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میرعنايت اهلل آشفته

ملتی که آرای مردمش در نظر جامعۀ جهانی صفر است :
ملت عمداً نگون بخت ساخته شدۀ افغانستان ،پس از شکست شرمسارانۀ شوروی سابق ،بدنام سازی اسالم مقدس و
اشغال مجدد زير پرچم سازمان ملل متحد بنام ايجاد قوای ائتالف ،عرضۀ پالن های بلند و باالی عوام فريبانۀ
مبارزه علیه تروريزم ،القاعده ،طالبان ،عدالت خواهی ،مبارزه با مواد مخدر ،بازسازی و هزار و يک وعدۀ میان
تُهی و ظاهراً انسان دوستانه و خیر خواهانه ،پس از گذشت  12سال فرصت مناسب ،مردم گیچ شدۀ افغان با نیرو
های بیگانه به ملت و متکی به اشغالگران اينك دست خالی به طرف انتخابات !؟ می روند.
انتخابات !؟ (2112فريب اذعان عامه بی خبر جهان) يا درامۀ مزحک تر ديگر مثالً کنفرانس سوم بن كه شايد در
راه باشد و يا باز هم لويه جرگۀ نمايشی و فاقد مشروعیت يا اجماع بین الجواسیس و ناقضین حقوق بشری تعیین
کنندۀ سرنوشت ملیون ها هموطن ما خواهد گرديد.
جای سر افگندگی است که مدعیان علم و سیاست در پوسته زبان ،قوم ،سمت و ايديالوژی های صادر شده يا در
مدار خائنان و جانیان جنگی با بوسه زنی در رکاب استخباراتی و شعارهای ضد ملی علیه منافع کشور خود قرار
گرفته اند.
بیش از يک دهه بمباردمان های کور و بی نتیجه ،کُشتار و ريختن خون بیگناه پیر مردان ،زنان پیچه سفید ،اطفال
گُرسنه و فاقد امکانات اولیۀ زندگی ،کار و مکتب به خصوص در جنوب کشور ،باآلخره پس از سال ها دروغ و
حیله ،باجگیری و سیاست های چند پهلو و شیطان صفتانه ،دُشمنی همسايگان حريص با مردم سلحشور افغانستان،
روشن و واضح با ائتالف جهانی در راَس اضالع متحدۀ امريکا و انگلیس بیان نمودند كه :صلح از طريق ما با
مدنظر داشت منافع ما در ظرف شش ماه!؟ ،در مراحل مختلف با در نظر داشت بازی جديد و مهار نمودن بیشتر
نیروهای متفرق و بخود گرفتار ائتالف شمال ،بگونۀ طالبانى آن در افغانستان میسر خواهد گرديد ،که آرزو دارم
چنین مباد! و منبعد فرزندان آگاه ،صديق و وارثان اين وطن پس از چندين دهه تجارب تلخ ،تفاوتی بین شمال و
جنوب ،شرق و غرب کشور يا شکار فرقه سازی های استعماری نشوند .قدرت ما در وحدت ما و درعزت ما نقش
جدی و تعیین کننده دارد.
با درک اين مطلب که ناتو و در رأس اضالع متحدۀ امريكا به اين نتیجه رسیده اند كه مذاكره و گفت و گو بديل بهتر
است در مقايسه به جنگ و رويا رويى با مردم افغانستان و منافع پاكستان نیز ايجاب مي نمايد ،زيرا برعالوۀ مهره
های کلیدی طالبان در زندان ها و رهبران سیاسی (اپوزيسیون مسلح) که در ظاهر امر فراری و برای دستگیری
شان جوايز نقدی نیز گذاشته شده است ،نزد پاکستان شايد هم در کدام قرارگاه نظامی ،میدان هاى هوايی يا مهمان
خانه های قدرت های ذينفوذ در کشور ما ،حضور داشته باشند.
نیرو هاى اپوزيسیون داخلى "مخالفین شخص کرزی" نیز بدون استثنی طوريكه هدايت گرديده اند ،در همین مدار و
منجالب بدون کوچکترين تغییر مثبت در موضع شان ،با همان تعصب و امتیاز طلبی با مردود ترين حلقات ضد
مردمی مصروف زد و بند بوده و بازهم از همان سازش هاى پوشالى ،شكنند ،ضد ملى و درست تجزيه طلبانه ،به
غرض ادامۀ حاكمیت نا مشروع باالى ملت دربدر شدۀ افغانستان فعال هستند.
به هر حال در اين كشمكش قدرت اگر قرعۀ فال به نام هريك از اين كانديد هاى در نوبت نشستۀ حاكمیت كشیده
شود  ،در واقع اتخاذ تصمیم يك بار ديگر در غیاب مردم افغانستان صورت گرفته مي باشد .در حالیکه منطقاً يک
سال بعد بايستى حضور آگاهانه ای ملیون ها هموطن ،اعم از زنان و مردان که فارغ از ديدگاه های ذلتبار سمت،
زبان ،قوم و تنظیم می بودند ،از مجرای احزاب سیاسی با قاعدۀ وسیع که طرح های روشن و مشخص برای
بیرون رفت جامعه از لحاظ سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،توسط پیش گامان آگاه و خدمت گذار با ديدگاه های ملی
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گرايانۀ افغانستان شمول و ترقی خواهانه و ديموکرتیک مطرح شده مي توانست كه با درد و دريغ چنین شده نمي
تواند.
ولى به هر حال آنچه ممكن است اينكه  :نقش ملت افغانستان به صورت جدى و حقیقى در حل بحران در نظر گرفته
شود و به هیچكس حق نمايندگى از ملت داده نشود به جز خود مردم ،آنهم از طريق اخذ رأى شان براى تشكیل يك
دولت ملی يا قاعدۀ وسیع يعنى طرح تأسیس يك دولت ملى افغانستان شمول با رعايت اصل برابرى و عدالت .آنچه
هموطنان ما نیک می دانند ،اين همه مقاومت در برابر قوای اشغالگر ،صرف منوط و مربوط میدان نبرد رويا
رويى نبوده ،بلکه فرزندان وفادار و وارثان برحق اين سرزمین ازهر امکان مشروع جهت منافع علیای کشور
استفادۀ اعظمی خواهند نمود.
پیشنهاد مشخص ما به عنوان صداى اكثريت خاموش در تفاهم با نیروى مطرح مقاومت ملى مجاهدان افغانستان،
تأكیدأ اينست كه  :دولت آيندۀ افغانستان بايد يك دولت متشكل از ملي گرايان باشد زيرا همچو يك دولت ضمانت
قطع جنگ و تأمین همسايگى نیك را نموده مي تواند و براى منطقه و جهان پیام آور صلح و ثبات مي باشد .اين
هدف در نتیجۀ مذاكرۀ رويا روى نیروهاى مقاومت با نمايندگان دولت اضالع متحدۀ امريكا ممكن و میسر شده مي
تواند.
اكثريت خاموش ،منافع ملى كشور را با تفاهم عموم نیرو هاى مقاومت كه بیزار از دستگاه سركار در سرتاسر
كشور هستند  ،در صورت انصراف كامل از هرگونه امتیاز طلبى به خاطر خودشان و صرف تأمین حقوق مسلم
ملت دربدر شدۀ افغانستان ،انشأاهلل به توافق رسانیده میتواند.
عالم هستی نــدارد معـنی بــی غـیـر از فـنـــا
گرمی و سردی همه موقوف وهم موسم است
از غـبـار خـاطـر بیچارگان غـافـــل مـبــاش
ذره هـــای مـتــحد ،بـنـیـــاد بــمب اتُم است
« شیون کابلی »
پايان
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