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 قاسم باز  
  ٢٠١٩ جنوری ٠۴

  

  !افغانستان زخم ناسور امريکا 
سياستمداران نيز مستثنا از اين امر شده نمی  کند، لومات اشتباه میانسانھا کامل نيستند، ھر انسان چی بافھم و چی کم مع

  .شوند  نھا مرتکب اشتباه میآ در اصل خود ،دنکن که مدعی اند اشتباه نمی یئنھاآ. دنتوان

 جھان گ کشورھای بزرازانس ن و پاليسیاما به اثبات رسانيد که متفکره  کشور عزيز ما اين را بۀتراژيدی چھار دھ

که نمی خواھم . نده ارديدگمانده نيز مرتکب اشباھات  ران کشورھای عقبا و ھمچنان سياستمدروسمانند امريکا و 

که حکومت طالب و  که حکومت ديموکراتيک خلق و مجاھدين چی کردند و يا اين باالی اين موضوعات زياد بپيچم، اين

فتاب آتمام وطنداران ما مانند ه ب داد بآ را به یلگ در افغانستان چی  تیان حکومت ديموکراسی واردآ مال و بعد از

  .که حاجت به بيان ندارد. روشن است

طور ه جھان می شمرد ب نوقت خود را يکه تازآ م ، کشور امريکا که در ٢٠٠١ يازدھم سپتمبر سال ۀبعد از حادث

 ی ئمريکاا  چند صدوکشور ما حمله ورشده تا انتقام سه ھزاره ی بئوباايرد به رسم کگتعقل کار بکه از  نآ  بدون فرعونی

که ای که به اصل قضيه  اين جایه  بئیسياستمداران امريکا. يردگ ب، يازدھم سپتمبر کشته شده بودندۀکه در حادثرا 

 مردم مظلوم افغانستان را ئیوباارسم که د، بننديشدر کجا ترتيب و تنظيم شده بي و ھا   يازدھم سپتمبر توسط کیۀواقع

بعد از سقوط .  و شھيد ساختنداندندتاه ما را در خون غلنگھزارھا ھموطن بی  زير بمباردمان کارپيتی قرار داد و

امريکا و جھان  ۀران متفکر و شھرت يافتارزو داشتند تا سياستمدآاز قدرت، مردم مظلوم افغانستان  حکومت طالبان

. ھای ما نجات دھد خصوص ھمسایه ب غرب بتواند کشور افغانستان را از دست درازيھای کشورھای حريص منطقه

 نمودن مجلس بن در المان در اضمحالل حکومت طالبانی و داير  عمومی افغانھا بعد ازیرزوآخالف ولی امريکا 

ه ب  از اشکالینھا مجلس بن را به شکلآ کهفتند بلگ اکثريت خاموش لبيک نیرزوآتنھا به اين  م، نه٢٠٠١ر سال اواخ

 ی ملی افغانھا وقعۀنه به اراد  بنۀخود ساخت در مجلس يھائامريکا. ند خود باالی مردم مظلوم ما تحميل نمودهطور دلخوا

يھا در ئر امريکاگا. دنشکل درست و عالی تمثيل کنه را ب ديموکراسی) بن(ن مجلس آذاشت و نه ھم توانستند که در گ

  . نمی بوديم،رديدهگير کشور ما گ که دامنی رااين مشکلدچار امروز ما  رفتندگ مجلس بن کمی از تعقل کار می

يھا در ئر امريکاگامروز ا) مانرخود کرده را نی درد است نی د( .ويدگ  داريم که مییدر افغانستان ضرب المثل

 از   می کنندجو و خود جسترای ر راه فرار را بگاعمال خودشان است و انتيجۀ د ندھ می افغانستان تلفات و کشته

  .ھر صورته ب. دنار و مالمت سازکنھگنبايد مردم مظلوم افغانستان را  نھاآناتوانی خود شان است 
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افغانستان بسيار مشکل است و   سال تراژيدی افغانستان دانستند که بودن شان در١۶ از يھای مغرور بعدئامريکا

که کشور روسيه با حرکت طالبان ارتباطات پيدا کرد و  قبل وقتی دو سال. رديده گافغانستان برای شان مانند زخم ناسور 

يس جمھور امريکا به ئای دونالد ترمپ رقآ ۀ  ادار.رديده گيھا دستپاچه ئشدند، امريکا نھا نزديکآ اطالبان ب از يکعده 

 ۀخاطر کوتاھی دست روسھا در قضيه  را وظيفه داده تا بئیمتولد افغان امريکا زادقای خليلآی به جناب گبسيار شتاب زد

مذاکره را با طالبان،  زاد راهقای ځلمی خليلآھمين خاطر ه يرد، بگ حرکت طالبان از سر ا مذاکرات صلح را ب،افغانستان

ای  ھامروز در ميديا و رسانه. مذاکرات تا حال جريان دارد غاز نمود که اينآ طالبان  مت کابل و کشورھای حامیحکو

وردن حکومت موقت در افغانستان تحليل ھا و آ و گصلح با حرکت طالبان، ختم جن  ازئیصوتی و غير صوتی امريکا

که اين بار  به صلح نياز داريم خدا کندبيشتر غانھا ر ما افگچون از ھر کسی دي. شنيده و خوانده می شود تبصره ھا

ويند ماھی را که ھر گبپاشد ،  که در چشم ما افغانھا باز خاک صادق بماند نه اين  ما افغانھاه رزو بآ در اين يھائامريکا

  .يريد تازه استگب بآوقت از 

 تطبيق ۀنھا بايد در قدم اول زمينآ شدبرومندانه از افغانستان باآيھا خواستار خروج ئ امريکاًار واقعگنظراين ھيچمدان اه ب

و راه   ملیعن آ اصلی یبه پالن روم است از سر به شکل و محتوا  شاه مخلوع افغانستان که مسما سابقۀپالن پنج فقر

قای عبدالستار سيرت که وی در شرايط آعامت جناب زموقت تحت  وردن صلح دايمی و يک حکومتآوجود ه را برای ب

 بعد از تشکيل حکومت موقت رھبر.  افغانستان قابل قبول است مساعد سازدۀير در قضيگدر یفعلی به تمام جناحھا

م، مسلکی که متشکل يفھ ،مدآ  سالم و کارۀوردن صلح واقعی و دايمی يک ادارآخاطر ه حکومت موقت وظيفه دارد تا ب

رف دو سال ظت ، حکومت موقت در  موقۀاز تشکيل ادار  بعدًاذاری نمايد، ثانيگ بيطرف افغان باشد پايه ۀاز افراد نخب

ن و مافيا مساعد ااصبغن حقوق بشر، اساالران ، ناقضگواقعی افغانی بدون جن زمينه را برای يک حکومت منتحب

  . سازد

ه گافغانستان لويه جر خاطر بعضی تعديالت در قانون اساسیه  کاری خود بۀ دو سالۀموقت بايد در طول دور حکومت

 ملی و بين المللی که دارای ۀشمول و شھرت يافت  حکومت موقت شخصيت افغانۀميل دوربعد از تک. را دعوت نمايد

د مقام رياست جمھوری نموده و به انتخاب ينده باشد نامزآحکومت منتخب  تحصيالت عالی بوده و واجد شرايط

 ابقس  شاهۀين شخص مصطفی ظاھر نوگمن برای بلند کردن اين بار سن. کشور زمينه مساعد سازد سراسری در

 افغانستان در تمام ابقسخاندان شاه  امروز.  پيریچی پير چی عصا: ويند گکه،  خاطریه کنم ب افغانستان را پشنھاد می

 که می یئنھاآوجود بياورد و در مقابل ه در مناطق خود امنيت را ب تواند نھا میآمندانی دارد، طرفداران ه کشور عالق

خاطر امنيت داخلی ضرورت و ه  در اينصورت ما به قوتھای بيرونی بد،نسازد مقابله نماي د امنيت کشور را مختلنخواھ

  .  نخواھيم داشتنيازی

ولی اين   .رفتگمحترم من قرار نخواھد    زيادی از ھموطنانۀميدانم که اين نظر ناچيز بنده شايد مورد قبول يک عد

  .يک حقيقت و واقعيت عينی جامعه ما است

ه از کشورھای اسالمی ب بی مرکبآھبان صلح ملل متحد زير بيرق گاتوعساکر نو ن  ئیبعد از خروج قوتھای امريکا

  .رددگتجاوز بيرونی مستقر خاطر دفاع ازه غير از کشورھای پاکستان و ايران در افغانستان ب

زاد در آی سابق يعنی بيطرفی مثبت و فعال، قضاوت  ئهھمان سياست عنعن  افغانستان بايدۀيندآحکومت نو و منتخب  

ملل متحد و  ، احترام به منشورخصوص به ھمسايه ھاه  کشورھای جھان بۀبين اللملی، دوستی با کشور ھم ملی ومسايل 

مھيا   جھانی چی دور و چی نزديکگخصوص کشورھای بزره ب   اقتصادی از تمام کشورھای جھانیجلب کمک ھا

ما به . ديپلوماسی صحبت کرده بتواند نزباه عامت ضرورت داريم که بزدر شرايط فعلی و ملی افغانستان ما به . سازد
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ر دھد، ملت يوقانه بعد از چند ساعت شکل و ماھيت خود را تغيپ  ضرورت نداريم که حق ناحق چيغ بزند و مانندیعيمز

   .» بيا جوړه وه، بيا بی جوړه و ئی ورانوی مونږ به ئیتاسو « ويد گندارد که ب  ضرورتیعيمزافغان به 

مکتب ما را تخريب  ر يکگويد، اگ ضرورت دارد، که به دشمنان کشور بیعيمزی به ملت افغان در شرايط امروز

 را منفجر می  تانۀرا منفجر ساختيد شفاخان ر يک کلينک کوچک صحی ماگيم، ائرا تخريب می نما نموديد پوھنتون تان

  !...و. ميبر را از بين می ب و برق تانآ گکرديد بندھای بزر بياری ما را خرابآر يک سر بند گم، ايساز

  .اينست راه نجات کشور ما

شت گ ان،خاطر زخم ناسوره  و ناتو بئیترسم که قوتھای امريکا روز می نآان عزيز، من از گرامی و خوانندگدوستان  

  .د و خدای ناخواسته ما مردم افغان مجبور به قطع کردن تمام دست شويمننماي ششم دست خود را قطع

نديشد و  کشور خود بيۀيندآی افزايد، ھر فرد کشور حق دارد در مورد م  معلوماتی منیتبصره ھای ھموطنان به غنا

  .تبصره نمايد

 .پايان   

٢٠١٩/١/١     

  :يادداشت

مصداق کامل آن نشر مطلب فوق است، مانع و تعھد ما به امر آزادی بيان که " باز" عزيز ما آقای ما به ھمکار  احترام

  :از آن نمی شود بنويسم

ر و غارتگرانۀ امپرياليزم امريکا و  خونبا،شکارآ تجاوز ه ارتباطبار عزيز ما ک آن که به قسمت اول تحليل ھمنما ضم

اشته ايم، به آنچه داحت اعالم با صربار ھا  که طی ده سال گذشته یبه ھمان سانشرکاء بر افغانستان صحه می گذاريم، 

ه و خوشبين نيستيم بلکه آن را و يا امثال آن معروف شده اند، نه تنھا باور نداشت" طرح روم"ديروز و امروز به نام 

  . ادامۀ دست و پای زدن در يگ گرداب سياسی می دانيم

ًھمچنين تشکيل حکومت موقت آن ھم زير نظر يک اخوانی خودفروخته که تا ھنوز اعتقاد دارد و علنا اعتقادش را تبليغ 

 انسانی ته مشروع و جايز است، را خيانت به خون شھدای راه آزادی و حفظ کرام سال۴خترمی دارد که ازدواج با د

 حين تجاوز شوروی در کنار ه گذشته از تمام جنايات شان نه تنھاکرا  "نادر" خاندان غدار ًبه ھمان سان مجددا. می دانيم

توده ھای ميليونی افغانستان به جھت فريب يکائی لکه در پيشاپيش قوای متجاوز امرمردم افغانستان ايستاده نشدند ب

يستھا گرفتند، خاين به دالر پول زير نام فروش جايداد ھای غصبی خاندانی از امپريال، ميليونھا  پرداختهرقصیشوخ

به ارتباط قوای صلح از کشور ھای اسالمی که ھمين اکنون به صورت غير رسمی در کشتار خلق ما . می دانيموطن 

ا نيز ناقض حق تعيين سرنوشت مردم افغانستان به وسيلۀ خودشان دانسته، در دستھای شان آغشته است، چنين طرحی ر

عليه امريکا می کنون ميده ايم و ھمين اان طرحی، به ھمان سان که عليه روسھای اشغالگر رزصورت تطبيق چن

  .خود از ميھن برانيم" ايمان افغانی"رزميم، وظيفۀ ميھنی خود می دانيم تا آنھا را نيز با زور سالح و 

انسانی فقط زمانی می تواند تحقق يابد  نوشته ايم، رسيدن به قلۀ شامخ آزادی و کرامت از ديد ما ھمان طوری که بارھا

يزم و با راندن امپريال نيروھای مردمی و ملی و با تکيه به نيروی خود و با اتحاد تمام اقوام و ستقالنهمتان که خلق افغانس

  .بخشندبتحقق آن را ارتجاع 
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