
 

 غالم محمد زارع

 تاریخ تکرار میشود

 

 

 

گروه های تنظیمی ،  حکومت های موقت ، انتقالی و انتخابی که بعد از سقوط طالبان و برگذاری اجالس وسیع

بنابر دالیل گوناگون  قل در پترسبورگ المان بوجود آمد ، نتوانستتطرفداران شاه سابق و بعضی اشخاص و افراد مس

بی کفایتی ، زد وبند های سیاسی ، بوجود آمدن حکومت های به اصطالح وحدت ملی ، وابسته گی به بیگانه ها ، عدم )

بی بندوباری ، حضور پابندی به منافع ملی ، نبود باز پرس و تفتیش قوی ، معامله گری ، نبود روحیه جوابدهی ، 

پست های دولتی براساس سهمیهء تنظیمی ، قومی طقوی و بخصوص تنظیمی ، توذیع نتعلقات قومی ، محلی ، م

وقبیلوی ، عدم رعایت سطح دانش علمی ، تجربهء کاری و اگاهی سیاسی در تعین و تشخیص کادر های دولتی ، نبود 

نگی کار کارمندان در دستگاهی دولتی و وابسته گی های شخصی کارمندان به ومکافات ومجازات و تفتیش از چگ

یک تیم کاری از اشخاص و افراد کار فهم ، تحصیل کرده ، مجرب و دلسوز به . . . .(  و دولتیمقامات بلند پایهء 

ار نا ممکن بود بعداز ی موقت انتقالی بنابر دالیل این کاگر در آغاز تشکیل حکومت ها. مردم و وطن بوجود بیاورد 

ولی بدبختانه . محال بود و نه غیر ممکن  تشکیل چنین تیم کاری نه پیروزی در انتخابات و دریافت مشروعیت از مردم

تا امروز چنین کاری نشد و تشکیل حکومت های مصلحتی ویا به اصطالح وحدت ملی که نه وحدت ملی را تامین 

بر عکس . کرده توانست و نه جامعه ومردم را از بدبختی ، سیه روزی ، بیکاری و بی روزگاری نجات داده توانست 

.             یشتر بخشید تفاده از دارای های مرد را رونق بصلحت جوی ، قوم گرایی و سو اسفساد ، معامله گری ، م  

گروپ های جهادی همانطوریکه در دوران جهاد در پاکستان وایران نتوانستند با هم کنار آمده و زبان مشترک پیدا 

بعد از سقوط حکومت طلبه ها و تشکیل حکومت جدید هم به اختالفات  نمایند ، بعد از به قدرت رسیدن و بخصوص

جنگ قدرت امکانات و منابع پولی و . خود بر سر تقسیم کرسی های دولتی ادامه داده به رنج های مردم افزودند 

رده فرصت های را که مراجع بین المللی غرض بر پایی یک زنده گی نو و گذاشتن مرحم بر زخم های مردم فراهم ک

.                                                                                                          بودند نیز به هدر داد   

سابقه که یا به فرار از وطن مجبور شده بودند ویا غرض جستجو زنده گی بهتر تکنوکرات ها و مامورین عالیرتبه 

ساخته ، راهی غرب شده بودند در همین یک دهه آخیر با گرفتن معاش دالری به وطن رفتند  شرایط در کشور را بهانه

وعدهء خدمتگذاری دادند ، ولی اکثرأ با پر کردن جیب ها وچپاول دارایی های ملت و گرفتن دهن جوال با دزدان محلی 

پا کرده و کیسهء تهی ملت را دوباره برگشته زنده گی پر زرق وبرق برای خود و نوری چشمی ها در غرب دست و

.                                                                        تهی تر ساخته و نقش وطنپرستانه خود را بجا اوردند   



اشکار وپنهان و راکت پرانی های پاکستان در  کنار رفتن ها وکنار آمدن های اراکین قدرت در کابل ، تحریکات

رحدی افغانستان در موجودیت قوای ناتو و قرارداد ستراتیژیک میان امریکا و افغانستان ، اسباب تشویش و والیات س

اگر پاکستان در حضور نیرو های بین المللی و . ترس و وحشت را در میان مردم عادی کشور بوجود آورده است 

افغانستان قوای پاکستان حدود پنچ ملی س امنیت یو به گفته ری امریکا روزانه صدها راکت به خاک افغانستان فیر میکند

پس بعد از خروج نیرو های ناتو و . کیلومتر در خاک افغانستان نفوذ کرده و پوسته های سرحدی افراز کرده اند 

امریکا که با استفاده از اقمار مصنوعی هر جنبنده را در روی زمین میبیند ، چطور  امریکا وضع چگونه خواهد شد ؟

اگر وضع چنین ادامه . یند که راکت ها را قوای پاکستانی فیر میکند ویا طالبان پاکستانی ویا کسی دیگری نمیتواند بب

 یابد پس امضای قرارداد ستراتیزیک با امریکا چه مفهوم دارد ؟ و چه مفاد برای کشور و مردم ما در پی دارد ؟   

دیگریست که توجه صاحب نظران را به خود جلب  نفوذ طالبان در صفوف قطعات اردو و پولیس موضوع قابل تشویش

همین تشویش که قوای مسلح ما صبغهء ملی نداشته بلکه متشکل از اشخاص و افراد مربوط به تنظیم های . نموده است 

اشی اردو وشعله ور شدن دوبارهء رو های ناتو از کشور ، امکان فروپجهادی و طلبان میباشد که بعد از خروج نی

اکثریت وطنپرستان و نیرو این موضوع  کهطلب وجود دارد و یمی میان گروه های مجاهد و مجاهد تنظهای جنگ 

                                                                                          .های ملی را بخود مصروف داشته است 

و هست  وصاحبان قدرت که بار ها در وطن ما آتش افروخته مقامات بلند رتبه دولتی هنوز در گروی تفنگ ساالران

 2102اول اگست شنبه رملی افغانستان روز چهاس امنیت یریرحمت هللا نبیل . وبود مردم را چپاول کرده اند ، هستند 

ما اگر می خواهیم نیرو . مسایل ملی اگر با حرکت ملی حل نشود با چند عسکرنمیشود »:درجلسه ولسی جرگه گفت 

گیزه بدهیم و صدای خود را به جهانیان برسانیم ، یک کمپ زده شود از طرف وکیل صاحب ها ، یا نهای امنیتی را ا

حب یا جنرال دوستم یا از سوی وزیر صاحب دفاع ، داوطلب ثبت شود و حداقل با یک صد از طرف مارشال صا

دیگران یس یا خود در صدد توطیهء است ویا وسیله دست یآقای ر «. هزار نفر در سرحدات برای یک هفته برویم 

ما در عصر و زمان قرار داریم که دیگر جمع آوری افراد قومی و لشکر کشی ها به سبک سابق از ُمد . است گردیده 

.         یر و کمان ویا ت اکنون زمان تخنیک وتکتیک عصری جنگی و الکترونیک است نه جنگ شمشیر. رفته است   

مردم شریف و با عزت افغانستان به خوبی به خاطر دارند که سرازیر شدن قطعات قومی دوستم . تاریخ تکرار میشود 

به شهر کابل تحت نام تامین امنیت و تقویهء قوت های دولتی  0992بدستور و سازمان دهی ستون پنجم قدرت در سال 

اکنون . نقش به سزا گرفتند  های مجاهدین در سقوط دولت برسر اقتدارباعث گردید که قطعات مذکور در تبانی با نیرو 

افغانستان را ترک میکنند ، یک بار دیگر سناریوی  2102که قوت های بین المللی و نیرو های ناتو تا ختم سال 

تجهیز شوند  س امنیت فهمیده یا نا فهمیده ارزو میکند که جنگ ساالران بدنامیری .تکرارمیشود  یمذکور زیر نام دیگر

چرا ما قطعات اردو و قوای سرحدی را تجهیز و تقویه نمیکنیم تا بدامن افراد بدنام . و از سرحدات کشور دفاع کنند 

چرا قطعات اردو وپولیس را از محدوده . دست انداخته و برایشان حیثیت مدافع سرحدات کشور را قایل میشویم 

وپولیس ملی بوجود آمده و بتواند از سرحدات ، حیثیت و  ریم تا اردوتنظیمی و وابسته گی های قومی بیرون نمی آو

شاید گروه های مسلح غیر . ناموس وطن بدون دغدغه و وابسته گی دفاع کند ؟ شاید توطیهء در شرف اجرا است 

در  و شاید هم گروه های شریک. جهادی هنوز در فکر برافروختن آتش دیگر در کشور میباشند  قانونی تنظیم های

قدرت برای بقای خود در آینده پالن های پشت پرده طرح کرده و زمینه های اجرا وعملی کردن آنرا سراغ و تمرین 

.                                                       هیچ کدام از این حدس و گمان ها بدور از امکان نیست . میکنند   

ان یکی که تا دیروز بکشت ، سربرید ، به اتش کشید و بی عزت ! ، چه مردمی و چه انسانهای ! چه وطنی داریم 

بر سر تو هموطن بیچاره و بی پناه اتش  وعملی ناشایست دست نگرفتند ساخت و پهلوان نما هایش از هیچ کار و

برافروختن ، فرزندت را ، زنت را و هست وبودت را از تو گرفتند و بر ویرانه های خانه ات با بی شرمی خندیدند و 

همشهری . ند امروز با کف وکالر برگشته و از تو و هموطنان بی دفاعت ، عزت می خواهند و حرمت می طلب. رفتند 

با عزت اگر تو خاموش بنشینی و آه به جگر نکشی ، دزدان سرگردنه باز هم بر شانه هایت سوار میشوند و تو را برده 

با . . . نام مال ، مولوی ، مجاهد ، طالب وچلی  رزی باز همکار و زحمتت را می ربایند و  صولحوار می مکند و م

همشهری گرانقدر بیا دیگر برمارشال ها و ستر . و وساده گی و صداقتت می خندن عزتت بازی کرده بار دیگر بر ت

بیا برطالب و چلی . بیا بر دین فروشان ریشدار و بی ریش اعتماد مکن . اند ، اعتماد مکن  آزموده شدهکه جنرال های 

رنگ مالی شدهء خانه و  که فرزندانت را از نعمت سواد وتحصیل محروم ساخته بودند و زنت را در پشت شیشه های



همشهری . و تو را از نعمت کار و زنده گی شرافتمندانه بی بهره ساخته بودند ، اعتماد مکن  نموده کاشانه ات ، زندانی

عزتی و  ، بی فاجعه ست که برای تو و وطنت جز بدبختی ،عزیز بیا بر تاجران دین و مذهب که بیشتر از سی سال ا

و بر بادی وطن و افتخارات  شستهناگر من وتو و دیگران خاموش ن. بربادی چیزی دیگری نیاورده اند ، اعتماد مکن 

انرا با بی تفاوتی تماشا نکنیم و به تحریک این و آن به گریبان هموطن خود دست نیاندازیم و وسیله دست دین فروشان 

قوت ما در اتحاد و یک پارچگی ماست . پای هر دشمن به لرزه می آورد قوت که زمین را زیر . نشویم ،قوت هستیم 

قوت ما در شناخت از بد خواهان و . قوت ما در درک و شناخت ما از خوب وبد است . قوت ما در فهم ودانش ماست .

              .  پس بیا که هوشیار و قوی باشیم و وطن خود را از چنگال اختاپوت ها نجات دهیم . بد کرداران است 
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