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 24/02/2017           احسان هللا مایار

 مکثی در قبال اعالمیۀ "فارو"
 ود که مست گیرندـگر حکم ش

 در شهر هر آنکه هست گیرند
 

که در سایت ملی "آریانا افغانستان آنالین" نشر گردیده، مطالعۀ آن  "فارو" 2017فبروری  18اعالمیۀ مورخه 

 مورد عالقۀ بنده قرار گرفت.

اصل و حقیقت این اعالمیه بر مبنای مخالفت فدراسیون با امضای توافقنامه توسط 

پشتون تبار با رهبر  -رئیس جمهور اشرف غنی، با تأسف عمیق بایست تذکر داد

وط بهمان تبار است و دستیاری پیر سیداحمد گیالنی حزب اسالمی که بازهم مرب

که وی نیز بنحوی با همین تبار تعلق می گیرد، بنیاد گزاری شده که ایجاب مکث 

  و اشاره را می کند.

تأسیس گردیده با جمالت  1999فدراسیون "فارو" در مقدمۀ اعالمیۀ منتشر شده ارگان وظیفوی خودرا که در سال 

این ارگان مثل سایر مردم کشور به تأمین و بر قراری صلح در وطن عزیز ما دهد که: "بلند باال توضیح می 

 "معتقد و پابند می باشد و برای اعاده و آوردن آن هر تالش اصولی و آگاهانه را حمایت می کند. ...

را با شش ماده بعد تشریح از اصول و پرنسیپ های که "فارو" خودرا بدان پابند می داند، نواقص این توافقنامه 

توضیح می دهد که در مادۀ اول خرابی های این توافقنامه را به رئیس جمهور عنوان نموده و مستقیماً به وی می 

 نگارد که:

"رئیس جمهور افغانستان نظر به احکام قانون اساسی، تعهداتی که با مردم افغانستان با جامعۀ جهانی و به حیث 

 دارد، قانونی بودن این توافقنامه را به شدت در دائرۀ ابهام قرار می دهد. ..."مراقب کنندۀ تطبیق قانون اساسی 

 بعد ازین یاددهانی و تمسک به قانون اساسی پیش رفته می نویسد:

علق به رعایت حقوق اتباع و تعهداتش با میثاق های متعهدۀ ی چنین توافقنامه ای مواد مت" رئیس جمهور با قبول

 کند.بین المللی را نقض می 

رئیس جمهور با پذیرش همچو توافقنامه ای، نص عمومی و آرمان های عام قانون اساسی را در مخاطرۀ نقض 

 و زیر پا شدن قرار می دهد".

: " ... در توافقنامه از صلح قابل اعمال تعریفی داده نشده و دائمی بودن آن هم به در مادۀ دوم نگاشته شده که

 ."صورت محکمی ضمانت نگردیده. ..
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"بنابر ثبت های فعالیت های گذشتۀ این حزب و نشرات وسیع رسانه ها، حزب موصوف :در مادۀ سوم می خوانیم 

 شهرت خوبی در بین مردم ندارد. ..."

 "قبولی و دادن مصئونیت قضایی به حزب اسالمی و بزرگان دست اول. ...":در مادۀ چهارم می نویسد که 

 وشی از جرایم بزرگ ارتکابی . ... بخصوص در برابر افراد بیگناه. ..."چشم پ"در مادۀ پنجم می خوانیم : 

دولت به صورت یک جانبه تمویل اجرای تمام مراحل تحقق این توافقنامه را عهده "در مادۀ ششم می بینیم که: 

 دار گردیده است. ..."

ترکیب کادر های شورای صلح و  در ختم اعالمیه فارو سه پیشنهادی دارد که در مورد قانونی ساختن توافقنامه،

 در اخیر مصئونیت قضائی افراد مربوط حزب اسالمی صحبت می کند.

 نظر خودرا در رابطه به اعالمیۀ "فارو" با اشاره به یک بیت که:در مجموع می توان 

 گر حکم شود که مست گیرند
 در شهر هر آنکه هست گیرند

 

 آوردن و ذهن را روشن نمودن کار بدی نخواهد بود.، لیک باز هم چند نکته را به خاطر خاتمه دهم

به فعالیت آغاز نموده بایست نه تنها باالی  1999فدراسیون، با اسم بزرگ شان سر و کار ندارم، که از سال 

رویداد های امروزی نظر اندازی نمایند و باالی متن و محتوی آن انتقاد کنند، بلکه هر آنچه زمان قتل شهید 

ود، رئیس جمهور منتخب افغانستان و اعضای خانوادۀ  بیگناه وی و بعد از آن در افغانستان ُرخ سردار محمد دا

اشخاص و جنایات  ای داده نظر اندازی نموده و هر آنچه در قُبح آن شک و تردیدی وجود ندارد، باالی همه

بحث و غور  افغانستانولت جمهوری اسالمی مانند موافقتنامۀ موجود بین حزب اسالمی و د مرتکب شدۀ آنها

 نموده  و در پلۀ ترازوی عدالت و تطبیق آن قرار دهند.

کار گردان محترم "فارو" بایست توجه نمایند که مردم افغان شاخ و برگ و پیوند های سلیقه ای را با اقشار 

 مختلف  در افغانستان بصورت نسبی درک می کنند.

کجا تشریف داشتند تا اختالط و خمیر مایۀ  2001در دنیای سیاست ظهور نموده در سال  1999فارو که از سال 

حکومت آقای کرزی را در پلۀ ترازوی قضاوت قرار می دادند و اعضای حکومت وی را با حکمتیار امروزی 

  مقایسه و احکام امروزی شان را باالی هر کدام آنها نیز تطبیق می نمودند.

اگر شما شک دارید که گلبدین حکمتیار افغان نیست و حق ندارد در افغانستان، با در نظر داشت سوابقش، زندگی 

کند این را سؤال جداگانه تلقی می نمایم، لیک وی حق دارد مانند هر افغان در وطن خود زندگی کند و اینکه در 

کیفر اعمالش می رساند، موضوعی بلکل جداگانه  مورد جنایاتش کدام نظام و قضاء قضاوت می کند و وی را به

است که با این موافقتنامه تعلق نسبی داشته و تطبیق آن در صورتیکه باالی دیگران نیز تطبیق گردید باالی وی 

 نیز بایست تطبیق گردد. والسالم

 
 

 

 

 


