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

ده ضعیف در شطرنج قدرتهای منطقه وامریکا
این پیا ٔ
با انتخاب جناب خلیلزاد به عنوان نمایند ٔه امریکا برای افغانستان آوازه ها پخش گردیده
است که گویا امریکا تصمیم گرفته است برآنچه تا امروز در افغانستان شده است خط
موقت به رهبری جناب دوکتور
بطالن بکشد و به اصطالح روز نو روزی نویک ادار ٔه ٔ
عبدالستار سیرت ایجاد کند .من به جناب سیرت به عنوان یک عالم مسلمان و استاد
بسیار احترام دارم ولی درعین زمان شاهد بوده ام که در میدان سیاست او را چندین
بار فریفته اند.گفته میشود که در جلس ٔه بُن این عالیجناب یازده رای گرفته بود ولی
کرزی تنها دو رای اما جناب سیرت با سازشکاری ،قاطعانه بر موضع خود ایستادگی
نکرد و به خاطر ُگ ِل جمال امریکا برای شان یادآوری هم نفرمود که شما که میخواهید
قهرمان پیاده کردن یک نظام دموکراسی باشید چه گونه است که او ِل پیاله و دُرد خود
بر اصول دموکراسی پا می گذارید و پر نسیپ را فدای مصلحتی که خود پنداشته به
بار دیگر جناب سیرت آمدند وخویشتن را برای ریاست
خیر افغانستان است می نمائید؟ ِ
جمهوری کاندید کردند ولی چون میدان انتخابات تابع اراد ٔه جنگساالرانی بود که پولهای جهاد وکمک های امریکار
را از رراه غبن واختالس به جیب زده بودند وضمنا ً امریکا نیز میخواست به نیروی تقلب جناب کرزی را باز بر
اریکهٔ قدرت نگاه دارد جناب سیرت باز نتوانست در افغانستان با مردم بماند و به تنویر شان بپردازد و اینک جناب
سیرت باز به اراد ٔه امریکا میخواهد به ریاست جمهوری برسد و در عین زمان با همان جنگساالران که همین اکنون
سر تقسیم قدرت به موافقه برسد.
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طلسم قومیت در افغانستان میشکند و این تشویش از میان می رود که پشتون باید رئیس حکومت باشد اما اگر آوازه
ها راست باشد وسرنوشت پیاد ٔه ضعیف افغانستان همین باشد که رهبرش را در بیرون سرحدات دیگران برایش
برگزینند وپیادهٔ ضعیف این شطرنج بزرگ همانند میت برتختهٔ تابوت افتاده باشد کم ازکم به نام احترام به دموکراسی
رهبران جهادی برگزینند و از هر وزیر
کابینه نباید در میان اقوام تقسیم شَود و آن وزیران قومی را نیز به اصطالح
ِ
رشوه بگیرند چنانکه تا امروز گرفته اند .رهبری که بعد از هژده سال ضیاع وقت به قدرت می آید در درجهٔ اول
وغاصبان سرمایهٔ ملت را به محاکمهٔ بین المللی
ت انتقالی ملل متحد را بگیرد وناقضان حقوق بشر
باید دنبال عدال ِ
ِ
هاگ تسلیم کند .اختالفاتی را که در میان آحاد ملت به وجود آمده است به حسن تفاهم و برادری بدل نماید و فقط یک
معیار در نظرش باشد و آن معیار اهلیت و لیاقت و رقابت مثبت ومشروع در رسیدن به مقامات اجرائی باشد.از
مداخله واعمال نفوذ در انتخابات جلو گیری کند تا مردم به اختیار خود حکومت به وجود بیاورند و اما این احتمال
نیز وجود دارد که به اصطالح نه چرگ باشد ونه پرگ و این آوازه ها تنها به منظور خلق امید های کاذب درسینهٔ
مردم به وجود آمده باشد و به مردم بگوید بزک بُزک ن ُمر که جو لغمان میرسد .بدبختانه ملتی که توان اعتراض را
از دست د اده باشد دیگران همین گونه با سرنوشتش بازی میکنند .اکنون وظیفه جناب سیرت است که برای مردم
بگویند این آوازه ها تا کدام حد درست است و اگر ایشان به راستی تشریف می آورند چه نسخه برای این بیماری
کرونیک کشور در بغل دارند و آیا همین شیوهٔ اآلنَ کماکان را ادامه میدهند و یا همانند رهبرانی چون مندیال وگاندی
این کشتی شکسته را تا ساحل نجات میرسانند؟و اما اگر از این ارادتمن ِد خود می شنوند اگر می آیند همانند رهبران
امروز گوش بر دستور دهی های امریکا نگذارند و با ابتکار عمل مشکالت را ببینند ،مرض را تشخیص دهند وآنگاه
قربان شما"
درغیر آن از سرنوشت دیگران عبرت بگیرند که ":اندرین ره ُکشته بسیارند
عمل کنند
ِ
ِ
با عرض حرمت.
نگارگر۲۰نومبر ۲۰1۸ویزپ هالند
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