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چشمت نگران است
كه ملكت با دگران است

این دیگر از كفر ابلیس معروفتر است كه:
جنگ در كشور ما نیابتى است و افغانستان قربانى كشمكش جیوپولوتیك رقباى منطقوى و بین المللى
است.
در احوال كنونى نیز مقدرات تاریخى افغانستان در دور جدید بازى بزرگ و توسط امریكا و روسیه و متحدان شان
رقم مي خورد .بازیگران داخلى كه همانا بقایاى جنگ سرد ،جنگ هاى خونین داخلى و هجده سال اخیر هجوم و
سیطرۀ امریكا و بازار گسترده فساد و اقتصاد جرمى اند ،هر كدام در خدمت جیوپولوتیك اجانب قرار دارند و با منافع
و مصالح ملى و حاكمیت ملى كه به طور انحصارى و بر طبق منشور و میثاق هاى بین المللى به مردم تعلق دارد
بیگانه مي باشند.
فقدان اقتدار ملى قانون محور و عدالت گستر باعث گردیده است تا گروه هاى قدرت طلب ،سیطرۀ شان را در زد و
بند با بیگانگان تداوم بخشند.
اكنون كه "پروژه" صلح و " انتخابات " مطرح است ،تقال ها و تالش هاى مزبوحانه ،طشت ها را از بام انداخته و
مشت ها را بازتر مي سازند و مردم مظلوم با تلخ كامى درمیابند كه به غیر از آنان تمام قدرت هاى رقیب منطقوى و
بین المللى گروه هاى مدافع و حتى مدعى العموم شانرا دارند و حامیان نیز بدون رعایت حد اقل نزاكت هاى مرسوم
از متحدین شان دفاع و به نفع آنان تبلیغ مي نمایند.
در توضیح آنچه گفته شد ،اظهارات امروز آقاى "ضمیر كابلوف" نمایندۀ خاص روسیه در کابل را مي خوانیم كه در
مورد كاندید مطلوب خود چه درفشانى مي نماید:
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"د حنیف اتمر مالتړ د انادولي خبري آژانس د راپور له مخې ،کابلوف له دې آژانس سره په مرکه کې د افغانستان
دولسمشرۍ د کاندید حنیف اتمر کلک مالتړ وکړ .ده وویل« :په افغانستان کې هر څوک پوهېږي چې (اتمر) مهم
سیاستوال دی او په پراخه پیمانه د نورو سیاستوالو له مالتړه برخمن دی .دده امتیازونه او غوره والی د انکار وړ نه
دی ،ده هم د کرزي او هم په اوسني حکومت کې مهمې چوکۍ لرلې .دی بې ساری دی ،د افغانانو له معیارونو سره
سم داسې اوچت مدیر دی چې د افغانستان پر ستونزو پوهېږي او په دې هم خبر دی چې هغه څرنګه حل کړي».
کابلوف دا هم وویل چې اتمر له امریکا سره ښې اړیکې لري" .

(به نقل از بخش خبرى امروز پورتال وزین افغان  -ژرمن).

البته این وقاحت تنها در انحصار روس ها نه ،بل سایر بازیگران نیز درین مسابقه با كمال پر رویى عمل مي نمایند.
در چنین آشفته بازار و فقدان ارزش هاى اخالقى در سیاست ،صلح و حاكمیت ملى ارزش هاىی اند كه سالخى گردیده
و مي گردند .با حرمت

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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