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 فاقِد اِراده!  ُگنگ و یلعبتک ها نی با ا  ریعاقبت به خ

یم که میگوید:»وروري کوو خو حساب تر منڅه« ودر فارسی هم  در زباِن پشتو ضرب المثلی دار

 برادر با گردرپیشامد امیگوییم»برادربا برادرحسابش برابر« واین هر دو مثل نموداراین است که  

 .درنظر بگیرد زیان نمیکند  را نیزانسان حساب وحدود منفعِت خود 

 بسیار مغلق وپیچیده دست و  که این کشور با بحران های نگاهی به گذشتهٔ افغانستان نشان میدهد 

گریبان بوده است وهمسایگان درجریان چهل سال گذشته ریشه های عمیق درساختار اجتماعی این  

کشور دوانده اند وچه بسا که رهبراِن ما درسطوح مختلف بیش ازاین که مدافع مردم ومنفعِت مردم  

یک   این چنینی افغانستان نمیتواند باشند مدافع منفعِت سیاسی واقتصادی همسایگان استند. در شرایِط  

دلیل هر رهبری که دراین جا قد علم کند مجبور است   کادِر رهبری صددرصد ملی ایجاد کند به همین

رعایت منفعت های همسایگان ودیگر صاحب نفوذاِن بزرگ را بنماید وافغانستان را قدم به قدم باطرِز  

وگام به گام به سوی همان سیاست بیطرفی مثبت  تلقی»هم لعل به دست آید وهم یار نرنجد« تدریجاً  

و ُخبره  رهبراِن  برگرداندبنابراین  ها   در استعداد  با وفعّال  بحران  ازپُل  کشور  وقتی  تا  است  کار 

به اصطالح خرس را ماما بگوید.نتیجه این که یک درجه لعبت بودن   ومشکالِت رنگارنگ میگذرد 

 فرق دارد. لعبتک گنگ وبی اِراده بودن بسیاررهبری درافغانستان است امالعبت بودن با ضرورتِ 

طالبان علیرغم ساده لوحی مالیانهٔ   بگذارمثالی بدهم. وقتی امریکاباطالبان وارِدمذاکراِت سیاسی شدند 

را شرِط مذاکره با   وموضوع رهایی پنج هزارزندانی خود  خوداُستادیا اُستاداِن زرنِگ سیاسی داشتند 

 دراختیار افغانستان همه چیز دیپلوماتیک به امریکا گفتند که در یف وبه شیوهٔ ظر امریکا قرار دادند و

آقای  توست وما دولِت دست نشاندهٔ ترا قبول نداریم ومیدانیم که آن دولت صالحیِت این کاررا ندارد.

است ولی غرور قدرت داردبه طالبان نگفت که   این ظرافت های سیاسی بیخبر از و ترامپ که تاجر

ه ازآن  دولت افغانستان وجودی مستقل ازامریکا دارد وما به اساِس یک پیمان نظامی متعهد استیم ک

رها میکنیم اما   خود  از زندان دولت حمایه کنیم ولی مازندانیان شمارا که نزِد ما اسیر جنگی استند 

با نیست وشما مجبور استید که  پُل چرخی زنداِن ما  افغانستان مذاکره کنید یک نوع   زنداِن  دولِت 

گهان قامت برافراخت  ارئیس جمهورافغانستان ن آبروبرای دولِت افغانستان دست وپا کرده بودکه نکرد.
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زندانیان امریکایی که  مقام  کدام  نیست  امامعلوم  کنم  نمی  رها  وشرط  قید  رابدون  بوتِل   طالب  سِر 

لویه جرگه راضی شد.لویه   کوکاکوالی اورا بازکرد وگازش را بیرون آورد که او به دعوت وتصمیمِ 

جای میدیای پیشرفتهٔ امروز را    که هرگز نمیتواند  جرگه از یکسو اجماعی است کهنه وتاریخ تیر شده

بگیرد وازسوی دیگر لویه جرگه همیشه همان را تصویب کرده است که دولت های حاکم میخواسته  

خلق هللا میگذارند.به   ودولت هاباحیلهٔ لویه جرگه باِر مسؤولیت را ازدوِش خود برمیدارند وبه دوش اند 

ترامپ  آقای  ویاهم  جرگه  لویه  یا  جمهور  رئیس  طالب   هرصورت  صلح  امیدبه  هیچ  درحالیکه 

پنج هزار طالب  دادند  نیروی جنگی طالب را و کنند  رها را هانداشتندفیصله کردند که   و افزایش 

 وغرور نمودند  وی خویش رها درمیان مردم وارد  باچنگ ودندان را درحقیقت پنجهزار گرِگ مسلح

 .را که می پذیرد اکنون مسؤولیِت این تصمیِم عجوالنه  بُردند. طالب را تا آسماِن هفتم باال

بی   های گنگ و رهبران یا لویه جرگه لعبتک اما اگر آقای ترامپ؛ رئیس جمهور یا لویه جرگه؟ و

 مشوق آن استید  خود  به آقای ترامپ میگفتند ما ازهمان معیار های دموکراتیک که شما اراده نبودند 

جهانی یعنی تلویزیوِن    همه پُرسی سه میدیای  که دریک رفراندم یا  از مردم میخواهیم  استفاده میکنیم و

بی سی؛ امریکا بی  آشنای صدای  با و تلویزون  آلمان  اشتراک   قید هویت و رادیوی صدای  تذکره 

نمایند.عواقب وخیم این تصمیم عجوالنه را به امریکاییان تذکر میدادند.آری من ازبیگانگان هرگز  

 .ننالم++ که بامن هرچه کرد آن آشنا کرد 

 برمنگهم  ۲۰۲۰اکتوبر  ۳۱نگارگر
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