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عبدالقیوم میرزاده

چه باید کردهای امروز برای ملت افغان؟
زلمی خلیل زاد نماینده امریکا برای مذاکره با طالبان به تاریخ  ۶جوالی سال جاری طی مصاحبۀ مطبوعاتی و پیام
های تویتی اش خبر از پیشرفت (بنیادی و مثمر) در مذاکرات دوحه را بیان داشت .او در این مصاحبه ها و پیام های
تویتی به چند مسئله اشاره هایی داشت که فشرده آن را چنین میخوانیم:
تا حال مذاکرات روی دو موضوع تمرکز یافته بود .یکی شرائط خروج قوای خارجی و دیگری تعهد طالبان در
جلوگیری از فعالیت های تروریستی .اکنون مذاکرات ما توسعه پیدا نموده موضوعات تعیین وقت برای مذاکرات بین
ااالفغانی و آتش بس را هم احتوا نمود .البته اخیراالمر مربوط افغان ها است که مشئی یا آجندای چگونگی مذاکرات
و شرایط آتش بس را تعیین کنند .او همچنان طی کنفرانس مطبوعاتی در دوحه اظهار امیدواری کرد که مذاکرات
قریب الوقوع ( بین االفغانی) میان طالبان و هیئت افغانی که قرار است به همکاری کشور های آلمان و قطر در دوحه
برگزار گردد ،بتواند تفاهماتی را برای بنیان گذاری چهار چوب آیندۀ افغانستان بعد از جنگ به میان آورد .او در این
آرزومندی اش نیات واشنگتن را مبنی بر ایجاد یک ساختار الی اول سپتمبر سال جاری که قانون اساسی تعدیل گردد،
حکومت مؤقت یا انتخابی ایجاد گردد ،سرنوشت ملیشه ها تعیین گردد و نام افغانستان به امارت اسالمی یا دولت
اسالمی اشاره هایی داشت .او با آنکه از توضیح و تفصیل مسائل باال طفره رفت اما از تحلیل سلایر مضحکه دوحه
و در آستانه تدوید دور هفتم این مضحکه سفر غیر مترقبه مایک پومپیئو وزیر خارجه ایاالت متحدۀ امریکا به کابل و
عکس العمل شدید و غیر دیپلوماتیک مقامات وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا در قبال نظریات حمدهللا محب
مشاور امنیت ملی اداره ریاست جمهوری افغانستان چنین بر می آید که ایاالت متحدۀ امریکا با امتیاز دادن پاکستان به
وسیلۀ طالبان در مسائل منطقه و افغانستان مصمم است تا جلو ابتکارات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری
افغانستان را گرفته و از ثبات و استحکام پایه های حکومت مرکزی جلوگیری بعمل آورده و با به قدرت رسانیدن و
یا تقویت گروه های طالب و به صورت همزمان تقویت داعشیان در سراسر سرحدات شرقی ،شمالی و شمال غربی
کشور ما را به یک جنگ داخلی سوق کرده و از این طریق سرحدات شرقی ایران را بی ثبات ساخته و زمینه مداخالت
نظامی و سیاسی را بر ایران شدت ببخشد.
هموطنان عزیز!
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کشور ما روز های دشوار تاریخش را سپری می کند ،این روز ها برای کشور و مردم ما روز های سرنوشت ساز و تعیین
کنندۀ آینده و هستی اش است .در این شرایط دشوار که هستی کشور ما زیر سؤال جدی و تهدید به نابودی قرار دارد مادر وطن
از همه فرزندانش مصرانه می طلبد تا به دور حاکمیت ملی کشور چون یک مشت واحد حلقه زده و به قوت های مسلح قهرمان
کشور این اطمینان را بدهند که با تمام قوت و امکانات برای دفاع قهرمانانه از میهن دوست داشتنی شان در کنارآنها ایستاده اند.
رهبران و همه اعضای احزاب ،سازمان های سیاسی ،اتحادیه های صنفی ،سازمان های اجتماعی و فرهنگی و همه نهاد های
مدنی به این باور داشته باشند که وطن ما کماکان مورد تجاوز صریح از خارج قرار گرفته است و آزادی ،حاکمیت ملی ،تمامیت
ارضی ،نوامیس کشور ،شرافت مردم و عزت مردم و وطن ما در معرض خطر نیستی قرار دارد .با تحقق آرمان پاکستان و
امریکا هیچ نیرو و هیچ فردی از افراد کشور مصون نمی ماند .این وضع از همه می طلبد تا همۀ ما با همه نیرو و امکان چون
مشت فوالدین از آزادی ،حاکمیت ملی ،تمامیت ارضی وطن پدری و اجدادی ،نوامیس ملی و عزت و شرف کشور خود دفاع
کنیم.
امروز هر طرف نگاه می کنیم و هرچه را ارزیابی می کنیم یک اتحاد نا مقدس امریکا ،پاکستان ،روسیه و کشور های عربی
را می بینیم که حاکمیت کشور ما را و در رأس دکتور اشرف غنی را نشانه گرفته اند .از این بر می آید که همه تالش ها بر
محور تضعیف و نابودی رهبری جمهوری افغانستان می چرخد تا این شخصیت مدبر و کاردان و تیم همکارانش که در معامالت
پشت پرده بر منافع ملی کشور ما پا فشاری دارد و پاکستان و دیگران از آن ناخشنود اند از میان برداشته شود .تالش مصر
برای جلوگیری از انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد و سعی بر آن است تا قبل از انتخابات کاری شود تا حکومت موجود
سقوط کند و جایش را یک حکومت مؤقت و یا سرپرست که در شرایط موجود با فعالیت های داعش و طالب و دست باز پاکستان
بوسیله گماشتگان ستون پنجمی اش در دستگاه اداره دولت کشور ما را به قهقرا سوق دهند.
بیایید به ندای مادر وطن لبیک گفته همه آرمان های حزبی ،مطالبات سیاسی و صنفی و تمام برنامه های اجتماعی خویش را در
روشنایی منافع کالن ملی کشور که منافع همه اقشار ،گروه ها ،اصناف و همه ما در آن متصور است بازبینی کرده و برای
نجات مردم و کشور خود همه باهم در کنار دولت موجود و قوت های مسلح قهرمان خویش قرار گیریم .اتحاد همه ملت و چشم
پوشی از اختالفات ذات البینی ،سیاسی ،حزبی و صنفی مورال بزرگیست برای دولت و قوت های مسلح کشور غرض دفاع
نیرومند از شرافت و ناموس کشور در برابر تجاوز خارجی .این مهلکه که اکنون زیر یک پالن نامقدس علیه کشور ما جریان
دارد بسیار خطرناک و تباه کن برای همه هستی کشور است که پاکستان این بار یک گام جلوتر از عمق ستراتیژیک به آن نگاه
می کند زیرا اکنون تصادمات ستراتیژی های چین ،امریکا ،هند ،فدراتیف روسیه ،ایران و دیگران نیز برآن افزوده شده است.
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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
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