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 2۲/۲2/2۲1۲         میرعنایت الله آشفته
 

 !تمردان و بخِت ملت؛ بهتر نمی شودبا تعویض ناِم نظام، ماهیِت دول
 

 ؟شدمی با یسیستم ریاست یا اساسی قانون مندرجِ ، چپاول گری و قانون شکنیآیا انحصاری گری، 
اعم  ،متهم به خرابکاری حاکمانِ  توسط رانهو باج گی جابرانهسال حاکمیِت  1۱پس از شدهٔ ما،  ملِت به گروگان گرفته

 ،تدویر لویه جرگه تغییر قانون اساسی، نام زیر نو، های رقتسبحث ها و  یک سلسله ، شاهدِ کاذب چپ و راستِ از 
 .می باشند ملت شت کرده باپ   آزمون شده و چهره هایتوسط  پارلمانی صدارتی و !؟ بهمتمرکز از غیر نظام تغییر

گ قدرِت انحصاری خویش با نیرن تداوم حق بیشتر و خواهان ،با تیم رئیس جمهور سرگرِم چانه زنی سخیفانه آنهائیکه
 می باشند، یا به اشتباه رفته اند یا آگاهانه و عمدی با ملت و زادگاهء خویش؛ جفا می نمایند.  تازه
یل و مسا نظامو دیدگاه های متفاوت در مورد تغییر  اتنظر ای ارائه به ملت، از بیانِ متعلق  دلسوز و ن سیاسیآگاها

د موا)اقوام  هم انداختنِ  و به جانِ  عوام الناِس مجددِ  افگندنِ  بدام هراِس ندارند؛ بلکه از ،مرتبط به سرنوشت کشور
انی، مذهبی، زبتعصبات قومی، سمتی،  گرم نگهداشتن توسط تیکه دار ها با استفاده از (، افغان علیه افغانسوخِت جنگِ 

 .هراس دارند به بیگانگاِن حریص و طماعمضر به ملت و مفید  واردهٔ  تنظیمی، ایدیولوژی های
 منظور» ،ماخویش؛ جفا می نمائید.  اً با ملت و زادگاهٔ : یا اشتباه محاسبه نموده ائید یا آگاهانه و عمدیر نظامیهواداران تغ

رد که منبع یک ف دستِ  قدرت بهتمرکز مخالف، نیز ،ما«گروگان گرفته میباشداکثریت قاطع ملِت متفرق، اسیرو به  از
 باشیم. د؛ میخطر ایجاد دکتاتوری می شو منتجد به فساد و

 باشد. اما چراانی هزار افغ ۵۲۲حداقل  جهٔ فاقد بود باشد یا والی والیت، فاقد صالحیت اداری ،یم، نیز آرزو ندارما
ار قر ؛تیم!؟ رئیس جمهور و تیم رئیس اجرائیه سیاسی و مخالف انزوا در «ما» یکهوجودم؟ با داری تهراس و مخالف

فقدان احزاب فراگیر نبود و ، باور ما .مستاده اییا محکم و هدفمند ؛اما در کنار اکثریت قاطع مردم خود داریم،
 زاب!؟اح عدم تعهد. باشند «و مذهب زبان ، قوم،سمت رغ از تعصباکه ف میباشد احزاب سیاسی افغانستان شمول»ملی

منافع ملی،  از منافع علیاء کشور، عدم تعریف واحد درک سالم از فاقدِ  ،، مصاب به امراض مدهش و هراسناکموجود
مخالفان  و تقابل کشور های دور و نزدیک گر دست باز مداخله ،عالوهه بمیباشد.  آگاهانه و برادرانهٔ کشور وحدت

صدای  و سالمت کشور واحد خویش مخالفت بقأ  دالیِل میباشد که ناگذیر برای ،ر افغانستانحضور امریکا + ناتو د
  ئیم.نما اعتراض بلند

احزاب چپ،  اعم از حس اعتماد نسبت به یک دیگر عدم از همپاشی شیرازه کشور و ،قدرت ساله جنگِ  ۲۳تداوم 
ور های کشمداخله  علتِ  بر یمزید ،راست و مخالفان مسلحِ طالبان که به بخشها و فراکسیون های متعدد تقسیم شده اند

ت که سا عواملی همه ...دوستان، عربستان، ایران، ترکیه وچون امریکا، روسیه، چین، پاکستان، هن و متخاصم رقیب
 ما ،یکپارچه و بقاء کشور برای حفظ ،الیق متفاوتسگاه ها و دید سیاسی، اختالف داشتن با وجود ،در مسایل ملی

لنناگوارش که از ک خطرناک و عواقباز با یک دیگر تبادل نظر نموده، ناگذیرایم مند به ملِت درد د؛خارج خواهد بو تر 
 ادای َدیِن و رسالت نمائیم. خویش؛

امنیتی  پیمان ستراتیژیک و امضاء یشی آقای کرزی، مبنی بر، تدویر لویه جرگه فرماتوضع پول و تطمعبه وسیله  آیا
رت حض»حتی اختالف برعکس نشد؟ لویه جرگه نتائج ؛شانتظار و ، محاسبه، خالف توقعبا اضالع متحده امریکا

د که در بدل پرداخت اندک پوِل یکی از شما چه ضمانتی داری شد؟نآفتابی  در اجالس اختتامیه «زیرصاحب و آقای ک
 چند بار صدراعظم کشور؛ در یک سال باشیم. های مداخله گر، شاهِد تعویض کشور

ور تلخ و خونین کش به حقایقحاکمان ناکام ولی دور نگر  منحیث د که سیاسیون کشورنتوقع دارمنتقدین و آگاهان 
درس  سال اخیر 1۱ از بخصوص ،سب ک سرانه و ننگین گذشته غیرمسؤوالنه، عملکردتوجه نموده بیشتر ازاین به 

قابت به میدان ر را بیشتر از این کشور ،از دست داده اید را که مثبتِ  فرصت های با ندامت و پشیمانی، عبرت آموخته
ید. توجه داشته باشتأسفبار خویش  و اجراآت به ع مق معضالت بیرونی مساعد نسازید. متخاصم های ناسالم قدرت های

 تیکه دار ها میباشد. شما نظام و سیستمِی سیاسی نیست؛ بلکه گروگان گیری ،مشکل ما
ی شما حت و یک محل خاص تعلق گیرد؟ نظیم، صرف به یک تی تسجیل یافته بود که قدرتدر کدام ماده قانون اساس

 نیز غصب و بلعیدید، چرا و تا چه زمانی؟ سهم برادران جمعیِت تان را
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 ید؟به نکاِت زیر؛ چه جواب دارمیباشد.  رناکتر از فرد گرا ایعواقِب، ملوک الطوایفی، خط
 

 تنظیمی چه ارتباط به سیستم و نظام دارد؟ قاتالنه آیا پ ست ریاست اجرائیه، شامل قانون اساسی است؟ اختالفاتِ : ـ 1
 و جانب طب عدلی کشورتأئید شده از  وارد شده و اتهامِ  معاون ریاست جمهور، و سرافگندگی آور عمِل شرم آیا : ـ2

قوم  های که خود از جملهٔ تیکه دار سابقه و زورمندشاز جانب یکی از همکاراِن  ،این مقامعلیه  بگرام(خارجی)
 شریف ا زبک میدانند، چه ارتباط به نظاِم ریاستی ، صدارتی، پارلمانی یا فدرالی دارد؟

لتی میلیونر  که لسِت طویلِ : ـ عدم پرداخِت صرفیه برق از جانب کدر رهبری کشور ۲ را احتوا مینماید و همه حداقل م 
 ارتباط به سیسم سیاسی نظام دارد؟میباشند، چه 

. ..حمایت از افراد قانون شکن، استفاده جو، غاصب، قاچاقچی، مافیایی، وابسته به اهداف استخبارات بیگانه و: ـ ۴
 دارد؟ و پارلمانی یا صدارتی الیستم متمرکز، غیر متمرکز، فدرچه ربطِی به سی

 عدم . را توام با تعصب و..آیا برخورد های تشکیالتی، قومی، زبانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، بیگانه پرستی و: ـ ۵
 ؟می گیریدنادیده  به منافع ملت و تمامیت ارضی؛تعهد 

 ، سمت، مذهب،، زبانتیکه دار دین، قومدولت ) ان ح بزرگ، توسط به اصطالاز کشور به خارجانتقال سرمایه : ـ ۱
 ( تحت حمایت قوای بیگانه؛ را چه استدالل می نمائید؟ و چه ربطی به نوعی نظام دارد؟، نهاد، بنیادتنظیم، حزب

 ؟گرفتا و خالف کاری ها؛ صورت نمی هسرقت می بودیم؛ این  یا پارلمانی غیر متمرکز،اگر صاحب نظام صدارتی
سال قبل، نظر مثبت نداشتند؟ 1۱ساختن نظام ریاستی،  درچهره های معترض  و سایر عبدالله، قانونیآقایان آیا : ـ ۲

احب ص مجرمین جنگی را از مؤخذه معاف نکردند؟ نبردند؟ ،بهره نظام صحه نگذاشتند؟ تائید نکردند؟ و از امتیازات
 ل و خارج از کشور نشده اند؟میلیارد ها دالر، هزاران هکتار زمین، شهرک ها، بلند منزل ها در داخ

 ؟استنظام ریاستی  مندرجات اعمال خالف قانون؛ شامل سایر و ، زورگویی، غارتآیا این سرقت، استفاده جویی
 ؟ادامه نیابد و زورگویی های ملیها، خیانت  وجود دارد که با تغییر نظام؛ قانون شکنی، سرقتچه ضمانتی : ـ ۳

سیاست و دور از حلقه قدرت؛ معنی ترفنِد چهره های ناکام و آزمون شده را از قبل میدانند. اهل  آگاهانِ  و ن خبه گان
رونی و نعمت های بی سبز ولی فاسد، علیه یکدیگر با چراغ گیری تشکیالتی وابسته به بخش های نظام آنچه موضع

 .باشد طماع شان صورت می گیرد؛ مورد توجه و عالقه ای ملِت دردمند و کوره دیده ما نمی
غد  اند رسیده اجتماعی، ،سیاسیبه آن سطحی از بالغت و شعور ملت اکثریِت خوشبختانه   ل رابلب ازکه آواز ج 

این موضع وطن خواهانه ای ما نه به دفاع از دیکتاتور ها و نه تقابل با عالقمندان ملوک الطوایفی؛  .ندنمای تشخیِص 
  . میباشد

  :کهگمان دارم زمان آن فرار رسیده است 
 ،مستقل ملی، چه در داخل دولت سیاسی و شان و چهره های نیک نام چهره های اما صرف از مجموع احزاب جهادی

مسلح و چه غیر مسلح؛ هر کی به حفظ قطعه خاکی بنام افغانستان یکپارچه و متحد  مخالف خارج از دولت، چه در چه
ر؛ تفاهم نسبی بین االافغانی، زیر چتر منافع علیاء کشو فضاء ایجاد حرکت فراگیر ملی، با یا دو باورمند باشد، در یک

 .صلح عادالنه و ثبات سرتاسری متحد شوند حفظ تمامیت ارضی، مسووالنه و صادقانه؛ برای
: هیچ کس آزادی را به ما هدیه نمی دهد، هیچ کس برابری که انیدباید بد ی عزیزجوان هاملت افغانستان بخصوص 

  !اقدام کنیم عاقالنه خود باید ؛اعطا نمی کند. بناًء برای بدست آوردن آنو عدالت را به ما 
  !پاینده و جاوید باد وحدت برادرانه و آگاهانه اقوام ساکن در افغانستان محبوب و یکپارچه

 !به امید حاکمیت عقل بر احساسات کور
 

 پایان
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