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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ٢۶
  

  "شدن تا به تب راضی گرفتنبه مرگ "
نزد افراد به " ياسیفعاليت س"و " سياست" در يادداشت امروز برداشتی را که از : کابل-١٣٩٧ حوت ٠۶ -دوشنبه

از قبل بايد بنويسم که در اين يادداشت از ورود به معنای اکادميک سياست آگاھانه . وجود آمده مورد توجه قرار می دھم

احتراز صورت می گيرد، بلکه بيشتر مفاھيمی را که از ميدان قمار سياستبازان بورژوائی بر سياست تحميل نموده اند 

  .به بحث گرفته خواھند شد

از سالھا بدين سو،  ھر زمانی که حرفی از سياست به ميان می آيد به جای آن که تحليل ھا انسان را به آنجا بکشاند که 

سياست ورزيدن يعنی چگونگی تنظيم امور آنھم در راستای خدمت به مردم افاده گردد، بسيار عاجل واژه ھائی که 

برنده و بازنده، بردبرد، برد وباخت، باخت باخت و : می نمايند مانندًاساسا به يک ميدان قمار تعلق دارند، عرض اندام 

...  

اگر قرار باشد به ارتباط جريانات اخير مربوط  به افغانستان از ھمين ديدگاه قماربازان نظر انداخته شود، به جرأت می 

اخير در منطقه تنھا پاکستان است و ندۀ نھائی و چه بسا تنھا برندۀ تمام کش و قوسھا و زدوبند ھای رتوانيم بنويسيم که ب

  :بس، زيرا

ًسالھا بدين سو به خصوص از زمانی که ديو سپيد بر کاخ سپيد سايه انداخت، تقريبا اکثريت از که  ھمه به ياد داريم -١

رسانه ھای نواله خوار کاخ سپيد من جمله رسانه ھا در افغانستان، مسؤول درجه يک و تنھا مسؤول تمام شکست 

 ويرانی ھا، قتل و قتال ھا، بی خانمانی ھا و آوارگی ھای ميليونی در افغانستان را به پاکستان نسبت می وريخت ھا،

  .داند

مغز " از ھمين رو در کنار آن که ديو سپيد کاخ سپيد، از تحريمات و فشار ھای اقتصادی بر آن کشور ياد می نمود و -٢

 کسانی دمطلق پاکستان حرفی به ميدان می انداخت، بودن" تجريد" سياست ارباب اينجا و آنجا از نيز به تأسی از" متعفن

که از ديو سپيد انتظار داشتند و عين انتظار را در ديگران نيز به وجود می آوردند که بايد ديوسپيد با يک ضربت کاری 

  . پاکستان مقرر داردروزانه برای" چپات"، "چپاتی"را سرنگون نموده، به عوض " ديگ دال"

که گويا با پاکستان " زلمی خليلزاد" در جوشاجوش چنين فضاء و انتظاراتی ديده می شود که ديوسپيد با انتخاب -٣

ًشخصا چندان مناسبات حسنه ای ندارد، برای پيشبرد امور صلح، ظاھرا نشان می دھد که قصد چپه کردن ديگ دال را  ً

  :د که مسأله آن طور نبوده است، چهمگر گذشت روزگار نشان دا. داارد
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 ھای متعدد را برای پاکستان به وجود ردبعامل بيشتر شدن فشار بر پاکستان گردد، زمينۀ " خليلزاد"به جای آن که 

به چشم اميد غرب و ۀ امريکا دوباره در آنجا جريان يافت، از لحاظ سياسی اسالم آباد  بلوکه شدیپولکمکھای . آورد

 در قيموميت انسانھای نابالغل شد، در تمام کنفرانسھا از شرق تا غرب، تمام قدرت ھای جھانی پذيرفتند که شرق مبد

امر سياسی در افغانستان را می بايد پاکستان به دوش داشته باشد، افرادی را که به اساس فيصله ھای شورای امنيت 

ء سازی آزاد ساخته، چنان وانمود نمودند که اگر اين فرد و تی و حتا زندگانی علنی داشتند، با فضامحدوديت ھای مسافر

يا آن فرد در مذاکرات با ديو سپيد شرکت نورزد، صلحی به وجود نخواھد آمد به اصطالح ديوسپيد را به مرگ گرفت تا 

ط يک برنده  فقديده می شود که تمام اين بازی ھاوقتی تمام اين تحوالت را در نظر می گيريم ... به تب راضی شود و 

  .پاکستان. داشته است

اين که چرا چنين است و چطور می توانند بازی کنان پاکستانی يک بازی باخته را به برده تبديل نمايند، امريست که می 

  .ًبايد ھمه به آن بينديشيم، يقينا محصول خرد جمعی به ما خواھند فھماند که چه بايد نکنيم تا نبازيم

  !!سرکھا ما را می طلبد


