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 ميرعنايت هللا آشفته

                                                                                             ٢٠١٣ مارچ ١۶
  

  "آقای کرزی"جنگ زرگری 
  ! و مقامات امريکا حقايقی مھم نُھفته است"آقای کرزی"جنگ زرگری در

نظر داشت منافع ُعليای کشور، واقعيت ھای عينی را متکی بر درھموطنان آگاه،  آرزو دارم در مسائل کالن  ملی با 

ه، با خود  مطرح ساخته توان و امکانات عملی دست  داشتۀ خود مجزا  از نفع  و ضرر گروپک  کوچک متعلق  ب

 با عکس "آقای کرزی"عالوتاً  . مسؤوليت و دور از تعصب يا خوش بينی ُگمراه ُکننده  ابراز نظر و قضاوت  نمائيم

 "جامعۀ  جھانی"العمل ھای احساساتی منحيث  فرد اول کشور اين حق را بايد  نداشته باشد که روابط  کشور را  با 

  .خدشه دار يا  قطع نمايد

شان بايد حق نداشته باشند که درغياب ملت  و درعقب  درھای بسته  منحيث رئيس جمھور مطلق به عين شکل جناب اي

شان  چه در داخل و چه در خارج   ؟  با دار و دستۀ بی کفايت و بلی گوی!العنان و تکيه  داده  شده، درمسند قدرت

  .کشور به  معاھدات و پيمان ھای ضد منافع ملی موافقت نمايند

امريکا يا کشور ھای ديگر در يک معاملۀ کامالً روشن وشفاف از مجرای قانون  در برابر : ی است کهاين بدان معن

مند به دوستی و ھم پيمان بودن در مسائل ستراتيژيک در افغانستان و ادامۀ ه خواست و تقاضای کشورھای عالق

به امتياز گيری و " دولتين يا دول"له معامحضوردر کشور ما به  فيصله ھای عادالنه و قابل قبول به جوانب طرفين 

و نه با گروھک ھای چسپيده در قدرت . امتياز دھی که منافع ُعليای کشور ھا در آن نُھفته باشد، به توافق  عادالنه برسند

 تسليم ساختار دولت يا تشُکالت شبه دولتی  فاسد و ۀو يا رسانيدن به  قدرت غارتگران و ظالمان  چشم و دست بست

 .ه از ملت شدبيگان

درشکوه ھا و شکايات مقطعی و امتياز گيرانۀ  آقای کرزی نکاتی قابل مکث و بحث وطن دوستانه  وجود  دارد که در  

  از آنجائی که نگارنده متعلق به اکثريت خاموش ملت افغانستان می باشد و در .آن منطق و منافع ملی کشور نُھفته است

  نھاد ھای خارجی نيست، نکات ُگمراه ُکننده و مبھم  در سياست ھای چند پھلوی لست منتظرين رسيدن به  قدرت توسط

قوای ائتالف، در رأس امريکا  به  وضاحت ديده می شود؛ که  آقايان  اميدوار به رسيدن جانشينی مقام رياست 

بناًء مردم  . د داشته باشندتوانن را ابداً  ندارند و اصوالً ھم  نمی جمھوری، چشم ديدن، گوش شنيدن  و زبان اظھار آن

 با تيم شان  و دولت امريکا  وجود  دارد، و "آقای کرزی"دانند که تا کدام سرحد اختالف واقعاً  بين  واقعبين ما خوب می

 و ياران  قديمش،  فشار ھای تاکتيکی جھت اخذ  امتياز گيری از يک ديگر "آقای کرزی"تا کدام  سرحد اين ُکشتی نرم 

  .يندوارد می نما
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خواسته ھای غرب تا حدودی که در مطبوعات مطرح گرديده، و شاکی از آغشته بودن دولت  در فساد، بی کفايتی  و 

 و "آقای کرزی"ولی متباقی مسائل پُشت پرده  را دولت .  می باشند، مردم  آگاه  اند و قضاوت خود را دارند...

ميدانند، که  در برآورده  ساختن  آن  آرزو ... يه، پاکستان و اپوزيسيون شان در قصر ھای مجلل شھر کابل، قطر، تُرک

ھا و اميال شوم و نا معلوم از انظار ملت افغانستان، در رقابت ھای نھايت منفی، قاتالنه، امتياز گيرانه و سخت نا عاقبت 

مه  در يک  دور باطل انديشانه  به ائتالف سازی ھای پيھم و تکراری، ھمان چند چھره آزمون شدۀ ناکام  و بی برنا

  .سرگردان  اند

سال  اخير کشور، يک  بار شاھد ادعا و تالش  ٣٣مردم اسير و گروگان گرفته شده  و عمداً گيچ ساخته شدۀ  ما در اين 

برای تحقُق  شعار ھای کاذبانۀ  اعمار جامعۀ  بدون طبقه  بودند،  به تعقيب آن شاھد تالش ھای قاتالنه عليه مردم 

  سال زور گوئی با  شعار ھای عوام فريبانۀ١١نام حکومت صد در صد اسالمی، شدند و حاال پس از ه مسلمان ما ب

" اکثريت خاموش " رو  به  اصطالح با مفھوم ديگری در آستانۀ شايد انتخابات در پيش... و موکراسی، دحقوق بشر،

  .کار شده  انده پناه  بُرده  و در صدد  بدنامی  و تجارت زير نام اکثريت خاموش، دست ب

ندوست، نجيب، اسير من، صادق، وطؤليون ھا ھموطن زحمتکش، مياز موجوديت م:  به صراحت بايد اذعان نمائيم که

دردمند و ُگرسنۀ غير سياسی، که  نه  ارزشی به  تاجک، اُزبک، پشتون، ھزاره، سک، ھندو، مسلمان و غيرمسلمان، 

فقط منحيث انسان و ھموطن شريف يک ديگر را در . قائل اند و نه به انديشه ھای گنديده شدۀ سياست بازی آغشته اند

 انديشه و داشتن احساس و انگيزۀ ملی که  در متضرر بودن يک يک از اجزای طول تأريخ با خود داشته و به ھمان

جامعه خود را شريک و سيھم می دانستند،  از اين خطه در برابر ُدشمنان  ُمشترک متجاوز و بيگانه بار ھا  دفاع  نموده 

  .اند

  لطفاً به اھميت، ُعمق ومفھوم آن  پی کارمی برند؛ه آنعده ھموطنانی که اگر نا آگاھانه کلمۀ وزين اکثريت خاموش را ب

ببرند و گروھک ھای سمتی، قوم پرست، زبان پرست، منطقه پرست، متعصب،  تنگ نظر و قبيله پرست با اعمال نامه 

د و نبايد به آلوده ساختن اين نھای ننگين شان حق سوء استفاده و بُردن امتياز از نام و آدرس اکثريت خاموش را  ندار

پشه ئی، پاميری، بلوچ،  ھزاره، پشتون، تاجک، اُزبک، ِسک، ھندو، .وم شدۀ با ُمسمای ملی دست بُرد زننداصطالح مفھ

که  به ُمرور زمان در اثر پيشرفت و تکامل  . باشيم ھمه اجزای متشکلۀ يک ملت يعنی ملت افغانستان می...ايماق،  و

ثريت خاموش که خساره مند شدگان اصلی و وارثان حقيقی اين اک.  قانونمند جامعه به  تعريف دقيق  ملت  تباُرز نمائيم

سر زمين می باشند، در اين اين ويرانی ھا ھيچ نقشی نداشته و آرزوی  تدوير و اشتراک در يک انتخابات واقعاً آزاد، 

موجود ُميسر شفاف، عادالنه، و دور از تسلُط دالر، تُفنگ و تھديد را دارند، که متأسفانه  در شرايط حاضر وساختار 

  .وممکن به نظر نمی رسد

  پايان

  

  :يادداشت

در واقع ماھيت » قای کرزیآجنگ زرگری « خود در عنوان مطلب »آشفته«ھمان طوری که ھمکار گرانقدر ما آقای 

تمام مناقشه ھا را نشانه گرفته اند، به ارتباط داشتن حق قطع و يا مخدوش ساختن روابط افغانستان با کشور ھای خارجی 

  :ما را اعقتاد بر آن است و ساير کشور ھا و يا ھم نداشتن چنان حقی، "کرزی"اعم از باداران و خالقان 

ابسته است، در وادارۀ دست نشانده و فرد و ، يک "کرزی" و اداره اش بنا به اعتراف شخص "کرزی"از آنجائی که 

با آنھا ھا قرار دارند و ھست و بود » الحکومهمنتظر «کسان ديگری که در جمع از  نه خودش و نه ھم آن عده ،نتيجه

چه در مناسبات داخلی و  ارتباط تعيين سرنوشت مردم افغانستان هتجاوز و دوام آن گره خورد است، ھيچ گونه حقی را ب
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واضح و روش است که ھرنوع قرار . نه در گذشته داشته اند و نه ھم در آينده خواھند داشتچه ھم در مناسبات خارجی 

 تأئيد کنندگانبين اين ادارۀ دست نشانده و اشغالگران و يا ...  و تفاھم قرار داد،  و يا ورق پارۀ ديگری که زير عنوان داد

  .د داشتنآنھا عقد و رد وبدل گردد، در فردای افغانستان آزاد از اعتبار ساقط بوده، پشيزی ارزش نخواھ
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