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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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میر عبدالواحد سادات

بدیل صلح واقعى و پایدار
گذار از جنگ نیابتى به " صلح نیابتى "
بزرگترین مانع در برابر صلح واقعى در بعد داخلى همین اقلیت منفور تاجران دین ( دین
فروشان ) ،دكانداران قوم ( قوم فروشان ) ،تیكه داران " جهاد " و جالبان سیاسى میباشند
كه در هجده سال اخیر مانع دولت سازى بوده و به عوض دولت ،شركت سهامى جهادى
 طالبى و مافیایى و كلیپتوكراسی را حاكم نموده اند و اكنون با پر رویى میخواهند بخاطرتحفظ ثروت و امالك شان پروسه صلح را به " پروژه " تبدیل و " تیكه " نمایند.
این شتر مرغان تاریخ زده تشخیص داده اند كه مقدرات تاریخى افغانستان در كشمكش
جیوستراتیژیك و جیوپولوتیك رقباى منطقوى و بین المللى رقم میخورد  .بدینرو مذبوحانه
تالش دارند تا در خدمت آنان صف ارایى نمایند.
براى نی ل به هدف  ،به عوض مراجعه بمردم به سفارتخانه هاى خارجى و پایتخت هاى
بازیگران اصلى حضور میابند.
در كردار  ،گفتار و پندار این اقلیت منفور  ،منافع كالن ملى و مصالح كشور مفقود است.
بحث هاى اخیر و بخصوص در مسكو نشان داد كه این اقلیت منفور نه تنها قاتل مردم  ،بلكه قاتل ارزشها نیز میباشند
و همانطوریكه:
دیموكراسى و كلیپتوكراسی را همزاد دانستند  ،جمهوریت ،امارت ( حمارت )  ،حاكمیت قانون و شریعت برایشان
فرقى ندارد و با روش هاى پوپلیستى و سطحى نگری ،ابعاد بسیار پیچیده داخلى ،منطقوى و بین المللى جنگ افغانستان
را كتمان و به چشم مردم خاك میزنند.
این اقلیت منفور با دورزدن دولت و نسخه هاى سوپر استعمارى دولت موقت افغانستان را بساحات نفوذ بازیگران
منطقوى و بین المللى حامى شان مبدل میسازند.
رسالت مبرم منورانه و ملى افشاى اهداف همین اقلیت منفور و دفاع از ارزشهاى عالى و متعالى  ،انسانى و جهانشمول
میباشد.
دولت  ،مردم  ،جامعه مدنى  ،نهاد هاى سیاسى  ،فرهنگى  ،اجتماعى و مسلكى و  ...در برابر آزمون تاریخ قراردارند.
تاریخ از انانى به افتخار یاد خواهد كرد كه:

پاسدار ارزشهاى متعالى به خاطر نجات افغانستان و گذار به شاهراه صلح واقعى و پایدار باشند.
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