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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۲۰/۱۰/۰۶

قاسم باز

چی قسم سیستم حکومتی !
در مذاکرات صلح دوحه در قدم اول باید ،بالی طرح ساختار یک نظام که قابل قبول همه طرفها
قضیه داخل قضایا افغانستان باشد صحبت شود .در غیر ان جنګ  +جنګ = به جنګ  .و بربادی
کشور است.
انهایکه به الفبا سیاست می فهمد میدانند که پیش از امضا توافقات ګروهای متحاسم در حال جنګ
،اتش بس بدون موفقات جانبین غیر عملی است  ،اینکه امروز دولت کابل به موضوع اتش بس
تاکید دارد بخاطریکه انها در میدان نبرد خود را بازنده میداند اما بر عکس مخالفین دولت فعلی
کابل در جنګ خود را بال دست احساس میکند .تا چند وقت قبل همین حکومت فعلی چاردیواری
( چاردیوالی ) کابل ،حرکت جنبش طالبان را افغان نمی شمردند ولی امروز از ناچاری در دوحه
مرکز کشور قطر همرای انها در یک میز نشسته بالی مشکل افغانستان صحبت میکند.
عرض و غرض من اینست.
دیموکراتیک ها پیرو خط روس خلق و پرچم قبرستانهای افغانهای مومن و وطندوست را از کابل
بطرف تورخم ،کولب  ،حیرتان ،تورغوندی  ،شیرخان بندر ،و اسالم قلعه هرات رساندند .انها
نه به انسان نه به حیوان نه به پرنده و نه به خزنده رحم کرد  .انها برای خشنودی روسها برای
دفن اجساد وطنپرستان و مسلمانان افغان تونل ها را حفر کرد و فرزندان صدیق افعان را در
شبهای سیاه و تاریک در ان تونلها زیر خاک ساختند  ،این کشتار بی رحمانه بخاطر بود تا حزب
به اصطالح دیموکراتیک خلق و پرچم سیستم دیکتاتوری روسی را بالی افغانها بقبولند .ولی انها
نمی دانستند که این مردم میهن پرست خدا پرست نګهبان و فرزندان صادق دارد .خداوند بهترین
انتقام ګیر است.
استخوانهای نور محمد تره کی ،از قبر کشیده شد ،استخوانهای حفیظ هللا امین را روسها در جای
نامعلوم زیر خاک ساخت ،استخوانها ببرک کارمل در دریا امو سرغته میزند ،و استخوانهای جالد
خاد داکتر نجیب هللا اخرین سردمدار روس در چوک اریانا به دار اویخته شد .
فرشته های نجات از مشهد ،قم و پنجاب بکابل امدند انها بنام حکومت اسالمی دختران معصوم
دارالمجانین را بی عفت ساختند ،دختران باعزت مکروریانها شهر کابل از دست این بیګانه پرستان
غارتګر و مفسد از منازل شش منزله به زمین پرتاب و خود را بخاطر ارزشهای وال اسالمی و
افغانی جان را به جانان سپرده شهید شدند .

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پتنګان اسالم بنام طالب در لنګته های سیاه و سفید در این ګیرودار ،شر و فساد را به کولب،
مشهد ،قم و پنجاب فراری ساختند ،فاتح الفتوح عرب امد میخواست امریکا را از فاصله های ده
ها هزار کیلو متر از افغانستان فتحه کند.
پدران معنوی بشریت بنام دیموکراسی ،حقوق بشر به طیاره ها ډرون راکتهای کروز طیارات B
52بنام اینکه دهشت و تروریزم را نابود میسازد  ،مادر افغان را در حال ګریه کردن بال جسد
اولد شان بمباردمان کردند ،پدر در حال دفن جسد پسرش در قبرستان در بمب انتحاری کشته شد،
عروس افغان با دستهای سرخ خینه یی در راه رفتن بخانه نو خود تمام وجودش به خونش رنګین
شد و شهید شد .
پس ای هموطن.
ایا کشور تان افغانستان لبراتوار تجربوی رژیم ها و سستم های جهانی است ؟
افغانها هزار سال قبل درافغانستان کشور اسالمی و حکومت اسالمی داشت  ،افغانستان هزار سال
قبل دیموکراسی داشت در انوقت که ما دیموکراسی داشتیم سردمداران و علمبرداران فعلی
دیموکراسی در حالت بدوی در جنګالت زندګی میکردند  ،حکومت های دیموکراتیک داشتیم نه
دیموکراتیک بمانند روس شوروی.
داکتر انورالحق احدی ،استاد سابق یونیورستی پروډینس رودایلند Providence Rhode
Island USAامریکا ،ریس اسبق حزب سوسیال دموکرات ( افغان ملت ) و وزیر فعلی زراعت
 ،سیاست را چنین تعریف میکند .
«سیاست جنګ ارزش ها است»

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

