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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
                                               هميرعنايت هللا آشفت

  ٢٠١٣مارچ ١٢

  

  .دانجام دھن)افغانستان شمول(ن سياسی ما نتوانسته اند کارچرا فعاال
  

پس مشکل  ،مھستي...تحريک و تنظيم، زبان، سمت،  مستقل است و باورمند به سياست فارغ از قوم،اگرنھاد واقعاً 

  ؟!کجاست

با ايجاد شورا، جرگه، حرکت، انجمن، کميسيون، اتحاديه  شاھد يک سلسله فعاليت ھای صلح جويانه بوده و ھموطنان ما

 ظاھراً . دست يازيده اند خارج کشور داخل و عدد درجلسات مت ھا، سمينارھا و نھادھای مدنی به تدويرکنفرانس... و

ئی ادارند، َخردگر ثبات را اشاعه می با و اين نھاد ھای محترم، آرزوی داشتن يک افغانستان واحد، صلح آميز ھريک از

 ب وزمينه ازعي که در يک نويد خوب بوده و جا دارد کاردوستانی ن،فعاال بلوغ سياسی دست اندرکاران اين نھادھا و و

 ن اين نھادھا خوشبختانه دراثرفعاال تعدای از. نمائيم تحسين می نگريسته و به ديدۀ قدرقص کمتر بر خوردار است، ن

که ھرچند ناوقت ھم که ھست  باورعالی رسيده اند، سالۀ گذشته به اين درک و ٣٣ فاجعه بار پيامدھای ننگين و نتايج و

تجارب تلخ  از بوده و خوده متکی ب آيندۀ بھتر شکستن بن بست موجود و و مجبوريم برای گذار به ُحکم منطق ناگزير و

نظام  کفايت سياسی خود و رھبران بی برابر سکوت را در رسيده تا زمان آن فرا . تاريخ خود بايد درس عبرت آموخت

  . بلند نمائيم شکسته و آوازحق طلبانۀ خويش رامتعلق به ايشان

اثرعمليات ھای  در ما که ھر روز سوگوار نرسيدن بيشترھموطنان اسير، دردمند وبه شھادت  به دليل جلوگيری از

تلفات  تلفات نيروھای ملکی بی دفاع افغان،"  سه جھت تقبُل قربانی نيروی افغان در ظالمانۀ عاملين جنگ تحميلی و

 افغان و اند، بگير امتياز يمی وکه عمدتاً تنظ جمع ديگر فرزند، و به زن و محتاج نان آور و نيروھای دولتی معاش بگير

با ١٣٥٧کودتای ننگين ھفت ثور نفاق افغان ُکشی از که اين مصيبت و" وطالبان افغان تلفات نيروھای مقاومت مجاھدان 

خود افغان ھيچ ناجی ديگری  َخرد فرزندان صديق، آگاه و دلسوز جز .ادامه دارد تا امروز حمايت شوروی ھا آغاز و

ما بايد برای تغيير وضع  زيرا انسان، اشرف مخلوقات بوده و .منتظر نشستن نيز گناه کبيره است  وخداوند خلق نکرده

استخباراتی ُرقبای  يک جنگ فرسايشی نيابتی و ريختن خون افغانھا، اثر واضحاً در. خود کاری انجام دھيم کشور

  .شود نزيدک با پالن ھای طويل المدت به پيش بُرده می و کشورھای دور

  نَّ ّهللاَ الَ يَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروْا َما بِأَْنفُِسِھمْ إِ 

خود افغان پالنی برای نقطۀ  دلسوز افغان و توسط فرزندان آگاه و ما به ابتکار برای بقای کشور از ھمين جاست که بايد

تصميم يک  اسالمی مستلزم اراده و ی وافغان شريفانه انسانی، و اين عمل خير. ھا گذاشته شود پايان بدبختی افغان
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مخلص به  من، مبارز،ؤم ايثارگر، فداکار، آگاه، شجاع، دلسوز، حقگو، مجموعۀ کارآمد متشکل از فرزندان حقبين،

   .مردمش نيازمند است وطن و

احد، سياست مکلف اند برای حل معضلۀ افغانستان و اشخاص نيک نام اھل علم و اين مجموعه ای متشکل ازافراد و

وابستگی ھای شخصی ايديالوژيکی به احزاب،  سمتی، بانی، تنظيمی، زھای حزبی، قومی، قضاوت ديدگاه و فارغ از

قابل  طرح مؤثر توانند بھتر گره ُگشاه و با قطع روابط تشکيالتی خود، می و سازمان ھای سياسی خويش، تحريک و

  .دافغانستان شمول ارائه نماين قبول و

 لجن امتياز، فساد و مقام رھبری ايشان در  احترام به حقوق فردی و شخصيت شان، چون حزب وحفظ رغير آن باد

  .تواند مطرح شده نمی) ؟؟ ( !!نام نھاد مستقله  به ایادعای کاذبانًء اشغال علناً سھيم اند، بنا

ما   اول خودقدم که در" ه شدهوجود آورده عمداً ب يک فضای عدم اعتماد،  جامعه ای به شدت آسيب ديدۀ افغان که درءً بنا

فرصت طلب  ملی، دنباله رو و ضد نفوذ عناصر از مشترک افغانی که دورجلسات به " اصلی آن ھستيم افغانھا مقصر

نام آزمون  چھره ھای بد ردط باعزت و مين صلح عادالنه وأت  وحدت ملی،ور، مين منافع عليای کشأتبا آجندای  باشند،

  .باشد ازضروريات عاجل ما می، ثبات سياسی کشور ايجاد فضای اعتماد، اتحاد وشده با واقعبينی، برای 

وجود آمدۀ ه ھای ب خصوص ازنھاده اسالمی ھريک ما ب ملی، افغانی و، روی اين ملحوظ از وظايف خطيرانسانی

  خود پی بُرده وبه اين اصل و وجيبۀ ملی باشد تا وابستگی نيزدارند، می  مدنی اجتماعی سياسی که ادعای غيرۀجامع

با  ناعاقبت انديشانه و منافع ملی خويش که بسيار ساده لوحانه و برادری، اعتماد و برای ايجاد فضای تفاھم، اخوت و

دقت، منحيث اشرف مخلوقات ھرچه زود  ھوشياری و دست داده ايم، با قضاوت ھای نھايت بی بنياد وعجوالنه از

  .ترمجدداً به دست آريم

تواند که دست اندرکاران، کدرھای ميانه،  بوده می مقدور شريفانه زمانی ممکن و ستُرگ ملی، انسانی و اين ھدف واال و

تنظيمی به نا فھمی سياست مداران خود  بی ھدف تحميلی و جنگ ھای کور مقدس و ھای دوران جھاد نسل جوان و

از تجارب تلخ آنان جداً درس عبرت گرفته  ده وفروشان، آگاه بو جھاد و  دست اغيارۀآل کفايت، کامه، خود خواه و بی

  .باشند

درک  سطح فھم و بوده، در متضرر کشور اوضاع حاکم در ليونھا وطن دوست ديگر ازياين ھموطن شما که مثل م

فرزند  سياسی کشورم منحيث يکی ازقربانيان ويۀ بوده و به راه بيرون رفت حل عادالنۀ قض فکر ناچيزخود در انديشه و

 ،رغرو سنگرداران حفظ شرف، و فرزندان ايثارگر سائر کنار خود حق داده، دره  و وارث به اين خاک مقدس، بمتعھد

 سياسی افغانستان فقط ۀعرض می رسانم که حل قضيه وحدت ملی و تماميت ارضی، عاجزانه و بدون ُمدعا ُمخلصانه ب

 مسلحانه با قيمت نھايت گزاف ريخته شدن خون منوط ومربوط به محدودۀ جغرافيای افغانستان نبوده وصرف مقاومت

کشمکش  ھای خورد و بزرگ و  جنگۀشکم ُگرسنۀ نبوده، بل مثل ھم و ليونھا افغان آزادۀ مسلمان از ُدنيا بی خبريم

ابتکار الزم درميزمذاکره  کفايت و جھان، تبليغی و البيستی داشته و تفاھم قدرتھای بازيگر سياسی، د عبُ  ھای جھانی 

 .شود مینشود و داده  حق گرفته می:  بشريت واقعبين جھان، متفق القول اند کهۀھم. رول تعيين کننده دارد  جدی ونقش

وسيلۀ کنفرانس ه دولت ناکارآمد ب حق مجاھدان افغان که دراثرحملۀ عجوالنۀ امريکا وائتالف جھانی وه  مقاومت ببناءً 

درنظرگرفته نشده  خاموش مردم افغانستان تلف گرديده و  قاطع وقانونی اکثريت ی وعيوجود آمد، حق طبه ببن اول 

  .است

خصوص ه برابرمردم بی دفاع کشورب بلند پروازنۀ مفسدين دولت، در  وه عالوتاً دراثر بر خوردھای انتقام جويان

  يک بار ديگر افغانستانۀقضي استخبارات ھمسايگان آشنا در منطقه و مخالفين و ُرقبای اشغال در، مناطق جنوب کشور

درکمين نشستۀ ما  ھمسايگان آزمون شده و. آمد وجوده ب خارج کشوره مھاجرت ھای تحميلی مجدد ب  و،مساعد ۀبا زمين
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ُدشمنی  در اختيارخويش نگھداشته و  درشاننفع اميال شوم ه ب توانستند رھبری مقاومت را ديگر و بار مداخله نموده 

  .ھم پيمانی خود بکشانندرد وادار به باج دھی و را   ُرقبای منافع خويشُرک و راست با ملت واحد افغانستان،

دولت مردان : گرديده است که آشکار روشن وز،  طالب حقيقی روستائی ديرو به ھرمجاھد راستين اسالم و حاال ديگر

بوع تم کشورديگرصرف به منافع  که مثل ھرسياست مدار.  وطندوستان حقيقی کشورھای خويش اند،کشورھای ھمسايه

خود ه رھبران وابسته ب ھمانگونه که رھبران شوروی با حکومات و! و نه برای منافع بيگانه ھا . خود می انديشند

  .  معاملۀ به فروش رسانيده شدند در نھايت به رھبران مجاھدين در نماند  و وفادار

تحميلی برمجاھدين، درجنگ ھای تحميلی و  رھبران تقلبی و پاکستان به احزاب خود ساخته و ھمانگونه که ايران وو 

 رھبران مجاھدين را ۀدرظھورتحريک طالبان کمک نموده، ھم ضد ھم قراردادند، وه ضد اسالمی ب تنظيمی ضد ملی و

 انجام داده، رھبران طالب را به  امريکاسپتمبر با١١بازی را درحادثۀ  تکرار به پای مالمحمد عمرآخند دربست سودا و

ثمرۀ  ديگر مثل دوران جھاد يک بار نيزعين تالش را دارند تا امروز. معامله قرارگرفتند نده و موردزندان ھا افگ

 مقاومت مجاھدان، کشور انحصارخويش نگھداشته به نيابت از بھای ريختن خون مقاومت گران افغان را در پايمردی و

 .مذاکره درعقب درھای بسته نمايندگی نمايند ميزافغانستان به  ثالث يا استخبارات کشورھای بيگانه درغياب ملت واحد

 به شکل نھايت برجسته اش از" قلم متعلق به اکثريت خاموش" حقيرھيچ مدان اما  اينگمانه ضعف ب که اين کمبود و

  . سف به قوتش باقی مانده استأھا تا امروز با ت عليه شوروی زمان جھاد

  !که اين بارچنين مباد صلح بوده، بازندۀ ميدان يشه برندۀ ميدان جنگ وافغانستان ھم خواھانۀ ملت واحد مبارزات آزادی

دست اندرکاران افغان و اھل سياست ما اگر  امريکا،  ن وبازھم فعاال انکار ناپذير با توجه به اين ھمه حقايق تلخ و 

نند، يا دولت ھای دا فھمی ھا میکفری را مسؤول اين ن دانند، يا سياست ھای الحادی و می روس و چين را مقصر

 کشورھای اسالمی را خدا... ايران پاکستان و ر،  ترکيه، کشورھای اتحاديۀ عربی قطر،مص عربستان سعودی،

مذاکره به  ميز در ديگران و از مسلمان تر خود را و! نمايندی  دست استکبار قلمداد متھمه را آل نامسلمان و ناخواسته 

اسالم عزيز و  تا ھنوز ، وندتوان یشايسته گرفته نم  رقيب حضورفعال ومطابق منافع کشورھای ديگران و دستور

 نمائيم، در وجو ُجست!  گردد م ونا معلوم ؟ وانمود می؟ عمداً گُ !دنبال رھبران که آدرس ھای شان استقالل کشور را در

 ھای ملی گرا، ُکليه نيروبه اميد وحدت . بس تواند و ی اين ھمه، توھين به ملت آزادۀ افغان تلقی شده میاواقع معن

  ! متعھد به يک افغانستان واحد ويک پارچه،، وطن دوستهاآزاديخو
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