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محمد عارف عباسی

در پاسخ به سؤال دائم پرسیدنی که چاره چیست؟
راه بیرون رفت کدام است؟
یکی چاره هایی است که مربوط مرجع مشکل آفرین است که توسط قدرت نظامی و زور ثروت زورمندان
به نام ابر قدرت توسط نوکران خریده شدۀ شان بر ما تحمیل شده چاره متعاقب بیرون کردن عساکر شان و
ختم جنگ با طالبان در بازنگری سیاست شان و تغییر روش شان بر بنیاد واقعیت های عینی جامعۀ متصرفه
و تجارب ناکامی های همه جانبۀ شان است تطبیق سیاست نوین بر بنیاد معقولیت است.
اگر افغانستان هنوز هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی و منابع و ذخایر تثبیت شدۀ طبیعی (تریلیون دالری) در
محراق منافع سیاسی و اقتصادی امریکا قرار دارد نباید این بار مردم افغانستان را کامالً کنار برده و حصول
منافع خود را از بیراهه نفوذ جانیان ،مفسدین و چپاول گران سراغ کند که تا امروز در همین مسیر خطا
بینانه طی طریق کرده بود .امریکا برای موفقیت های خود در منطقه و افغانستان شیوۀ کشش دل و دماغ
مردم در پیش گیرد و حق حاکمیت ملی مردم را احترام کرده هر انتخاباتی باید بدون مداخلۀ کدام مؤسسۀ
افغان زیر نظارت مستقیم نمایندگان جامعۀ جهانی صورت گیرد (مثل انتخابات افریقای جنوبی در دور
انتقالی).
در نخستین گام برای میسر ساختن امنیت ،ثبات و زندگی مطمئن بدون خوف و هراس کمک های خود را
توأم با نظارت ،تفتیش و اصل جواب دهی به قوای امنیتی افغانستان از لحاظ فراهم آوری وسائط و تجهیزات
با اصالح بنیادی در ساختار و تشکیالت آن ادامه دهد.
برای ایجاد زیر بنا های مستحکم و مستمر و خلق عاید و رشد اقتصادی فارم ها ،فابریکات ،سرک ها ،پل
ها ،بندهای آب و نهرها و منابع تولید انرژی برق آبی و شفاخانه ها و مؤسسات تعلیمی مسلکی و خانه های
ارزان قیمت از گل ،سنگ ،چوب و کارگر افغان بسازد.
امریکا مطابق قوانین بین المللی در شراکت با افغانستان معادن افغانستان را استخراج و توسط کمپنی های
معتبر قانونی قرار داد های داوطلبی استخراج و بهره برداری مواد و منرال های کمیاب افغانستان را تهیه
نماید.
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با چنین تدابیر امریکا نقش پای خود را در این وطن با لوحه های «این پروژه به کمک بالعوض امریکا در
سال ........اعمار شده» می گذارد و مصارف صد ها چند کم تر از مصارف حضور عساکرش در افغانستان
خواهد بود و امریکا با رقابت مثبت با فعالیت های «کمربند و راه» چین موقف خود را از یک اشغالگر
نظامی به یک دوست و همکار با افغانستان بدل خواهد کرد.
بخش دوم و مهم این پاسخ نقش اساسی و بنیادی من و تو به حیث اتباع افغانستان در درون و بیرون مملکت
است که منافع ملی وطن را باالتر و اولی تر از منافع قومی و منطقوی دیده و خود را از اسارت نا آگاهانۀ
قماشی آزاد سازیم که تا امروز احساسات و نادانی ما را مورد بهره برداری قرار داده تخم عداوت ،کدورت،
نفرت و تبعیض در کشت زارهای با صفای اندیشه های ما برای تأمین مقاصد پلید دشمنان افغانستان زرع
کرده اند.
بیا ای هم وطن که صادقانه و بی ریا باهم متحد شویم به قومیتت افتخار کن ولی منافع افغانستان را باالتر از
همه منافع دیگر بدان و قومت را جزء خانوادۀ بزرگ افغانستان (ملت افغان) بدان.
هموطن کم ،برادر من ! بیدار شو و به خود آ  ،بیش از این فریب نوکران بیگانه و قماش دون همت و پست
فطرتان را مخور .این چاره یی است که در توان و قدرت و نیروی تعقل ما است.
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هرگاه باشید مطالب دیگر این نویسنده را مطالعه کنید ،اینجا کلیک نمائید
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