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  " رئیس جمهور غنى كنون در خط اول دفاع از جمهوریت قرار دارد"  
  

   ، درست خوانده یى، اوراد شیخنا
 رده یى ـم كـا گـوراخ دعـك سـیـل

  

  ) موالنا (     
 

   اقاى مرتضوى مشاور فرهنگى رئیس جمهور ، امروز درصفحه فیسبوك پر خواننده خود ، تحت عنوان :
را بنشر رسانیده كه سطر اول ان را در فوق  بحیث عنوان یاداشت خود نوشتم  یا  نوشته"" در حمايت از جمهوريت  

   و مكمل ان در صفحه فیسبوك ایشان وجود دارد  .
د كه  ، اقاى مرتضوى  اهل قلم با سابقه  ژورنالیزیم  و مدیر مسوول اسبق روزنامه وزین هشت دوستان عزیز مطلع ان

 ، این نقد و نظر    با جناب رئیس جمهور و سایر اولیاى امور  ؤمصبح مى باشد و امیدوارم  جز را منحیث وظیفه 
ن اهینه ها نیز داشته باشند ، تا  نیم نگاهى به ای، مطرح نماید و بسیار مطلوب و ضرور است تا سكانداران قدرت

عواقب عملكرد هاى  شان گردند و قبل از انكه كشتى شكسته افغانستان غرق گردد ، به اساسى ترین مسایل و   همتوج 
   مصایب مربوط بسرنوشت وطن و مردم بذل توجه نمایند .

اماج این  نقد و نظر نه حب و بغض ، بل بر بنیاد منافع  و مصالح علیاى افغانستان تمركز  بر كلیدى ترین مسله 
   مربوط به هست و بود كشور و سرنوشت مردم به عزا نشسته مى باشد .

   قبل از همه باید رك و راست مطرح نمایم كه :
   اقایان از كدام جمهوریت صحبت و دفاع مینمایید ؟

   بیاد باید داشت كه جمهوریت در انتخابات قالبى و لویه جرگه هاى ساختگى خالصه نمیگردد .
   بحیث یك شاگرد حقوق و علوم سیاسى درك مینمایم كه :

    جمهوریت در گام نخست در وجود ، دو حاكمیت بیان و تمثیل میگردد :
حقوق بشر و تمام مناشیر و میثاقهاى قبول شده حقوق حاكمیت ملى كه بطور انحصارى و متكى بر اعالمیه جهانى  -

   بین المللى بمردم تعلق دارد .
   حاكمیت قانون كه در وجود ان ازادى و حقوق شهروندى معنى پیدا مینماید و متحقق میگردد . -

ح ارزش  بر اساس همین تعریف و شناخت از جمهوریت ، براى اولین بار انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، صل 
  :محور و دفاع از جمهوریت در برابر امارت اسالمى ) اسارت اسالمى ( را كه منكر 

  .هردو حاكمیت بوده و به حق حاكمیت ملى  وحاكمیت قانون باور ندارند ، را مطرح نمود
   اما متاسفانه در " جمهوریت  " موجود افغانستان :
ن مواجه مى باشیم ، انتخابات هاى تقلبى مكرر و نقض دوامدار ما با فقدان هر دو ، حاكمیت ملى و حاكمیت قانو

   قانون اساسى و قوانین نافذ ، باعث گردیده كه به عوض حكومت مردم ما شاهد :
دین فروشان ( طالبى  كمتر از هزار تن ، متشكل از ، تاجران دین ) -حاكمیت یك اقلیت منفور مافیایى طراز جهادى 

، دكانداران قوم ) قوم فروشان ( و جالبان سیاسى مى باشیم كه بیشتر از سى ملیون را در    ، تیكه داران " جهاد "
   گروگان گرفته اند .

   سیادت همین اقلیت منفور از كنفرانس بن و تا كنون باعث گردیده كه :
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ره شیطانى " فساد  به عوض دیموكراسى ، كلیپتوكراسى شكل گیرد و بقول یكى از اقتصادانان سابقه دار افغان " دای
    ، مجموع دولت را حصار نماید .

 در چنین حالت و در تداوم جنگ تحمیلى و تلفات تا چند صد تن در یك شبانه روز ، افات فقر و بیكارى ، بلیات 
طبیعى و شیوع ویروس كرونا ، این مردم مظلوم افغانستان است كه تا با نود فیصد در خط فقر  ، قربانى  چنین " 

   ریت " و به اصطالح جمهوریخواهان میگردند .جمهو
   ازینجاست كه این سوال مطرح میگردد :

   ایا جناب رئیس جمهور در خط اول دفاع از همین جمهوریت قراردارد ؟
   ایا مردم بخاطر همین جمهوریت قربانى بدهند ؟

  ؟ى طالبان متحد  و بسیج شوند ایا مردم حاضر مى باشند ، بخاطر چنین جمهوریت  ، در برابر امارت اسالم
   امیدوارم فردا كسانیكه از نام مردم در لویه جرگه اشتراك مى نمایند ، این سوال را بخاطر داشته باشند كه :

   بزرگترین مانع در راه دستیابى مردم  به صلح واقعى دولت ناكارا و پر از فساد مى باشد .
   پاشنه اشیل افغانستان فقدان دولت ملى ، قانون محور و عدالت گستر مى باشد .

   اظهر من الشمس است كه :
    صلح نیاز اصلى و واقعى و شرط بقا و تداوم كشور مى باشد .

ور افغانستان كه درین حدود نیم قرن جنگ تحمیلى را به قیمت خون فرزندان و تباهى كشور شان  مردم صبور و غی
   ، متحمل میگردند ، تشنه صلح بوده و همانند مرغابى در ارزوى ان بگرد سراب " صلح " خون میخورند .

   بدینرو :
رفتن به صلح واقعى و دفاع از حق حیات مردم كه معروض به نابودى دوامدار است ، باید در سرخط وظایف دولت  

   قرار داشته باشد .
صلح واقعى بیك مكانیزیم مستحكم نیاز دارد و در احوال كنونى همین دولت موجود باید نقش اساسى مكانیزیم تحقق  

تواند این نقش را ایفا نماید كه از اسارت اربابان فساد كه نقش و تداوم شان  صلح را ایفا نماید . دولت در صورتى می
   با جنگ گره خورده است ، رهایى یابد و قانون را مالك عمل خود قرار بدهد .

همانطوریكه در امریكا مثلث رئیس جمهور ، وزیر خارجه و اقاى خلیل زاد پروسه صلح افغانستان را در سطح یك  
تى تنزیل داده اند ، در افغانستان نیز اولیاى امور تالش دارند تا با دفع الوقت و صحنه ارایى هاى همانند پروژه انتخابا 

   ، تدویر لویه جرگه هاى نمایشى از اصل " زخم خونین " وطن و تراژیدى خونبار كشور تجاهل عارفانه نمایند .
شهاى واقعى جمهوریت تمكین و بخاطر استقرار  خوب است در فرصت هاى كوتاه باقیمانده ، رئیس جمهور به ارز

حاكمیت قانون تالش و راه را بخاطر تحقق واقعى حق حاكمیت ملى كه فقط و بطور انحصارى بمردم تعلق دارد ،  
   مساعد نماید و درست در انوقت :

رزشهاى متعالى جمهورى مردم غیور و ازاده افغانستان و پاسداران حاكمیت قانون و مدافعان ازادى و ترقى بدفاع از ا
   :( قرارمیگیرند و از صلح واقعى و پایدار دفاع خواهند كرد و در غیر اناسارت اسالمىدر برابر امارت اسالمى )

 

 ى  اعراب ای هـبـعـه كــرسى  بنه رسم  ـت
 ت كین راه كه تو میروى به تركستان اس 

 

بال قید و شرط دولت با طالبان بخاطر صلح  دفاع از حق حیات مردم ، استقرار اتش بس و رفتن به مذاكرات مستقیم 
مشروط و ارزش محور باید در سر خط كار تمام كسانى باشند كه به سرنوشت وطن و مردم با احساس مسوولیت مى 

  .اندیشند 
   حرمت با 
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