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 !داد پغمانی  پاسخ به پرسش ھمکار گرانقدر ما جناب خالق
  !!اگر گفتيد جايزه داريد

  

 اکتوبر در پورتال ٣٠که به تاريخ " اگر گفتيد جائزه داريد"ی شما را تحت عنوان  مضمون پر محتوا،با درود و تھنيت

ناگفته نماند که . مندی خاص از نظر گذشتاندمه  بود، طورھميشه با عالقرسيده به نشر »افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«

  .شما، تا از کسب جايزه محروم نشومال ؤ ھرچه زودتر پاسخ به سۀ بود به ارائه ایاين مرتبه عنوان مقاله انگيز

قبل از خواندن مضمون فکر می کردم که شايد نوعيت جايزه ھم تعيين شده باشد مگر تا ختم مضمون از تعيين و نوعيت 

م و در ضمن کنجکاو ھم ھستم ، ه امن که در تمام زندگی به انجام کار ھای بدون جايزه عادت کرد. جايزه خبری نبود

چون بھترين مرجع جھت کسب معلومات و معرفی شخصيت ھای . وع نمودم در ويب سايتھا اولتر از ھمه رج

. دنيا ھمين سايت ھای انترنيتی است که می توان به طور عموم معلومات در ھمچو زمينه ھا را به دست آورد" برجسته"

خصيت اول جھان که مشخصات فق به دريافت شودر ويب سايت ھا متاسفأنه مھای فراوان جو  و بعد از تالشھا و جست

از يک جانب مأيوس از ويب سايتھا و از جانب ديگر در . بھتر و باالتر از شخصيت دوم جھان را داشته باشد، نشدم

. صدد بودم ھر طور شده بايد شخصيت اول جھان را معرفی نمايم تا پرسش ھمکار گرامی ما آقای پغمانی بی پاسخ نماند

 ناگاھان اسم ھر يک ازسياستمداران جھان به خاطرم خطور نمود که شايد بهشه بودم که غرق در فکر و انديحينی 

رج بوش پسر را به حيث شخصيت اول جھان وفکر کردم که شايد بتوان جبا خود  .  باشد به پرسش ھمکار مایپاسخ

 توان اين ھا را به حيث شخصيت ال نمودم که آيا میؤاز خود س. ناميد و يا اوباما را و شايد ھم خانم مرکل و امثال اينھا

مق و انديشيدن به اعمال اين شخصيتھا باالخره به اين نتيجه رسيدم که اينھا عاول جھان قلمداد نمود؟ ولی بعد از کمی ت

ولی . کسانی اند که مرتکب ھر نوع جنايات نسبت به خلقھای جھان شدند و ھمچنان منافع ملی خلقھا را به تاراج برده اند

اگر ما به تاريخ استعماری چھار دھه درجھان نظر . انی اند که از کشور و منافع ملی خود دفاع می نماينداينھا کس

منافع غارتگرانۀ تأمين جھت ......  رج بوش ، اوباما، خانم مرکل و تونی بلير ووکه ج بيندازيم، ديده می شود با وجودی

جنايت و  يقائی و امريکای جنوبی به لشکر کشی، جنگ واقتصادی و حاکميت سياسی خود در کشور ھای آسيائی، افر

ند، مورد تھاجمات و تجاوزات بودی را که از نگاه نظامی و اقتصادی ضعيف و ناتوان ئ و کشور ھادست زدندتباھی 

و را به تباھی سوق می دھند، انسانھای خائن  استعماری خود قرار داده و می دھند، خلقھا را به نابودی وکشور ھای شان

 که کشور ھای امپرياليستی مرتکب می شوند یبا وجود تمام جنايات.  را حاکم بر سرنوشت خلقھا می سازندهدست نشاند

 تھاجمات و تجاوزات ۀکه ما شاھد ھستيم در قبال ھم طوری. لويت داشته و داردومنافع کشورھای ايشان احفظ 
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. ی و بر قراری حاکميت سياسی  آنھا قرار داشته و دارداستعماری کشور ھای امپرياليستی پيش از ھمه منافع اقتصاد

 ه ایتمام تالشھای کشور ھای استعماری جھت تأمين و تضمين منافع خود شان است تا بتوانند خلقھای خود را تا انداز

از آرام و اقتصاد کشور خود را تا حد امکان از بحران ھای ھمه جانبه حفظ نمايند ولو که آرامی خلقھا، جلوگيری 

ليونھا انسان بی پناه و بی سالح، نابودی ھست و يبحرانھا و پيشرفت و ترقی کشور ھای امپرياليستی با ريختن خون م

  .بود کشور ھای مورد تھاجم تمام می شود

که متوجه ھستيم سياستمداران کشور ھای استعماری که قبأل از آنھا تذکر رفت به ھيچ کشوری اجازه نمی   ولی طوری

در امور داخلی و خارجی آنھا مداخله نمايند واگر قادر می بودند حتا به پرنده ھا ھم اجازۀ پرواز از فضای دھند که 

 که دست می زنند منافع کشور خويش را برآورده می یامپرياليستھا به ھر جنايت و قتل و قتال. خاک خود را نمی دادند

  .سازند

ھان امپرياليستی و استعماری را نمی توان شخصيت مقدم از شخصيت الخره به اين نتيجه رسيدم که سياستمداران جا ب

ای  معاھدۀ خائنانه یست که با امضاااشرف غنی خائن و خود فروخته کسی .  دوم جھان يعنی اشرف غنی قلمداد نمود

 تا ھيچ کسی قادر نشود از ،که تضمينی ست جھت حضور دايمی نيرو ھای مسلح خارجی در کشور ما افغانستان

داخالت امپرياليسم، تھديد ھا و تحريکات آن در امور داخلی کشور ما افغانستان و کشور ھای ھمسايه، جلوگيری به م

 ۀاين معاھدۀ خائنانه جز تأمين سلطه و سيطر چه .، بزرگترين خيانت را آگاھانه در حق کشور انجام دادعمل بياورد

ر منابع سرشار افغانستان و منطقه با برنامه ھای خطرناک سياسی که امپرياليسم جنايتگستر امريکا و امپرياليسم ناتوئی ب

اين معاھدۀ خائنانه گاميست جھت تحقق نقشه . آنھم کنترول و استيالء نه تنھا بر افغانستان بلکه بر منطقه است ، می باشد

، اقتصادی و نظامی که ھای استعماری در کشور ما افغانستان و ھمچنان نظارت بر نفوذ چين و روسيه در نظام سياسی

که خطرات  را  در صورتی. در آينده تصور آن می رود که اين دو کشور به حيث دو ابر قدرت در جھان ظھور نمايند

که اشرف غنی امضاء ای از جانب اين دو کشور و يا کشور ھای ديگر منطقه احساس نمايند، طبق معاھدۀ خائنانه 

توانند با حمالت نظامی خود از خاک افغانستان جنگ را در منطقه می و شرکا نموده، امپرياليسم جنايتگستر امريکا 

از اھداف . را قربانی اميال قدرت طلبی نظامی و اقتصادی خود نمايند آغاز نمايند و افغانستان را ميدان جنگ و خلقھا

و سازمانھای مذھبی جھت  نيرومند ساختن احزاب ،ديگر امپرياليستھا در افغانستان و بعضی کشور ھای ديگر منطقه

جلوگيری از .  غرق نمودن مردم در خرافات دينی و مذھبی و حفظ عنعنات پوسيده و کھنۀ قرون وسطائی است

جنبشھای ملی و مردمی جان امپرياليستھا را به لرزه می اندازد احتمالی  وقوع زيرا جنبشھای آزاديبخش ملی و مردمی 

  .دو سد راه اھداف ضد بشری آنھا می گرد

اشرف  اگر.   چنين معاھدۀ ننگين، کشور و مردم ما را به خطرات بزرگ و فاجعه انگيز مواجه می سازدیپس امضا

.  معاھده ننگين وطن و مردم خود را به فروش نمی رسانيدی از وجدان و عرق ملی می داشت  با امضاذره ایغنی 

اين انسان در .  اشرف غنی صورت بگيردکه شما در مضمون خود تذکر داديد نبايد حق تلفی در حق طوری

به يقين کشور ھای امپرياليستی روزی . وطنفروشی و خيانت به مردم، شخصيت اول جھان است نه شخصيت دوم

 قاتالن و خائنان جھان داده می شود، اشرف غنی را به حيث يکی از حاميان اً جائزۀ نوبل را که از ساليان متماديست اکثر

  .قه به گوش خود کانديد جائزۀ  نوبل خواھند نمودسر سپرده و غالم حل

 

  


