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 2۱1۲/  جون/ 1۱                                                                                        میرعنايت اهلل آشفته
 

 :انتقال قدرت سیاسى چگونه صورت خواهد گرفت 
 

 ظاهر امر در بهبالوسیله درمنطقه،  اهداف شان در افغانستان وُکلیه  ازعدم دستیابی به پیمانان ناتو پس  امريكا وهم
تغییر شکل دهند و ناُگزيرًا به اختالفات  ،برابر و تجاوزگرانه خويش تحمیلی، نا سالۀ  ۲3نظر دارند به جنگ های 

 . تلفات، توفیقی نداشته اند به مقايسۀ مصارف وه سال 1۲معترف باشند، که در جنگ  نیز ذات البینی خويش
 

 !موطنان نهايت محترم ه
. ملتی چیزی را از آزادی بیشتر ترجیح دهد، آن ملت نه تنها آزادی بلکه هر چیز ديگر را نیز از دست میدهد اگر

 ."را ندارد 11قرن  کالسیک امروز مفهوم و تعريف  و استقالل،آزادی " البته 
ع ما به اثبات امجهانیان منجمله به همسايگان ط کثیرالقومی، کثیرالمذهبی و کثیرالزبانی افغانستان به ريخ ُکهن أت 

، ی نظیر حماسه گران ملت افغانستانگ استعماررزدر برابر تجاوزات قدرت های ب رى رسانیده است که كمتر کشو
 .نشان داده اند خود بی سابقه ازدی مقاومت و پايمر

ه ناشى ازندانم کاری رهبران و مجريان سالۀ کشور را ك ۲3اصلی بحران کاران  ملت افغانستان درحالیکه ُگنه
، به دننزديک شان در کشور میباش تبانی با همکاران منطقه اى دور و اهداف سیاسی کشورهای شرق وغرب در

ولو كوچك پیروزی  ۀ، روزنشده اند دهآزمو مال نابكار بیگانگان كه همهالبته باطرد اين ُع. درستى تشخیص داده اند
مثبتی است  خروج قوای بیگانه قدم). توانیم نچندان نزديك مالحظه نموده مي یزمان ۀاصلملت افغانستان را در ف

 ۀبیش از چند ماه به ختم دور لیكهحا ، دررسیدن ٓان موقع براى ملت فرا ما تاا و  (بطرف خود اراديت
ن همهمه و ُشك ، ايفاسدش باقی نمانده است، در مورد تعويض قدرت سیاسییم ت ساله آقای کرزی و1۲ زمامدارى

انتخابات  شايد لويه جرگه وبه تعقیب ٓان ، ستا وقوعدر ُشرف  ایاع ملى گويا اجم كه رسد ُشكه به گوش مي
 .می باشد قدرت در انحصار باقی می ماند و ملت باز هم غیرحاضر که نتیجتًا ،نمايشى

 

  !دردمند  گاه وآهموطنان 
آقای مارشال فهیم درکنفرانس والیان، در قبال اشتیاق موقف گیرى هاى آقای کرزی و اخیرًا موضع جالب  از

ستن به و توصل جمشکل انتخابات ، راه حل زير نامه اندازى بديل انتخابات باقیماندن شان در هرم قدرت و برا
رياستی به تغییرنوع  ۀشايد اعالم حالت اضطرار و بهان ياهم نه قانونى و عنعنوى و ۀ؟ يا لويه جرگ!اجماع ملی 

میباشد موكراسى يبه مراتب مغلقتر د ه تر و، از نوعیت پیشرفتفدرالی، كه در واقعوع حاكمیت ارتی و سرانجام نصد
انتخاباتى حاصل  ۀعرصاثر غدر زورٓاوران  بدون نیرنگ انتخابات را از ما كه هنوز قابلیت تدوير شفاف و و

 ت رفتن شیرازۀ مملکت وز دساشويم و مشکل  فريفته مي جال برانگیز ترنهايت جن به مراحل ،نتوانسته ايم
 .گیريم مشروعیت زعامت را ناديده مي

اعم از  حضورداشت چهره هاى مدعى حاكمیت ، دربین تأمین منافع ملى به صورت ُكلواقعیت اوضاع كنونى م
بل تلف شدن حق كه در مقاتوجه به فرمايشات جناب مارشال،  با وبرادر ٓاقاى معاون  و جمهورقاى رئیس آبرادر 
، باشند همه كه به َقول شان مسلح ميدر غیر آن  ،ملت ۀراى شان بر گردچ شدن بدون چون و يعنى سوار ؟!شان 

 !! شوند  به كوه باال ميدوباره 
 يشانا گان تداوم اقتدار تنظیمى سلب قدرت بعمل ٓامد،اين در نوبت نشست ، ازانتخابات ۀدر نتیج اگر: ى اينكهيعن

از بقاى بى  :پس معنى انتخابات را مردم بايست ياد بگیرند كه عبارت است. برند د و به كوه تشريف ميل نمیكننتحم
 .حكمروايى باالى مردم و كشور ۀصحنه بر اريك چراى پهلوانان حاضر در چون و

دو ديگر  و  نیست به جز قهرمان ملی که در افغانستان هیچ چیزی ملی نبوده و" ملى" ۀيكى كلم! توجه بفرمائید 
پس چه . دارد عوام فريبانه و اى اصلى بوده و در مطبوعات كشور، صرف جنبه تزئینىفاقد محتو" انتخابات "  ۀلمك

ٓانجائیكه حزب يا احزاب  از .شود شیرين نمي ا به حلوا گفتن دهن، زيربدان دلخوش نسازيم را بهتر كه عجالتًا خود
در واقع امكان تأسیس دولت ملى را  بنابران در همین زودى ها ،يمموكراسى هنوز نداريمعتقد به د فراقومى ملى و

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ashufta_me_enteqal_qodrat_siyasat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ashufta_me_enteqal_qodrat_siyasat.pdf
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 سرنوشت خود یال حاكمیت مردم برخ لهذا چه چیز فارغ از خواب و .توانیم انتخابات انتظار داشته نمي مبنى بر
 . كشى شده بتواندبرادر كه حداقل زمینه ساز قطع جنگ و ،، ممكن وعملى به نظر میرسدشان

 

، ن هم افتاده به شمول طالبانمقام ها میان مدعیان به جا ثروت و چوكى ها و تقسیم قدرت و، براى درس به نظر مي
 ملى در ۀدنیا كه جايى براى بكار برد كلم ۀاصطالح جیف اين به، يك اجماع تقسیم كرسى ها وغنايمشان  خود ۀبه گفت

جهانى  ۀخله گران تمويل كنندیرد و مداطالبى صورت گ مصلحت تنظیمى و ، اول جورٓامد وباشد ٓان قطعًا باقى نمي
بیرون نگهداشتن يك طرف  ۀپرداختن به معضل. جنگ افغانستان نجات پیدا كنند قدر رأس امريكا نیز از باطال و

كه  نامیمون بن کانفرانسخانه برانداز  با طراحى جابرانه وايى يعنى هواداران امارت اسالمى كشمكش حكمرو
ل ، زمینه هاى قتافغانستان ، درمردم رسمیت شناختن حق زندگى براىبه خاطر به  مايند وبايست يكسره تجديد نظر ن

رعايت بدون  ظالم توقع دارند که افغانستان از اين دو نیروی وابسته و اسیر مظلوم ومردم  .برچینندقتال را  و
هردو طرف مدعى حكمروايى ظالمانه  ،كشورسالمت  طلب داخلی، برای بقا و تجزيهو شايقین ولینعمتان  دستور

و پس از ٓان  ؟!شان ملى خود ۀبه گفت يرنام اجماع من درٓاوردىز طالبىزور آوران گساالران تنظیمى و يعنى جن
هنوز هم  وو از قتل عام ما محكومان  مردم سوار ۀبر گرد يكبار ديگراصطالح انتخابات  مضحك به ۀنمايشنام

دست  ۀچنین يك حاكمیت نااليق و ٓال بر ما مردم مجبور به قبول اين و . شوند هفرق عجالتًا منصرف گردانیدمت
لى باورمند به عملكرد يك حزب فراگیر م ۀ، فقط در نتیجبنیانگذارى دولت ملى: ، كه توجه نمايیمبیگانگان است

، براى تحقق قانونمندت با براه اندازى انتخابا داشتن وخواهى  و ترقيٓازاد بودن  ، درتعیین سرنوشت مردم
فضاى نه در  تواند و مي ، ممكن شدهنات پسنديدۀ مردم ماععنرعايتی  حقیقی و قابل قبول به عرف و موكراسىيد

، به هیچ منطقی منطقه اى و جهانى ٓانها حقوق بشر توسط بادارانین ناقض ۀكركترهاى گلچین شد. اختناق موجود
 .تواند نمايندۀ ملت افغانستان معرفی شده نمی

نه ائتالف  بناًء وحدت نیروهای ملی ضامن پیروزی است و. حق است و بايد گرفته شود ،لتاعد، ٓازادى و استقالل
 !چپاولگران

 !ملی يُووالي د گد کور د ژغورولو او ساتنى ضامن دى
 ښتپه در


