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 2113/  3/ 11                                                                                           میرعنايت اهلل آشفته
 

 میشود؟ چه بگوئیم است بهتر ،تگذش کرد بايد چه از
 

نتوانستند به گمان اين سیاسیون خارج از قدرت  میدان سیاست و درحاکم مدارن ، سیاستمحترمبرادران خواهران و 
ند، حال اين ه اعکس العملی برخورد نمود همیشه دنبال حوادث شتافته و. ندده جواب چه بايد کرد را ارائه نمايگارنن

 .ن محبوب خود را تعقیب می نمائیمقضايای سیاسی وط ،حقیقت بینی ما با ! چه میشود بگويد هیچ کاره میخواهد
 

چه  .ل گرديده اندمبددر کشور به يک واقعیت انکار نا پذير  الفین مسلح سیاسینیرو های مسلح طالب و سائر مخ
، شان انکار ناپذير و  محکم ،قوی روابط . خود فريبی است ،فعال شان انکار حضور از چه مخالف موافق باشیم و

فرانسه، اخیرًا هم از مطبوعات رسمی   ،تانسانگل آلمان،های های اسالمی، با کشور پاکستان، و کشور بر عالوۀ
، به ايشان خاطر نشان ساخته در امريکا یدر سفر اخیر آقای کرز: شد که کرزی، شنیده کشور و رئیس دفتر آقای

ديگر به  به عبارۀ نیست يا جهانی ن ُدشمن ستراتیژيک امريکا و جامعۀشده است که گويا نیروهای طالبان افغا
ارزه علیه ولی مب. ناتو کمر نبسته است ائتالف ، قوایی مقاومت مسلح مخالف دولتنیروها مـل وَقـَمنظور ق

در ُبن  اولدر کنفرانس ای کاش اين حقیقت مسلم   که  .برجاستو الفايده  پا  دهالقاع تروريزم و دهشت افگنی با
که عمدًا  گرديدند می باز سازی نائل  واقعی و مصائب به صلح  مردم ما پس از عالمی تا  .ه گرفته میشدبسمحا

 .خواسته نشد
 

سال اشغالگری، زورگويی و تلفات سنگین به مردم خسته از جنگ، بخصوص هموطنان اسیر  11حاال پس از 
دولت، طالبان و  قوای ائتالف، قوت های تنظیمی بنام مظالم باال ترين  کشور که متحمل و سرحدی  مناطق جنوب

از اين  پس . و ندارد دتواننمی گذاشته  قاطع بجا  برندۀ ،جنگ ادامۀ و  اند،  شده . . .قاچاق چی و  های ُدزد، نیرو
قبول  و قابل منطقی، عملی، عادالنه صادقانه، بشکل باقی مانده وسیلۀبه عنوان  "صلح" ، میز مذاکره ويگانه امکان

اًل کام بايد استفادۀ بازيگر جهانو قدرت های  مردم افغانستان، همسايگان، منطقهخاموش اکثريت  منافع تأمین برای
  .دهیله و نیرنگ بکار گرفته شور ازدومعقول به 

 

ی هاکشور ،افغانی منفور هیچ چهرۀاز بر اينکه  ، مشروطبوده يگانه راه معقول تفاهم و مذاکره لح از طريقص
 طلبانۀ تیازام صلح ناکامتالشهای  افغانستان نتايج مردم  .صورت نگیرد حمايت بیرونی مافیايی و حلقات خارجی

  اما وابسته به بند های حکومت نامتجانس و نیروهای دولتی و زد و  ُدکتور نجیب اهلل محکوم به سقوط رژيم
علیه  تقابل با رقابت و . . .ستمی ها و کشتمند، دوستم، جناح کارمل و ملیشۀ"نظام  درون طلب های تجزيهنیرو

ستی شان، در اثر منافع یانترناسیونال ستی ویخالف ادعای کمون" خلقی اش و میپرچ باقی ماندۀ همفکراناهلل و  نجیب
پالن  ملی نمودن دساتیر ولی نعمتان وشمنانه و قاتالنه علیه رفقای ديروز خود؛ و عُدگروپی شان برای حفظ  قدرت 

از قبل  ی، و کانال هايتقسیم گرديدهی قومو  ی، در تبانی با ايران و هند، در خطوط زبانهای شوم استعماری روسی
 "یستی و جهادیکمون"معامالت ننگین بین احزاب چپ و راست  . . .، پاکستان و استخباراتی شدۀ فعال نگهداشته

، سیاسی کشور نقش داشتهائتالف سازی های روند  در تا فعاًلو حدوث آن  یرات منفیاز نتايج و تأث که ،آغاز گرديد
 .مانده است باقی گذار تأثیر

که ما دقیق در  تداعی گرديد ،و با حافظهگاه آشما خوانندۀ در ذهن  ه منظوِره بهنوع آور ُکو تحاين معامالت ننگین 

مرحلۀ نفس  در آقای کرزی، نۀتیاز خواهاصلح ام  .یماهری آن سرگردانتفاوت های ظ طل بابااحل تکرار همان مر

 عدم بی اتفاقی و رعايت دساتیر ولی نعمتان شان، و ندولت نا متجانس شا، " ی اشکار دورۀ ختم" های اخیرش،

 قابل نبود طرح سیاسی معقول و متبختر بامیان ُتهی و خرام  تنابیا ، و مهمتر از همهسیاسی اپوزيسیون استقالل

 آمادگی دولتمداری و ديگر برای دها کمبود و کنندۀ قوت های خارجی بازی های ُگمرافغانستان، ا قبول برای ملت

 .است با تأسف روشن و شفاف مطرح نگرديده آن مدعیان جانب از قدرت به رسیدن برای
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و بلوغ  سیاسی ذکاوتصاحب  که یدوستجدًا هر وطن  ،غیر شفاف سیاسی کشور احوال مبهم و اين اوضاع و

يک بار و میخواهم  بوده ن کنندهنگرا ،می نگردقدرت  شیطانی دايرۀ از  خارج ،د، و مسیر حوادث رافکری می باش

  تجزيه هموطنان و قطعه خاکی بنام افغانستان واحد و آيندۀ به که کشور و صادق فرزندان دلسوز، پاک همه ديگر به

با تحلیل از وضع امنیتی موجود کشور با مکتوم  ؟!تدوير انتخابات موعد رسیدنقبل از تا می انديشند، ناپذير

صندوق  اين کهمگر  !داير شده نمیتواند آنقبول شدۀ  و معايیر مفهوم به انتخابات ،گفته میتوانم مسؤولیت و اطمینان

به منظور اغفال  ،محدود واليات های چندانتخاباتی در داخل مقر ارگ رياست جمهوری و محوطه های حوزۀ 

 .انتخابات نامیدنمايش نامه را نمیتوان  که اين ،گذاشته شودذهنیت های جهانیان و نمايش مطبوعات جهان 

و تعلیم يافتۀ جوان پوهنتون برای چند هزار محصل کانکور ات امتحان از ُعهدۀبیکاره  فاسد و ی اين دولتوقت

بات انتظار انتخا ،، چگونه با تجارب دست داشتهو به تظاهرات و مداخلۀ پارلمان کشانیده می شود عاجز بودهکشور

 ؟!شفاف را انتظار داشت سراسری و

بخود  از دولت فاسد و قانونمند، عادالنه و بهتراطمینان و داشتن بديل  بدون داشتندان معنی نیست که ما اين ب

يافته آن  تازه تقرر و وزير خارجۀ اهات گذشته نه امريکابتکرار اشت.  موجود باشیم سقوط نظام خواستگار گرفتار،

آلمان و  سه، چین، روسیه،رانفهای کشور مانآقای جان کیری، نه آقای دويد کمرون، نه رئسای جمهور يا صدراعظ

حقوقی؛ که بشکلی از اشکال در  سازمان ملل متحد، کنفرانس کشور های اسالمی و همه نهاد های مدنی و . . .

تیژی اما به دلیل نبود تفاهم ستر نمايند، جدی و تعیین کننده بازی میدخیل و نقش ما و احوال جاری کشور اوضاع 

يک بار  خاموش ملت افغانستان را که شامل هندو و مسلمان است، تنها گذاشته وواحد شان، حق ندارند، اکثريت 

ضد منافع ملی آله دست آنها و ديگر کشور را به خواست و منافع کشور های همسايه، و نیروهای آزمون شده ای 

 .ما تحويل دهندکشور

اکماالت و در عین زمان تجهیز،  ا يا جامعۀ جهانی ونتايج کمک های نقدی به دولت فاسد کابل از جانب امريک

 قدرت های بزرگ  همین اعضای سازمان ملل متحد و دوستان نزديکن که مخالفین آن توسط همسايگا حمايت از

غاصبین و مدعیان در چنگال اکثريت خاموش افغانستان ملیون انسان اسیر  01تا  33، جز جفا در حق جهان اند

ست ا افغانستان جُرمی ،ولی در میدان تطبیقات آنبرای منافع ديگران  مدی جنگ آنهمقدرت، و فرسايشی ساختن ع

 !نا بخشودنی
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