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 دست شماست انتخاب به  -رتا جمهوریت یا ام

 
چون چند وقت است خارج از کشور زندگی میکنم نمیخواستم چیز در مورد افغانستان عزیز بنویسم چون به نظرم 

برهه حساس تاریخی قرار گرفته که نداشتن نظر و نگرفتن    غیر مسوالنه میامد. ولی حاال فکر میکنم افغانستان در
 .یک سمت از میان جمهوریت و بربریت، خیانت است

و یا رفتن به امارت ! هیچ    را برای ما بسیار ساده ساخته و ما صرف دو انتخاب داریم: حفظ نظامشرایط انتخاب  
گزینه غیر این دو تا متصور و مقدور نیست. نظام فعلی که به قیمت خون ده ها هزار جوان تشکیل و تا به حال حفظ 

کوچکترین اشبتاه و غفلت میتواند چنان    شده، میتواند یک شبه از بین برود. همه چیز بسیار شکنند و حساس است و
  .بالی را سر مردم و سیاسیون بیاورد که داشتن روزهای مثل امروز برایشان به خواب و خیال مبدل شود

یگانه راه حفظ نظام، ماندن رییس جمهور و وزرا امنیتی کابینه تا انتقال قدرت به تیم بعدی از طریق انتخابات زود 
ناخواسته رییس جمهور را به هر بهانه کنار زد، من شخصیت دیگری را در بین سیاسیون   هنگام است و اگر خدای

نمیبینم تا بتواند این حالت خطرناک و حساس را مدیریت و رهبری کند. وقت رییس جمهور در انتخابات آینده کاندید 
اشر کند؟ مگر  انتخابات رهبری  از  بعد  الی  دولت را  دارد که  تانک های  نباشد، چی مشکل وجود  باالی  ف غنی 

امریکایی ها به اریکه قدرت تکیه زده است؟ مگر محمد اشرف غنی در دعوت نیرو های خارجی به افغانستان سهم 
داشته است؟ مگر اشرف غنی بیشترین توجه و قربانی را بخاطر آوردن صلح با عزت متحمل نشده است؟ من هیچ  

  .غنی، نظام را از بین ببرند نمیبینم دلیل را غیر از اینکه با کنار زدن محمد اشرف
مخالفین سیاسی داخل نظام در این فکر نباشند که وقت اشرف غنی در قدرت نبود آنها صاحب قدرت و صالحیت 
خواهند شد، نخیر چنین نیست، این محاسبه شان اشتباه است ! وقت اشرف غنی نباشد، والیات مانند خانه های قطعه 

  اهد کرد. در یکی دو هفته جنگ به دروازه های کابل خواهد رسید. کوچ کردن ها بهیی یکی پی دیگر سقوط خو
اطراف و کشور های همسایه شروع خواهد شد. باالی بام ها و بالکن های قصر های کابل بوجی های ریگ چیده 

قومندانک  شده، موتر های لُکس پلنگی رنگ شده زیر پای جوانان موی ژولیده خواهد بود. هر منطقه توسط یک  
معتاد کنترول شده، سر، مال و ناموس مردم امن نخواهد بودو همین ها منحیث ستون پنجم شرایط را برای آمدن  

به صفر ضرب خواهد شد. این    تمام سرمایه های اندوخته شده در بیست سال  و .حیوالی اصلی مساعد خواهند ساخت
نیکه شرایط را از درون خراب نسازد به قدرت رسیدن  است و همه چیز متحول شده است و تا زما  2۰21افغانستان  

طالبان نا ممکن است. ما فعالُ بهترین اردو و نیرو های امنیتی را داریم که میتواند بصورت مستقالنه از وطن دفاع  
کند در صورتیکه پشت شان در شهر ها توسط سیاسیون سست عنصر خالی نشود. رسانه ها، جامعه مدنی و گروه  

باید بدانند که موجودیت و بقای آنها به موجودیت و بقای نظام وابسته است و اگر نظام نبود نه رسانه    های سیاسی
  ! خواهد بود، نه آزادی بیان و نه هم جامعه مدنی

کابل میاید با رهبران و رهبرزاده های بدنام میبیند چی را بحث میکند؟ اینکه در تمام والیات به  وقت هیات پاکستانی
های سالح توزیع شده و گردهمایی ها صورت میگرید برای چی است؟ چرا در یکی از این گردهمایی ها  ملیشه  

ملیشه ها به ضد طالب حرف نمیزند و کوشش شان به چالش کشیدن نظام است. اینها همان ستون پنجم است که آهسته 
ن را دارد. با مسولیت گفته میتوانم، آهسته کوشش به تضعیف نظام و باالخره مساعد ساختن شرایط برای آمدن طالبا

همانقدر که پاکستان باالی طالب کنترول و تاثیر دارد، در بین سیاسیون که داد از ضد طالبان بودن میزنند هم مهره 
  .های مهم خود را دارد و توسط آنها نظام را تضعیف نموده و شرایط را برای آوردن طالبها مساعد میسازد
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و رییس جمهور حمایت صورت گیرد در غیر آن چند سال بعد عکس های این دوره افغانستان   باید از نظام خالصه،
را در صفحه های خود نشر کرده و خواهیم گفت چی دولت و نظام داشتیم، همه چیز خوب بود ولی قدرش را ندانستیم. 

 .نخواهد داشتآنوقت دست یافتن به شرایط فعلی به یک خواب مبدل خواهد شد و پیشیمانی هیچ سودی 
با درنظرداشت مسایل فوق من از دولت و رییس جمهور حمایت نموده و به هیچ صورت و شرایط کنار رفتن رییس 
جمهور را به سود و صالح مملکت نمیبینم، اگر حکومت موقت میاید یا حکومت انتقالی باید محمد اشرف غنی آنرا  

ه، قدرت را به رهبری بعدی از طریق انتخابات  رهبری کند تا شیرازه نظام از هم نپاشد و همانطوریکه اعالن نمود
بدهد در غیر آن بهتر است جنگ با طالبان و حمایت کننده گان خارجی شان دوام کند اینطور چانس موفقیت متصور  

  .است ولی در کنار رفتن محمد اشرف غنی چانس دسترسی به صلح بسیار بسیار پایین میباشد
 ! است، یا با نظام یا بر علیه نظام، راه دیگر وجود ندارد طرفی خیانت و حرف اخیر اینکه در شرایط فعلی بی
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