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افغان جرمن آنالین

تقاضای صمیمانه از نویسندگان محترم افغان  -جرمن آنالین
پورتال از زحمات مستدام نویسندگان محترم ملی افغان  -جرمن آنالین اظهار امتنان دارد .حساسیت اوضاع کنونی
برای ما اجازه نمی دهد تا قضاوت خود را سلیقوی و دور از نیازهای زمانی رقم کنیم ،بزرگان قلمدار نیک میدانند
که بدون تبادل افکار و اطالعات مؤثق و دور از سطحی نگری کاری نکنیم که خود برآن متاسف شده و یا در برابر
آیندگان شرمسار باشیم .ما هم اکنون در یک آزمون ملی قرار داریم که هر قلمدار متعهد محترم ملی در پخش آگاهی
رسانی و روشنگری در جامعه نقش ارزندۀ و مؤثری را بازی میکند ،از همین روست که هزاران خوانندۀ و نیازمند
شناخت حقایق از نشرات سلیم مستفید می شوند.
چون زیادترین خوانندگان نشرات پورتال افغان  -جرمن آنالین در داخل افغانستان حضور دارند ،ازینرو در نخست
قضایای داخل کشور برای آنها بیشتر جلب توجه میکنند و در این مسیر مسائل مهم و حاد روز اهمیت زیاد دارد تا
مسایل حاشیوی .بنابران از نویسندگان محترم تقاضا به عمل می آید که ثقلت کار خود را روی مسائل مهم و حاد روز
که منافع ملی را سزاوار باشد بیاندازند ،زیرا هم اکنون خطرات بزرگی سرزمین و جامعۀ مادری ما افغانستان را
تهدید می کنند .درین صورت نباید قلمداران ملی نکات اساسی را فراموش کنند :
توجه بفرمائید که :
خطر تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوب :همین اکنون تیم "ثبات و همگرائی" که جمع غفیری از جنگساالران و
ناقضان حقوق بشر را به دور خود جمع کرده ،در صدد آنست که تحت عنوان یک حکومت موازی آتش هرج ومرج
و نفاق را به اشاره بیگانگان به نفع دشمنان وطن ایجاد و کشور را عمالً دستخوش تجزیه نماید.
خطر جنگهای داخلی :تجارب سالهای  1991تا  1995نشان داد که این جنگساالران که بدور داکتر عبدهللا

عبدهللا حلقه زده اند ،تشنگان قدرت و پول اند که گاهی با هم متحد و زمانی با هم در تقابل قرار می گیرند و کشور
را به ملوک الطوایفی تقسیم می کنند .بزرگساالن به خاطر دارند که بگونۀ مثال دوستم زمانی نوکر پر و پا قرس
روسها و حزب دیموکراتیک خلق بود .او در یک زمان دیگر یار و یاور احمد شاه مسعود گردید و بعد دوست صمیمی
گلبدین حکمتیار و مزاری شد و در آستانۀ سقوط طالبان به مدد امریکائیها شتافت .او گاهی با کرزی ،زمانی با اشرف
غنی پیمان بست .الکن در زمانهای دیگر بر ضد روسها و حزب دیموکراتیک خلق شد و بعدا ً بر ضد احمد شاه مسعود
قرار گرفت و با گلبدین و مزاری به جنگ برآمد ،کرزی را تهدید کرد و اینک به مبارزه علیه اشرف غنی برخاسته
است .خمیر تمامی این جنگساالران از همین خصلت و مشخصات مایه گرفته است .لذا خطر جنگ داخلی بوسیله
همچون اشخاص محتمل است.
خطر نصب طالبان در قدرت :کشور های غربی به رهبری امریکا از طریق مذاکرات ساختگی با این گروه

عقبگرا و تاریخزده میخواهند به آنها مشروعیت و عزت داده ،زمینه نصب آنها را در قدرت مهیا ساخته (برای
معلومات بیشتر به مقالۀ مؤرخ  22فبروری  2۰2۰در سایت بی بی سی تحت عنوان "صلح با طالبان :ارزشهای
دموکراتیک چه خواهد شد؟" مراجعه نمائید.
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51598707
با نصب طالبان در قدرت دستآورد های  19سال گذشته از دست رفته و یک حکومت استبدادی طالبانی به نفع دشمنان
و برضد مردم مستقر خواهد شد و آزادی و حقوق بشر و غیره را از کشور برخواهند چید.
خطر فروریزی ساختار های اساسی :با تشکیل یک حکومت بی سروپا تمامی ساختار های اساسی جامعه

مانند قانون اساسی ،قوانین مدنی ،انتخابات ،حقوق زنان ،ولسی جرگه ،آزادی بیان و مطبوعات و غیره از بنیاد فرو
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خواهند ریخت و کشور به عصر حجر برخواهد گشت .اگر در کشور های پیشرفته تغییر منفی در رهبری یک دولت
بیاید ،به امور اساسی آن کشور تحوالت منفی وارد نمی گردد ،زیرا اساسات چنین کشور ها روی سیستم های منظم
آباد و عیار گردیده اند و حرکت به عقب را اجازه نمی دهند .الکن در کشور های پسمانده چنین نیست .طالبان و
جنگساالران می توانند به زودترین فرصت اساسات نو پای ترقی و تعالی را که در کشور هنوز نضج نگرفته اند ،از
بیخ و بن ،به اشارۀ بیگانگان و دشمن ویران کنند.
خطر دست درازیهای بیشتر اجنبیان در امور داخلی کشور :چون جلو طالبان و جنگساالران به دست کشور

های اجنبی است ،لذا خطر دست درازیهای بیگانگان از طریق طالبان و جنگساالران بسیار محتمل است .در این
صورت طنابهای امور مملکت به دست بیگانگان افتیده و به هر سوئی که خواسته باشند آنرا کش خواهند کرد.

نویسندگان محترم پورتال افغان  -جرمن آنالین!
توضیحات باال صرف گوشۀ از خطرات را نشان می دهد و نه همۀ آنها را .این خطرات حاد و مهم اند که جامعه و
سرزمین ما را همین حاال تهدید می کنند .ازینرو از شما تقاضا به عمل می آید که رفتگان را عجالتا ً به حال شان
بگذارید و به حال زندگان کشور توجه جدی نموده ،برای روشنگری و آگاهی مردم قلم ارزشمند شانرا ثابت قدم
بحرکت درآورند تا مبادا کشور ما دچار آشفتگی و آشوب بیشتر گردد و مردم ما با زهری که اجنبیان به کمک
مزدوران و گماشتگان آماده کرده اند ،افغانستان مادر را مسموم کنند .انتخابات پاکیزه مردم همین حاال رئیس جمهور
ملی را برگزیده اند و هر آشوبی در برابر آن برضد منافع ملی بوده و به نفع دزدان سرگردنه تمام خواهد شد
قلمهای پـُر بارتان راه های پـُر باری را به جامعه ارمغان خواهد آورد!
با احترام
پورتال افغان  -جرمن آنالین
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