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 !نخوتکمه مره خی نیم  
 

 :ابتذال غم انگیز سیاست در افغانستان
 

سیاست دانشی است که باید از محضر  اُستاد آموخته شود وآنچه آموخته شده است در تجربهٔ عملی 
 متٲسفانه افغانستان بنابر وضع خاص خویش نتوانست که سیاستمداران حرفوی و باید غنامند شود.
بسیار زود گرفتار   پیچ های سیاست  جهانی پرورش بدهد در نتیجه این جا سیاست وارد در خم و

تان نخست داس اینک می بینیم که هر روز داستان)مره خی نیم نخوتکمه( تکرار میشود. بتذال شد وا
 :را برای تان میگویم

 

میگویند دو نفر در راهی میرفتند یکی از آن دو یک دانه نخود یافت ونخود را دونیم کرد ونیم را 
قدری راه که رفتند  وخورد.که او هم در دهان افگند  خود خورد ونیم دیگر را به همراه خود داد

خود داری کرد  وقتی همراه از بردن بار او را به همراهش داد و مردی که نخود یافته بود بار  خود
نمی توانست آنرا به او پس  برایش گفت"مره خی نیم نخوتکمه" مرد که نیم نخود را خورده بود و

د همراهش میگفت" مره وقت که احساس ماندگی میکر هر را بردوش کشید و بدهد ناگزیر بار  او
مه  "خی نیم نخوتک 

 

نخستین عالمهٔ ابتذال سیاسی در افغانستان مداخله های وسیع رهبران  جهادی در کار های دولت 
بود.رهبران جهاد که برای مردم نیم نخوتک  جهاد را داده بودند از حکومت میخواستند که طرفداران  

نپوتیزم یا  و سراپای دولت را واسطه بازیرفته رفته  وکیل وسفیر مقرر کند. شان را وزیر،
رئیس  محل زیست  خود والی ها برگزیدند و رهبران جهادی خود در خویشاوندگرایی تسخیر کرد.

اد را بردستگاه حکومت از دست د گدایی میکرد رفته رفته سلطهٔ خود آن پشتیبانی دولت که از این و
 .دادند وکار بدانجا کشید که انتصاب های حکومت را جنبهٔ قومی

 

است اردو در سی یکی از سیما های متبارز ابتذال در سیاست افغانستان این است که در دنیای دیگر
که در اردو است کاری با سیاست ندارد ولی در افغانستان  اردو تاوقتی یک منصبدار بیطرف است و

نیروی به  مارشال برحال در حالی که کرچ وکاله مارشالی در بر دارد رئیس یک حزب هم است و
نیازبه نیروی سیاسی آن جنرال مقامات دولت را که خود محصول  حزب خود امتیازگیری میکند.

برایش نیم  بودند واداشت که مقام مارشالی را به آن جنرال منظور کنند و یک سازش  غیر قانونی
بر سر دخترش نیز تاج  فرزندش را عضو هیٲت  مذاکره بسازند و نخوتک مارشالی اعطا نمایند.

الی فاریاب مایهٔ آن گردید که نیم نخوتک مارشالی را از اتور انتصابی بگذارند اما ناگهان تقرر وسن
یان اما آن که از این ابتذال ز دخترش را نیز از سنا بیرون بیفگنند و پس بگیرند و آن جنرال بیچاره

ر کی ب بشنوند ومیکند مردم افغانستان است که در مانده است دراین سیاست  فاقد  پرنسیپ از کی 
مبادا مردم بدین نتیجه برسند که نسبت به شلغم شوربای فعلی همان دکتاتوری امارت  اعتماد بکنند.

اسالمی طالب غنیمت است که کم ازکم امنیت را تٲمین ورشوه خواری را مهار میکند که بدبختانه 
رسی تو به داد  دلم خدا دکتاتوری امارت  اسالمی کشور را کم ازکم یک قرن به عقب می اندازد.نمی 
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