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ولی احمد نوری

پیگیری یک هدف مشترک
برای نجات افغانستان و مردمش

به باور من یک رسانۀ ملی زمانی رسالتش را در راه خدمت به وطن ایفا می تواند که مترادف با دیگر فعالیت ها در بر آوردن
آرمان های بزرگ ملی یک هدف مشترک را پی گیری نماید.
در این چهل سال ،افغانستان را حوادث خونبار و تباه کن از لحاظ تلفات انسانی ،ویرانی دار و ندارش و طول مدت بحران (تا
همین لحظه ای که می نگارم) حالت بی سابقه و استثنایی بخشید با آالم بیشمار ،غم های بیکران ،مصائب متداوم و ایجاد تهلکۀ
فنای استقالل و هراس تجزیۀ این گلستان یک پارچه که بیشترین همه مولود اعمال ننگ آدمیت و افغانیت در تضاد با منافع ملی
اوالد وطن و دشمنان سوگند خوردۀ این دیار بود.
آفرینش آنچه در باال آمد عامل بنیادی را در درهم شکستن عمدی وحدت ملی ملت افغان پیدا نمود ،که دشمنان متجاوز بیرونی
در واپسین نفسهای استعماری شان به حیث ابزار تداوم سلطه شان و حصول مقاصد خاص استعماری در افغانستان به کار بستند.
ایجاد وحدت در یک وطن کثیراالقوام زادۀ خرد ،تعقل ،درایت ،فراست زعمای خدمتگار صادق وطن بود که موفقانه در نسج
منقش ملت افغانستان اقوام مختلف را پیوند بخشیده وحدت محکم و استوار ملی را ایجاد نمودند .همین وحدت هم بستگی بود که
کمر و غرور هر متجاوزی را شکسته و با خجلت و سرافگندگی و شکست ننگین از خاک خود بیرونش انداخت ،این وطن را
بی جهت گورستان امپراتوری ها ننامیده اند.
ولی آنچه در 20سال گذشته دراین وطن انجام یافته و سیر تکامل خود را پیموده و با نشستن امریکا با طالبان دور میز مذاکره و
امضای توافق نامه ،وثیقۀ خروج خود و قبالۀ ملکیت افغانستان بطالب ،یک بخش صفحۀ نوی است که در زندگی وطن ما باز
میگردد و جوانب سری و مکتوم این مقاوله عیان نیست و تاحال فیصله های مذاکرات بین االفغانی معلوم نبوده ،ولی قابل حدس است.
وضع فعلی و رسیدن تا این مرحله را نمیتوان سطحی نگریست و تصادفی پنداشت .جنگ با طالبان ،ولو هر زیان مالی و جانی
که برای امریکا بار آورد ،و تلفات جانی و آسیب های بزرگ اقتصادی افغانستان ،ایجاد فساد بی سابقه و کم نظیر ،به قدرت
رسانیدن مشت جنایت کار عاملین قتل های عام ،چپاول گران بخش عمدۀ کمک های امریکا ،متحدینش و مؤسسات بین المللی،
به اسارت کشاندن ملت و فقر گستری ،ترویج بی سابقۀ کشت خاشخاش و تجارت تریاک ،گسترش معتادین مواد مخدر و فساد
اخالقی و تحمیل سازش ها و شراکت قدرت سیاسی در حکومت ،همه و همه محاسبه شده و سنجیده شده بود و در کل جزء یک
طرح گستردۀ کدام مؤسسۀ بزرگ تحقیقاتی علمی آینده نگر ستراتیژیک امریکا برای حصول اهداف مشخص در جغرافیای
افغانستان و منطقه است.
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ولی با تمام این طرح های دسیسوی و مهندسی شده و مملکتی را مطابق خواسته های نهان به بحران و متالشی شدن سوق دادن
در عالم اسباب نمیتوان از نیروی تعقل ملی یک ملت انکار نمود .نیرویی که اگر بسیح شده متشکل گردد و در تحقق بخشیدن
آرمان مشترک ملی مسیر یابد گمان نبرم که قدرتی توان سد آفریدن در برابر آن داشته باشد ،کتاب تأریخ دنیا شاهد بسی حماسه
های مبارزات سفید است که اندیشه چون کمان و قلم ها چون تیر بسی کاخ های استبداد را فرو ریخته و زنجیر های اسارت از
هم گسسته گرچه انحصار قدرت توسط مزدوران ثروتمند بیگانه که افتخار لقب سیاسیون مطرح را کمایی نموده اند جبرا ً یا به
ناچاری قشر روشن ضمیر و روشن نگر وطن دوست با احساس را کنار برده اند و مساعی برای خفه شدن صدای شان صورت
می گیرد .عالوتا ً طرح های مزورانۀ حلقات زورمند و سلطه های استبدادی شان که آمیخته با تخویف ،تهدید و هراس افگنی
است مالحظاتی از قبیل صیانت شرف ،عزت و ناموس در فقدان مؤاخذه عدالت و داد رسی زمینۀ تبارز قشر منور را در جوامع
مافیایی و داره ماری اگر محو نتواند محدود می گرداند و تشکل و اجماع را نا ممکن می سازد.
این ابتکار عمل محترم عباسی صاحب بزرگوار بستر سازی برای تشکل اندیشه هاست که موضوع بحث وضع کنونی وطن
است که حلقات استعماری بیگانه توسط اجیران خود فروختۀ افغان با گذشت هر روزی مشکل افغانستان را بغرنج تر ساخته
ابتکار عمل را از نزد افغان به یغما برده مشکلی را که باید خود افغان و نمایندگان اصیل ملت حل نماید ،این حق را بین
کشورهای مختلف بدون هیچ دلیل موجه سیاسی تقسیم می کند (ابتکارات فتنه برانگیز ځلمی خلیل زاد).
اگر این صفحه بنا بر حساسیت وقت و اهمیت حیاتی آن مورد توجه همکاران این وبسایت و بینندگان برنامه های تلویزیونی
جناب عباسی صاحب قرار گیرد به مثابۀ قد آبی است که شاید علی الرغم همه محدودیت ها و موانع ره یابی به یک نهضت
مسالمت آمیز مقاومت و بیرون رفت از این وضع سقوط قهقرایی باشد.
برای جلگیری از طوالت نظر مشخص خود را در مورد احتمال ایجاد حکومت مؤقت در نوشتۀ آینده ابراز خواهم نمود
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