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 Political سياسی

  
   ميرعنايت هللا آشفته

 ٢٠١٣ اپريل ٠٢

 ن ملی گرا انقش و رسالت مبارز
  

عنى اشغال مخفی ي  .آی . اس.آی قوای ائتالف زير چتر شورای امنيت ملل متحد، ظاھراً جھت برچيدن دام ھای ُگستردۀ 

پاکستان، درھم شکستن گروھای تروريستی القاعده، از قبل جا سازی شده درمناطق پشتون نشين ھردو طرف خط 

فقيت ھای سريع وبراى رسيدن به م. اقدام به حملۀ نظامی نمودند درافغانستان ورند و سرنگونی رژيم طالبان،يلى ديتحم

دوستی و حمايت به جانب جنگ ساالران مغلوب شدۀ فراری ازجانب امريکا دراز  بار ديگر دست  و کمترين تلفات، يک

شمول ھند و روسيه جھت ه ه ھا و كشورھاى منطقه بي مکرر امريکا در واقع جوابی مثبتی بود به ھمساهاين اشتبا. گرديد

  .تشکيل يک دولت ائتالفی و نه دولت متعلق به ھمۀ مردم افغانستان

ی عقب يی وعشيره ه ئجامعۀ قبيلدر . . . موکراسی  و د چون آزادی بيان، ه ایای عوام فريبانبا پيش کشيدن شعار ھ

منحيث ابزار به جنگ ساالران وناقضين حقوق بشرتحويل آن شعار ھا نگھداشته شدۀ افغانستان به شکل مسخ شدۀ آن، 

گان مکتب سوز، تخريب کاران  کار ُکشت.دد ٓانھا به اصطالح نھادينه گرۀليتا ديموکراسی وارداتى شان بالوس. داده شد

رانگری و يی، با داشتن تجارب ويدوائر دولتی و چپاول گران سرمايه ھای ملی، راکت پران ھای حرفه و مؤسسات 

  .را عملى سازند معامله گری ھای سياسی شان با استفاده ازفرصت پيش آورده شده، خواسته ھای ضد ملى شان

داده شده، درمطبوعات خصوصی و رسمی به زھر پاشی، افتراق زبانی، قومی، سمتی و مطابق برنامه ھای از قبل 

 حال روی سخنم به انگشت .تنظيمی مصروف فرقه فرقه نمودن مردم جھت ادامۀ قدرت نا مشروع خويش متوسل شدند

ه ؟ يا قلم ب!ل گرسياسیتحلي نام ه ھموطنانی است که آگاھانه يا غير آگاھانه آب در آسياب ُدشمن می ريزند، و بشمار 

دانند، بدون احساس   خويش ھرآنچه دل تنگ ايشان الزم میه کوچک وابستۀ ُگمراۀدر حمايت به حلق! دست ُمزد بگير 

ی ئ منافع عليای کشور به ُعقده ُگشانيک به وطن و اھميت قائل شدن به منافع ملی، وحدت ملی، به بھانۀ آزادی بيان، ضد

مردم افغانستان آرزو دارند تا روابط دوستانه با ھمسايگان خود مثل سائر . رت مى ورزندو اظھارات سخيفانه مباد

 فلم ھای غرض آلود، ويديوھا، طبع ُکتب فاقد ارزش ھای علمی، ۀکه تھي اما زمانی. کشورھای جھان داشته باشند

ی توضيف شدگان شان، به اراجيف و آثار جعلی، برنامه ھای خاص و اظھارات سبُک سرانه درتلويزيون ھای خصوص

معرفی خوبترين شيعه و بد ترين سنی جھان، در قبال فرزندان اين خاک توسط بسيجی ھای ايران، جھت ايجاد افتراق 

؟، تحليل گران سياسی و نھاد ھای !؟ فرھنگيان!کجا اند، اين رسالت مندان ُمزد بگير. گردد بين ھموطنان ما مطرح می

  ؟!مدنی وحقوقی وطن دوست
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داديان به اصطالح نھاد ھای مدنی و مراجع قرار شدۀ  ، شناختانده اين چھره ھای محدود و انُگشت شمارکمال وقاحت با 

تمويل شان با تبليغات کر کنندۀ يک جانبه، خود را عقل ُکل دانسته ازسنگر باورھاى تنگ نظرانۀ زبانی، قومی و 

 سمتی و ستمی چاکرمنشانه ۀورد غور، بحث و مداق؟ م!هزعم خويش کار شناسانه مذھبی، قضايای جھانی را ب

  .  مردم و تأريخ دارندۀخذؤاازم نه ترس ازخدا و اشتباه گفتن و نه. قرارميدھند

 از احساسات مذھبی بين پشتون ھای دو طرف سرحد ». آی. اس.آی«ھمچنان در جھت ديگر دستگاه استخباراتی 

بين  ا پاتريوتيسم ي وطن دوستى و با ُکشتن روحيۀ. و سياسی می نمايندتحميلی و نام نھاد ديورند نيز استفادۀ ابزاری 

که دولت  اين.  الب مدارس مذھبی آنطرف سرحد، تالش پيوسته زيرشعاراسالم بدون مرزجريان داشته و داردط

اکستان و  پۀتوان از فھم  وزير داخل سالم سياسی باورمند است يا خير؟ آگاھی اسالمی اين رژيم را میاپاکستان به 

ُ أََحٌد (ُسۡوَرةُ اإلخالص ت نتوانستن ائقر َّ َمُد  ١-  قُۡل ھَُو ٱ ُ ٱلصَّ َّ صدور  و )ُكن لَّهۥُ  ُڪفًُوا أََحٌد يَولَۡم  ٣-ولَۡد يلِۡد َولَۡم يلَۡم  ٢-ٱ

  . فتوای جھاد وجايزشمردن عمل انتحاری در کشورما درک کرد

ندانان برجستۀ  اع رژيم طالبان، عدۀ بيشماری قومين بردن مال عبيد هللا وزير دفبازی ھای چندگانۀ شان مانند از ب

مجاھدين، ھمچنان ترور شخصيت ھای ملی گرای آگاۀ وطن دوست، زندانی نمودن مال برادر و سائرمقامات بلند رتبۀ 

ادن شان به زندان گوانتانامو، طالبان در زندان ھای پاکستان، تحويل دھی طالبان و مجاھدين به قوت ھای ائتالف و فرست

ست در واقع، برای گرم نگھداشتن تنور داغ جھت قضيۀ کشمير، رقابت با ئی ابا تعقيب سياست قند و قمچين تالش ھا

  .ھندوستان، شکستاندن شيرازۀ وحدت ملی افغانستان، ترس از حقوق وعدالت خواھی بلوچ ھا وخيبر  پشتونخواه

که خواستار داشتن روابط دوستانۀ متقابل با ھمسايگان خود می باشند، سخت   در حالی فرزندان با خرد افغانستانۀھم

تصور اشتباه آميز و خوش باورانۀ حاکمان کشور . باورمند به وحدت ملی، منافع ملی، و تماميت ارضی خود نيزھستند

گويا مانع مداخالت ھمسايگان ر قدرت ھای نيرومند جھان، که يمبنی برامضای پيمان ھای ستراتيژيک با امريکا و سا

ُمغرض ما خواھند شد، امروزکامالً واضح و آشکار گرديده تا خود افغانھا کفايت و استعداد حفاظت کشور خود را 

  .د به نسبت سند ستراتيژيک، وارد ميدان جنگ با کشورثالث شودی خواھ نمینداشته باشند ھيچ کشور دوست

 راکت پاکستان بارديگرخاک افغانستان را ھدف قرار ٢٧ حمل ۵که تاريخ  ين ا!سياست دنبال منافع است و نه دوستی

داد، آقای جان کری وزير خارجۀ امريکا در برابر جواب سؤال ژورناليست، که گويا در برابر تجاوز ھمسايگان موقف 

 کامالً واضح، جواب. نمائيم ما در تقويت نھاد ھای امنيتی کشورتان ھمکاری می: دوستان ستراتيژيک چيست؟ گفت

ه  نا ُدرست سياست ھای ايجاد مليشه سازی و اربکی سازی را، نپالنمردم آگاه ما . روشن، و ديپلماتيک ارائه گرديد

دانند بلکه بنا برداشتن تجارب تلخ گذشتۀ مليشه ھای گليم جم خطرناک به حساب  تنھا به سود تقويت نھاد ھای امنيتی نمی

  .می آورند

يکی به آن شوری شور ازموقف دولت . ی ھای عمدی، ُگمراه نمی شوندئدارند و درتناقُض گومردم، قدرت تشخيص 

موکراتيک عادالنه،  دی اين دولت در اثر يک انتخابات کامالً شفاف،ئنمايد که گو فساد ُگـستر، با چنان قاطعيت دفاع می

 به اساس اھليت، لياقت و دانش مسلکی و توسط خود مردم به قدرت رسيده، با شايسته ترين افراد وطن دوست جامعه

جانب ! صرف يگانه مشکل کوچک باقی مانده، مداخلۀ خارجی ھاست و بس. کار گماشته شده انده جھت خدمت گذاری ب

 را یبلند دولتی امتيازات خاص. . . که تا ديروز درپُست ھای کابينه، واليات، مجلسين شورا و) خلع شدگان قدرت(مقابل 

ی و مھارت گويا  درسنگر دفاع ازحاکميت قانون، عدالت اجتماعی، ئبا چنان بی نمکی، پُر رو، در اختيار داشتند و دارند

حقوق بشری و سائرارزشھای مدنی قرارمی گيرند که مگرخود ايشان نه در فساد اداری، غصب جايداد ھای دولتی و 

عالوتاً بنابر منافع . ھيچ سھم و نقشی نداشته و ندارند. . . ر وشخصی، قاچاق مواد مخدر، کشيدن اسعاربه خارج از کشو
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گروھی و پيوند ھای ضد منافع ملی ازعملکرد ھای منفی واشتباه آميزقوای ائتالف، درسنگردفاع ايشان نيز قرارمی 

  .گيرند

 بين روسيه ١٩قرن گان سياسی افغانستان از تجارب زمام داران گذشته و بازی قدرت ھای استعماری اينجاست که نُخب

  پيوسته .اموختهيو بريتانيا، تا بازی بزرگ جنگ سرد و ادامۀ آن بازی نو، برسرتقسيم مجدد منابع جھان، چيزی ن

 استفاده ازاقوام وءانرژی نيروھای وطن دوست کشور را، سياسيون گماشته شدۀ بيگانه درتقابل و حذف فزيکی و س

 بھترين شانس ھا و فرصت ھا را ،سال گذشته١٢جز دو ضلع مثلث قدرت درؤبا توضيح م. ساكن کشور ضايع می نمايند

خاطر منافع ه در جھت خدمت گذاری مردم، تعالی و ترقی کشور و استفادۀ مؤثر از کمک ھای سرشار مالی جھان را ب

  .تنظيمی، سمتی، فردی و اختالفات ساختگى درون نظام، ازدست دادند

ر مخالفان مسلح می يروى مقاومت طالبان و سايقف ضلع سوم قدرت که عبارت از نحال توجه ھموطنان عزيز را به مو

خود ه وقتی بخشی ازمردم افغانستان، مستقيم ياغيرمستقيم از اشغال کشورياد می نمايند، خود ب. دارم باشند، جلب می

حلی؟ ارتباط به تمثيل  که مقاومت کور است يا جور؟ مقاومت ملی است يا م اين. مقاومت مطرح بحث قرار می گيرد

ازده سال، تمام مخالفين مسلح از بی کفايتی، مظالم، نبود حاکميت يش از ين بيدرا. ردي گیوعملكرد نيروی مقاومت م

بخشی از مردم محالت بنابر . قانون و دولت، در ساحات مختلف کشورسود بُرده و برمردم بی دفاع ما حاکميت نموده اند

زورمندان قوای ائتالف، دولت دست . نمايند  از نيرو ھای مقاومت و طالب حمايت میه ایدنبود دولت به داليلی عدي

پس اجازه دھيد اين فرزند بی . نشاندۀ فساد گستر بيکاره و مخالفين مسلح زورگو، ملت مظلوم را گروگان گرفته اند

ان، و انجام يشده با استفاده از حق آزادى بُمدعای متعلق به ملت واحد افغانستان به نيابت از مردم اسير و گروگان گرفته 

عنى حکومت ائتالفی آقای کرزی، ائتالف آقايان يھر سه ضلع مدعی قدرت در افغانستان :  رسالت ملی خويش بگويم که

  .باشند یجبھه به اصطالح ملی، مقاومت مسلح وطالبان،  زورگو م

بُرد اين جنگ ھای چريکی و فرسايشی در برابر قوی ترين و ش پيزيرا. منطقاً اين ضلع مثلث نيز، نمی تواند مستقل باشد

و قوای ائتالف بين المللی در رأس امريکا چگونه عقل سليم ُحکم می نمايد که اين ) ناتو(مجھز ترين پيمان نظامی 

صرف .  مقاومت بدون حمايت ھای خارجی ايستادگی کرده و نيرومند ترين قوای جھان را به شگست مواجه سازند؟ 

 مندی ھای عقب جبھه اعم از تداوی، دوا، داکتر، نيازروھاى بشرى، سوق و اداره،  اکمال، تجھيز، تسليح وينظر از ن

. باشند خانه، معاشات، وسايط نقليه، روغنيات و لوژستيک به منابع قوى مالى، تخنيکی و تبليغاتی مداوم نيازمند میشفا

لحه، ُعشر گيری، دستان نيرومند و استخبارات کشورھای ھمسايۀ و  از مدرک قاچاق مواد مخدر، اسیبا وجود عوايد

ُرقبای مخالف حضورامريکا در منطقه، نيز وجود دارند که اين جنگ فرسايشی به قيمت خون شجاع ترين فرزندان 

رکشور شود و صد افسوس که از نيرو و توان اين جوانان برای اعما نديشی به پيش بُرده میيجوان اين خاک با عاقبت ن

  .کار گرفته نشده و نمی شود

البته . دھد یملتی چيزی را از آزادی بيشتر ترجيح دھد، آن ملت نه تنھا آزادی بلکه ھرچيز ديگررا نيز از دست م"اگر 

تالش ھای سياسی اخير طالبان، به ُگشايش دفترقطر، اينکه ."  را ندارد١٩آزادی امروز مفھوم تعريف کالسيک قرن 

ی از نتايج ئی، امريکا و کشور ھای اسالمی، منجر گرديده ھمه نشانه ھائ ديدارھا با کشورھای اروپاکنفرانس پاريس،

اماھمۀ ُمدعيان بازيگر بايد اين درس را از . باشد ملموس اين ضلع مثلث قدرت درمقابل دوضلع ديگر مثلث قدرت، می

 تالش ھای کشورھای ذينفع در اثرای رقيب، ر نيروھيگذشته آموخته باشند که اگر زمينۀ اشتراک شان در کنار سا

توانند که اطمينان خاطر  چگونه نيروھای مدعی قدرت می. درقضيه، جھت ايجاد حکومت مشترک در آينده مساعد گردد

ه كشانده يرنام فدرال به تجزيو ز! ماند یپارچه باقى م كيكشورشان ! به ملت داغدار و تشنه به صلح افغانستان بدھند كه

حقوق پا مال شدۀ مظلومان، مشکل استرداد جايداد ھای غصب  د، تضمين تساوی حقوق مردم در برابر قانون،نمی شو
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م و تحصيل زنان و مردان درچوکات فرھنگ و يشدۀ مردم، تأمين عدالت اجتماعی، تضمين حق کار و تساوی حقوق تعل

اى عمرانى در يک صلح پايدار وعادالنۀ قابل قبول نه ھاى اشتغال و احداث پروژه ھيجاد زميشمول اه ُسنن پسنديدۀ ما ب

  گردد؟ ن میيبه اکثريت مردم افغانستان تأم

يگانه راه حل معقول معضله، مذاکره، تفاھم و سھم شايستۀ  شورای امنيت سازمان ملل متحد و :  فته پيداستگ نا

تش بس قابل اعتماد و دوام دار به تفاھُم  نيروھای رقيب را به يک آۀکه نُخست ھم.  باشد کنفرانس کشورھای اسالمی می

  .وجود آيده که فضای اعتماد ب رسانيده، و از قتل، ُکشتار، تلفات مردم بيگناه جلوگيری نمايند، تا اين

وجود آورده شده، مردم افغانستان در صلح وآرامش از طريق يک انتخابات شفاف، عادالنه، ه  اين فضای مساعد بدر اثر

تا باشد که زعامت مشروع . ری زعامت آيندۀ خويش را با مشروعيت بزرگ ملی به نمايش بگذارندموکراتيک و سراسد

  .وجود آيده با حمايت ُگستردۀ مردم افغانستان و حمايت جامعۀ جھانی ب

وترحم به خود و ) ج(با ترس از خداوند:  نيروھای مدعی قدرت و درگير اين استۀ وطن،  به ھمهپيشنھاد اين خير خوا

ی متشکل از افراد آگاه سياسی و نيک نام که دربُحرانات گذشته و کنونی دخيل نبوده ئم عذاب کشيدۀ افغانستان شورامرد

  .باشند، تشکيل و به طرف انتخابات آيندۀ رياست جمھوری کشورمشترکاً به پيش روند

  !ی افغانستان په لوری او پياوری ديو موتیُمخ پر وراند

  و من هللا توفيق

  پايان

  

١/۴/٢٠١٣   

  

  :يادداشت

 و يا پارلمان دولت دست نشانده، به مواضع پورتال در قبال قضيه که به ارتباط شرکت در انتخابات رياست جمھوری

  . انتخابات در آرشيف پورتال وجود دارد، مراجعه شوددر زير عنوان مضحکه و افتضاح

  AA-AA ادارۀ پورتال

  

 

 

 


