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مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
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ميرعنايت  آشفته

درس عبرت ازحقايق تلخ گذشته ،جلسات چھار جانبه
و خطاب به نمايندگان پگواش
نھاد ھا و شخصيت ھای مستقل ملی ،منطقه و جھان منجمله سازمان ملل متحد از مسايل سياسی افغانستان آگاه
و ھمه معترف اند که در اثر نزاع درونی نظام ھای افغانستان ،بر سر غصب قدرت ،آشوب ھای بوجود آمد که حوادث
ناھنجار٣٧سال اخير با کشمکش ھای داخلی ،مداخله بيگانھا؛ اشغال را به دنبال داشت .دليل اجراأت عاقبت ناانديشانه
وعجوالنه ضد ملی عدھه ای از رھبران چپ و راست ،که ھيچ يک از مدعيان ،به باورھا و شعار ھای از قبل ارائه
ٔ
آزاديخواه صديق
شده خويش پابند و وفادار باقی نماندند ،استقالل کشور ،عزت ملت و اعتبار شايسته ترين مبارزان
ٔ
ٔ
وطن خدشه دار ،و به اثر تقابل ھم؛ حالت موجود در کشور مستولی و مسلط گرديد.
 : ١ــ حقايق تلخ داخلی  :منافع ملی ،فدای منافع حزبی ،تنظيمی ،گروھی ،قومی ،سمتی ،زبانی و مذھبی
گرديده است.
 : ٢ــ وابستگی استخباراتی با خارجيھا به اوج رسيده است.
عده از مخالفان دولت به ھيچ قيمتی حاضر به ختم جنگ و قطع خون
 : ٣ــ عده ای از افراد دولت ناکام کابل و ٔ
شده کشور ھای بيگانه ،از احساسات پاک دينی ،مذھبی ،قومی ،زبانی ،سمتی و
ريزی نمی باشند .روی اھداف تعيين ٔ
تعقيب ايديالوژی ھای بيرونی ،به دليل عدم آگاھی مردم اسير ،سوء استفاده نموده به افراطی ترين شعار ھای عوام
فريبانه مردم؛ به خصوص جوانان را مسموم نموده و جنگ نيابتی کشور ھای رقيب را در افغانستان به پيش می برند .
 : ۴ــ حقايق تلخ عوامل خارجی  :کشور ھای خارجی دور و نزديک( اسالمی و غير اسالمی )توانسته اند که
ارزش ھای ملی ،افغانستان را به اجزاء" سمت ،قوم ،زبان ،مذھب "و  . . .تقسيم و به نيابت از منافع خويش ذريعه
پول ،شھرت کاذب ،سالح ،حمايت ھای معنوی و تبليغاتی ،افراد و حلقاتی را به نفع خويش در تقابل ھم استخدام نمايند .
در  ٣٧سال گذشته ،حتی قبل از آن نيز رھبران سياسی به داليلی ،ناکام و از آزمون ملی مؤفقانه بدر شده
نتوانستند که جھت تداوم قدرت يا دست يابی به قدرت ،ھرنوع مانع داخلی چه خاندانی ،چه درون حزبی( خلق ،پرچم )
چه تنظ يمی )جھادی( چه )طالبی( و چه به اصطالح تعدادی از تکنوکرات!؟" فاسد تر از ھمه "از ھيچ عمل خالف ضد
منافع علياء کشور روگردان نبوده ،حتی به قتل يک ديگر کمر ھمت بستند؛ آنھم با معاونت و صيانت بيگانه ھا .دردآور
است که اشتباھات رھبران ناکام ،توسط باز مانده ھا و نسل ھای جوان احزاب مسؤول و خبرابکار؛ پيوستگی و تداوم
دارد.
شخصيت ھای واقع بين ھر دو طرف جنگ:
به تأکيد مؤکد می نويسم که استقالل و آزادی ،تعريف و معنی قرن گذشته را ندارد .منافع مشترک ،استقالل
سياسی ،اقتصادی کشورھا را تحت شعاع قرار داده است .بزرگ ترين قدرتھای جھان بمنظور دست يابی به منافع ملی
و اھداف استراتيژيک خويش ،وادار به گذشت ،مصالحه ،معامله ،داد و ستد ،امتياز دھی و امتياز گيری ميشوند .بنا ًء
ملت مؤمن ،مسلمان ،شجاع و ايثارگر ما بخصوص جوان ھای ما حق دارند به حکم تجارب علم و ھنر سياست ،آنعده
از رھبرانی را که جھت منافع شخصی يا گروھی خويش تأکيد بر تداوم جنگ بی مفھوم برای تحقق اھدف بيگانه
دارند؛ مورد مؤخذه قرار دھند .رھبران!؟ تحميلی يا زعماء دو طرف جنگ در کشور بر مبنی کدام منطق ،ملت
سلحشور افغانستان را مسؤول فتح؟ و شکست ابر قدرت ھا يا ناجی و منجی ايديالوژی ھای بيگانه ،در جھان تشخيص
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داده اند؟ چه نيازی داشتيم يا داريم که برنده و بازنده شرق و غرب به قيمت خون جوانان مسلمان افغان و به قيمت
بربادی کشور ما تثبيت گردد؟
چرا نابودی برادران ھموطن خود را که مثل شما فکر نمی نمايند ،سعادت خود و کشور ميدانيد؟ تا چه زمانی
در بدل دريافت پول ناچيز يا حمايت مؤقت قدرت ھای بزرگ طماع ،دشمن دائمی به کشور و نسل ھای بعدی خود می
ديده ما چندين بار در سطح کشور ،منطقه و جھان به اثبات رسانيده است که دشمنان
تراشيم .تجارب تلخ به ملت کوره ٔ
ديروز به دوستان سينه چاک امروز مبدل و دنبال منافع گروھی ،سازش ھای مقطه ای خود و کشور ھای خود بوده
اند .بنا ًء خارج از حيطه منافع ملی ،انتخاب دوست يا دشمن را ،دور از عقالنيت ميدانم .اينکه چھره ھای ناکام و
معامله گر داخلی با سوء استفاده از آدرس جھاد مقدس ملت ،خود را وارث خاک و ديگران را تروريست ،بی دين،
سيکيوالر و  . . .می خوانند ،کار آنھاست.
ھر انسان عاقل و عادل طی  ١۵سال گذشته بوضاحت مشاھده نمود که به قدرت رسانيده شده ھا(اععم از
جھادی و غير جھادی )چه بی رحمانه به قوای ائتالف در رآس امريکا ،خود را دوست ،ھمکار ،مستحق ،شايسته،
مترقی و  . . .جازده و مخالفان خويش را به صفت دشمن تحويل بيگانه ھا نمودند  ١۵.سال قبل اکثريت قاطع مردم
غير سياسی و مخالفان ،سقوط رژيم طالبان را مثبت ارزيابی نموده با پيشانی و آغوش باز ھجوم قوت ھای بيگانه را
خيرمقدم گفتند.
چرا و چگونه امروز ،مع الوصف تزريق بيليارد ھا دالر ،حضور امريکا  +ناتو و ۴٩کشور ،اکثريت مردم از
دولت ،بی کفايت ،غرق در فساد و ضد ملی متنفر اند؟ اين در حاليست که مخالفان مسلح کوچکترين برخورد محبت
شده خويش نداشته و ندارند .چرا معترف نيستيد که تعدادی از شما
آميز و مسؤوالنه در برابر ملت به گروگان گرفته ٔ
دولتی ھا ،تعدادی از ترجمان ھای بيگانه پرست و تعدادی از مخالفان مسلح ،مطلق ضد انسانيت و حقوق بشر عمل
نموده ائيد .وقتی شما دو طرف درگير افغان) وارث اين سرزمين ( چنين برخورد غير انسانی ،اسالمی و افغانی داشته
باشيد؛ از قوای بيگانه و سرباز متجاوز که برای دريافت معاش در سر زمين بيگانه ،اراضی بيگانه از سايه خود
ھراس دارند چه گاليه بايد داشت؟
ظالمانه تانرا به پيش می بريد ،چه منطقی را
با سوء استفاده از آدرس و نام مردم تا چه زمانی؟ اھداف
ٔ
ميخواھيد بيان داريد؟ مردم پيش شرط طالبان را نمی پذيرد؟ مردم خواھان حفظ مندرجات قانون اساسی کشور اند؟
مردم می خواھند دولت از موقف قوی با مخالفان صحبت نمايد؟ بسيار خوب .آيا اجازه دارم بپرسم شما دولتی ھا از
اولين روز به قدرت رسانيدن تان ،قانونی را که خود به نفع تان ساختيد رعايت نموده اييد؟ در کدام ماده قانون غصب
تمام امتيازات دولتی به شما داده شده است؟ کدام ماده قانون غصب دارای ھای عامه را به شما داده است؟ کدام ماده
قانون نتائج انتخابات!؟ را به ايحاد حکومت دومنزله مؤظف می سازد؟ وقتی در کنار غرب ،ناتو و  ۴٩کشور ،با تمام
امکانات باد آورده شما از موقف قوی صحبت نمی توانيد ،و روزتا روز در انزوای داخلی و خارجی قرار می گيريد؛
کدام مردم شما را حمايت می نمايد؟ مگر اين مردم نيست که از بيکاری ،فقر ،استبداد ،غصب جايداد ھا ،چور ،غارت،
تجاوز ،بی قانونی و  . . .ھر روز جوقه جوقه رو به فرار ھستند؟ مگر بيش از  ۵٠٠نفر از مردم در آبھای شور
ابحار غرق نشدند؟ مگر بيش از  ١۵۴ھزار مردم اکثراً تحصيل يافته و جوان صرف به آلمان از اثر بی کفايتی دولت
فرار نکرده اند؟ مگر بيش از نيم مليون مردم در  ۶ماه اخير فراری کشور ھای غربی نشده اند؟ دولت ناکام و غرق
در فساد شما از کدام مردم صحبت و نمايندگی داريد؟

اعضاء محترم جلسه پگواش:
بدون شک پايان ھر جنگی بايد به ميز مذاکره کشانيده شود .اين قلم آزاد ،بدون مدعا و مليونھا ھموطن اسير و
داغدار وطن به صلح دوامدار ،عادالنه و سرتاسری که به ثبات ،عزت و آزادی ملت مسلمان و متضرر بانجامد چشم
اميد دوخته اند .آيا در ترکيب اعضای محترم جلسه دو روزه مقيم دوحه ،شخصيت ھای موحد ،مؤمن ،شجاع ،مستقل و
با شھامت وجود داشت که گفته باشد عامل اصلی بحران دو طرف درگير جنگ ،خون ريزی مردم اسير و بيگناه و
سياه روزی ملت؛ شما دو طرف جنگ استيد؟
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آيا چھره ھای که طی  ٣٧سال گذشته به خصوص طی ۴ا سال اشغال اخير با مسؤوليت ھای بلند دولتی در
اسارت مردم ،وطن فروشی ،نقش رھبری و مقامات بلند دولتی را داشتند؛ معترف شدند که ما عامل تداوم بدبختی ملت
خود شده ايم؟
شما نمايندگان"طالبان "چگونه دليل مؤجه داشتيد که خالف گفتار ،اعمال و کردار گذشته آنھايکه در  ١۴سال
حاکميت فاسد نقش داشتند؛ برای پايان بخشيدن آالم درد ھای ملت و آزادی کشور با افراد آزمون شده؛ مذاکره نماييد؟
آيا اين حقيقت اذعان گرديد که به شکلی از اشکال شما دو طرف درگير ،باعث تداوم جنگ نيابتی بيگانه ھا
بوده ،ضد منافع ملی و ضد اسالم؛ افراد غير نظامی و ملکی را به شھادت ميرسانيد؟ دارايی ھای عامه را نابود می
سازيد؟ آيا توافق نظر وجود داشت که در دو طرف درگير چھره ھای بد نام و جنگ طلب جھت تداوم منافع شخصی
خود و منافع اجانب ،حاضر به مصالحه نيستند؟ آيا دو طرف درگير به اين حقيقت تلخ معترف گرديدند که ھيچ طرف
مدعی ،استقالل کامل و عمل به نفع کشور ندارند؟
کاش حداقل چند شخصيت مستقل و ملی گرای غير جانبدار ،آگاه ،منور ،مؤمن ،شجاع ،آزيخواه ،حقگو ،متعھد
به وطن و ملت و آشنا به عمل و ھنر سياست که دستش در رژيم ھای ضد مردمی گذشته و اتھامات ضد ملی ملوث
نبود ،در ھمچو جلسات منحيث افراد ثالث بلخير حضور ميداشتند که بدون چشم داشت و انتظاری از موضع و سنگر
ملی ،به زورمندان دو طرف مدعی ،مسؤوليت ھا و وجايب ملی و اسالمی شان را دور از حُب و بُغض و ترس بيان
کرده می توانست .
آيا زمان آن فرا نرسيده است که دو طرف درگير به اين حقيقت معترف شوند که :صرف خود افغانھا ميتوانند با
درک از حقايق و منافع عليای کشور پشتون ،تاجک ،ازبک ،ھزاره و  . . .به شمول ھندو باوران افغان ،در محور
منافع علياء کشور ،ارزش ھای ملی و اسالمی دور ھم دور از آزمون شده ھای چپ و راست متھم به جھاد فروشی،
قوم فروشی ،زبان فروشی ،سمت فروشی ،خاک فروشی ،بيرق فروشی و حتی خود فروشی جمع شوند؟ و در يک
تفاھم ملی ،منطقه ای و جھانی يک حکومت مشروع قابل قبول ھمه ،متکی به ملت ،تحقق قانون يکسان و عدالت برای
ھمه اتباع مظلوم افغانستان در نتيجه مذاکرات چارجانبه؛ بوجود آيد؟
گاليه و شکوه از بيگانه ھا ،ما را به جايی نمی رساند .جامعه جھانی اين کند و پاکستان بايد چنان کند؛ ديگر
معنی ندارد .ھيچ گربه ای ،خاص به رضای خدا موش نمی گيرد.
يووالي ضامن دي!
اسالمي ورور گلوي او تولنيز عدالت د ملی ُ
افغانستان دتولو افغانانو گد کور دي!
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