون سیاسی سرتاپا وابسته داشته باشیم؟ ایا ٫همانا دست اندرکاری سیاسی. ایا باید  ٫دارد
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ایا باید رجال و سایر سیاسیون ما دیکته های  ٫های احزاب سیاسی و سیاسیون ما در دفاتر استخباراتی بیگانگان نوشته شود
 تمویل کنندگان را به مایک ها و از ان طریق به گوش های ملت تحویل دهند؟ 

صنعت  ٫زراعت ٫صحت ٫تربیه  ٫سیستم های تعلیم ٫نهاد های نظام ٫بخش این وابستگی ها قابل درک اند چون وقتی اقتصاد
نوپای وطن وابسته به اجانب باشد نمیتوان سیاست کامال مستقل را انتظار داشت ولی بگونه خاص سیاست یگانه عرصه در 

 ٫وامدار ابجامعه باید باشد که معیار حداقل وابستگی و حد اعظم خودارادیت را باید دنبال نماید. ما نمیتوانیم که از امریکا د
لعنت ودشنام بفرستیم ولی میتوانیم که بگونه سنجیده شده  ٫ادویه وکارتوس بگیریم وهمزمان با امریکا دشمنی ورزیم ٫لباس ٫نان

 که درجه مجبوریت وابستگی ها را به حد اقل برسانیم.و متداوم مصروف ان باشیم 
 ٫رجال ٫ت داشته باشد. ابتدا این روابط داد و گرفت را باید بیاموزدافغانستان با دوستان و دشمنان خود باید روابط داد و گرف

سیاسی  هایه تصمیم گیرندگان باید بدانند که چی برای دادن داریم وچی باید بگیریم. باتاسف که حاکمان وسیاسیون ما در داد
ن زحمت را میدهند که در دکان سیاست نهایت ماهر اند ولی در گرفت ها نه کارت های برد افغانستان را میشناسند ونه خود را ای

المللی امتعه های با ارزش افغانی را ابتدا تشخیص و بعد به نفع افغانستان عرضه دارند. انچه که عرضه میدارند صرف  های بین
 انتخاب ان طرف معامله است. به مثال پاکستان نظر اندازید. موقعیت و اهمیت خود را در منطقه درک نموده فقط با اشاره

ور نظامی امریکا در افغانستان از امریکا جزیه میگیرد. ما که سرزمین ما عمال مهمانسرای نظامی امریکا ضرضایت برای ح
وریم. افغانستان )شریک به اصطالح آر هر کنفرانس چیز دیگر بدست نمی است جز نان بخور نمیر ان هم به عذر و تقال د
 کهنهقوی وحتی جهانی است پس از سالها تگدی چهار بال سوپر توکانوی استراتیژیک نظامی امریکا( که محور جنگ منط

بدست میاورد. پاکستان که در اعمال سالهای اخیر خود اشکارا با امریکا نا خلفی میکند به زور از امریکا تکنالوژی  وفرسوده 
 یم؟سررا بنوشیم وبه مراد بمیگیرد. راز در کجاست؟ این پاکستان با کدام اب پاک وضو میکند که ما ان اب  ۶۱-پیشرفته ایف

حام زددود نگهمیداریم تا اذهان ما در امحب نوشته را به تنها یکی ازین جوان جواب به این چرا ها جوانب زیاد دارند ولی این
 معلومات راه گم نشود.

 ازند.ساخته ومیس نفس این صحبت ما در مورد خطراتی است که یکعده افغانان معتاد به سیاست های اماتور ووابسته متوجه وطن
و توسعه رسیده اند با دکتاتوری وداع کرده اند ودموکراسی نوع خود را ه رفا ٫در اکثر کشور هاییکه به مدارج پیشرفتگی

دارند)چرا نوع خود؟ چون دموکراسی پاراسیتامول نیست که بگونه یکسان در همه دنیا درد سر را کاهش دهد( قاعده اینست که 
منطقوی و جهانی به ارزیابی گرفته  ٫روابط همسایگی ٫سطوح مختلفه رشد یا عقب مانی ٫فرهنگ ٫اجتماع ٫داز گاه تا گاه اقتصا

تصامیم اتخاذ میگردند بعد برای عملی ساختن  ٫مشوره های ملی صورت میگیرد ٫استنتاج ها ی علمی صورت میگیرد ٫میشوند
و تطبیق کننده ی تصامیم ) از جانب احزاب بر سر اقتدار(  تصامیم سیاستمداران حرفوی از ادرس های مختلف یا بصفت مجری

 ویا بصفت جلوگیری کنندگان تطبیق ان ) از جانب احزاب اپوزیسیون( موظف میگردند.
جاندارو بیجان  ٫نبات ٫اما در افغانستان قضیه کامال برعکس است. در دکان عطاری سیاست های افغانستان هزارویک نوع گیاه

سیاست ها هم به افغانستان صادر  ٫. همانطوری که از آب تا غذا وادویه و اسلحه به افغانستان صادر میشودسیاست دستیاب است
ادویه واسلحه در داخل کشور دکان های فروش و فروشندگان باید داشته  ٫برنج ٫آرد ٫نطوریکه امتعه هایی چون آبیمیشوند. هم

های فروش )اکثریت احزاب سیاسی( وفروشندگان )دالالن سیاسی( باشد سیاست های صادر شده به افغانستان هم به دکان 
 ضرورت دارد که نام خدا درین عرصه افغانستان خود کفا است وکمبودی ندارد.

نه برمنای نتایج  ٫سال اخیر اکثریت سیاست بازی های افغانستان نه از بطن جامعه برخاسته اند ۰۵سخن کوتاه که بخصوص در 
مطرح شده اند ونه کدام نشانه یی از سیاست های مستقل برای افغانستان به چشم خورده است. جنگ بررسی ضروریات جامعه 

در میان اقشار  ٫پالن های تشخیص و حفظ منافع خود را محاسبه ونهایی نموده اند ٫سرد و منافع حریفان بزرگ مطرح بوده
 -ارگان های نشراتی  -دفاتر -ادرس ها -نام ها ٫اشته اندمختلف جامعه افغانی سرباز گیری کرده وانها را به داللی سیاسی گم

مرام ها و پیام های سیاسی برایشان تدارک دیده اند و ایشان را چون گاوهای شیری در طویله های سیاست های بزرگ شان 
 نگهداشته اند.
سی امریکا و انگلیس بنام این اگر شوروی کدام جریان چپی را به کابل دیسانت کرد فردای ان سمارق سیا ۰۵و۰۵در دهه های 

یا ان گروپ اسالم سیاسی در کابل قد بر افراشت. اجنتوری ها و ریزدنتوری های شرق وغرب در افغانستان شدیدا فعال بودند 
و افغانستان را محل کشتی گیری های سیاسی خود انتخاب کردند. در شیوه ومحتوای کار شرق وغرب در افغانستان کدام تفاوت 

وجود نداشت وندارد. هر دو ابرقدرت با برخورد نهایت مسلکی النه های عملیاتی خود را در افغانستان ایجاد کردند وتا بنیادی 
 امروز که امروز است فعال نگهداشته اند. 

عده سیاسیون نآمصرف هستند ولی متاسفانه قابل یکبار برای وسایل و امتعه ها  ۀما زندگی میکنیم بخش قابل مالحظ در دنیایی که
تند. نیسمصرف قابل یکبار برای  سی که طی چند دهه اخیر یا داوطلبانه ویا جبرا در خدمت شرق و غرب قرار گرفته اند سیا
 ٫یک گروپ کوچک ولی نهایت خطرناک از دالالن سیاسی در افغانستان که شمار شان از چند صد نفر تجاوز نمی کندها  این 

مانند   .غرب و عرب در دوران هستند ٫استخباراتی شرق - بخش زنده مانده های ان هنوز هم در دایره های بازی های سیاسی
 پیر جهاد یا رهبر زحمتکشان. ٫ رباز وزی ٫باز رهبر ٫موقتا متقاعد ٫باز مشاور ارشد ،باز اپوزیسیون ٫باز سفیر ،باز وزیر ٫رهبر
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سیاسی  -کشور های عربی وهمسایه ها در قدم دوم در میان دکانداری های استخباراتی ٫نگلیس در قدم اولروسیه وا ٫امریکا
استخباراتی جدید را در افغانستان ایجاد کرده اند که دیگر تنها اجنتان کالسیک نیستند. انها -شان یک گروپ از تجاران سیاسی

هستند بل هرکدام با ایجاد جزایر مافیایی اقتصاد وسیاست های خود به شاه نه تنها در خدمت مادران اکتشافی و استخباراتی خود 
 Version2الیزال در افغانستان مبدل شده اند. انان را میتوان در میان دالالن سیاست در افغانستان نسل دوم یا ) اعنهمار ها و فر

/ Genration2نسل اول نتایج کار خود را با کود ها دستنویس با امکان تر از نسل اول. اگر  ٫ماهر تر ٫( نامید. مجهز تر
دینار وکلدار  ٫ربل ٫میکردند و در محل مخفی مالقات در اختیار ماموران استخباراتی میگذاشتد و امتیازات حساب شده دالر

مار دالرو پوند بی ش ٫ایرو ٫فیسبوک ٫تویتر ٫حساباب نامه های برقی ٫انترنت ٫لپ تاپ ٫تلفون هوشمند ها نجدید آ نسل ماا داشتند
در اختیار دارند. به ارگان های نشراتی )ماه نامه ها( دیگر ضرورت ندارند. پایگاه های مجهز تلویزیونی و رادیویی در اختیار 

 شان است...
  جریان یک  چنینآیا  اقتصادی ومافیایی ایجاد میکند. -امپراطوری نظامی ،در ظرف چند سال محدود یک معلم فقیر در بلخ -

 تصادف است؟؟؟
کارمند وزارت »در درون دولت ایجاد میکند که ده ها را  دولتی  ،در ننگرهار در ظرف یکدهه یک زارع معمولی تریاک -

 تصادفی است؟ اینهم  اش توان شمارش پول هایش را ندارند.« پول اندوزی
 هرات میشود. تصادفی است؟در تام االختیار در کمتر از بیست سال یک تورن اردو فرعون -
تصادفی  ه به پاریس و روم را دارد.رطاعت سفر های روزماست  چی شورای نظار برای خریداری دریشی هایش هیک مخابر -

 است؟
 ٫در ساحه وزیر اکبرخان به ملکیت خود در میاورد را العلم مدرسه دینی که خداوند مغفرتش کند یک جاده مکمل یک طالب -

 جنگی و بزکشی در اختیار میداشته باشد. تصادفی است؟ سگ میدان های شخصی
 ر بلندس« خدادادش» در چند والیترقیبی  گاز جوزجان به ان موقعیت نفوذ واقتصاد میرسد که یک کارگر تفحصات نفت و  -

 ند.توانمی کرده 
ورده چندان بی بهره هم آدهه اخیر از برکت دالر های باد  سکی خوران چپی گرچه چور نکردند ولی بخصوص در یکنیمچ   -

 د. یکی دو خدمتگار دارن ٫یکی دو موتر ٫نبوده اند. حداقل یکی دو خانه
 من ادرس میدهم:

 های دیروز.ه وو دیگر گرسفزا، ملت، افغان ملت  ٫سازا ٫سپکجا ٫کجا ٫رهایی ٫ساوو ٫ساما ٫شعله جاوید ٫پرچم ٫خلق-۶
 تمام جریانات سیاسی اسالمی از دهه چهل به بعد، هفت تنظیم از مادر پاکستانی، هشت تنظیم از مادر ایرانی. -۲
ها، حق ها، تحول ها، عدالتها، همگرایی ها،  هحرکت ها، نهضت ها، جریان ها، رفاگی ها، جنبش ها، ایتالف ها، تهمبس -۳

 حراست ها وبسا ها، های دیگر.
کدام یک از گردانندگان این همه ها، ها افغانان مستقل هستند که بنام افغان وافغانستان از بطن جامعه برخاسته باشد؟ اگر کدام 

استین بر بزند انگاه بحث اساسی اغاز میشود. انگاه به محتوا، استدالل، مباحثات هموطن یا ادرسی این ادعا را دارد لطفا 
 ومستندات مراجعه میکنیم. 

 ن بحث جا ندارد.یاین بحث کامال ازاد است تنها یک تابو دارد شعار دادن و مردم را دنبال سراب فرستادن در
 واینکه چرا برای وطن خطرناک اند:اکنون یک لست از مشخصات و خطرات نسل اول ودوم دالالن سیاسی 

 اکثریت مطلق از میان مردم برنخواسته بلکه برمردم تحمیل شده اند. -
با استطاعتی که بیگانگان برایشن ارزانی نموده توان اینرا داشته ودارند که یک سروگردن باالتر از یک افغان عادی زندگی  -

 وعمل نمایند.
 مستقل را ندارند. نواراده فکر وعمل بصفت یک افغاچون عناصر ازاد نیستند پس اجازه  -
ازسر جنون، خود فروشی یا ناچاری استخباراتی مشخصه ترس از خود، ترس از دیگران، ترس از وجدان وترس از خدا را  -

 کشی(.د)غیر از خو ،ندارند. اصال دیگر برایشان دیر است وچاره دیگر هم ندارند
کهنه کاران شان را به مدارج باالی اقتصادی رسانیده که اکنون نه دست ملت به انها و نه  سال اخیر ۰۵پول های باداورده ی  -

دست انها به ملت میرسد. نوکاران شان با دستورات تازه در جیب وجوال های خالی دردست صف کشیده اند تا دستور انجام 
 ر کنند.ـ  دهند، وطن بفروشند و جوال های خود را از پول پ

همانطوریکه زیاد چیز ها موروثی است داللی سیاست هم خصلت ارثی بخود گرفته است. اوالد رهبر باید رهبر  در افغانستان -
پدر وارسی کند. کاکای استخباراتی پدر محترم است واجرای حکمش وظیفه. این اخرین بد آوردۀ  منزل  شود. پسر باید از بلند

. اگر به رهبرزادگانی که در بین سنین میدهدنیز باخود انتقال  هست چون بدبختی های چهل سال اخیر را به ایندهخطرناک ترین 
سال قرار دارند و در مشاوردانی های ارگ، قصر سپیدار، شورا ها و ایتالف ها نگهداری میشوند نظر بیندازید یقینا  ۳۵تا  ۶۱

 یک نسل بعدی افغانستان این فاجعه را باید تحمل کند. لهنوز پایان نیافته و حداقمیترسید که این خواب وحشتناک 
  تا این دم ولی پایان نیافته.
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