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 دور نمای مه آلود افغانستان نیازمند
 قسمت سوم

 
ر بین که دخوانندگان گرامی! شاید تعدادی از محترمان این سلسلۀ کوتاه را از نظر گذشتانده و متوجه شده باشند 

 نشر هر قسمت نسبتاً مدت طوالنی تر سپری گردیده است.

موجب این نقص در تخنیک کمپیوترم است که طبق دلخواه بنده به ُسر نبوده و مشکل خلق می کند. امید است این 

 کوتاهی را نادیده گرفته و حل آنرا در لینک های ختم این نوشته مرفوع نمایند. ممنون

 :بر می گردم به مطلب

 در ختم قسمت دوم خواندیم که:

 فشاني فرموده اید دوباره ازنظر بگذرانید رنمیدانم كه مشكل شما با كابل چیست؟ شما لطفاً همین مطلب باال را كه دُ 

 ببینید كه درعمل شما از شهر كابل وشهریان آن چه میخواهید؟  و

هر قدر کوشیدم که این اسم کدام شکلی به خود خواهد گرفت، قرار گفتۀ  "تركیب حروف والیات نام آن از با "

 عام "عقلم قد نداد". شما فکر می کنید که "ختپشتا" جانشین "کابل" شده می تواند؟

  به ادامۀ گذشته:

و ممد نظر تان  در حاشیه  نمودهدفاع از نظام فدرالي  شما 

  گفتارخود مینگارید...

نهاد شده كامالً مشابهت به جمهوري "این سیستم فدرال پیش

ی ئاساس زبان، قوم ومنطقۀ جغرافیافدرالي پاكستان دارد كه ب

 تشكیل یافته وهیچ وقت خطر تجزیه محسوس نگشته است".

ان پاكستبه حوادث گذشته نه چندان دور مراجعه نموده می بینیم 

 اثر سیاست خبیث درازجسم عظیم نیمقاره هند  1947كه درسال 

ه جا آورد خود یك انگلیس جدا گردید میراث گذشته هند را با

  است.

 نظر سیاستمداراناثر  ار ایالت دارد تجویزي نیست كه درهحیطه قلمرو خود چ اكستان درپ اینكه امروز  از

 .همان شكل اصلي خود باقي مانده وتغییري درآن وارد نشده استه گذشته ها ب اكستان صورت گرفته باشد بل ازپ

 نقشۀ پهلو شاهد ادعا است.
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ساختار سیاسی امروزی افغانستان را ما مدیون تدبیر و دانش امیر عبدالرحمن خان پادشاه وطن دوست افغانیم که 

به ما ودیعه گذاشت  و وی زیر خاک کابل شاهد کردار و رفتار افغان ها می باشد که با افغانستان چی در پیش 

 دارند. 

ادشاهي افغانستان میگیرد از آنطرف رود آمو به پعبدالرحمن خان تصمیم به تصاحب قدرت وزمانیكه امیر 

كه میمیرد یك 1901ادشاهي خودرا اعالم میدارد وتاسال پدر چاریكار  1880افغانستان داخل میشود و درسال 

 افغانستان واحد بشكل امروزي را میراث میگذارد.

ت به هم زدن ساختمان اجتماعی افغانستان در حیطۀ تشکیالت امروزی خطریکه در این مرحله و مقطع زمانی جه

محسوس است وضع تجزیه وی را روی صحنه به وضاحت گذاشته است که َرد آن میتوان زادۀ تفکر انسان های 

 سطحی نگر بوده و بایست علیۀ آن با جدیت کامل، قبل از آنکه وقت آن گذشته باشد، قدعلم نموده و مبارزه نمود.

هره های مرموز لیک شناخته شده در جامعه افغانی که با اشغال افغانستان توسط یک ابرقدرت روی صحنۀ چ

سیاسی افغانستان به جود آمدند، نطفۀ اصلی ُمخرب افغانستان واحد بوده که از آغاز حمالت بیگانه گان در جامعۀ 

یازند و با دیده درآئی عجیب از وحدت  افغانی قدم به قدم در ریشۀ وحدت ملی ملت افغان به قطع آن دست می

 ملی و یکتائی افغانستان صدای خودرا به جهانیان می رسانند.

... ولي خوشبختانه هیچ رهبري وهیچ قومانداني تجزیۀ  جناب داکتر ش در تحلیل خود پیش رفته می نگارد:

 زبان نمي آورد."افغانستان را ننموده. مفكورۀ تجزیه را جز از تفوق طلبان كسي دیگري به 

 داکتر ش طور پوشالی حکم می کند که "تفوق طلبان" خواستار تجزیۀ افغانستان بوده نه رهبران و قوماندانان.

"تفوق طالبان"  کدام اشخاص و یا گروه اند بایست به ملت افغان معرفی گردد. تا جائیکه امروز دیده می شود 

بوده و نه از کدام قشر دیگر. البته به پدرام ها و منصور ها را که تجزیه طلبان در تفکر قوماندانان سابق جهادی 

 یاوه سرائی می کنند متاغی نیستند تا آنها را در زمرۀ چهره های مطرح حساب کنم.

لیک شخصی مانند عطا نور که امروز در شمال افغانستان کم است که پول را به اسم خود ضرب زند، از مدتیست 

بیرون سرحدی در رأس اخبار قرار گرفته و در تالش است تا قدم های اساسی در قبال بهم در رسانه ها افغانی و 

 زدن ساختار سیاسی امروزی تشکیالت افغانستان بگذارد که بوی تجزیه طلبی از آن به مشام می رسد.

نموده  متن مذاکرات اخیر اشرف غنی و عطامحمد نور را از خبر رسانی پژواک اقتباسبدون حاشیه روی اینک 

و اصل آنرا با تلخیص، که خود بیانگر تفکر اشخاص تجریه طلب افغانستان می باشد،  از نظر خوانند گان می 

 گزرانم تا خود زنگ خطر و هوشداری را در جامعۀ افغانی به حرکت آورند. اینک خبر:
 

محرومیت تمامى (: برخى کارشناسان، توافق حکومت با حزب جمعیت اسالمى را 9٥دلو  13کابل)پژواک، 

شهروندان از حق حیات سیاسى و اجتماعى میدانند؛ اما حکومت میگوید که گفتگوها با این حزب تاهنوز به نتیجه 

 ای نرسیده است.

جمعیت  که از نشانی جمعیت اسالمی، اخیرا گفته است عطامحمد نور سرپرست والیت بلخ و رئیس اجرائیه حزب 

گاهی به گونۀ شخصی معامله  ییه با حکومت وارد گفتگو شده است و هیچریاست اجرا اسالمی و نیز از آدرس

 اش را بر منافع مردم ترجیح نخواهد داد.شخصی  نخواهد کرد و هرگز منافع 
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های این این مقام ارشد حزب جمعیت، تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی و تدویر لویه جرگه را از خواست

 نانش درنشستى افزوده است:حزب عنوان کرده و دربخشی از سخ

های محلی به ما، ده الی  های مستقل، به شمول ارگان "سی سفارت به ما، سی معینیت به ما، تعدادی از اداره 

 های دنیا به ما داده شود".لگری پانزده والیت به ما، نصف کنس

موافقت خواهد کرد که رئیس اجرائیه حزب جمعیت اسالمی با ذکراینکه، زمانی با آمدن تغییرات در بلخ 

 هاى شانرا با "پیشانیبا رییس جمهور نهایی شوند، افزوده است: "رئیس جمهور غنی این خواست گفتگوهایش 

 باز" قبول کرده است."

در همین حال، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهور، در رابطه به اظهارات عطا محمد نور 

حکومت در چارچوب یک سلسله اصول که بتواند »معیت اسالمی گفت: سرپرست والیت بلخ و رییس اجرایی ج

مشارکت سیاسی را افزایش بدهد، بحث هایی را با شخصیت های مختلف در کشور، از جمله عطا محمد نور 

 «داشته است؛ تا بر اساس این صحبت ها تصامیم و اجراآت دولتی بیش از پیش اشتراکی شود.

است که از ظرفیت تمام شخصیت ها و جریان های سیاسی برای پیشبرد امور  به گفته او، سیاست حکومت این

استفاده شود؛ اما تاکید حکومت بر این هم است در عین حالیکه از ظرفیت همۀ افراد در ادارات دولتی استفاده 

 می شود، بیشتر مسلکی و غیرسیاسی شود و در این خصوص با استاد عطا محمد هم بحث جریان دارد.

ف در رابطه به تاکیدعطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت برخواست هاى این حزب به اساس توافقنامه موصو

حکومت وحدت ملى افزود: "ما فعالً صرفاً روی یک سلسله اصول صحبت داشتیم، هنوز بحث آمار و ارقام 

 نتیجه ای نرسیده است.نیست و گفتگوها با این حزب، تاهنوز به 

پوهنځی حقوق پوهنتون کابل و آگاه مسایل سیاسی گفت هرگاه ریاست جمهوری با عطا  اما شهال فرید استاد

محمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت، به این تقسیم ها به توافق رسیده باشد؛ این بدان معنی است که در 

 افغانستان هیچ شهروندی حق حیات سیاسی و اجتماعی ندارد.

یت سى سفارت خانه، چندین والیت، قنسولگری و معینیت ها را موصوف افزود که اگر قرار باشد که جمع

بگیرد، بهتر است به تمام فعالین سیاسی جواب بدهند و بگویند که افغانستان را ترک کنید تا جمعیت حکومت 

 کنند.

برخى احزاب در افغانستان، موجود است و اگر یکبار دیگر  این آگاه مسایل سیاسی گفت که تجارب حکومتداری 

 کرار می شود، شاید هیچ چیزی برای افغانستان نماند.ت

خانم فرید درادامه صحبت هایش افزود: "اگر این قرارداد هم مثل قرارداد تشکیل حکومت وحدت ملی می باشد، 

 به جز از اینکه اتباع عادی کشور را با مشکل مواجه کند، چیز دیگری نخواهد بود."

تجربۀ تلخ خواند و گفت اگر این توافق صورت بگیرد، تجربۀ موصوف، تشکیل حکومت وحدت ملی را یک 

 ختم - االبصار یاول ایفاعتبروا .." تلخ تر از حکومت وحدت ملی خواهد بود.
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