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 1۸-۰۳-2۰1۴ کی هوشمندز

  یوسف محمدنسیم یاقآ سنجش درست زیان ندارد
 

نیاز به خبرگی     سیاست افغانستان اکنون بیک سیاست بغرنج تبدیل شده است.  برآمدن  ازین طوفان سیاسی مغلق
کنند باید جوانب را که به نفع دقیق  دارد . اگر مفسرین سیاسی قضایا را میخواهند محاسبه  وطن دوستسیاستمدار

 د. نه اینکه برای عقده گشایی ها  وبخاطر منافع شخصی و سمتی و حزبینمردم وجامعه باشد مدنظر داشته باش
 مسئوالنه رفتهد. نادیده نگبلکه منافع افغانستان را که در یک سیاست سالم ببار بنشین جریان آمده را خدشه دار سازند

نفر باقی مانده  و دیگران  به سه در بین کاندید های انتخاباتی موجود که تا کنون در فینال فقط  باشند.  پیش بین 
 وعبدهللا زلمی رسول  ،یک اشرف غنی هر . سه نفرباقی ماندهاساس نظر سنجی ها باید میدان را باخته اعالم کنند

عبدهللا عبدهللا با قبول در حاشیه ماندن  زیراکه استبه حاشیه نیز درحال رفتن عبدهللا عبدهللا  ازین جملهاست. عبدهللا 
به مفاد اشرف غنی از صحنه  که پیش قدم شده است، حاضر شده است تا با گرفتن امتیازات الزم از  اشرف غنی 

 ار برود.انتخابات کن
دلخواه  خود قبل از همه باید عرض شود که تا کنون جامعه افغانی از خود توان و مجالی نداشت وندارد که شخص 

در هر حالت مردم ناگزیر اند تا ازهمین جمع تحمیل شده را خارج ازپرسوناژ های نماشنامه  جاری  انتخاب کنند. 
  .تمام شودی و به نفع آیندۀ  افغانستان شخصی را بر گزینند که حد اقل به نفع جامعۀ کنون

هم اکنون قبل ازبدست آوردن آرای  کـُل در انتخابات و به ریاست جمهوری  رسیدن، توجه کنیم که در جریان 
نیز در حال شکل گرفتن است آن  این که کی لیاقت وتوانایی سیاست برتر را  بس مهم   آزمونموجود انتخاباتی 

در راه دارد تا  در راه پیروزی پیشگام شود و برنده گردد.  پیش گام شدن   به نفع افغانستان همطرازانشنسبت به  
 مثال:نشان میدهد.  را کاندیدشخص  آزمون موفق بودن پیروزی 

نفر اگر باشند آنکه  ذکی تر والیق تر است میتواند  2۰الی  1۸دریک صنف تحصیلی فرض بفرمائید که حدود 
ان  ممتاز و برجسته جلوه دهد  وخبرگی خود را نمایان سازد. در غیر آن آدم عادی مثل خودرا نسبت به دیگر

دیگران خواهد ماند. آنکه توانسته است درایت وزحماتش را بیشتر از دیگران تکامل بخشد حتما سَمت اول نمره 
یعنی کسی که نسبت به  . میباشد.: آنکه آب از دم شمشیر خورد نوشش بادعوامصنف را بدست می آورد. که بگفته 

. زیرا نشان میدهدنسبت به دگران  را همقطارانش بتواند حایز مقام ریاست جمهوری شود. نشانه سیاست برتر او
این  .اکنون که افغانستان در حال نزع قرار دارد اگر شخصی ضعیفی در رآس قرار بگیرد بدتراز گذشته خواهد شد

 گام  ها باید بسیار با احتیاط  وبه تدریج گذاشته شود نه اینکه مستعجل باشد.
بهر حالت هم اکنون با پیشی گرفتن اشرف غنی در انتخابات آنهم بر اساس نظر سنجی ها میتوان درایت وسیاست  

قابل  از رقیبانش شروع تا پیشی ش.  از انتخاب معاونینگذاشتفهمی اشرف غنی را  نسبت به دیگران صحه 
 محاسبه و تحسین است.

معاونین داکتر  اشرف غنی،هریک  جنرال دوستم و سرور دانش را که در کنار خود انتخاب نموده است یک 
چسپیده و نظر کوتاه  موضوعمدبرانه است.  گرچه تـُنک حوصلگان همیشه به ظاهر دور اندیشانه وانتخاب بسیار 

منظر را دیده نمی توانند با کلمات احساسی  و میان خالی به جنرال دوستم فحش  دارند یعنی جز پیش پایشان دور
 وناسزا میگویند و جنایاتش را به حکایت می نشینند.  

برای چنین اشخاص باید عرض کرد که در رأس ادارات و مقام ریاست جمهوری افغانستان  درین چهار دهه تا 
اگر به هر یک  ؟و با بیگانگان همدستی نکرده باشد ؟آلوده نبوده باشد مردم است که دستش به خون بودهکنون کسی 

دقت کنیم  بشمول قهرمان نیز عطا نموده اند.  مقام شهادت  بعضی ها را قهرمانان که بر مردم تحمیل کرده اند و
کلب  ن مثلوهمه یکسان در بربادی افغانستا اند دست داشته آشکار در جنایات ویارانش مسعود احمدکابل  کشتار

 خلق وپرچم دست آلوده بخون دارند.   الدین، سیاف،
 گیرندهر آنکه هست،  ] دولتمداری حاضر [در شهر         َمست گیرندگر ُحکم شود که بقول موالنا 

 
ی قطع نظر از مثبت بودن ومنفی بودن وی و خوشنام نسبت به دیگران  برتری دارد  * آنچه که جنرال دوستم 

یک قهرمان جنگی بی بدیل در سیاست افغانستان  اوهم اکنون به همه گان معلوم است که وی در هر حالت وبدنامی
میگیرد  نظام آینده  که بی شبه مورد تهدید همسایگان قراردر جنگی در دوستم مثل یک ماشین مقتبودن  بود واست. 
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در پُست های حساس کلیدی  اینکه اشخاص مثل مارشال فهیم ، رحیم وردک و بسم هللا که است.الزم وضروری 
 )مراجعه به حوادث سرحدی شود.( بیش نبودند. یان  و خواجگانیابرای منافع افغانستان خنث ولی نظام قرار داشتند

برای خدمت به افغانستان حاضر شده است. اگر کسی از  دیگر اینکه جنرال دوستم با اعتراف خود غسل تعمید کرده
او سؤ استفاده را نکند او یک قدرت جنگی بل فعل وبالقوه برای افغانستان میتواند حساب شود. هیچ شکی نیست که 

.  در حالیکه نامردان دیگر با  استدر مورد جنرال دوستم داشته  دقیق راجناب داکتر اشرف غنی چنین محاسبه 
) قد او ( کرده اند . ولی از  در خون مردم ما  نه تنها دست شان آلوده بخون میباشد بلکه در خون مردم قد آباینکه 

 :که  بجاستروی قباحت بُرخ نمی آرند واین یگانه مرد میدان است که این کار نیک را سرفرازانه انجام داد. گفته 
 .اعتراف نیز شهامت ومردانگی میخواهد

ایران مزور مثل دیگران نیست بلکه او را درین بازار  پاکستان اینست که او مطلق در خدمتمفاد دیگر دوستم 
مکاره میتوان نماینده ترکیه در ریاست جمهوری آینده افغانستان شناخت. پای هندوستان وترکیه اگر مثل دگران با 

ک  ایران را ترکیه محار افغانستان شود  واضح است که  دست ناپا شطرنج میدانقوت شامل بازی سیاست  در
د ساخت. زیرا هند و وتاه خواهخواهد کرد و دست ناپاک پاکستان را هندوستان  از حرم مقدس افغانستان  تا حدی ک

ترکیه در مواقع حساس افغانستان را صمیمانه کمک کرده اند وتا کنون خیانت  نابخشودنی را مثل ایران وپاکستان 
 از آنها ندیده ایم. 

ناب سرور دانش و جنرال دوستم  و اشرف غنی هریک از اقوام جدا گانه نشان دادند که آنها تفرقه همچنان ج 
اندازی بیگانگان را در عمل خنثی کرده وزمینه برادری وباهمی تمام اقوام افغانستان را بمنظور اعتالی کشور 

را اگر این چنین محاسبه کنیم بهتر . برای بهبودی افغانستان با خونسردی قضایا نمایش میدهندصمیمانه در عمل 
  نخواهد بود؟.

هم اکنون بجای اینکه اشخاص را محکوم کنیم چرا متوجه نیستیم که ایران و پاکستان به وسیلۀ گماشتگان شان 
اشرف غنی را  با بی سویه گی در هر تلویزیون وهر رسانۀ متکی به ایران بیشتر میکوبند بخاطریکه هم ایران وهم 

اشرف غنی سنگ اندازی کنند که او از جانب مردم انتخاب نشود. پیروزی زور پول تالش دارند تا در راه پاکستان ب
منافع علیای جامعه شانرا    ،سالهای جنگ نصیب شان شده  بهتر از مغرضین ازمگر خوشبختانه مردم با  آگاهی که 

   پاکستان وایران گماشتگان اشرف غنی از جانب که مذمتمیدانند و تبلیغات نادرست را تشخیص میدهند. نیک 
 اما بعد:و باعث سربلندی اشرف غنی میگردد.

انتقاد  را اشرف غنیارتباطات  الف تا یای. از جا میزندنقد عقده گشایی ها یشرا بجای  "نسیم یوسف"کسی بنام 
او  درونیمیکند تا جایکه حتی با داشتن خانم او که خانم بیروتی است انتقادش را که ناشی از دستگاه کامپلکسهای 

داکتر اشرف غنی را آهسته زیر میزند وبه آن سود مند  اما نظرات    .نسبت به داکتر غنی میباشد برجسته میسازد
صالح افغانستان را به چهره زده است  در تمام نقد او مستقیم که بظاهرماسک خیر و "نسیم یوسف". نمی پردازد

 شخص مورد نظرش عبدهللا تا  استشده نوغیر مستقیم  تعدادی زیادی را به باد انتقاد گرفته است اما هرگز حاضر 
؟ زیرا چرا  ؟ مبرهن است کهباشدملت افغانستان  برای انتخاببجای اشرف غنی  بدیل  که .را مطرح کند

ازینرو  . بگیردقرار  او بدیل وجود ندارد کهچهره آگاه تر داناتر وپاکتر از اشرف غنی ریاست جمهوری  انزدنامدر
آدرس غیر مستقیم داده باشد. با  دزدانه همه را بباد انتقاد میگیرد تا کسی راکه انتقاد نکرده است مردم را بسوی وی

با اینکه  "نسیم یوسف" را دور از حیا خنثی نموده است . اینکار خود غافل از آنست که معیارهای داده شده خود 
قوم گرایی چنان غرق است که سر از پا نمی شناسد و  با تالقدیگران را به قوم گرایی متهم میکند مگر شخصا ً در 

او را نیز بباد ناسزا  مصلحتا ًائتالف کرده استضیا مسعود را که در شرایط حاضر قوم گرایی را گنار گذاشته 
 ؟ تو زخود نرفته بیرون بکجا رسیده باشیباید گفت که :  "نسیم یوسف"به  میگرد. بقول بیدل 

درسیاست مثل اشرف غنی که نظام آینده را  (نسبت به نامزدان دیگر ریاست جمهوری)در حالیکه شخص دانا 
را از صحنه نادیده میگیرد. کسانیکه زنان شان  آنرا "نسیم یوسف"درعمل با حضورداشت اقوام دیگر در تگاپوست 

نامردانه در خدمت وطن قرار میدهد از حربه  سیاست رانده اند انتقاد نمیکند ولی کسی که با بزرگواری خانمش را
 این چنین قضاوت را جزقضاوت مغرضانه  چه باید نامید؟. ید.می نماروحانیون دوران امانی سؤاستفاده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  که بنان دوستم قلمداد شده اینکه دادگاه های کشور های بظاهر خیر خواه نخواستند جنرال دوستم را به محاکمه بکشند علت آن روشن است که در جنایات و خالفکاری های
ه محاکمه بکشانند، ناگزیر درین بازی محاکماتی مسولین اصلی نیز ظاهر میشوند و در آنصورت قضیه، است دست کسانی دیگری نیز در آن دخیل است که اگر او را ب

جنایات حساب شده  تنها به پای دوستم نیست یعنی سر نخ  چهره های که ماسک بظاهر پاکی را  بچهره زده اند، آن ماسکها  از روی چهره آنها برداشته خواهد شد.   
  کرچه کار دوستم توجیه شده نمیتواند. مگر مرتبطات آنرا نباید  دست کم بگیریم.. کرده اندکه از دلیری جنرال دوستم سوء استفاده ز وجود دارند نیب کسانی دیگر بلکه
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