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 ستدرگمی های اهل سیاسرو ردم م
 انستاندرافغ
 

 

 ر طامات می بافددگ ،فضل می الفداز کی ی
 را به پیش داور اندازیم اـن داوری هبیا کای

 )حافظ( 
 

 

ان یعنی آنار بازو مردم کوچه و مردِم عادی دیگر افغانستان به راهی رفته است که در ای سیاسی ه متأسفانه کارزار

در ُدشواری به دست می آرند نمی دانند که ار هزبا را  روز خودو ناِن شب و میکنند ار قاعده  اهرم جامعه کدر که 

ِق شان ح ای کوتاِه عمرِ همین سال هدر آنان خود دیده اند که . چه گونه پیدا کنند راخود راِه های سیاسی  این گردباد

 به طورو انسان  د ارزشداد از هواخواهی مردم می زننامروز همان ها که و انسانیت پامال گردیده است  انسان و

 سخت پایین آورده اند.را خاص ارزِش زنان 

 دارایی عامهو غصِب بیت المال و فساد اجازه  خود به زیِردستاِن . نابودی کرده اندو قتل  ومکمردم را بدوِن جرم مح

ِق تطبیو آنکه جل. ایستاده اند دالتِ ع برابرِ در ون سدی شان چخود همطرازاِن  ی یکی ازحتی به شهادت علن واند داده 

 در َودمجازات است یعنی نَو محاکمه ار سزاو عبالطبو میدهد ار مقام معاون جرم قردر را خود گیرد میرا عدالت 

ی ول دارندخود سی برسوابِق سیادر را بشر حقوق از انواع اتهاِم تخلف از مردم به نوعی بر ان حکومت طلب او صدد

جای بر خود میدادند  حق اقامه  دعواو  نظراز مجال ابربودند ه طرِف دعوای شان اینکه مردم را کاز اینان پیش 

ول راهگشایان راِه مردم قبو ه رهبران است که هم یعجیب افغانستان کشور. نمودندو عفرا خویشتن و  دقاضی نشستن

 عناصِر تحتو رهبران نیز بالطبع عامالِن آن و رخ داده است ار شتکُ و افغانستان جنایاِت هولناِک قتل در که  دارند

نیست صرف برای ار کدر ه ای محاکمدیگر که بودند حتی برخی ازهمین رهبران که مطمئن و رماِن شان بوده است ف

ه حجة الوداع بدر  ه)ص( را ک بیاوریم حضرت رسول اکرم به یاد. محاکمه  مسؤوالن نیز زده انداز دم خود برائِت 

اده ام تا تان ایستبر برادر کرده باشم اینک  برکسی ستم یاو اگر حقی را تلف کرده باشم » اصحاب خویش فرمودند:

ز ا آنرا که به قول سعدی حسابش پاک بود «به من اعاده کنید. شما کرده امبر ستمی را که و  بگیریدرا خود حق 

 استند.از محاسبه گریزان امروز رهبران تردامِن  ه باک نداشت ولیمحاسب
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ر دیک قاضی عادل و یک محکمه  عادل مطرح نگردیده بر رابدر وقتی  ااتهام ت م میشوندبه یک جرم مته رادوقتی اف

خاذ اتدر . را برای یک مقام حساس کاندید کندخود ق ندارد فیصله نکرده است متهم قانوناً ح مورد رد یا قبول اتهام

اینان را  حتیو تأیید را اینان  ضدبر محاکمه اتهام  اگررا نیست زیار اعتب دارتابعیت م ایک مقام حساِس اجتماعی تنه

ه یک مقام حساِس اجتماعی برا کند زندانی شدن حق تابعیِت شان را سلب نمی کند ولی حق رسیدِن شان نیز دانی زن

 ً  ناب ته باشدداش حقوق افراداز آنهـم ُجرم تخلف و نباید سابقه  جرمی  زیرا رئیس جمهور ایشان سلب میکنداز  مسلما

رم مجو  کردند به محکمه پیش میو تحقیق را لوی څارنوال این اتهامات  اکه مدافعان حقوق عامه ی بود براین ضرور

 انندتو ن دلیل مردم نمیبه همیو اند رده که نک رفی میکردندمردم معبه را دسته و د رهو م تفکیک ازهرا بری الذمه و 

 اد کنند.جامعه گواه اعماِل شان است اعتم متهم که اکثریتِ  براین همه

 

کوچه  ایناز  دوره گرد فروشندگان است که سیاستمداران همانندِ نیز انتخاباِت افغانستان این در دیگر یک مضحکه  

ه برا اینان که مردم . انتخابات بچالنندار بازدر  راخود این گروه بدان گروه می روند تا زِر قلِب از  بدان کوچه یا

ازاِر خود ب این مسألهو  کنند دیگران معامله می بای شان أر سر رصاحِب اراده قبول ندارند بو ی مستقل عنوان انسانها

 دارد.تقلب را گرم نگاه می

 میدانم که این انتخابات خط اندازی سکه  ریاست به نام چه کس اصابت میکند اما و شیرار این کارزدر من نمیدانم که 

همه حاِل حاضر تلقی در  . همان چانه زنی های قومی باقی میمانداز که برا زی کند نمی بازرا گره هیچ مشکل نیز 

ُمرده باد میخواند خوب است ولی  برای من سرود زنده باد؛و صـِف من است در رکس ه هسیاستمداران این است ک

ارد کوچک وجود دو افغانستان چندین قوم بزرگ در که  کنید فکر حاال. اگر در صِف رقیباِن من رفته است بداست

و بگومگدر وقت و وام بدل میشود دولت به شورای اق دداشته باشار دولت اصردر بالفعل  حضوربر قوم  هرکه اگر

 های اقوام ضایع می شود.

 گروهو وجه المصالحه  امریکا  ه دولتسلِب اراده  مردم سبِب آن گردیده است کاز انه باین که بدبختنیز  حرِف آخر

 نمی آیندار هم کن با که هرگزرا عناصری  خواهند میو  راه استدر دیگر جلسه  بِن یعنی یک . طالبان میخواهد شود

 :ساده استار اما پرسِش من بسی بروندو بگیرند خود راه و پهلوی هم بنشانند  انفوذ خارجی ه یک دولت به زوردر 

  دیده گر بیگناهان ِل سبِب قتو شهر های مختلف افغانستان رخ داده در که را آیا امریکا آن عملیاِت انتحاری

   ؟است عملی برخالِف حقوق بشر میداند یا نه

  نه؟ یا عملیاِت انتحاری بَه عنوان تکتیِک جنگی صحه میگذارد هآیا امریکا براین گونو 

ه دِم افغانستان مصالحمر ضد بربشر متخلفاِن حقوق  باو جهانیان مسخره  نظردر را خود  پس دموکراسی میگذارد اگر

باید محاکم شرعی به این و دارند را خود های انتحاری دعوای قتل عمدی عزیزاِن میکند. مردم برضد این گروه 

نام حکومِت مؤقت یک حکـومِت هشت ه برخالِف اراده  مردم افغانستان ب دعواهای قتل رسیدگی بکنند. امریکا حق ندارد

ِن حکومِت دوراو  شودار انتخابات برگز منطقی تراین است که بگذارند. ان تحمیل کندافغانسته برا دیگر  نُه گردِ و رخ 

یک حکومت بالنسبه مسؤول که صالحیِت و  یک دست بیفتددر قدرت و  جان کری به پایان برسد نُه گردِ  هشت رخ و

در که  وکه سیاستمداران تکررا به پیش ببرد زیرا ان مذاکره باطالبار کو  بیاید به وجود داشته باشدخود با را مردم 

و  اه جویی مقاماز طالبان خوب . ندارندرا ز مردم افغانستان صالحیِت نمایندگی ااند دوحه با طالبان نشسته و  مسکو

که مدتی به این  میدانندو رطالِب این به اصطالح حکومِت مؤقت خـوب آگاه استند های اعضای غی فُرصت طلبی
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انی تومی ه اذان بیوقت داددسِت توست هروقت کدر ه سی کخرو. چاق کنندرا آنانو نواله بدهند و دانه  خروسان اختـه باید

را ود خگوش و می بینی که گاهی دو ض می بافد نقیو  ضد امریکا گلویش بگذاری! اکنون که رئیس جمهورِ بر  کارد

نستان افغااز را خود میخواهد خروج و طالبان صحبت میکند بر گاهی ازعدم اعتماد و  افغانستان بروداز گرفته میخواهد 

متحد  که افغانها زیِر نظارِت ملل ل این را فراهم کندبه مردم مجاو افغانستان بایستد ار کندر  جهان باید دازدبین به تأخیر

. نرنجد ارهم یو را انتخاب کنند تا هم لعل به دست آید خود تقلب حکومِت دلخواه و طریق یک انتخابات فارغ از نفوذ از 

ظه قید و محافار خاص دختران گرفت به طورو تربیه  جوانان و هم تعلیم و بغل امریکا نیش نزند در تشویِش ار هم خ

 .های طالبان نگرددکاری 

 

 برمنگهم2019آگست 2۷فاعتبروا یا اولی االبصار نگارگر

 ******** **** 
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