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نگارگــــــر

کشور خداداد را باز گشاید
فلک هم نمی تواند کور گر ِه مشک ِل این
ِ
ب سیاسی ضرورت ندارد".
روزگاری رئیس
جمهور قبلیی افغانستان می گفت ":افغانستان به احزا ِ
ِ
ولی غیر من هیچ کس بدان عالیجناب نگفت که "آخر خانه پُر پلو اگر واقعا ً این گفته راست است و
عنوان یک استثناء از قاعدۀ عمومی به احزاب سیاسی ضرورت ندارد تا چه وقت
افغانستان به
ِ
ضرورت ندارد؟
فرض محال ضرورت ندارد پس شما را چه مصیبت پیش کرده است
چرا ضرورت ندارد واگر به
ِ
که بر سری که هیچ درد ندارد دستمال می بندید و در وزارت عدلیۀ تان بیش از یک صد و بیست
حزب را ثبت فرموده اید ؟وحتی یک بار هم معیارهای قبول شدۀ تشکیل احزاب سیاسی را مرور
ب سیاسی بر مبنای آرمان ها وعقاید همسان سیاسی تشکیل می شود
نکرده اید ونفهمیده اید که احزا ِ
واین آرمان ها وعقاید مشترک شب درمیان به وجود نمی آید.
زیر نظر یک
در
کشور خدادا ِد افغانستان احزا ِ
ب سیاسی در سرزمین بیگانه و در محیط هجرت و ِ
ِ
کشور رقیب که همراهش دعوای بسیار دیرین و فیصله ناشده داشتید تشکیل شد و با اینکه سالها می
ت افغانستان
گذرد هنوز از پالسنتای آن َر ِح ِم بیگانه کامالً جدا نشده است .در این احزاب برای هر والی ِ
لشکر خود را بسیار جلوه بدهند و به
آمر والیتی وجود داشت و احزاب برای اینکه سیاهیی
ِ
یک ِ
آمر والیتی برای
حسا ِ
ب آن از کمشنری و کشور های کمک کننده خیمه و راشن بیشتر بگیرند آن ِ
هندو و مسلمان تصدیق می داد که مردی مسلمان است و در خاد ودیگر سازمانهای دولتیی کابل کار
جاسوسان
معیار تشکیالتی میتوانست مح ِل رخنۀ مأمون
نمی کند و طبیعی است که حزبی با یک جنین
ِ
ِ
آی.اِس.آی پاکستان وخا ِد کابل هردو باشد.
ناگفته پیداست که حزبی با جنین ساخت و تشکیالت نمی تواند به در ِد مبارزۀ سیاسی و رقابت های
انتخاباتی درداخل کشور به کار بیاید .از سوی دیگر رهبران این احزاب درحالی که ملیون ها دالر
ت شان معلوم نبود چنانکه تا امروز هم نیست .مشکل دیگر هم
سرمایه به هم زده بودند مدرک عایدا ِ
اینکه احزاب در پشاور از همان آغازکار به دودستۀ بنیاد گرا (اتحاد هفتگانه) و اعتدال گرا(اتحاد
سه گانه) تقسیم شده بودند که نه خود میخواستند زمینه های اتحا ِد خود را جست و جو کنند و نه
پاکستان میخواست که اینان را باهم متحد سازد.
ت معارف جداگانه داشتند .در ایران احزاب ایران نشین با عین همین
اینان هر کدام یک ریاس ِ
معیارهای قومی و سمتی به وجود آمده بود به اضافۀ اینکه چون ایران مش ِوق مذهب اهل تشیع بود
مردم هرات بیچاره داکتر
رنگ مذهبی را به صورت متبارز داشتند .حاال که
درآنجا احزابش این
ِ
ِ
ت بدیهی
عبدهللا را به
خاطر اینکه وزیری هراتی ندارد نفرین می کنند واز او ناراض استند یک حقیق ِ
ِ
ت
مرگ او تیت و پاشان شد و
را از یاد می برند که جمعیت اسالمی مرحوم ربانی پس از
جناح هرا ِ
ِ
ِ
آن که رهبرانش اسماعیل خان وعالوالدین خان وجناب افضلی بود یا ُمردند ویا مانند اسماعیل خان
ب ساخت
یتیم بی سرپرست ماندند که دیگر در معادالت سیاسی به هیچ حساب نمی آیند ولی احزا ِ
ایران به حساب وحدت مذهبی وحدت حزبیی خودرا نیز نگاه داشته اند و در این میان عبدهللا و
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اشرف غنی نیز که به عنوان دو تیم ونه دوحزب در انتخابات سهم گرفتند در درون آن دو تیم محقق
و دوستم دو نیروی تعیین کننده بودند ورئیس جمهور ورئیس اجرائی نیز باید تسلیم تمایل آن دو می
شدند و بدین ترتیب بود که علی رغم سروصدای رئیس جمهور روابط بر ضوابط حاکم گردید که
اگر برعکس می بود من تعجب میکردم.
براساس سهم والیات نیز تقسیم میکردند از کجا معلوم که ساکنان ولسوالی ها
حاال اگراینان کابینه را
ِ
برای خود دعوای سهم نمی کردند و بنابراین برای کابینه سازان امری تعلیق به محال می شد اما
اساس همین
ت آزاد بر می گزینند میتوانستند وزرای کابینه را به
چنانکه ولسوال ها را به
اساس رقاب ِ
ِ
ِ
رئیس اجرائی به عنوان یک نیروی مخالف
ت آزاد بر می گزیدند .من تر جیح میدادم اگر جناب
رقاب ِ
ِ
ت
ب سیاسی تا انتخابا ِ
در مبارزات پارلمانی شرکت می کرد اما به هر صورت وجود کم از کم سه حز ِ
آینده یک ضرورت است واگر هر دو رهبر این مسأله را جدّی نگیرند باز هم همین آش خواهد بود
شار مختلف با معیار های عقیدتی
وهمین کاسه .تا این احزاب برمعیارهای ملی استوار نگردد و اق ِ
وآرمانی گر ِد هم نیایند کور گره این مشکل باز نخواهد شد.
وهللا اعلم بالصواب 15جنوری  2۰15برمنگهم نگارگــــــر
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