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 ۰۲/۲۰/۰۲۰۰          هاشم انوری

 ویس ناصری ښاغلی مصاحبات اخیر 
 در آستانۀ عقد موافقتنامۀ ستراتیژیک

 
 که! چاره چیستپیام خوبی بمردم ما ندارد اما  با بعضی از چهره ها ،افغانستان و امریکا

 گرگزاده عاقبت گرگ شود     گرچه با آدمی بزرگ شود
محترم نبیل  از تلویزیون یبرنامه خوب و دیدنهای خارج از کشور بیننده داخل و از چند سال به اینسو ما افغانهای 

با  تلویزون پیام افغان و در حال حاضر که مدتی باویس ناصری توسط  درمحراق حوادث(افغانستان ) مسکینیار بنام
، برنامه هائیکه واقیعتها را برمال میساخت و از خیانتها و جرایم ایکه در طول میباشیم همکاری دارد آریانای افغانستان

، اما در این اواخر خاصتأ چند ماه پرده برمیداشتبود بیطرفانه دهه در حق مردم افغانستان صورت گرفته  ۳اضافه از 
در رابطه به پیمان ستراتیژیک افغانستان و امریکا خاصتأ ناصری درقبال منافع ملی کشور ما ښاغلی اخیرموقف 

 که ،میباشد )آب به آسیاب دشمن انداختن است(بصوب دیگر گواه گرایش و میالن این خود که  ،تغییرجهت داده
، نمودهحریص ما هستند جریحه دار گان  به فکریک افغانستان فارغ از مداخالت همسایهیکه احساسات اکثریت افغانها

ویس ناصری را با خود که  برخاستهاز کدام جهت و دالری که چه طوفان  روشن نیستصورت درست ه ب اما موضوع
محمد نور و  عطابا وی  مصاحبات اخیر بدون شک ، میلیونها افغان میبردو توقعات به جهت نامعلوم خالف خواست 

 گواه این ادعاهاست.پرده از روی حقایق برمیدارد و محقق 
که نه چندان دور خود را  رب تلخ سالهای گذشته وابپذیریم، تجباید واقیعتهای را که دیده ایم و تا حال میبینیم  ناصری 
با سرنوشت مردم لطفأ بیاد بیآوریم، ایم  تجربه نمودهمان نما همسایه گان نا اهل و مسلتنظیمای جهادی و از جانب 

خود را از طریق برنامه های زهرآگین خود زهر بالکشیده خود بازی نکنیم، اذهان مردم خاصتأ جوانان با احساس 
ملت ما مانند دیگر ملتهای جهان حد اقل از زندگی انسانی که حق مسلم شان است بهره مند  تاپاشی نکنیم، بگذارید 

نیزیا، مالیزیا، واندعربستان سعودی، قطر، بحرین، چون  اسالمجهانو ثروتمند ، صنعتی شوند، امروز ملتهای پیشرفته
ازبکستان، قرغزستان، تاجیکستان، کشورهای تازه آزاد شدۀ آسیای میانه چون و عراق ، ، ترکیه، پاکستانکویت

مانند امریکا و همپیمانانش را دارند تا  یدر پهلوی خود کشور پرقدرتحقیقی فظ احو غیره بعد از توکل به  آذربائیجان
.  اما تا جائیکه دیده شده منافع جانبین طبق پالنهای کوتاه و خارجی به دفاع شان بپردازندمداخلۀ در صورت احساس 

هیچکس دین و مذهب شانرا تا جائیکه دیده شده در نظر گرفته شده است، طرفین نامه های  ت موافق رجدمندرازمدت 
تمامیت ارضی و استقالل ملی شان هم برجاست.  اما در یک حالت منافع فوق الذکر آسیب پذیر میشود که نگرفته و 

 با ، در غیر آن با حفظ هوشیاری و فراستبگیریمبا بیگانه ها دهن جوال را   ۰۲مانند دهۀ و خود ما خائین بخود شویم 
 .بیآید بدستاستفاده های پرمنفعتی ازین غولهای جهانی میتواند داشت منافع ملی خود  نظر در

و مصاحبه های سیاسی و اقتصادی  هامند بحث محترم داکتر سید مسعود که سخت عالقه ی مانندباورم نمیآید که دانشمند
در بعضی از مصاحبه هایشان منافع ملی ما را از دیدگاه متأسفانه  ،به دانش و اهلیت شان ارج میگذارمشان هستم و 
چه ما میبینند، و یکنواخت سیاست نظامهای سرمایه داری را که امروز حریص گان  همسایه نۀگوتنگ و تعصب

اجتماع افغانی  ، که تا اندازۀ ازمحبوبیت شان دررا رهبری و کنترول مینماید انتقاد میکنندجهان بخواهیم و چه نخواهیم 
کشورهای سرمایداریست که چرخهای صنعتی واقتصادی  و کمکثروت پول، همین درواقیعت امر درحالیکه   میکاهد،

 عصر کنونی از واقیعتهاینمیخواهند ایران آخندی و یکی دوکشور دیگر که عمدأ و قصدأ کشور به استثنای )جهان را 
در حال حاضر هیچ کدام مصرف  گیریم کهمیبطور مثال کشور چین را در نظر   میآورد. شبه چرخ واقف شوند(

 های در این دو دهۀ اخیر با وجود سیاست زیرکی  هچبا  نظامی ندارد و با هیچ کشوری بشکل مستقیم در جنگ نیست، 
امریکا، سرمایه ایاالت متحدۀ با کشورهای سرمایداری دررأس اش عوام فریبانه و ظاهری تنقیدات سرمایداری و  ضد

تولید ناخالص ملی انکشاف اقتصادی و  و مارکیتهای جهان را در دست گرفته که در نتیجه ذاشتگ رادرکشورخود آزاد
  .امریکا قرار دارد کشور در ردیف سوم بعد از اتحادیه اروپا و ایاالت متحدۀ این

وحید مژده چهرۀ ښاغلی با  ۰۲۰۰می  ۰۱بتاریخ  شانویس ناصری در مصاحبه تیلفونی ښاغلی موضع همچنان 
قابل مکث بیزهر تبدیل گشته  بیک ماردر رژیم فعلی که جهادی دورۀ طالبان و تنظیمهای بدنام دیگر درشناخته شدۀ 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_ha_mosabehate_akhir.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_ha_mosabehate_akhir.pdf
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خرسند از توافق پیمان ستراتیژیک بین افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا  کهد نحق دارمژده اشخاصی چون است، 
و امثال شان مژده  وحید کشورهای حسود و متمطع همسایه ما از امضای اینچنین پیمان راضی نیستند وزیرا  ،دننباش

طبق  ۰۲۰۰/می/۰۰ مورخ مظاهرات  جبهه در چون احمد شاه احمدزی رهبر جبهۀ اتحاد ملی و حاجی فرید عضو این
متوقف که گویا امضای این پیمان پروسۀ صلح را )با اینگونه مخالفتهای لجوجانه، هم در کابل  راپور روزنامۀ تاند 

 نظرداشت منافع ملی بدون در( و باعث تجزیۀ افغانستان میشود میسازد و جنگهای خونینی را در قبال خواهد داشت
حاکمیت طالبان و تنظیمها زیر قوماندۀ  درزمان زیرا ایشان گان میریزند،  بیگانه بآب به آسیاافغانستان  کشور ما

هیچگاه  ء  بنا، و دیگر جاها بودندی در وزارت امور خارجه هانظامیان پاکستان و آخندهای ایران دارای مقام و منزلت
سخت  ، از همین بابت گرددحاضر نیستند که آب آسیاب پاکستان و ایران خشک شود و آسیابهای شیطانی شان پرچآب 

 د. نآوربیکه روزی دوباره بدست  دنمیباشقف ادلخورهمان مو
مخلص  بندهاسحق نگارگر که استاد استادان و دانشمندانی چون محترم  و دیدگاههای غیرمثبت  هاالعمل همچنان عکس

امرار که هردو در کشورهای انگلستان و فرانسه ) شان هستم و محترم داکتر روستار ترکی و علمی بحثهای تصوفی 
در رابطه به  ، (مینمایند اینکشورهای پیشرفته استفادهو دیگر مزایای  هو از آب وهوای پاک وفلتر شد حیات میکنند 

که مورد تائید و پذیرش اکثریت مردم افغانستان منجمله با امریکا دفاعی افغانستان  –پیمان ستراتیژیک نظامی 
امضای این پیمان  بااشخاصی مانند ایشان چرا که  ،قابل بحث استاپوزیسیون دولت فاسد و نابکار فعلی قرار گرفته 

سلطنت محمد از زمان  ن متمادیایسالمردم افغانستان که را آرزوی )ترین قدرت جهانی  افغانستان با بزرگنظامی 
 سوال پیدا میشود که:  ؟مخالفت مینمایند (ظاهرشاه و دورۀ جمهوریت شهید محمد داود خان در سر میپروراندند

  
آیا این دانشمندان دوست ندارند که افغانستان و مردم رنجدیده اش از زندگی حد اقل انسانی که حق مسلم شان است 

  ؟ برخوردار گردند
آیا این دانشمندان دوست ندارند که اطفال افغانستان از آب آشامیدنی صحی، هوای عاری از گرد وخاک، فضای عاری 

 از بم وراکت مستفید شوند؟ 
 آیا این دانشمندان دوست ندارند اطفال افغانستان به مکتب بروند و مانند اطفال جهان از حق تحصیل مستفید گردند؟

ندارند سالمندانی مثل خود شان در این آخر عمر از یک زندگی مرفه مستفید شوند و بدون  آیا این دانشمندان دوست 
  بروند؟به مساجد خود هراس از بم کنار جاده برای ادای نمازهای پنجگانه 

به کلینیکهای صحی و غیره مراکز عام المنفعه جهت آیا این دانشمندان دوست ندارند تا زنان افغانستان با خاطر آرام 
 بروند؟و یا اجرای دیگر امورات زندگی  تداوی

 آیا این دانشمندان دوست ندارند کشور خود را حد اقل به سویه کشورهای همسایه ویا باالتر ببینند؟
 

درازی دو کشور همسایۀ شیطان صفت و  حضور و دستاینها همه سواالتی است که مردم میخواهند بدانند که آیا 
داخل و خارج از کشور قانونی و مشروع است، و حضور جامعۀ جهانی دررأس ایاالت  عدۀ درحریص ما از دیدگاه 

غیرقانونی، غیر اسالمی، نامشروع،  ذاللت و مردود  پرداختۀ خود شان متحدۀ امریکا را بنابر دالیلی ساخته و
قرارگاه  که) ی اسالمی کشورهابقیه  ازافغانها ما  غیرت ، افغانیت واسالمیتمیشمارند.  حال سوال اینجاست که آیا 

درحالیکه حضور و موجودیت همین قوای بین   ؟زیاد است  ( شان موجود استهای در سرزمین  های نظامی امریکا
فرار را بر قرار غنیمت و رعیت را پشت  ،که از ترس طالبان مواضع خود را پایلُچ ترک این اشخاصالمللی به یکعدۀ 

 و به چورامروز که ،نمودشان  بیرون مغاره هااز و را مهیا ساختانسانی زمینۀ زندگی کشور در داخل ، بودند پا زدند
 ند،ه اشدصاحب میلیونها دالر  غیرمشروع  حرام وغصب همین ملکیت های  ازو  مصروف اندچپاول ملکیتهای عامه 

بوطن آمدند و از خارجی بعد از سالها مهاجرت  عدۀ دیگر هم از کشورهای خارج به جرئت و دلپری همین قوایو 
بی فروش ملکیتهای  استفاده از همین امنیت نسبی از خیرات قوای خارجی به عزیزان خود دیدن بعمل آوردند و با

  .ها هزار دالر شدندصدصاحب  که شروع کردندارزش خود 
 

 کرد؟  دنمیدانم یک عده ای از ما افغانها چه وقت و به چه قناعت خواه
پرچم با قشون سرخ شوروی سابق سرتاسر سرزمین ما را در تصرف خود داشتند و انسانهای  وزمانیکه ملحدین خلق 

کشور ما را به گونه های مختلف به کام مرگ میفرستادند همۀ ما در داخل و خارج از کشور دست بدعا بودیم که خدایا 
وند )ج( آه ما را قبول و دولت ، خدامجاهدین را کامیاب و یک نظام اسالمی را جایگزین این جالدان تاریخ بساز
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زیبای کابل را با فیر راکتهای کور تنظیمهای  نظام اسالمی شهراین اسالمی را نصیب ما گشتاند، که به اندک زمان 
زن بحمام خون مبدل و  هزار هموطن بیگناه ما اعم از طفل، پیر، جوان، مرد و۵۰قرآن خور وقدرت طلب وبا قتل 

باز همۀ ما دست بدعا بودیم که خدایا این ظالمان مسلمان نما را از سر ما دور  کردند،  لیبدتوبه آبادی هایش را به مخر
صلح با لباسهای سیاه زیر پرچم شخص مجهول الهویه بنام مال عمر آخند به داد ما رسیدند  بساز، همان بود که کبوتران

گریبان نظامیان  زسروکلۀ این کبوتران سیاهپوش اکوهها گرداندند، اما دیری نگذشت که  متواری و حریفان خود را
پاک قصد داشت کشور آزادۀ چون افغانستان را به یکی از سوبه های خود مبدل نا     پاکستان بیرون شد و پاکستان 

و این کبوتران سیاهپوش را گم یهود و نصارا را باالی ما حاکم بساز بسازد.  باز همۀ ما دست به دعا بودیم که خدایا 
همان بود که دعای ما بدرگاه ایزد متعال مقبول شد و خداوند )ج( جکومت فعلی را با زر و زور یهود و نصارا کن، 

  باالی ما حاکم گردانید که نتیجه اش را در مدت اضافه از یک دهه میبینیم.
رانس بزرگی در وطن عزیز ما افغانستان در آستانۀ تدویر کنف مستقرمردم جهان و بالخاصه کشورهای عضو ناتو 

تصامیم این  بدون شک در ایالت شیکاگوی اضالع متحدۀ امریکا میباشند، که ۰۲۰۰ماه می سال ۰۲-۰۰بتاریخ 
.  یک نقطه خواهد بودمزدوران افغانی شان  جو وه به دهان همسایگان ماجراو ضربۀ کوبند کنفرانس به نفع افغانستان 

دهه ئی خود بدون کدام مشورۀ با همسایگان شامل پیمانهای متعدد  ۵کشور پاکستان با تاریخ نباید فراموش کنیم که را 
دهه قبل با کمک های نظامی امریکا به ژاندارم  ۳که تا  هم نظامی منجمله ناتو به مقصد بقای خود شده، و کشور ایران

مریکا به نفع کشور خود منفعت میبرد و ایاالت متحده اهای ازتجارب متخصصین و سرمایه و منطقه مبدل گشته بود، 
درتصامیم خود آزاد  یک کشور مستقل هم منحیث افغانستان ،  تا حال از همان دستآوردهای زمان شاه استفاده مینماید

                  .با هر کشوری که میخواهد معاهده امضاء کند و پیمان ببندد تااست 
عربستان سعودی، قطر، بحرین، اندنیزیا،  مانند یکا را در ممالک اسالمینقشۀ ذیل استقرار پایگاههای نظامی امر

کشورهای تازه آزاد شدۀ آسیای میانه چون ازبکستان، قرغزستان، تاجیکستان، عراق مالیزیا، کویت، ترکیه، پاکستان، 
  .نشان میدهد آذربائیجان

 

       
 

یک چانس که  امروزو  ، استمتنوع های  سروسامانی فساد و بی دریایغرق در که  در رابطه بحالت فعلی کشورما 
که به مراتب از نگاه سن وسال و تجربه و )دوست  وطن آرزوی بنده منحیث یک افغانگردیده، ما طالئی نصیب ملت 

را  آشخاص مذکور که نمیبینم درآن سطح خود را های پائین قرار دارم و  در پتهتحصیل از این دانشمندان و اهل خبره 

http://www.antiwar.com/blog/2011/12/06/u-s-military-bases-in-the-middle-east/1-us-bases-in-the-middle-east-a/


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هائیکه بیشتر  آنعده افغانبو  ، اینست تا منافع کشور خود افغانستان را در ردیف اول قرار دهند، (مورد انتقاد قرار دهم
حلق وگلوی "عباسی  عارفمحمد محترم نویسنده و برنامه ساز مؤفق و بقول  به منافع دیگران نسبت بخود میاندیشند

بخواهند یا نخواهند پیمان همکاریهای دراز مدت امریکا با افغانستان منعقد باید بگویم که ، "خود را بیجا خشک میسازند
 .    میگردد
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