AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

2713/70/22

مٌرعناٌت هللا آشفته

از"مجاهد" مال محمدعمر آ ُخند تا زلمی خلٌل زاد
ملت افغانستان دلچسپی وعالقه مندی ندارد که در اثر تفاهُمات کشورهای ذی نفوذ جهان در نتٌجۀ زد و بند های قوای
ائتالف در منطقه با همدستان و مجرٌان افغان شان در تبادلۀ امتٌازات و اخذ پول های کالن ،کدام شخصٌتی را منحٌث
فرد اول مملکت ( از مال محمد عمر آ ُخند تا زلمی خلٌل زاد ٌا شخص توافقی دٌگر) در رأس دستگاه فاسد و گندٌده
کابل می گمارند.
افراد آگاه به سٌاست و آشنا به نٌروهای بازٌگر افغان از نخستٌن روزهای به قدرت رسانٌدن شان توسط قوای خارجی،
امٌدی به عملکرد خٌرخواهانه ،وطن دوستانه و افغانستان شمول ،از اٌنها نداشتند .حال نٌز مردم آگاه ما می دانند که
مشکل افغانستان با تعوٌض رئٌس جمهور از مجرای انتخابات غٌر شفاف ،لوٌه جرگۀ وابستگان دولتی ،اجماع ملی
ٌکجانبه ،تعوٌض نظام رٌاستی به پارلمانی ٌا اعالن حکومت اضطراری حل شده نمی تواند .همان گونه که تمرکز
قدرت به فساد و دٌکتاتوری می انجامد ،در شراٌط نا مساعد افغانستان ،در حال جنگ و اشغال ،دٌموکراسی پٌچکاری
شدۀ تحمٌلی نٌز فساد و انارشٌسم را به اوجش رسانٌده ،شٌرازه مملکت برهم خورده ،سالمت کشور خدشه دار گردٌده
و ُدشمنان را جسورتر و گستاخ تر ساخته است.
 - : 1آنچه پٌش روی ملت دردمند ،فرقه فرقه ساخته شده ،نا امٌد و نا باور ما قرار دارد ،نماٌش به اصطالح انتخابات
است که در نبود تشکُل ملی و دٌموکراتٌک و ٌا شخصٌت مستقل محبوب ملى ،منحٌث کاندٌدای متعلق به ملت با توجه
به تجربۀ دو بار انتخابات گذشته ،اصالً اعتمادی به اٌن خٌمه شب بازی ها ،نزد اکثرٌت خاموش ملت بال كشٌده
اعتباری باقی نمانده است.
 -: 2اشتراک چند چهره امتحان شدۀ ملٌاردر و ملٌونرجنگ ،فساد ُگسترده متکی به نٌروهای قوای ائتالف نا باور به
رأی مردم به نام انتخابات ،بدون برنامه و زٌر فشار خارجی ها به منظور گزارش و اغفال ذهنٌت عامۀ کشورهای
کمک دهنده به افغانستان ،به طورغٌر شفاف ،غٌر دٌموکراتٌک وغٌر سراسری در ساٌۀ ُتفنگ ،فضای نا امن انتحار و
انفجار و نبود نماٌندگان حقٌقی ملت ،جز تعوٌض در موقعٌت چند مفسد ،به مقامات دولتی ،در آوردن صلح کوچکترٌن
نقشی اٌفا کرده نمی تواند.
 - : 3تدوٌر لوٌه جرگه به بهانۀ تصوٌب پٌمان امنٌتی!؟ که منجر به تداوم حاکمٌت موجود و حکومت های محلی فساد
پٌشه ،شبه ملوک الطواٌفی که متماٌل به خود مختاری زٌر نام فٌدرالٌزم ٌا تقسٌم چند زون و سٌهم نمودن قوای چند
گانۀ مسلح مخالف کشور ،جز نسخۀ مضر برای تجزٌۀ کشور چٌزی بٌش نٌست.
 - : 4اجماع ملی به مفهوم واقعی آن که می تواند منحٌث ٌک انتخاب منطقی ،عملی و ممکن راهگُشا باشد ،حلقات
انحصارگر حرٌص و تمامٌت خواهٌ ،کجانبه با زد و بند های مافٌاٌی و تنظٌمی دولت غرق در فساد ،در انحصار خود
خواسته ،از حضور و اشتراک نماٌندگان مسؤول و با صالحٌت مخالفٌن مسلح و ُکلٌه نٌروهای ترقی خواه ،عدالت پسند
و شخصٌت های مستقل و ملی آزادی خواه ،هراس دارند.
هموطنان آگاه  :عاملٌن اصلی شراٌط بوجود آورده شده و نکات فوق ،درقدمۀ اول همه افغان ها چه ٌک تابعٌته در
داخل ٌا دو تابعٌتۀ کشورهای همساٌه ٌا کشورهای اسالمى ٌا کشور های غٌر مسلمان اروپا ،امرٌکا و سائر کشورهای
جهان ،همٌن ما افغان ها بوده اٌم که به دالٌلی نا عاقبت اندٌشانه ،در برابر هم به دستور بٌگانه سالح برداشته و کشور
را در پرتگاه نٌستی سوق نموده ،منافع ملی خوٌش را در برابر ُکفر و مسلمان نادٌده گرفته و امروز از خواست ها و
تأمٌن منافع استعماری شان شاکی هستٌم" .چرا کاری کند عاقل که بار آرد پشٌمانی" !
باری صدراعظم انگلستان تونی بلٌر گفته بود :امروز ما برای اراضی نمی جنگٌم ،بلکه ما برای حفظ ارزشهای خود
می جنگٌم .در واقع تعرٌف جدٌدی از جنگ ،كه طرفدارانی در جهان دارد .آٌا فرزندان افغانستان برای حفظ اراضی
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و ارزش های خود درخاك خود حق دفاع را ندارند؟ اٌن حق مسلم ملت افغانستان است که بدون هداٌت و دستور
همساٌگان حرٌص و طماع ،خود وارد مذاکرات مستقٌم با جامعه جهانی شوند و برای آزادی و احقاق حقوق حقۀ خود،
حق انتخاب و نحوه دوستی با کشورهای غربی ،اسالمی ،قدرت های جهانی ،منطقه ای و همساٌگان خود بر اساس
منافع علٌای کشور خود تعٌٌن نماٌند.
حاال زمان آن فرا رسٌده که افراد وطن دوست و سالم از داخل دولت و شخصٌت های وطن دوست در صف مخالفٌن
مسلح دولت افغانستان با درک از حقاٌق و قربانی هاٌی که برای منافع دٌگران متحمل گردٌده اٌم ،به منظورحفظ منافع
علٌای کشور خود با همکاری مستقٌم سازمان ملل متحد ،کنفرانس کشور های اسالمی ،نهاد های مدنی و کشور های
دوست برای حفظ افغانستان متحدٌ ،کپارچه ،مستقل ،آزاد ،دوست وهمکار در کنار جامعۀ جهانی از فرصت پٌش آمدۀ
دفتر سٌاسی قطر استفادۀ نهاٌت معقول سٌاسی برای آزادی از اسارت جسمی ،فکری و ذهنی اشغال گران ( شامل همه
کشور ها ،چه غربی و چه اسالمی و همه نٌروهای افغان ،چه دولتی و چه ضد دولتی ) برای ختم جنگ و اشغالگرى
اقدام جدى و جسورانه صورت گٌرد.
جنگ مخالفان مسلح زٌر نام طالب ها و متحدٌن شان از كجا تموٌل مً شود؟ پاكستان اٌن همه مصارف گزاف جنگ
را پرداخته مً تواند؟ اٌن همه اختالفات قاتالنۀ رقباى نشسته دور خوان گستردۀ نعمت امرٌكا و دوستان همراه غربى
شان ،دراٌن قتل ها و بربادى ها هٌچ سهمى ندارند و واقعا ً مشكل صرف در وجود طالب ها به همٌن سادگى تبلٌغات
سركارى خالصه مً شود؟ ٌا كه " اٌن قصه سر دراز دارد " !
جنگ وقتى قطع مً شود كه طرف متخاصم ٌا مقابل در جنگ به صلح بگراٌد و اٌن كار در رابطه به طالبان وقتى
صورت می گٌرد كه دولت آقاى كرزى حد اقل از شرط گذارى هاى مثل دعوت كردن هاى مٌان خالى رژٌم داكتر
نجٌب درس عبرت بگٌرد و درعٌن اٌنكه طى دوازده سال گذشته در جنگ نٌابتى به نام طالبان دست آوردى نداشته
است و باٌستى بداند كه هٌچٌك از طرف هاى جنگ فرماٌشى ،قدرت محو كامل طرف دٌگر را نداردٌ .عنى با طالب ها
باٌد به توافق رسٌد ،با پاكستان به صفت ٌك همساٌه از راه دٌپلوماتٌك به توافق رسٌد و نا ممکن است سٌاست چند
پهلو وغٌر ملى را بدون داشتن استقرار رأى چون سٌاست هاى غلط كنونى به پٌش برد.
امروز صف مخالفان دولت بى كفاٌت و ناالٌق آقاى كرزى بسٌار وسٌع شده است و سر به مٌلٌون ها تن مٌزند ،احمقانه
است اگر گفته شود همه مخالفان دولت ،طالب است.
نه آرزو های مردم از دولت آقاى كرزى برآورده می گردد و نه از طالب ها حتى به دقت كالم هردو مخالف ملت و
منافع ملى مٌباشند.
چون ملت امكان تعٌٌن سرنوشت خوٌش را در اٌن مدت كوتاه تا انتخابات رٌاست جمهورى ندارد ،پس از جامعۀ جهانى
توقع مً رود كه حق زندگانى را براى ملت افغانستان به رسمٌت بشناسد و زمٌنۀ حاكمٌت وابستگان شانرا اٌن بار مثل
كنفرانس اول بن در دو صف مقابل هم نه بلكه پهلوى هم طى ٌكى از اٌن نماٌشات سٌاسى مورد نظر شان ممكن
گردانند تا از اٌن طرٌق توانسته باشند از رسواٌى بٌشتر خوٌش جلوگٌرى نماٌند و بهتر است به اٌن نتٌجه نٌز برسند كه
دوستى ملت سلحشورى چون افغانستان براي شان مزٌت هاٌی در قبال مً داشته باشد.
برما افغان هاست كه به حل رٌشه ٌى منازعات بٌن اال افغانی خوٌش كه از همه اولتر تأمٌن عدالت اجتماعى به مثابۀ
حلقۀ ُگمشدۀ اتصال ملت ما ،رضاى خداوند متعال و ارج گذارى به خون شهداى راه آزادى كشور ،از روى احساس و
عقل باهم براى ٌك زندگى آبرومندانه كنار بٌاٌٌم .حماٌت و همکاری کشورهای ذی نفوذ و داراى اقتصاد قوی در بازار
پُر رونق منطقه و چهار راه ستراتٌژٌک افغانستان که معادن و منابع سرشار در دامان خود دارد بٌک کشور مهم و
مٌزبان سرماٌه داران جهان مبدل ساخته و از ماحصل آن برای شگوفائی کشور خوٌش عاقالنه و مسؤوالنه استفاده
برٌم .به امٌد چنٌن روز
پاٌان
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