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انودټولنوفدراسیونگپھ اروپا کی دافغان پناھند  
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استقالل در شرایط بحرانی کنونیخاطرٔه کسب جنبش امانی ویاد بود از   

 
موجودیت یک رھبر  روز استرداد استقالل سیاسی کشور تحت رھبری شاه امان هللا خان.  برابرست با  نوزدھم اگست

کشور کھ ازپشتیبانی قاطبٔھ مردم افغانستان نیز   استقالل طلب ، آزادی خواه و ترقی پسند در رآس قدرت سیاسی
اکنون بھ یک رویای دلپسند ولی غیرعملیدر دوران امانی یک واقعیت بود. ولی برخوردار باشد،  برای مردم   

زادی آتمایل بازگشت بھ استقالل،  ،قالل و جنبش امانی نیزبھ ھمین دلیلتیادبود از خاطرٔه اس است. بدل شدهافغانستان م
تنھا شیادان   خوب است. از یک الگویداشت گازجنبش امانی بزربزرگداشت  را بھ ھمراه دارد.وترقی خواھی ملی 

البتھ تندروی ھا و برخی اشتباھات دیگر بھ استعار  زمان ما بھ جنبش امانی و اصالحات دوران امانی تھمت می بندند.
انگیس و ُعمال داخلی اش موقع دسیسھ چینی علیھ رژیم امانی و ایجاد فاصلھ بین دولت امانی و اقشار محافظھ کار 

شد.بامعاصرکشور ما میدرخشانی در تاریخ  صفحھٔ بوجود آورد، اما دوران امانی ھنوز ھم  جامعھ را  
یاد بود ازاستراد استقالل وجنبش امانی امسال مصادف بھ روز ھای دشواری است کھ مردم ما در سرتاسر کشور، 

تی پاکستان ھم آنھا را ھمرائی در حالی کھ افراد استخبارابخصوص در شھر غزنی و کابل تجربھ میکنند.ُعمال پاکستان 
بر خاکی ریختند   وخون صد ھا کشتھ و زخمی راکشیده را بھ آتش  فرھنگی جھان اسالم، غزنی، این پایتخت، میکردند

در کابل جان ده ھا جوانی کھ در یک مرکز آموزشی برای امتحان  کھ زمانی پایتخت امپراطوری بزرگ غزنوی بود.
رفتند و با ھزار امید معصومانھ برای آیندٔه خود و وطن خود مصروف آموزش بودند، با کانکور پوھنتون آمادگی میگ

یک حملٔھ انتحاری جبونانھ گرفتھ شد و ده ھا تن دیگر شان زخمی شدند. آی و سایر  جنگھای استخباراتی آی.اس.  
اوسط روزانھ صد افغان کشتھ و بطور  کشور ما را بھ میدان ھمھ جنگ ھا مبدل ساختھ اند.  استخبارات منطقھ وجھان،

حکومت در عمل ثابت ساختھ است  بخش اعظم این قربانیان را افراد ملکی تشکیل میدھد. زخمی میشوند.  دو برابر آن
کھ توانائی دفاع از جان ومال مردم افغانستان را ندارد. سال بدینسو  ١۶حکومات خارجی کھ سرنوشت جنگ را از  

پالیسی دونالد ترمپ ناظر تلفات زیاد ملکی ونظامی افغانھا اند.  ،پیشرفت قابل مالحظھ بدون  اند، بدست خود گرفتھ
مبنی بر تمرکزبر ازدیاد فشار بر پاکستان و تعرضی ساختن جنگ علیھ تروریستھا توسط محافل دیگری در وزارت 

ایریک پرنس ر میدھند کھ خارجھ و پنتاگون بعد از چند ھفتھ خاموشانھ کنارگذاشتھ شد. رسانھ ھای امریکائی خب
موج  مؤسس شرکت نظامی شخصی بلک واترکھ بدنامی اش در جنگ عراق وافغانستان برھیچکس پوشیده نیست، 

جدیدی از تبلیغات را برای کسب توجھ ترمپ برای طرح شخصی سازی جنگ امریکا در افغانستان براه انداختھ است. 
ھ بھ قیمت خون ده ھا ھزار بیگناه بلیونر شده است. تطبیق این این طرح سودجویانٔھ یک تاجر خون و آتش است ک

در حالی کھ ، اجتماعی و آیندٔه منابع طبعی افغانستان خواھد داشت. طرح عواقب وحشتناکی برای وضعیت سیاسی
ھ دست طالبان در طوالنی ساختن این جنگ بھ نفع پاکستان وسپردن کلید صلح بافغانستان بھ این تھدید ھا مواجھ است، 

در اذھان مردم افغانستان از خود بھ جا میگذارند.ری ھم گدی دول خارجی خاطرات بد خفاشان دیگری کھ توسط   
نیستند. آنھا بر وطن ھمین حکومات خارجی با پول خریده شده وبھ قدرت رسانیده شدند، لحظھ ای ھم بھ فکر نجات 
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بخاط اینکھ زمانی در پشاورپادوی استخبارات پاکستان را م روی میلیون ھا دالر باد آوردٔه شان میخوابند و ھنوز ھ
فخر فروشی نموده و خواھان امتیازات عمری مالی و سیاسی و معافیت در برابر قانون میباشند.، کرده اند با  ایشان  

   توطئھ برای اشغال مجدد کرسی ھای دولتی وقرار دادن آن در خدمت منافع مافیائی خویش در سعی و تالش اند.
دول ھمسایھ برای سوریھ ای ساختن جنگ افغانستان آمادگی گرفتھ اند. نوکران داخلی این دول برای این جنگ ذھنیت 

سازی میکنند.   
وحدت ملی میان باشندگان افغانستان با وصف دسایس منابع استخباراتی خارجی ھنوز درز نھ برداشتھ اما سیاست بازی 

ٔه بال منازع قوم خویش جا نمایندبھ ھدف امتیاز طلبی ھای شخصی و فامیلی ھای قومی تیکھ داران سیاسی کھ خود را 
آشکار بالقوه را علیھ وحدت اقوام افغانستان تشکیل میدھند. پیوند ، خطر و ذھنیت قوم گرایانھ را ترویج میکنند میزنند

این م مسؤلی برای رفع اصولی و قاطع این تیکھ داران با استخبارات منطقھ این خطر را جدی میسازد. اما ھیچ مقا
اقدام نمیکند. خطر   

یادبود میگردد، افغانستان در  در نتیجھ میتوان گفت کھ در شرایط کنونی کھ از حاکمیت ملی مستقل و مؤثر امانی
مقابل رقبای مافیائی و برای بقای خویش در تیمی وتالش  مصروف منازعھٔ حکومت وابستگی ھمھ جانبھ غرق است و 

و دسایس خارجی و داخلی گوناگون است. وابستگی ھمھ جانبھ و جنگ فرسایشی آی.اس.آی از طریق طالبان و 
داده است. این حکومت برای جلوگیری از   س ضعیف و ضربھ پذیر قراررا در موقف ب  حکومت افغانستان داعش،

آینده موکول می   باز پس گیری آنھا را بھاقدام بھ سقوط ولسوالی ھا از سقوط ولسوالی ھا اقدامی نمی کند و بعد 
شده آنچھ در غزنی واقع شد، در ھر شھر دیگری ھم واقع  این تعلل شھر ھا را بھ خطر مواجھ میسازد. کند.

پس نباید بھ این حکومت و حامیان خارجی اش امید واھی بست. میتواند. فقط نیروی مردم افغانستان میتواند استقالل،  
صلح، امنیت و کار برای ترقی اجتماعی را، آنچنانکھ در دوران امانی در افغانستان موجود بود، دوباره در افغانستان 

  ا بسیج ساخت.باید بھ مردم تکیھ کرد ومردم ر احیا کند.
 ھیأت اجرائیھ فارو

 


