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قاسم باز

شف شف نه شفتالو!
نمی دانم چرا یک عده افراد یا مبارزین الکترونیکی انترنیتی از حقایق و واقعیت های افغانستان چشم
پوشی میکند ،این چشم پوشی خالی از دو مورد نیست .یا انها تجاهل عارفانه میکند و یا واقعآ از
روحدادهای روزمره چیزی نمی داند.
در این مقاله کوشش میکنم که طرف هیچ طرف یعنی حکومت و یا مخالفین حکومت واقع نشوم و
بحیث یک فرد ازاده تا اندازه فهم و دانش خود از حوادث ناګوار هر روزه که پیش رویم در حال
ګذار است یک تبصره کوچک و ناچیز داشته باشم.چنانچه استاد محترم نګارګر نیز در نوشته خود
تحت عنوان ( سالیکه نیکوست از بهارش پیداست!) به ان اشاره نموده.
علت اصلی حالت درهم و برهم کشور فقدان موجودیت یک حکومت قوی و وفادر به پرنسیپ ها و
اساسات جمهوریت است .امروز افغانستان از نظام واقعی جمهوریت به فرسنګ ها فاصله دارد  ،سهم
معاونیت های مقام ریاست جمهوری انهم بشکل کوپون ،انتخابات شورا ملی و بدتر تر از مقام ریاست
جمهوری ،ضربه محکم بروی و پیشانی جمهوریت بود .تمام داد و ګرفت ها ،طرفداری و عدم
طرفداری افراد به این و ان صبغه ملی نداشته صرف بخاطر افزایش قدرت بود .در چنین شرایط طبعآ
مخالفین حکومت از اینګونه شرایط ناګوار استفاده اعظمی نموده طالبان هر روز از روز دیګر اعتماد
مردم را بخود کسب نمود و در مقابل فاصله بین ملت و جکومت زیادتر شده رفت .تشنجات داخلی در
حکومت بخصوص در دستګاه دولت بنفع مخالفین حکومت تمام شد ،این فاصله زمانی زیادتر شد که
در یک روز در چند صد متری دو تحلیف ریاست جمهوری اجرا ګردید.
اینکه امروز دولت فعلی در مورد صلح ادعا میکند که انها از دست اورده های  ۱۹ساله یعنی ،
جمهوریت  ،ازادی نسوان  ،ازادی بیان  ،ووو نمی ګذرد کار خوب است ولی این را نباید فراموش
کرد که صلح هم قیمت و ارزش فراوان دارد ،بکمال تاسف دولت فعلی بعضی اساسات مهم یعنی
جمهوریت ،قانون اساسی را خود زیر پا نموده که به هیچ صورت قابل بحث نیست .دست اوردهای که
امروز حکومت کابل از ان یاداوری میکند افتخار این دست اورده مربوط دوره کرزی و اشرف غنی
نبوده و یا نیست بلکه این دست اوردها محصول جانفشانیها بزرګان پیشین افغانستان است .اګر به
توافقات دوحه قطر بین امریکا و طالبان نظر اندازی شود بسیاری موضوعات که امروز بین حکومت
و مخالفین حکومت باالی ان تبصره میشود قبآل بین امریکا و طالبان حل و فصل ګردیده .نشستهای
دوحه بین حکومت کابل و محالفین صرف ریګ و خاک انداختن در چشمان مردم کوتا بین است.
خوانندګان محترم لطفآ سند ذیل توافقات دوحه که بین امریکایها و جنبش طالبان در دوحه قطر سال
قبل به امضا رسید بدقت مطالعه فرماید ،در این سند بوضاحت موضوع حکومت اسالمی اینده تذکر
رفته که هیچ حاجت بوضاحت بیشتر ندار.
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بنظر نویسنده این سطور حکومت کابل و حرکت بنام جنبش طالبان دو روی یک سکه اند .حکومت
کابل هم از طرف کاکا حمایه میشود و طالبان هم توسط ان حمایه میشوند .نمیدانم چرا اقای زلمی
خلیلزاد نماینده فوق العاده حکومت امریکا هر هفته یک باربه پاکستان سفر می نماید و در انجا همرای
نظامیان ان کشور باالی جنګ و اتش بس در افغانستان صحبتهای عریان می نماید .اګر کسی به الفبا
سیاست کمکی هم بلدیت داشته باشد  ،میداند که سر تنسته بدست کی و در کجا است.
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من وقتی از قضیه فعلی افغانستان مایوس شدم زمانیکه امریکایها مهمات نظامی که همرای خود به
امریکا برده نمی توانستند انها بجای اینکه ان مهمات نظامی را به اردو افغانستان بدهد و قوتهای
نظامی افغانستان را تجهیز نماید برعکس انها ان مهمات را دو دسته به دولت نظامی پاکستان بطور
تخفه تقدیم نمود .حتی تا انجایکه امریکایها بعد از برامدن از افغانستان ان بیس های نظامی که برای
بودباش خود ساخته بود تخریب و از بین برد.ما در افغانستان یک ضرب المثل داشتیم که میګفت( ،
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تمام پلوان را خورد وی تا حال خیال موش خرما میکند ).
شرم به انانیکه میګفتند چرا داوودخان بخاطر دفاع کشورش از اتحاد جماهیر شوروی سالح و
مهمات نظامی خریداری نمود.
وسالم.
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