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 Political سياسی

  
  آشفته ميرعنايت هللا 

 ٢٠١٣ فبروری٢٠
  

  ! صفراست"جامعه جھانی"مردمش در نظر اء ملتی که آر
  

وی سابق ، بدنام سازی اسالم مقدس و  شورۀملت عمداً نگون بخت ساخته شدۀ افغانستان ، پس از شکست شرمساران

 عوام فريبانۀ مبارزه  ونام ايجاد قوای ائتالف ، عرضۀ پالن ھای بلند بااله اشغال مجدد زير پرچم سازمان ملل متحد ب

بازسازی و ھزار يک وعدۀ ميان تُھی و ظاھراً  عليه تروريزم ، القاعده ، طالبان، عدالت خواھی، مبارزه با مواد مخدر، 

 سال فرصت مناسب، مردم گيچ شدۀ افغان با نيرو ھای بيگانه به ملت و ١٢ان دوستانه وخير انديشانه، پس از گذشت انس

  .روند ؟ می!طرف انتخابات ه متکی به اشغالگران اينك دست خالی ب

يد در راه حکتر ديگر مثالً کنفرانس سوم بن كه شاضيا درامۀ م)  بی خبرجھانۀان عامھفريب اذ(٢٠١۴؟ !انتخابات  

تعيين کنندۀ   نمايشی وفاقد مشروعيت يا اجماع بين الجواسيس وناقضين حقوق بشری ۀلويه جرگ باشد ويا باز ھم 

  .ليون ھا ھموطن ما خواھد گرديد يسرنوشت م

سمت و ايديالوژی ھای صادرشده يا در مدار خائنان   زبان، قوم،ۀسياست درپوست جای سر افگندگيست که مدعيان علم و

  .زنی در رکاب استخباراتی وشعار ھای ضد ملی عليه منافع کشور خود قرار گرفته اند  جانيان جنگی با بوسه و

بيش از يک دھه بمبارد مان ھای کور و بی نتيجه، ُکشتار و ريختن خون بيگناه پير مردان، زنان پيچه سفيد ، اطفال  

خره پس از سالھا دروغ و حيله ،  در جنوب کشور، باالوصخص زندگی ، کار و مکتب به ۀُگرسنه و فاقد امکانات اولي

باجگيری و سياست ھای چند پھلو وشيطان صفتانه، ُدشمنی ھمسايگان حريص با مردم سلحشور افغانستان ، روشن و 

  : امريکا و انگليس بيان نمودندۀس اياالت متحدأواضح با ائتالف جھانی در ر

، در مراحل مختلف با در نظر داشت بازی جديد و ؟ !ا در ظرف شش ماهما با مدنظر داشت منافع مطريق  صلح از

 طالبانى آن در افغانستان ميسر خواھد ۀگونه خود گرفتار ائتالف شمال ، به مھار نمودن بيشتر نيروھای متفرق و ب

 دھه تجارب تلخ ، بعد فرزندان آگاه ، صديق و وارثان اين وطن پس از چندين و من! که آرزو دارم چنين مباد . گرديد 

در   در وحدت و،قدرت ما. يا شکار فرقه سازی ھای استعماری نشوند  تفاوتی بين شمال وجنوب، شرق و غرب کشور

  . نقش جدی وتعيين کننده دارد،عزت ما

است ھترگو بديل ب و  امريكا به اين نتيجه رسيده اند كه مذاكره وگفتۀبا درک اين مطلب که ناتو و در رأس اياالت متحد

 مھره ھای کليدی ۀنمايد، زيرا بر عالو ى با مردم افغانستان و منافع پاكستان نيز ايجاب ميدر مقايسه به جنگ ورويارو

که در ظاھر امر فراری وبرای دستگيری شان جوايز نقدی  )اپوزيسيون مسلح(طالبان در زندان ھا و رھبران سياسی 

ی يا مھمان خانه ھای قدرت ھای ئوا کدام قرارگاه نظامی، ميدان ھاى ھشايد ھم در نيزگذاشته شده است، نزد پاکستان 

  .ذينفوذ در کشور ما، حضور داشته باشند 
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 كه ھدايت گرديده اند، در ھمين مدار و  طورياءنيز بدون استثن " شخص کرزیمخالفين "نيرو ھاى اپوزيسيون داخلى 

منجالب بدون کوچکترين تغييرمثبت در موضع شان ، با ھمان تعصب و امتياز طلبی با مردود ترين حلقات ضد مردمی 

 ۀمصروف زد وبند بوده و بازھم از ھمان سازش ھاى پوشالى، شكنند، ضد ملى و درست تجزيه طلبانه، به غرض ادام

  .ستند  فعال ھ،در شدۀ افغانستانه حاكميت نا مشروع باالى ملت درب

كشيده شود ،   حاكميت ۀ فال به نام ھريك از اين كانديداھاى در نوبت نشستۀبه ھر حال در اين كشمكش قدرت اگر قرع

که منطقاً يک سال بعد  در حالی. باشد  در واقع اتخاذ تصميم يك بار ديگر در غياب مردم افغانستان صورت گرفته مي

از زنان و مردان که فارغ ازديدگاه ھای ذلتبار سمت، زبان، قوم و تنظيم ليونھا ھموطن، اعم يمۀ بايستى حضورآگاھان

 پرتگاه بودند، از مجرای احزاب سياسی فراگيرملی که طرح ھای روشن ومشخص برای بيرون رفت جامعه از می

 ۀ ی گرايان لحاظ سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی، توسط پيش گامان آگاه و خدمت گذار با ديدگاه ھای ملمخوف مقابلش از

             .تواند   كه با درد ودريغ چنين شده نمي،توانست افغانستان شمول وترقی خواھانه و ديموکرتيک مطرح شده مي

نقش ملت افغانستان به صورت جدى وحقيقى در حل بحران در نظر گرفته شود : كه ولى به ھر حال آنچه ممكن است اين

 به جز خود مردم آنھم از طريق اخذ رأى شان براى تشكيل يك دولت فراو  نشود و به ھيچكس حق نمايندگى از ملت داده

 آنچه ھموطنان ما نيک می.  با رعايت اصل برابرى وعدالت،گيرملى يعنى طرح تأسيس يك دولت ملى افغانستان شمول

ه، بلکه فرزندان وفادار ى نبودف منوط ومربوط ميدان نبرد رويارودانند، اين ھمه مقاومت در برابرقوای اشغالگر ، صر

   . منافع عليای کشوراستفادۀ اعظمی خواھند نمودتأمين و حفظ حق اين سرزمين ازھرامکان مشروع جھت ه وارثان ب و

 اً كيدا ،مجاھدان افغانستان  صداى اكثريت خاموش در تفاھم با نيروى مطرح مقاومت ملى  عنوانپيشنھاد مشخص ما به

  :اينست

زيرا ھمچو يك دولت ضمانت قطع جنگ وتأمين  گرايان باشد تان بايد يك دولت متشكل از مليدولت آيندۀ افغانس  

 ۀ مذاكرۀ اين ھدف در نتيج.باشد تواند و براى منطقه وجھان پيام آور صلح و ثبات مي ھمسايگى نيك رانموده مي

  .تواند ده ميامريكا ممكن وميسر شۀ روياروى نيرو ھاى مقاومت با نمايندگان دولت اياالت متحد

اكثريت خاموش، منافع ملى كشور را با تفاھم عموم نيروى ھاى مقاومت كه بيزار از دستگاه سركار در سرتاسر 

كشورھستند ، در صورت انصراف كامل از ھرگونه امتياز طلبى به خاطر خودشان و صرف تأمين حقوق مسلم ملت 

   .تواند یهللا به توافق رسانيده ماء افغانستان انشۀدر شده درب

              

  گرمی وسردی ھمه موقوف و ھم موسم است    ھستی ندارد معنی بی غير از فنا  عالم 

  تــم  اســم اتُ ــاد بـيــنــد، بــحـــای متــذره ھ       اشـاز غبارخاطر بيچارگان غافل مبـ

 »شيون کابلی « 

  پايان

   

  

  

 


