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میرعنایت هللا آشفته

خطاب به نسل جوان آگاه و آینده سازان کشور!
هموطنان نجیب و امیدوار به صلح ،جوانان شرافتمند وغیور که با داشتن انگیزه و نیازمندی های جامعه آگاهانه ،مع
الوصف همه مالحظات ،نواقص و کمبود ها در پروسه انتخابات!؟ به دو تیم انتخاباتی گرد آمدید ،شما به دالیلی خاص
و انتخابی که داشتید به نامزد مطلوب خویش رأی خود را استعمال نمودید .استفاده از این حق مدنی جهت بر آورده
شدن آرزوهای نیک تان به آینده کشور برای ثبات دایمی ،ایجاد یک حکومت با کفایت توسط افراد شایسته ،کار فهم،
متخصص ،با سوابق نیک و  . . .بود و نه به تهدید از همپاشی و تجزیۀ کشور به هدایت استخبارات بخشی از کشور
ها در منطقه! خوشبختانه پس از بازی ها ،سازش ها و معامالت نا میمون تفرقه انگیز گششتۀ تیکه داران قوم ،سمت،
زبان ،مشهب و  . . .به خصوص در  1۱سال اخیر ،خالف ادعای همیشگی شان در پایان کار ،بنا بر مجبوریت های
حاکم در جامعه ،ترکیب هر دو تیم انتخاباتی متشکل از همه اقوام برادر و برابر با هم در برابر قانون ،پا به عرصۀ
وجود گشاشته و به طرف به اصطالح انتخابات!؟ رفتند؛ که دلیل تجزیه طلبی به نام اکثریت و اقلیت و  . . .را به
صفر تقرب داده و جامعۀ جهانی ،سازمان ملل متحد ،ناتو و در رأس امریکا و انگلستان در ظاهر امر سیاسیون ما را
متوجه سالمت کشور و وحدت ملی می نمایند! این توصیۀ اخالقی شان خالف پالن (بی) طراحان بی اعتبار و ُ
شرکای
داخلی ما می باشد که ننگ و نفرین باد به هر هموطن ناخلف که در خیال تجزیه طلبی باشد.
جوان خوش قلب و ترقي خواه ،این که چهره های گرد آمده در تیم های رقیب ،پاک اند یا ناپاک ،مثل رأی شما به
ملت داغدار و با حافظه مجهول نیست؛ زیرا در بازی های  1۱ساله و  ۱۳سال اخیر تأریخ خونبار کشور همه امتحان
شده اند و مردم آواز جُغد و بلبل را بخوبی تشخیص می دهند .شما نسل جوان کشور که در جریان سال های اخیر پس
از تحمیل مهاجرت های اجباری طاقت فرسا ،توهین و تحقیر کشورهای میزبان ایران پاکستان و  . . .را تحمل و با
گوشت و پوست خود لمس نموده اید؛ اهمیت و ارزش قطعه خاکی بنام افغانستان عزیز و واحد که عزت و شرف همۀ
ما در گرو آن هست و یگانه امید و ضامن پیروزی ما می باشد ،نسبت به هر هموطن دیگر بهتر می دانید.
جوان های با دانش ،فارغ از سمت ،زبان ،قوم و  . . .شما که افغانستان را خانۀ مشترک همه می دانید و حقوق انسان
ها را مساوی و برابر می شمارید و صرف عمل شر و خیر ،فهم و دانایی ،صداقت و ایمان داری و تعهد آن را معیار
قضاوت خویش قرار می دهید،
 آیا یک بار به سوابق و عمل کرد عده ای از این سیاسیون تحمیل شده ،نگاه و توجه جدی نموده اید؟
 آیا سبب شونده وعلل اصلی این فاجعه را تشخیص و ارزیابی نموده اید؟
 آیا همین اسناد منتشره ،فلم های مستند ،مصاحبه ها ،بیانیه ها و  . . .دست داشته ای شانرا با دقت و حوصله
مندی با هوش و شهن باز شنیده اید؟
 آیا نزد شما این سؤال خلق نگردیده؛ مگر خداوند متعال ملت افغانستان را صرف برای تحمل جنگ ،ریختن
خون جوان های شجاع و بیگناه و انسان های گرسنه و درمند ،تجاوز قدرت های بیرونی ،البراتوار تجربی
و شعار های مفت سوسیالیزم ،اسالم بدون مرز که در جهان وجود ندارد ،کپیتالیزم و  . . .خلق نموده است؟
جوانان عزیز ،شما نو نهاالن تعلیم یافته ،آشنا با تکنالوژی عصری ،شما مسلط بر چند زبان داخلی و خارجی ،چرا و
چگونه این همه خالف ورزی ها و بازی های غیر اخالقی چند تا آدم عهد شکن ،آزمون شده ،خود خواه ،جاه طلب،
تنگ نظر ،متعصب ،وابسته ،زبان باز و بی همه چیز را متوجه نشده اید .شما عزیزان جوان ،پاک و با دانش را چه
گونه آلۀ دست خود قرار داده می توانند؟ حوادث خونبار ۱۳سال اخیر و موضع گیری عده ای به نام رهبر؟ به
وضاحت نشان داده است که همه زیر نام های منافع ملی ،وحدت ملی ،اسالم عزیز ،اصول ،حق طلبی ،عدالت خواهی،
اقلیت ،اکثریت و  . . .وسیله امروز ،از ورق ورق رأی پاک شما دفاع می نماییم!؟ ایستادگی علیه تقلب معامله پنهانی
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نخواهد بود؟ می خواهیم رئیس جمهور آینده کشور با رأی پاک وعاری از جعل و تقلب به ارگ برود! و  . . .این
شعار ها و عملکرد ها از زمین تا آسمان تفاوت و در تناقض قرار دارد.
در واقع نتائج حاصله جز تأمین منافع تیکه داران و زر اندوزی خود و خانواده های شان ،باج گیری ،زورگویی چیزی
کف دست مردم به نام جهاد ملت افغانستان واحد نگشاشته است .از گششته تا امروز چند رهبر یا فرزند کدام رهبر در
جبهه به شهادت رسیده است؟ جوان و فرزند غریب به نام کمونیست ،اشرار ،مجاهد ،طالب ،اردو ،پولیس ،اربکی و
که برای زنده ماندن خانواده های شان اسیر اند ،کجاست فرزندان عالی رتبه ها ،وزاء ،وکال و ! . . .؟
جوان نجیب و هموطن دردمند! به وحدانیت خالق یکتا سوگند که تا فرد فرد ما به حال خود توجه ننماییم و از تعصب
کور بیرون نشویم تا قاف قیامت وسیله آرزو های بیگانه ها توسط رهبران!؟ از قبل تراشیده شده خود خواهیم ماند .نه
با آمدن داکتر عبدهللا نه داکتر احمدزی و نه مال محمد عمر آخند که از چند سال فاقد آدرس می باشد ،صلح بدون پالن
و اتحاد نسبی افغان های دلسوز ناممکن بوده ،تا منافع ملی را با وحدت ملی به اساس عدالت ،توانایی ،اهلیت و نه
امتیاز حل نسازیم و تا به مردم خود و فرزندان خود متکی نباشیم و از تجارب تلخ گششته درس عبرت نگیریم و از
مصلحت های بی مورد دست برنداریم و کار را به اهل کار نسپاریم این وضع فالکتبار و شاللت بار ما خواهد بود.
دولتی می تواند زمینه صلح عادالنه و میز مشاکره را با نیرو های مسلح مساعد گرداند که خود واقعا ً به صلح عادالنه
وفادار باشد .به امید ایجاد حکومت غیر سهامی ،گالیه از بیگانه شکوه ایست طفالنه!
1۱سرطان 1۱۳۱
پایان
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