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 Political  سياسی

  
  افغانستان/ کابل-نعيم سليمی: نويسنده

 ٢٠١٩ فبروری ٢٧

  
  عريان حقايق به اعتراف يا و ھذيان

 
 قرار خود سقوط و افول انتھای در افغانستان ناميمون سياسی تاريخ فصل از اخيری ۀدھ دو پوشالی حاکميت و قدرت

 که را آنچيزی . گردد می بر" افغانستان در امريکا جھاد "گذشته قرن نيم به آن دورانی سايکل امر حقيقت در که دارد

 ليبرال ۀشد سلپار و ناکام دموکراسی دروغين رنسانس ، زوال اين با يکجا که است اين ھستيم آن شاھد ما اکنون

 جديد ۀبرگ يک از ديگری ۀصفح شدن باز ديگر بار عنقريب ما و گردد می منقرض ما وطن در نيز غربی بورژوازی

 خواھد خود با را گذشته ھای داغ ھای نشانی و مھرھاً يقينا که نمود خواھيم نظاره را کشور تاريخی ۀگذشت از تر تاريک

 دموکراسی اين "تابان خورشيد ۀفاضل ۀمدين" از ديگر و افگند می سايه ارتجاعی بربريت بارديگر آن در که داشت

 قدرت از بيشتری نرمش از يکنوعی با طالبانی  "منکر از نھی و معروف هب امر "دستور ھمان باز و بود نخواھد خبری

 جاری ، ارجیخ و داخلی درگير ھای طرف ھمه قبول مورد )امارت( مشارکتی جمھوری يا و مشارکتی یئفرمانروا

   . شد خواھد
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 در را آن جرمی شرکای ساير و امريکا ۀمتحد اياالت امپرياليزم جھاد لسريا و سايکل ھای دستاورد ۀمجموع ما اگر

 ، سياسی ساختار سرتاپای در سرتاسری و گسترده فساد دوران اين طی : که بود خواھد اين مئينما خالصه جمله يک

 نيز سرزمين اين عادی مردم جان و جسم به آن گنداب که سرحدی تا حتی و افگند هساي ما کشور اجتماعی و اقتصادی

 در خود که سی بی بی جھانی خبری ۀشبک را مطلب اين . است دشواری کار آن بر غلبه و جبران که نمود سرايت

 بر را  مو که داد ارشگز چنين قبل سال دوً تقريبا است داریه سرماي ليبرال دموکراسی ھای گو بلند از يکی امر واقعيت

 ۀبودج از بيش ، ٢٠١٦ سال در افغانستان مردم که شد اعالم گذشته ماه که اين وجود با " : سازد می راست آدمی اندام

 افزايش دالر ليارديم يک ، ٢٠١٤ سال به نسبت ، رقم اين و ) دالر ليارديم ٣ ( اند کرده پرداخت رشوه ، شان دولت

   ." است کردهء ارتقا پله ٥ المللی، بين شفافيت سازمان ۀساالن ھرستف در کشور اين ۀرتب اما ، داشته

  
 ئیگو ھذيان به را آن من که را کنونی پوشالی حاکميت سياسی ئیگو پرند و چرند پوچ ۀمضحک دارترين خنده از يکی

 قرار باختن جان حالت در و بوده آن ذلت سطح نھايت در آن وجدان که مريضی انسان مانند که است اين دھم می شباھت

 ھستيم آن شاھد اواخر درين ما مثال طوره ب . نمايد می پراگنی ھذيان ی افزايندھ طوره ب مباھاتی گونه ھيچ بدون ، دارد

 سياست از بستری يک در که سابق ياران و متحدان ؛ افتند می ھم جان به واحد جرگه يک و جبھه يک سياستمداران که

 ،مترقبه غير سرعت چنان با حالت رييتغ اين و گردند می مبدل کنونی ندشمنا به خوابيدند می و بودند مزدوج ھم با

 به . نمايند می پيدا شک آن بودن واقعی به ما مردم از اغلب قسمت شک بدون که شود می انجام آن کاذب و مصنوعی

 مشروع رغي حتی وسايل ۀھم از استفاده ماکياوليستی ۀفلسف محور يک بر ًکامال موضعگيری چرخش اين ديگر تعبار

 و ھا دوستی ميدان سياست " که اين و نيرنگ و دروغ بنياد بر آن اساس که نشود اجتناب قدرت به يازيدن دست برای

   . است استوار ، " باشد ناپايدارمی ھای دشمنی

  : گردد بسنده خروار ۀنمون مشت چون ھا ئیگو ھذيان چنين مثال  وهنمون دو به تا گردد می سعی اندک جستار درين

 در قندھار لوی جوانان و مدنی فعاالن با ديداری در حوت ماه سوم در ، کشور جمھور سئير ، غنی اشرف محمد " -*

 کرده تأکيد غنی قایآ . کنند انتخاب جمھور سئير ،افغانھا برای ندارند حق مسکو و تھران ،آباد اسالم که بود گفته ارگ

 حکومت ،اسير خليل مضمون( " است ھا افغان خود انحصاری حق افغانستان برای جمھور رئيس انتخاب که بود

  ) ١٣٩٧ حوت ٦ ، دوشنبه – صبح ھشت ، کند نمی مشخص را انتخابات در روسيه و ايران ، پاکستان دخالت مصاديق

 می سعی گذشته مانند ھم باز خارجی سياست و ديپلوماسی دقيق سنجش بدون ای اظھاريھ يک چنين در قلم اين باور به

 امريکا آمتحد اياالت امپرياليزم خصوصه ب و اروپا ۀاتحادي ، ناتو دفاعی چتر با محرمانه سياسی ورزی عشق تا رددگ
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 می ايشان جناب که اين يعنی . گردد توجيه ديگران و چين ھم شايد و پاکستان و ايران ، روسيه ھای تھديد برابر در

 . ندھند انجام را کاری چنين ديگران ولی ، است درست گزينند برمی جمھور رئيس ما برای ھا ئیامريکا اگر که فرمايند

 عمده غير و نمود فرع تابع را اصل نبايد که ام کرده کيدأت بارھا من خارجی سياستلۀ أمس به برخوردی چنين يک در

 در "بمح" آقای آنجمله از و افغان ليبرال روشنفکران جانب از ماھرانه صورته ب ھم باز که ساخت عمده جايگزين را

 در سياسی مداخالت ھرگونه مادر واقعيت در خود که افغانستان برای ناتو دفاعی چتر ضرورت ما دل ساده مردم ميان

 تا گردد می سعی ترتيب اين به و گردد می سازی ذھنيت العاده فوق و ئیاستثنا طوره ب ، است افغانستان داخلی امور

 پوند و دالر با که مسکن داروی نوش خوراندن با و مودهن کرخت را ما ملی عزت و غيرت عصبی ھای رشته آخرين

 ما وصلت و پيوند و نمايد تشويق وطنفروشی و فروشی تن اسارت، سویه ب را افغانستان مردم شده جوشانده استرلينگ

  . سازد مبدل جاودانگی به اشغال و تجاوز حريم مقدس غير ۀخانواد با را

 خودش که گردد می مطرح حالی در نشانده دست ِرژيم جانب از افغانھا ملکيت ۀبمثا به انتخابات به تأکيد ديگر جانب از

 سياستمداران از يکتن کری جان آقای ميانجيگری و حاصله توافقات ۀنتيج در بلکه ؛ نيامده وجوده ب انتخابات اساس بر

   . آمد صحنه روی ، نھاآ جرمی شرکای و عبدهللا / غنی سھامی شرکت يک تأسيس جھت امريکا ۀمتحد اياالت ۀکشت کار

 زمانی در واشنگتن برای کابل جانب از سياسی اجباری وصلت اين برای تالش که است اين ھمه از تر جالب الخرهاب و

 نمايد؛ می تلقی بدی ازدواج را آن و بوده رشته اين به دادن پايان صدد در امريکا ۀمتحد اياالت که گيرد می صورت

 معاش که کند می متھم را )اتمر( غنی اشرف ابقس نزديک متحد و ملی منيتا مشاور ،" محب حمدهللا" آقای "-*

  ."کرد می پرداخت خارجی ھای سفارتخانه از را کارمندانش از تعدادی

 ھای سفارتخانه از را ارگ توسط پول دريافت پرکتس گذشته " ندارد حافظه دروغگو " مثل از تأسی به "محب "آقای

 به ھا سفارتخانه نقد پول که نمايد می دئيتأ "اتمر" به حمله با تجربه بی گوی راست کلک مانند و برده ياد از خارجی

 در را الیؤس "محب" جناب حقوقی شھادت اين ًءبنا . بود ساری و جاری نيز غنی آقای زمان در ملی امنيت شورای

 نظرداشت در با ذيانیھ چنين بيان . وردآ می وجوده ب ارگ نامورأم ساير ميان در ھا کمک اين تقسيم و توزيع مورد

 و انفکاک که باشد می آشکار ملی خيانت يک از ستودنی و جانانه اعتراف کابل پوشالی سياسی ِرژيم دادن جان ۀلرز تب

 . داشت خواھد قبال در را وی برطرفی

 حاضر صرع در که اين نظرداشت در با آن خارجی سياست ۀعرص در را آن مردم و افغانستان برای گزينه بھترين

 تمامی با شده بيالنس و متعادل سياست دريافت و گيری موقف در دباي نيست محمتل و ممکن منزوی و کامل بيطرفی

 ؛ نمود جو و جست آن مثبت و فعال بيطرفی  ئیهعنعن سياست گيری سر از با افغانستان جنگ در درگير ھای طرف

 منفعت بلکه نداشته وجود دوامدار دشمنان و ستاندو خارجی سياست در است داده نشان گذشته در تجارب که چنان

 نيز را جاودانی اسفناک و دردناک ھای ئیجدا ، جاودان سياسی ھای شيفتگی و ھا دلباختگی ؛ باشد می مطرح دومامدار

   موختآ بايد آن از که دارد و داشته خود با

  پايان

  .... شما ديدگاه

  


