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دشمن از کشیدگی های داخلی برای بی ثباتی و نا امنی مزید در 
 !کشور به نفع خود استفاده میکند

 
های دوطرف تاحال و مذاکرات بین هیئت  مشکالت بین ارگ و عطا محمد نور هنوزهم ادامه دارد

به نتیجه نرسیده است. اینکه چراعده ای از شخصیت های حزب جمعیت اسالمی درابقاء عطا محمد 
نور مجدانه تالش میکنند و میخواهند به نحوی در این مذاکرات برای حزب جمعیت امتیازاتی را 

ت، اما رخنه مرگ پیر مردن آسان اس»ضرب المثلی داریم که میگویند: کسب نمایند، واضح است. ما 

ر یک ربع قرن به نحوی دبرای حزب جمعیت که درمحمد نور موضوع برکناری عطا  ؛«باز میشود

آنها "پیر مردن" را دارد. آنها میترسند که با اینکا ر رخنه مرگ از مقام و قدرت  قدرت بودند، حیثیت

ینده خود آبلکه برای را نه برای او،  رونمحمد باز خواهد شد. لذا همه میکوشند تا جلو سقوط عطا 

 بگیرند. 

کرزی خانی ادامه پیدا کند، این شیوه بیک مصلحت گرائی هرگاه این طلسم شکسته نشود و سیاست 

دیگر از شر آنها و  و تخاس دنهاوخو آنها نسل به نسل خود را شریک قدرت عرف تبدیل خواهد شد 

. ک رهائی کار مشکل خواهد بودامثال آنها هرکی و هرچه باشند، اعم از گلبدین و سیاف و غیرذال

. وقتی خود شان نباشند، نوبت فرزندان شان خواهد رسید و به همین ترتیب سلسله میراثی خواهد شد

خود ساختند، اکنون دین را با قومیت تعویض کرده اند و وسیله قدرت برای را دین تا یک زمان آنها 

 ند.وش ارسوبر شانه های مردم میخواهند از این وسیله 

مشکالت جاری بین ارگ و عطا محمد  ۀدر بار آقای فیاضآقای زلمی خلیلزاد ضمن یک مصاحبه با 
که باید این معضله از طریق تفاهم با درنظرداست منافع  والی مستعفی بلخ صحبت کرد و گفت نور

ملی و برطبق قانون اساسی کشور حل شود. این عین همان سخنی است که چند روز قبل سفیر 
ایاالت متحده امریکا با وضاحت بیشتر بیان کرد و آتش را بجان یک عده طرفدران عطا محمد نور 

 برافروخت که گویا سفیر امریکا در امور داخلی کشور مداخله میکند.

سال با درنظرداشت منافع ملی مشکالت ذات البینی خود را  16بدبختی از ماست که نتوانستیم در این 

یک مشکل جدید که ناشی از "منم بودن" ها است، هم خود را و هم وطن و مردم حل کنیم. هرروز با 

سال قدرت سلطنتی خود بجای  13را دچار نا آرامی و اضطراب ساخته ایم. حامد کرزی در مدت 

آنکه در امحای قدرتهای موازی دولت قدم بقدم سعی کند، برعکس با روش های مصلحت گرایانه خود 

 فزود تا خود را نگهدارد. در تشدید این مشکل ا

این میراث خراب اکنون به گردن حکومت "وحدت ملی" افتاده است که میخواهد قدرت دولت را از 

این بحران و از نفوذ قدرت های موازی بیرون کند. واضح است که این کار به سهولت میسر نمیشود، 
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ده از قدرت خود را صاحب ملیونها زیرا کسانیکه با داشتن قدرت عادت کرده و در عین زمان با استفا

 دالر ثروت ساخته اند، حاضر نیستند این امتیاز حیاتی خود را به آسانی از دست دهند. 

اگر دولت در این راه از قوای نظامی کارگیرد، نتیجه بازهم ریختن خون مردم بیچاره و نیز تشدید 

را برای مخالفان مسلح دولت و اختالفات و دیگر جنجال ها است که زمینه فعالیت های تخریبی 

کشورهای حامی آنها مساعد می سازد. لذا یگانه راهی که باقی می ماند، همانا آوردن فشار ازطرف 

مجامع جهانی و بخصوص ایاالت متحده امریکا است که با دادن اخطار و یا به اصطالح "گوشمالی" 

 در رفع این معضله اقدام کند. 

 در ادارۀ آقای ترامپ بار دیگر حرفهایش شنیده میشود، در حقیقت سخنان زلمی خلیلزاد که حاال

انعکاسی از همین موضوع است که دپلماسی نرم را با حرف های سخت به گوش طرف مقابل و 

حزب او میرساند. قابل ذکر است که هریک از این اشخاص پرقدرت و سیاسیون آنها دوسیه های زیاد 

افتد آنها از این وسایل نیز استفاده خواهند کرد. اگر در خانه کس  در نزد امریکا دارند و اگر الزم

انسان را برباد میدهد و  ،یک حرف بس است. لجاجت زیاد و ایستادگی در موقف فاقد منطق ،است

برای نجات خود از این غرقنا هرچه بیشتردست و پا بزند، بیشتر و زودتر غرق را که شخص غریق 

 .دیکنم

قا در قدرت به هر شکلی که باشد، این زمینه را نه تنها برای مخالفان مسلح نظام برای ب کشمکش ها
و حمایتگران بیرونی شان مساعد می سازد تا با راه اندازی حمالت پیهم انتحاری و کشتن مردم 

 رد اه تیصخش دادعت کی ات دوشیم بجوم هکلب ،دنیازفیب روشک رد ار اه ینما ان ورامی آبیگناه نا 
 نماد هعماج رد ار قاقش و قافن و دنریگ هنامصخ یاه فقوم رگیدکی هیلعرب ماظن جراخ و لخاد
تلویزیونی مسئولیت حمالت  در یک مصاحبه هک تساآقای احمد سعیدی  صاخشا نیا زا یکی .دننز

 یمخز 235زا شیب دادعت هب و دنتخاب ناج رفن 103 زا شیب نآ رد هک ار ولد 7 خرومانتحاری 

 وی امنیتی کشور از جمله وزارت دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی انداخت و برگردن مقامها ،دندش
این اهمال و اغفال خود فوری استعفی دهند و  لیلد هبکه باید آنها  گفت تخس تاملک و نحل تدش اب

 نیز عالوه کرد که حکومت وحدت ملی نتوانسته ثبات و امنیت را در کشور تأمین کند و باید آنها نیز
 ترک گویند.  د، باید این مقام راوقتی از عهده اینکار بدر شده نمیتوانن

باید به این سؤال جواب دقیق گفت که اگر همین حاال چند  یدیعس یاقآ ۀیصوت و داقتنا ابارتباط  در

آیا فکر  ،ایندد و بجای آنها چند نفر دیگر را مقرر نمشونمقام عالیرتبه امنیتی از وظیفه شان برکنار 

 ونین را بگیرد؟ واقعات خ حمالت انتخاری و د که این تغییر و تبدیل بتواند جلوشومی 

اگر من بجای اشرف غنی باشم، همین حاال دست آقای سعیدی را گرفته و در مقام وزارت داخله برده 

سعیدی تعهد کرده  یاقآدراین حال آیا  .و ایشان را به حیث وزیر کل اختیار آن وزارت میگمارم

 رخ ندهد؟  یراحتنا تالمحمیتواند که دیگر همچو 

نان خود را بپزد.  ،دارد و هرکس میخواهد دراین تنور داغ قای سعیدی ریشه های عمیق دیگرآسخنان 

قای سعیدی به حیث یکی از پیروان داکتر نجیب میکوشد تا شرایط را برای برگشت دوستان قدیم خود آ

مردم آغشته » :مساعد سازد و میکوشد برعلیه نظام موجود ذهنیت سازی کند. خوب بشنوید که میگوید

 «است، ولی اشرف غنی محفل ساز و سرور برپا کرده است!!درخون 

  .درک نالعا ار یلم متام وا هکیلاحرد ،تسیچ زور نینچ رد رورسو زاس لفحم نیا زا  دصقم منادیمن
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اینکه دست هایی از داخل نظام در همچو حاالت ذیدخل است، شک نیست و بدون دست داشتن آنها 

میسر نمیشود، ولی این دست ها میتوانند در ردیف های متوسط و  جنایاتهمچو برای زمینه سازی 

دست های نامرئی ند نفر در باال و نصب اشخاص جدید، نمیتواند حتی پایانی نظام باشد. لذا برکناری چ

ی همچو اشخاص کشف و برکنارکوتاه سازد. عامالن را در رده های متوسط و پایان در داخل نظام 

 کار ساده نیست. 

نتیجۀ رقابت های سیاسی و زد  برای ایجاد بی ثباتی و وحشت و دهشتی میگوید که این دسایس سعید

ده های باالیی داخل نظام است که یکی و بند های ر

برای بدنام کردن دیگر به چنین اعمال دست میزنند. 

شاید همچو رقابت ها در داخل حلقات باالئی نظام 

موجود باشد که نمیتوان از آن انکار کرد، اما رقابت ها 

به حدی نخواهد بود که آنها دست بیک جنایت بس 

به قتل برسانند.  بزرگ بشری بزنند و مردمان بیگناه را

د، آنوقت خود شان به ریشه خود تیشه ناگر چنین کن

دست  حفر میکنند. و قبر خود را بدست های  میزنند

داشتن رده های متوسط و حتی پایان نظام در همچو 

 جنایات میتواند بوسیلۀ پول و رشوت کارسازی گردد. 

معضله افغانستان بزرگتر از آنچه است که اقای سعیدی 

در فواصل کوتاه در انتحاری د. تشدید حمالت میگوی

حقیقت عکس العمل مراجعی است که از تصمیم رئیس 

جمهور امریکا در هراس افتاده اند. پاکستانی ها 

میخواهند به امریکائی ها نشان دهند که با وارد کردن 

فشار برآنها، مشکل حل نمیشود، بلکه میخواهند عمالً 

درد سرهای زیاد را در نشان دهند که آنها میتوانند 

 افغانستان برای امریکائی ها ایجاد کنند. 

دراینکار برعالوه پاکستا ن دستان متحدین جدید آن 

کشور نیز بطورغیرمستقیم شریک است. همه میکوشند 

تا افغانستان را باردیگر به میدان جنگ های نیابتی 

مبدل سازند و این سرزمین را برای امریکائی ها به 

یا مجبور به ترک افغانستان شوند و میدان را  امریکائی هاتش و خون تبدیل کنند، طوریکه سرزمین آ

دوباره به پاکستان روی آورد و جوی امریکا را مجبور سازد تا برای آنها خالی بگذارند و یا اینکه 

 دالر را برای دلجوئی آنها روان سازد. 

فهای مغرضان که احساسات مردم را تحریک مردم ما بهتر است عمق فاجعه را درک کنند و به حر

بای نخست آنها میکنند، فریب نخورند. اگر بعضی ها میگویند که اشرف غنی و عبدهللا استعفی دهند، 

براین  ه میتوانچگون کی بجای آنها خواهد آمد و به کدام وسیله وبه این سؤال جواب بگویند که: 

اص جدید توان آوردن ثبات و رفع نا امنی ها را آیا شخص یا اشخ جانشینی مهر مشروعیت گذاشت؟

ن کک برخاستزیر چ  از " اینکارخواهند داشت؟ نشود که سرمه های آزموده را باز به میدان آورد که 
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و افغانستان را به یک بحران عمیق و خطیر دیگر مواجه خواهد  خواهد بود "به زیر ناوه نشستن و

 ساخت.

نتحاری در هشت ماه اخیر در کابل بیانگر این واقعیت تلخ است راه اندازی حمالت انمونه ای از 
دراثر کشمکش های قدرت طلبانه بعضی عناصر و ازهم پاشیده شدن یک موقف مشترک موقع برای 
دشمنان وطن و مردم مساعد میگردد تا عملیات تخریبی خود را از اطراف به شهرها انتقال دهند و 

و برای بعضی  ند و ترس و واهمه را در بین مردم ایجاد نمایندمردم بیچاره  به خاک و خون بنشان
ها انگیزه دهند که زبان به انتقاد بگشایند و ذهنیت مردم را در برابر نظاک تحریک کنند و فضای 

که جمعاً  آرامش و اعتماد را برهم زنند. توجه شود به حمالت انتحاری در کابل طی هشت ماه اخیر
 :ز ملکی و نظامی، زن و مرد و طفل بطور فجیع به شهادت رسیدندنفر اعم ا 428به تعداد 
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