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بازیهای خطرناک با ثبات سیاسی و سرنوشت مردم افغانستان
آنچه را تنظیم های جنگی و عبدهللا مرتکب میگردند ،ضد منافع ملی است

یکی از جلسات غیر قانونی اخیر دشمنان دیروز ،دوستان«؟!» امروز – جنایتکاران جنگی و کرزی ،در محضر عبدهللا

بعد از گذشت  22سال جنگ و بربادی بنیادی افغانستان ،در حالیکه طالبان شکست خورده و قوای بینالمللی
ظاهرا ً برای مراقبت از اعمار مجدد و حفظ صلح و امنیت در افغانستان جنگ زدۀ ویران مقیم گردیدند ،متأسفانه
که در اثر اشتباهات آزموده را آزمودن که همانا به قدرت آوردن گروه های مخرب جهادی و قهرمان سازی های
پوشالی و تقرر وزیر و مارشال و سفیر و حتی وکیل و قاضی از بین شان ،اختیار و آیندۀ کشور بازهم به مشتی
افغان طماع ،بی مسئولیت وتشنۀ قدرت سپرده شد .در چنین وضعی که جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر
که هریک سوابقی خونین و سیاه چه در جریان اشغال وطن ذریعۀ اتحاد شوروی وقت و چه در روزگاران خون
و آتش تنظیم های طماع و خیانت پیشۀ جهادی داشته اند بر مسند قدرت و حکمروایی بر مردم بینوای افغانستان،
جلوس نمودن د ،در دوران زمامداری وی هر یک تحت حمایت رئیس دولت که حامد کرزی باشد قرار گرفتند.
ربانی با لقب خوجیین که از همان عصر جهاد ،متمول گردیده بود و با بخشش غرامات جنگ های خونین با
شوروی را ،به پوتین پیشکش نمود تا اگر بازهم در ارگ مقیم گردد ،فهیم فارغ التحصیل صنف ششم ابتدایی به
منصب اعلی مارشالی عز تقرر حاصل نمود ،برادران احمد شاه مسعود که با سواد پائین سفارت خانه های
افغانستان را مورد چپاول قرار داده بودند ،هریک دعوی این خاک ویرانرا در سر داشتند .از عبدهللا و قانونی و
بقیه مفت خوران دور دسترخوان که بگذریم ،دوستم با سوابق جنایات بسیار و خلیلی به وابستگی ابدی به ایران
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هم به مقاماتی رسید و گروه و گروپ خویش را هم به نوا رسانید و البته سیاف هم از آن همه بد سابقه های مردم
فریب و ملت شکن عقب نماند.
کرزی به این گروه تنظیمی آموخت که آنان مالکین این سرزمین هستند و همیشه قدرتمند خواهند بود و نسل های
بعدی آنان هم از چنین مزیتی برخوردار میگردند که همانطور شد .بلی به خاطر همین حاتم بخشی های ملت
ستیز ،نامبرده امروز گل سر سبد نظیمی ها و جنایتکاران جنگی افغانستان است و قدر و منزلتی«!» فراهم نموده است.
در جریان رویداد های اخیر که انتخابات و قضیۀ صلح با طالبان باشد ،کرزی از همه فعالتر بوده است ،چنانچه
نامبرده هم به نعل میزند و هم به میخ و در عالم هیچکاره بودن و عدم صالحیت قانونی ،چه دویدن هایی نبود که
با گروه طالب ننمود ،هم چنین در معضلۀ سنگ اندازی های عبدهللا و گروه وی در زمینۀ انتخابات و آراء مردم
افغانستان ،هرنوع مداخله نموده است.
حال رسما ً در ماجرای ضدیت و اقتدار طلبی عبدهللا عبدهللا که برای بار چهارم شکست خوردۀ انتخابات به شمار
می آید ،کرزی در هر سمت و جهتی که وی خم میگردد به دنبال او روان است؛ حتی در مجالسی که برعلیه
اشرف غنی رئیس جمهور منتخب افغانستان از جانب دشمنان دیروز ،دوستان «؟!» امروز تنظیمی بر علیه
منفعت علیای مردم و امنیت کشور و دقیقا ً بر علیه قانون اساسی افغانستان دایر میگردد!
میرویم به سراغ آنچه را گروه خاک باد و اشپالق تنظیمی با آمیختگی به عبدهللا عبدهللا ،دشمن سابقه دارشان؛ به
آرزوی تمدید اقتدار و منافع مالی ،در حق مردم افغانستان و برهم زدن امنیت و البته نقض قانون و باالخره
تخریب ثبات سیاسی در شرائطی که تهدید و خوف پیشرفت عمال طالب ،آینده را دچار تشویش و خطرات زیادی
نموده است.
محترم داکتر نور احمد خالدی ،یک تن از هموطنان روشن ضمیر و دانشمند در مسائل افغانستان عزیز ،سطوری
آگاهانه و مستدل در زمینۀ جریان آراء انتخابات ریاست جمهوری در دریچۀ این وبسایت تحریر داشتند:
"بعد چه واقع میگردد،
حقیقت آن است که انتخابات تکمیل شد و برنده مطابق احکام قانون اساسی توسط رییس کمسیون انتخابات اعالم
گردید و امروز مراسم تحلیف انجام شد که در آن رییس ولسی جرگه ،رییس مشرانوجرگه ،قاضی القضات و
اعضای ستره محکمه ،دپلوماتهای خارجی بشمول نماینده رییس جمهور امریکا و قوماندان قوای ناتو در افغانستان
در مراسم تحلیف رییس جمهور غنی اشتراک داشتند .این امر مطابق منافع ملی کشور است که انتقال قدرت
مطابق به احکام قانون اساسی از مجرای دموکراسی صورت گرفت نه از طریق معامالت پشت پرده و تحمیلی
مانند دولت موقت و یا ادامهٔ حکومت وحدت ملی .به این صورت تمامیت نظام محفوظ و احترام شد.عبدهللا و
گروهش با اجرای مراسم تمردی تحلیف جعلی خالف قانون خودرا در معرض تعقیب عدلی به جرم خیانت ملی
قرار دادند .با تکمیل مراسم تحلیف دولت افغانستان در موقف مستحکم برای مذاکرات صلح باطالبان قرارگرفت.
حاال طالبان چار ٔه بج ز مذاکره بادولت ندارند! هر تصمیمی در مورد ترکیب حکومت بعد از تحلیف توسط رییس
جمهور صورت بگیرد معامله گفته نمیشود بلکه صوابدید رییس جمهور مطابق صالحیتهای شامل قانون اساسی
خواهد بود.
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در فرجام نسل جوان روشنفکر توانست با حمایت از یک رهبر هدفمند اکادمیک مافیای قومی جهادی تفنگساالران
را با آنهمه سرمایه های بی حساب و ملیشه های مسلح مزدور شان با پشتوانهٔ مردم ،قلم ودموکراسی از صحنه
سیاسی عقب زند! این پیروزی را ارج گذارید واجازه ندهید این زراندوزان تاریک اندیش که با حاکمیت قانون و
دموکراسی بیگانه اند دوباره بر شانه های ملت سوار شوند".
متأسفانه طوریکه اوضاع پیش میرود ،بازهم دهن مزگی دو پادشاه در یک اقلیم «به نام مسخرۀ دیگری» ،سبب
میگردد که پشتیبانی تنظیم ها یا همان زراندوزان تاریک اندیش که با دشمنی همدیگر هزاران سکنۀ پایتخت را
به قتل رسانیدند و کابل را خراب کردند ،برای آخرین تالش ،در صدد رسیدن به قدرت و انحصار آن برای منافع
شخصی خود ها بدور عبدهللا حلقه زده و به ضدیت با متون قانون و برهم زدن نظم عامه هستند .این ها حتی
برای مذاکره با طالبان خود هیئتی را تنظیم مینمایند تا به دوحه رفته و در بارۀ مقدرات افغانستان و مردم مظلوم
آن تصمیم گیری نمایند .این حرکات دور از منطق که اوضاع افغانستان و آرامش آنرا در چنین مقطع حساس
تأریخ به خطر حتمی مواجه می سازد ،باعث گردیده است که مردم در یک حالت بی اعتمادی و ترس از آیندۀ
تاریک بسر برند .اینک به تبصرۀ چند روز بعد محترم داکتر خالدی میپردازیم:
"پس منظر بغاوت:
ستون فقرات دولت تخیلی همه شمول عبدهللا را تنظیمهای جمعیت ،وحدت و جنبش تشکیل میدهند .بخصوص با
فروپاشی جمعیت این ملیشه های وحدت و جنبش اند که با خیالپردازی برگشت به دوران خودکامگی کامل در
مناطق نفوذی خود به پشتوانه و تکیه گاه بغاوت عبدهللا مبدل شده اند .
در غیاب چهره های مطرح تاجیک مانند احمدشاه مسعود ،قسیم فهیم ،قانونی و امثالهم این عناصر ستمی
سکتاریست اند که با طرح های ضد پشتون و ضد افغانی و مرکز گریز خود زمینه های فکری شورش و بغاوت
عبدهللا را شکل داده رهبری میکنند .این سه عنصر متشکله بغاوت هرکدام با اهداف مشخص خود که داغها و
تجربه جنگهای خانمانسوز برتری طلبی فرقوی میان خودرا هنوز بخاطر دارند برای یک سازش تاریخی با
طالبان به قیمت تمامیت دولت افغانستان ،آزادیهای مردم ،دموکراسی و ترقی آمادگی کامل دارند .بیجهت نیست
که قریشی وزیر خارجه پاکستان از نقش مهم عبدهللا در آینده افغانستان صحبت میکند .در هیاهوی این
خیالپردازیهای سکناریستی تجزیه طلبانه؛ روشنفکران تاجیک ،هزاره و ترکتبار نباید فراموش کنند که آینده با
عزت مترقی و عادالنه مردم این کشور در همبستگی آنها با روشنفکران پشتون نهفته است نه در تقابل و مخاصمت
با آنها.
به امید یک افغانستان متحد و مترقی"
پایان
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