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 ميرعنايت هللا آشفته                                                                                           

  ٢٠١٣ مارچ ١٩

  

  شود؟  است بگوئيم چه میاز چه بايد کرد گذشت، بھتر
  

خواھران و برادران محترم، سياستمدارن حاکم در ميدان سياست و سياسيون خارج از قدرت نتوانستند به گمان اين 

ھميشه دنبال حوادث شتافته و عکس العملی برخورد نموده اند، حال اين ھيچ . نگارنده جواب چه بايد کرد را ارائه نمايند

  .ما با حقيقت بينی، قضايای سياسی وطن محبوب خود را تعقيب می نمائيم!  شود ه میخواھد بگويد چ کاره می

چه موافق . ر مخالفين مسلح سياسی در کشور به يک واقعيت انکار نا پذير مبدل گرديده اندينيرو ھای مسلح طالب و سا

 عالوۀ هو انکار ناپذير شان، بروابط  قوی، محکم  . باشيم و چه مخالف از حضور فعال شان انکار، خود فريبی است

لمان، انگلستان،  فرانسه، اخيراً ھم از مطبوعات رسمی کشور و رئيس اپاکستان، و کشورھای اسالمی، با کشور ھای 

در سفر اخير آقای کرزی در امريکا، به ايشان خاطر نشان ساخته شده است که گويا : دفتر آقای کرزی، شنيده شد که

 ديگر به منظور قـَلع وقَـمع تُدشمن ستراتيژيک امريکا و جامعۀ جھانی نيست يا به عبارنيروھای طالبان افغان 

ولی مبارزه عليه تروريزم و دھشت افگنی با . نيروھای مقاومت مسلح مخالف دولت، قوای ائتالف ناتو کمر نبسته است

تا مردم ما .  شد  بُن در محاسبه گرفته میکه  ای کاش اين حقيقت مسلم در کنفرانس اول.  القاعده و الفايده  پا برجاست

  . که عمداً خواسته نشد،ب به صلح  واقعی و  باز سازی نائل می گرديدنديپس از عالمی مصا

خصوص ھموطنان اسير مناطق ه ی و تلفات سنگين به مردم خسته از جنگ، بئ سال اشغالگری، زورگو١١حاال پس از 

، طالبان و نيرو ھای نام دولته ين مظالم قوای ائتالف، قوت ھای تنظيمی بجنوب  و سرحدی کشور که متحمل  باال تر

پس از اين يگانه امکان، .  جا گذاشته نمی تواند و ندارده شده  اند،  و ادامۀ جنگ، برندۀ  قاطع ب. . . چی و ُدزد، قاچاق

عادالنه و قابل قبول برای تأمين شکل صادقانه، منطقی، عملی، ه به عنوان وسيلۀ باقی مانده ب" صلح"ميز مذاکره و 

منافع اکثريت خاموش مردم افغانستان، ھمسايگان، منطقه و قدرت ھای بازيگر جھان بايد استفادۀ کامالً معقول به دور 

  . کار گرفته شوده يله و نيرنگ بحاز

، کشورھای خارجی فغانچھرۀ منفور اکه ازھيچ  مشروط  بر اينصلح از طريق مذاکره و تفاھم يگانه راه معقول بوده، 

  مردم افغانستان نتايج تالشھای ناکام صلح امتياز طلبانۀ رژيم محکوم .ی بيرونی حمايت صورت نگيردئو حلقات مافيا

به سقوط ُدکتور نجيب هللا  و زد و بند ھای حکومت نامتجانس و نيروھای دولتی اما وابسته به  نيروھای تجزيه طلب 

با رقابت و تقابل عليه نجيب هللا و ھمفکران باقی . . . ليشۀ دوستم، کشتمند، ستمی ھا وجناح کارمل و م"درون نظام 

خالف ادعای کمونيستی و انترناسيوناليستی شان، در اثر منافع گروپی شان برای حفظ  قدرت " ماندۀ پرچمی و خلقی اش
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ان و پالن ھای شوم استعماری روسی، در ُدشمنانه و قاتالنه عليه رفقای ديروز خود؛ و عملی نمودن دساتير ولی نعمت

تبانی با ايران و ھند، در خطوط زبانی و قومی تقسيم گرديده، و کانال ھای از قبل فعال نگھداشته شدۀ استخباراتی، 

آغاز گرديد، که از نتايج و تأثيرات " کمونيستی و جھادی"معامالت ننگين بين احزاب چپ و راست . . . پاکستان و 

  .منفی و حدوث آن تا فعالً در روند ائتالف سازی ھای سياسی کشور نقش داشته، تأثير گذار باقی مانده است

وع آور ُکھنه به منظوِر در ذھن شما خوانندۀ آگاه و با حافظه، تداعی گرديد که ما دقيق در ھاين معامالت ننگين و ت

صلح امتياز خواھانۀ آقای کرزی، در مرحلۀ نفس ھای .  متکرار ھمان مراحل باطل با تفاوت ھای ظاھری آن سرگرداني

، دولت نا متجانس شان و رعايت دساتير ولی نعمتان شان، بی اتفاقی و عدم استقالل " ختم دورۀ کاری اش"اخيرش، 

 ملت سياسی اپوزيسيون، و مھمتر از ھمه بيانات ميان تُھی و خرام متبختر با نبود طرح سياسی معقول و قابل قبول برای

افغانستان، بازی ھای ُگمرا کنندۀ قوت ھای خارجی و دھا کمبود ديگر برای دولتمداری و آمادگی برای رسيدن به قدرت 

  .از جانب مدعيان آن با تأسف روشن و شفاف مطرح نگرديده است

و بلوغ که صاحب ذکاوت سياسی  ھر وطن دوستیبرای اين اوضاع و احوال مبھم و غير شفاف سياسی کشور، جداً 

خواھم يک بار  فکری می باشد، و مسير حوادث را، خارج  از دايرۀ شيطانی قدرت می نگرد، نگران کننده بوده و می

نام افغانستان واحد و تجزيه  ه ديگر به ھمه فرزندان دلسوز، پاک و صادق کشور که به آيندۀ ھموطنان و قطعه خاکی ب

؟ مکتوم با تحليل از وضع امنيتی موجود کشور با مسؤوليت و !وير انتخاباتناپذير می انديشند، تا قبل ازرسيدن موعد تد

مگراين که صندوق ھای حوزۀ !  تواند  قبول شدۀ آن داير شده نمیيارھای، انتخابات به مفھوم و معبگويماطمينان 

نيت ھای جھانيان انتخاباتی در داخل مقر ارگ رياست جمھوری و محوطه ھای چند واليات محدود، به منظور اغفال ذھ

  .توان انتخابات ناميد و نمايش مطبوعات جھان گذاشته شود، که اين نمايش نامه را نمی

وقتی اين دولت فاسد و بيکاره از ُعھدۀ امتحانات کانکور پوھنتون برای چند ھزار محصل جوان و تعليم يافتۀ 

 می توان انتظارونه با تجارب دست داشته، کشورعاجز بوده و به تظاھرات و مداخلۀ پارلمان کشانيده می شود، چگ

  ؟! داشتاز آنھاانتخابات سراسری و شفاف را 

خود گرفتار، ه اين بدان معنی نيست که ما بدون داشتن اطمينان و داشتن بديل قانونمند، عادالنه و بھتر از دولت فاسد و ب

ۀ تازه تقرر يافته آن آقای جان  وزير خارج تکرار اشتباھات گذشته نه امريکا و. ار سقوط نظام موجود باشيمخواست

سازمان . . . لمان و اسای جمھور يا صدراعظمان کشورھای فرانسه، چين، روسيه، ؤری، نه آقای دويد کمرون، نه رکِ 

شکلی از اشکال در اوضاع  و احوال ه ملل متحد، کنفرانس کشور ھای اسالمی و ھمه نھاد ھای مدنی و حقوقی؛ که ب

دخيل و نقش جدی و تعيين کننده بازی می نمايند، اما به دليل نبود تفاھم سترتيژی واحد شان، حق ندارند، جاری کشورما 

اکثريت خاموش ملت افغانستان را که شامل ھندو و مسلمان است، تنھا گذاشته و يک بار ديگر کشور را به خواست و 

  .ا و ضد منافع ملی کشورما تحويل دھند دست آنھۀمنافع کشور ھای ھمسايه، و نيروھای آزمون شده ای آل

نتايج کمک ھای نقدی به دولت فاسد کابل از جانب امريکا يا جامعۀ جھانی و در عين زمان تجھيز، اکماالت و حمايت از 

مخالفين آن توسط ھمسايگان که اعضای سازمان ملل متحد و دوستان نزديک ھمين قدرت ھای بزرگ  جھان اند، جز 

 مليون انسان اسير اکثريت خاموش افغانستان در چنگال غاصبين و مدعيان قدرت، و فرسايشی ۴٠  تا٣۵جفا در حق 

  !ساختن عمدی جنگ آنھم برای منافع ديگران ولی در ميدان تطبيقات آن، افغانستان جُرمی است نا بخشودنی

 پايان
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