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 Political سياسی

  
   مونشن- خالق داد پغمانی

  ٢٠١۴ اگست ٢٧

  

  خرس تخم می دھد يا چوچه؟
  

تقديم خوانندگان » تعھد شکنی، سنتی ديرينه بين سياستبازان«  روز قبل نوشته ای را تحت عنوان ١۵وقتی حدود 

 که برخی از دوستان  و خوانندگان عزيز پورتال ذره نوازی نموده و بر سر قلم اين زبان عزيز نمودم، ھمزمان با آن

دراز اصالح ناپذير دست مالطفت کشيدند، تنی چند از دوستان يکدل و يکرنگ، يا به حساب مزاح و يا ھم راستی 

ن بد نزن که اول خودته می شگو« ، » چرا شگون بد می زنیزبان سياه  «راستی اين قلم را انتقاد نمودند که او 

در آنجا « ، »غنی و عبدهللا را با ببرک و ترک و ربانی و گلبدين مقايسه نمودن، قياس مع الفارق است«، »گيره

نفاق در روسھا و پاکستانيھا نمی خواستند بيچاره افغانھا وحدت کنند در حالی که در اين جا رھبران امريکا، از غم 

  ....و از اين نوع انتقادات» ت می خوابندافغانستان پای لچ و چشم پ

از شما چه پنھان من ھم که ھيچ گاھی دلم نخواسته و نمی خواھد تا پيشبينی ھايم به چنين قيمت گزافی درست از آب 

يد، از صميم قلب آرزومند آن بودم تا اين پيشبينی به صورت مطلق غلط ثابت شود تا از يکطرف اتھام سياه آدر 

 سرخم زدوده شود واز طرف ديگر آنھائی که خريطه ھای جيب را برای نقل و شيرينی بعد از آشتی زبانی از زبان

نيز با خود بر داشته اند، بيش از اين معطل نمانده، بر من دعای بد نکنند؛ مگر » شتبنی« کالن دوخته اند و حتا جوال

بيعی خود ادامه داده، قھر و ناز عبدهللا و چه کنم که دنيا به مانند گذشته به عوض چرخش به آرزوی من به سير ط

  .غنی و اطرافيان شان ادامه يافت

برايم مقدوراست که با در نظرداشت اين نکته و با درس آموزی از انتقادات دوستان، می خواھم اين روند را تا جائی 

ه آن عده از خوانندگان که از لحاظ تاريخی بيان داشته و به دنبال آن ريشه ھای چنين حرکتی را اندکی بکاوم تا ب

فکر می کنند داد خالق با فال قھوه و يا رمل و جادو به صدور چنين احکامی دست می زند، ثابت شود که نه پای 

به قضيه اندکی با منطق ديالکتيک رو در رو قرار ،  و نه ھم فال قھوه، بلکه در عوضرمل و جادو در ميان است

  .گرفتن است و بس

به ميان آمد و گويا دومی اولی را به » ظاھر ظاھر« و» امر خيل«که به دنبال جنجالھائی که بين ھمه اطالع داريم 

اتھام بردن رأی سفيد دستبند زده با خود به قومندانی برد و قبل از آن که حتا ھيأت تحقيق ورق تحقيق را برای 
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که ھيچ گاھی معلوم نشد چه کسی » ظاھر ظاھر«نشان بدھد، امر خيل به فرمان مقامات باالتر از » سارق رأی«

بوده از حبس رھا گرديد و به عالوه وزير داخلۀ دولت دست نشانده تمام قضيه را نوعی سوءتفاھم اعالم داشته و به 

صورت غير مستقيم از امرخيل معذرت خواست، ديگ راسته عبدهللا عبدهللا و به اصطالح ستاد انتخاباتی اش، 

  . کردند به زير سؤال بردن امرخيل و خواستار تعليق وی از کارش گرديدنديکباره چپه شده، نخست شروع

بادرنگ فروش در عين تحمل  آن خواست فقط سر ھمان خورجينی است که بيچاره ،گاه از اين کهآوقتی حريف نا 

و مگر بعد از چند اگر درد دخول بادرنگھا در جای بادش، از ترس ملی ھای زير بادرنگ عاقبت به خير می گفت، 

 تا عذر امرخيل را بخواھد، عبدهللا و ستادش زمين را نرم يافته، شروع کردند به بيل شان را به اين کار راضی شد

شطارت و سر سختی  عبدهللا و ستادش وقتی فزونی يافت که يک تعداد خدائی خدمتگاران، . عميقتر در آن فرو بردن

 دارند و می خواھند در ھر زمينه ای خود را برتر از ديگران نھائی که با تأسف اسھال قلمآقابچين ھا، شھود و 

  .بنمايانند نيز له و يا عليه وی داخل ميدان گرديده، ھيزم بيار معرکه گرديدند

در امور انتخابات استعماری که در چنين حالتی است که عبدهللا و ستادش، عدم اعتمادشان را بر ھر آنچه افغان 

 ابراز داشته، خواستار مداخلۀ ندی که تحت قيادت شورای نظار اجرای وظيفه می کردمشغول بود به غير از آنھائ

  .  در اين امر گرديدھاخارجی 

 بی ريشه بودنشان بين مردم افغانستان می کرد، کار را به حکايت ازضعف، جبن و فرومايگی طرف مقابل که 

چوکات قانون اساسی دولت دست نشانده معرفی جائی رسانيد که فردی که خود را يگانه مستحق خدمت به مردم در 

خارجی ھا را يگانه مرجع می داشت، قدم به قدم ھمان قانونی را که ادعای خدمت بدان را داشت زير پای له نموده، 

  . حقش اعالم داشتعادۀسالم جھت حل و رفع مشکل تقلب و ا

گردد، چه از نمايندۀ ملل متحد به سفير اين جاست که پروسۀ بی اعتباری خارجی ھا نيز قدم به قدم عملی می 

امريکا، از سفير امريکا به سناتور جان مک کين، از مک کين به جان کری و باز ھم جان کری، از جان کری به 

استمداران و رھبران کوچکتر از امريکا که معلوم يدمپسی لوی درستيز امريکا، از لوی درستيز امريکا به اوباما، س

  .دنارزش ندار» آب بينی بز« ستادش چيزی بيش ازاست نزد عبدهللا و

اين که قضيه چرا تا اينجا کشيده شده است، اعتقاد راسخی است که عبدهللا و ستادش به حقانيت خود دارند، آنھا اين 

و ستادش، پيمبر جديدی برای حل اين معضل عبدهللا » هللا«حقانيت را آن چنان قوی و مستحکم می بينند که اگر 

را نخواھد پذيرفت و اما اين که چرا » هللا«خدائی » هللا«بفرستد  و وی خالف خواست عبدهللا نظر دھد، ھمين عبد 

در چنين است و کدام داليلی در عقب اين زور گوئی ھا نھفته است، در اينجا می خواھم بر آنھا روشنی بيندازم، باشد 

  .گر پای رمل و جادو به ميان نيايدتحليل دي

 به نظر من اولين عاملی که باعث بروز چنين سرسختی از عبدهللا شده است، می تواند خواست مقامات رھبری -١

ربزه را نداشته تامقابل ارادۀ کاخ  که عبدهللا در تمام عمر خود آن گکاخ سفيد باشد، ورنه بر ھيچ کس پوشيده نيست

  .ا چه رسد به رجز خوانی و جنگ طلبیسفيد باد خالی کند ت

اسپ «اين خواست کاخ سفيد می تواند از دو جھت قابل غور باشد، يکی توليد به اصطالح دولتی که در ضعف از 

سيب پذير تر از ادارۀ کرزی تا ديگر ھيچ گاھی به فکر آھم جلو بزند، يعنی اداره ای به مراتب ضعيفتر و » شاعر

در اين .  ھزار دالری از پول ھای امريکا به غزه و حماس نيفتد۵٠٠يميه و کمک مالی حرکات روسيه در کرتأئيد 

حالت عبدهللا بعد از مقداری چانه زدن و نخره کردن، سرانجام به حاکميت اشرف غنی تن می دھد؛ اشرف غنی ھم 

 جای پای کرزی با وجود بردگی دوامدارش، از ترس موجوديت رقيبش ھيچ گاھی جرأت نخواھد کرد تا پايش را
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حالت دوم آن است که امريکا از اساس می خواھد عبدهللا را به قدرت برساند، مگر برای آن که وی را . بگذارد

دارد، به اين خيمه شب بازی دست می زند، تا ساده لوحان به عالوۀ آن که به بشخصيتی ضد امريکائی معرفی 

 بيش از پيش يخن پاره نمايند، عقد قرارداد امنيتی ھم به معتقد بگردند و» يگانه تجربۀ موفق صدور دموکراسی«

  .وسيلۀ امريکا از وجاھت نسبی برخوردار بگردد

 دومين دليل می تواند به مانند گذشته ھا در شوروی، امتداد و بازتاب اختالفات درونی ھيأت حاکمۀ امريکا باشد، -٢

دتر قال قضيه انتخابات را در افغانستان کنده، پيروزی  ھرچه زوبدان معنا که خالف اوباما و دولتش که می خواھند

درخشان شان را جشن بگيرند، به يقين حزب مخالف که نمی خواھد بازھم شکست انتخاباتی ديگری از رقيب تجربه 

  . نمايد، چوب الی چرخ سياست ھای کاخ سفيد گذاشتن را فراموش نمی کند

 سوار کاری بوده اند ٣نی در ھمسوئی و پيوند با خليلزاد و جاللی، تا جائی که ازروابط گذشته بر می آيد، اشرف غ

ھوريخواھان امريکا، پای به ميدان گذاشته زمينۀ فتح نھائی را برای آنھا مساعد می مکه پيشاپيش سپاه مربوط به ج

در اختيار در حالی که شخص اوباما و دموکراتھا که به ھيچ صورت نمی خواھند، برگ برندۀ افغانستان را . ساخت

رقباء قرار دھند، اوالً نمی خواھند دست اشرف غنی را بگيرند و می کوشند تا در صورت امکان تخم ھايشان را در 

سبد عبدهللا بگذارند در ثانی ھر گاه خواسته باشند تا تاج بردگی را بر سر اشرف غنی بگذارند با تمام قواء می 

  . خويش بسازند، بعداً تاج بر سرش بگذارندیسياست ھاکوشند نخست اشرف غنی را به صورت مطلق تابع 

بررسی « و ادعای » حقوق بشر«اگر چنين نباشد چه کسی می تواند علت سکوت سيما ثمر و به اصطالح تمام نھاد 

توجيه نمايد؟ آيا فکر نمی کنيد ھرگاه نيم کاسه ای زير را و امپرياليزم امريکا » جنايات جنگی و نقض حقوق بشر

ياست ھای امريکا نباشد، با عنوان کردن بررسی جنايات جنگی و نقض حقوق بشر، ھم عبدهللا و محقق و ھم کاسۀ س

  جايشان را تر کرده، پا به فرار خواھند گذاشت؟دوستم، 

 گذشته از وابستگی به امريکا، برای ھيچ کسی پوشيده نيست که عبدهللا بيشتر از چند صاحب داشته و ھريک از -٣

مثالً روسھا، ايرانی ھا، ھند و چين که . گردانندبوادار به تخلف از وعده و وعيد خودش را اند نامبرده آنھا می تو

ھمه می خواھند امريکا را در افغانستان کشت و مات بدھند و ھريک با عبدهللا و ستادش روابط فوق حسنه دارند، 

  باشدننمی توانند در چنين چرخش ھائی ذی دخل 

ديگری بسته است و به عالوۀ آن قدرت خور آی که در ستاد عبدهللا جمع شده و ريسمان ھريکی در  افراد نامتجانس-۴

که ھرکدام در صدد آن است تا منافع فردی خود را در کنار عبدهللا برآورده سازد، منافع باداران شان را نيز نمی 

  .افقت نشان دھندتوانند ناديده بگيرند، در نتيجه اجازه ندارند با چرخش ھای عبدهللا مو

در کنار داليلی که فوقاً شمرده شد به يقين ده ھا عامل اعتقادی ، اخالقی، مادی و شخصی ديگرنيز وجود دارد که 

در نتيجه رسيدن به چنين حکمی نه رمل و جادو است و نه . نمی گذارد توافق و تعھد، عبدهللا و غنی پايدار باقی بماند

  . اندکی ذھن خود را با قضايای پشت پرده مشغول ساختن استھم شگون بد و سياه زبانی، بلکه

  :به مثابۀ حسن ختام می توان افزود

  :زمانی کسی از فردی که نمی دانست خرس چه نوع حيوانی است پرسيد

  »خرس تخم می دھد يا چوچه؟«

ستی نمی فھميد، فرد مورد سؤال که از يک سو نمی خواست نادان جلوه کند و از طرف ديگر پاسخ سؤال را به در

  :زرنگی به خرج داده گفت

  »از او دم بريده شکی نيست که ھر دويش را انجام دھد« 
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وابستگی و مزدوری دارم، به از شما را دلتان؛ با شناختی که من از اخوان و اخوانيت دارم و ھم چنين با شناختی که 

  :خود اجازه می دھم بيفزايم

  .کی نيست که برای رسيدن به قدرت به ھر رذالتی تن دھندش» غنی و عبدهللا « از ھردو دم بريده


