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مونأمرزاق   

ردسخنان یونس قانونی« جواانن»شکاراجندای   

 

 .اگر جوانان بازهم خود را درلحاف سیاسیون شکست خورده بپیچند؛ همان چیزی را نصیب خواهند شد که تا حاال نصیب شده اند 
 

سخت اقشارجوانان قرار گرفته و درحالت دفاعی با نزدیک شدن خطرفروپاشی وخطرطالب، محافظه کاران سیاسی آماج انتقاد وپرسش های 

جوانان بازی « قطعۀ»سیاسیونی که به پذیرش انتقاد و اعتراف به خبط های سیاسی خویش عادت ندارند؛ اکنون می خواهند با  .قرارگرفته اند

  .کنند

« جوانان»به یاد « ائتالف ملی»روزپنجشنبه سران  برسبیل چارۀ کار وبرای آن که درشروع کار، موتورتند انتقاد ها را درجا میخکوب کنند، به

هژمونی قراردادی وبالتغییر محافظه کاران با . چه اگردیرتربجنبند، گسترۀ انتقاد ها واقامه ها به سرکشی واستقالل متمایل می شوند. افتادند

که جوانان فکرمی کنند کارها چنان رو به راه است نخست این : درپس نشست جوانان، این محاسبه قراردارد. چالش ناخوش آیند مقابل خواهد شد

دوم؛ تمایل عمومی فعاالن جوان، برای دور زدن محافظه کاران سنتی در ! رسیده است( جوانان)که اکنون سرفرصت نوبت به غایبان صحنه 

 .جای استقاللیت را می گیرد« نخبه ها»باردیگر تابعیت از. رهبری سیاسی آینده تحت کنترول درمی آید

 .واقعیت این است که دراجندای محافظه کاران، حاال نیز، اردوگاه جوانان ازنظرعملی بیشتراز یک متروکۀ ، مفهوم دیگری ندارد

سربازگیری ازجماعت جوانان درشرایط حاد کنونی به خاطری اهمیت یافته است که اعتبارسیاسیون به شدت مخدوش شده وهدف تهاجم ازسوی 

بنا برین تصمیم گرفتند الاقل درچند حرف، به کاله جوانان پربزنند وتصمیم آنان را برای ایجاد هسته . قرارگرفته اند طیف های مختلف جوانان

 . های جدید رهبری سیاسی پیشاپیش خنثی کنند

 .این یک تاکتیک کوتاه سیاسی است

پی برده اند؟ البد جوانان « اسی وسرنوشت ساز جواناننقش اس»وگرنه چه اتفاق افتاد که مجریان مادام العمرعرصۀ سیاسی ده سال بعد، به 

سیاسی خود با تیم حاکم را می گذراندند، با این چنین « ماه عسل»زمانی که « بزرگان سیاسی»حاضردرمجلس ائتالف ملی ازخود پرسیده اند که 

 .ادبیات ازجوانان و ظرفیت های سازندۀ آن ها حرفی نمی گفتند

سال بعد، به مانورهایی چنگ می اندازند که درزمان قدرت، با آن خدا حافظی   ده« ائتالف ملی»شده باشد که سران باید وضع وخیمی پیش بینی 

دردادوستد های معامله گری ازنفس افتاده « شخصی»ارابۀ امتیازات وفرصت های طالیی . شده بود« پاک»کرده وواژۀ جوانان از ذهن شان 

 . ا بسیج کرد تا ازبرکت زوربازوی آنان، ارابه باردیگر به چرخش آیدر« ملت»است و اکنون باید جوانان و 

موقعیت های   این قدرهست که. گرازورای تجارب، نیک بنگریم، درطریق محافظه کاران، هیچ چیزی به طور ریشه یی متحول نشده است

سخن اصلی درپس همایش . فرارسیده است، دوباره «یک بارمصرف»شخصی به خطرافتاده وزمان طرح برنامه ها زیرعنوان ازهرچیزی 

و آموزش درست اطاعت بی چون وچرا ازسررشته ... جر کرده اند« نخبه ها»پیچیدن سرنوشت خویش درکلولۀ نخی که : جوانان پنهان بود

 .دارانی که خود درجال کردارهای خویش برای نجات دست وپا می زنند

 

 : ا این سخنان مشت خود را پیش جوانان بازکردآقای قانونی درهمایش سازماندهی شدۀ جوانان ب

سال قبل در این کشور جنگ به پایان  01ایم، زیرا  ما از بهترین نقطه شاهد حوادث بودیم و امروز به بدترین نقطه در تاریخ این کشور رسیده
 .است فرصت ده ساله ازبین رفته .رسید و وفاق ملی و اجماع ملی با حضور جامعه بین الملل شکل گرفت

قبول کنند؟ مگراین اتفاقات درخالء پیش « مسئولیت»پس قانونی ودیگرمحافظه کاران چرا جسارت ندارند نسبت به موقعیت های قبلی خویش 
را به صحنه « جوانان»آمده اند؟ گناه کار کیست؟ سران نظام که آقای قانونی ودکترعبدهللا که ازجمله آن بودند؛ درین سال ها به جای آن که 

ورنه زمینه ها بس مساعد بودند . جوان وپیر نبودند« قصۀ»کشانند؛ اعتراض کنند واز کرسی های لذت بخش استعفا دهند، به قول معروف درب
چه . صندلی ریاست پارلمان هنوز ازوجود آقای قانونی گرم است. که بیرق دادخواهی می افراشتند وسرقافلۀ اعتراض ونجات ملی می شدند

صالح ومصلحتی « ملت»مشارکت درقدرت، نسبت به آینده مملکت با جوانان و به خصوص « عسلی»ه آقایان درسال های کسی شاهد است ک
 .کرده باشند؟ حاال که کشتی سیاسی ترک برداشته، به آدرس جوانان بانگ نجات سرمی دهند

 «چه باید کرد؟»برای جوانان طرح این سوال بسیارکلیدی است که 
زندگی وواقعیت های موجود، جواب تازه می . خی درسخنان تکراری وشعاری محافظه کاران سیاسی سراغ نمی شودجواب این سوال تاری

 .پاسخ این سوال ها، درقدرت وارادۀ فکری جوانانی نهفته است که روشن ومستقل می اندیشند وتصمیم می گیرند. خواهد
حلقات اصلی محافظه کاران، اطالعاتی دردست دارند که جامعه وگسترۀ . دشعوراجتماع را نمی توان به این شیوه به نفع خود مدیریت کر

اینک برنامه گرفته . این حکم تاریخ واقتضای روزگاراست. گزینۀ دیگری نیست. سیاست ازین پس به نفع حضورجوانان درحال دگرگونی است
معادله را طوری دست کاری کنند که جوانان، یک امور سیاست به وسیلۀ طیف های نوظهور وجوان، « سرپرستی»اند که به جای قبول 

 . محافظه کاران گردن نهند ورسم مکروه اطاعت بی قید وشرط، همچون گذشته ها پیشه کنند« سرپرستی»باردیگر به 

یل دهند حال ازمجمتع جوانان، ازهررشته وفن توقع می رود که خود درصحنۀ سیاست وجامعه شناختی امروز افغانستان هسته های کاری تشک
برنامۀ گسترش « بررسی بحران»با تشکیل نخستین هسته های . وراه را برای کشف ومدیریت ظرفیت های سالم سیاسی واجتماعی باز کنند

ارادۀ مسئوالنه وقدرتمند، شرط نخست هسته گذاری های سیاسی به دور ازمحافظه کاران . هسته ها درچندین همایش می تواند شکل بگیرد
 . نان بازهم خود را درلحاف سیاسیون شکست خورده بپیچند؛ همان چیزی را نصیب خواهند شد که تا حاال نصیب شده انداگر جوا. است



Rahema رگان نشراتی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارجا ما راه   

Rahema Seite 2 

به یاد داشته . من به سهم خویش تاکید می کنم که نخبه های قراردادی، زبان مفاهمه با جامعۀ جهانی، با مردم وحتی با خود را از دست داده اند
نکتۀ برجسته این است که این دسته حمایت متحدان بین المللی افغانستان را از . واقعی میان آن ها به وجود نخواهد آمدباشید؛ که هیچ اتحاد 

 . دست داده اند ودرعرصه داخلی نیز، دست شان خالی است

شود؛ این دسته جات توانایی آن اگراردوگاه جوان به این ریزه کاری هایی که درپس نمایش های محافظه کاران وجود دارد، به درستی ملتفت ن
را دارند که با به کارگیری شیوه های تخطئه ودسیسه، اجتماع جوانان را به شعبه های کوچک ومنزوی تبدیل کنند وهریک را جداگانه 

 دراختیار خود داشته باشند
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