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قاسم باز

صلح تو جنگ است !
صادقانه باید ګفت  ،تا زمانی که حکومت امریکا در شرق میانه ،اسیا مرکزی و کشورهای عربی به اهداف خود
نایل نګردد ،به هیچ قیمت حاضر نخواهد شد تا کشورهای پاکستان و ایران را از دست بدهد.
امریکا با سیاست عظمت طلبانه خود ،پاکستان را بحیث کشور متعصب سنی و ایران را بحیث کشور متعصب
شعیه مذهب انهم بخاطر بد نام ساختن اسالم در جهان نګاه خواهند نمود.
کشورهای امریکا و انګلیس بخاطر نفاق و تفرقه افګنی بین مسلمین توسط دولت های متعصب اخوندی فاطیمونی
شعیه مذهب ایرانی و پاکستان توسط سنی های متعصب از قبیل داغش ،جهش ،طالب و .....حمایت غیر علنی
نموده و می نماید  ،جنګهای زرګری بین امریکا ،ایران و پاکستان تحت هر عنوان صرف بخاطر اغفال اذهان
عامه جهان است ،کشورهای غربی بخاطر انتشار روز افزون اسالم در جوامع غرب این دو کشور منافق را
بنام مذهب علیه یکدیکر بنام سنی و شعیه استعمال نموده و مینماید .طالب و داغش اماکن مقدسیه شعیه مذهب بان
را از بین میبرد و شعییان پاسداران فاطیمون ایرانی اماکن مقدسه سنیها را منفجر نموده  ،امامان شهیرسنی مذهب
را از بین میبرد ،که نمونه بارز ان در همین یک دو ماه قبل حمله افراد سپاه پاسداران فاطیمون باالی جلسه یاد
بود میالد مبارک پیغمبر در شهر کابل و ترور چندین عالم شهیر اهل سنت در کابل و والیات دیګر افغانستان
است .
دولت اخوندی ایران و کشور نیمچه مسلمان پاکستان ظاهرآ هر قدریکه مرګ به امریکا بګوید این مرګ ګفتن
انها صرف خاک انداختن است در چشم مردم .در طول  ۱۸سال ګذاشته پاکستان بنام مبارزه با تروریزم با
همکاری امریکا سیم خاردار را باالی سینه افغان در امتداد خط منحوس دیورند الین نصب نمود همچنان در این
مدت حکومت پاکستان تمام مناطق صوبه سرحد بشول قبایل ازاد را تحت کنترول نظامی در اورد  ،کشور امریکا
و انګلیس در طول  ۱۸سال انهم بخاطر مغشوش ساختن اذهان ما و جهانیان یک بابواللی را زمزه کرده ان
اینکه  ،دولت پاکستان منبع تروریزم است  .ولی در این  ۱۸سال ما شاهد ان هستیم که هیچ وقت حکومت امریکا
بر علیه حکومت پاکستان فشار وارد نه نموده بلکه برعکس هر سال به ملیاردها دالر به انها نیز کمک نموده .
در این روزها وقتیکه نزدیکی طالبان به روسها افشا ګردید امریکا متوجه اشتباه بزرګ خود در قضیه افغانستان
شده دست پاچه ګردید.
همچنان بعد از افشاه شدن نزدیکی روسها با طالبان در میدیا داخلی و خارجی ګفته میشود که ګویا طالبان دست
اله دولت اخوندی فاطمیونی ایرانی ګردیده  ،من شخصآ به این باور نیستم بخاطریکه :تفاوت دیدګاه های عقیدتی
بین طالبان و فاطیمون ایرانی زیاد وجود دارد .فاطیمون شیعه مذهب اخوندی ایران  ،امامان مذهبی خود را بسویه
پیغمبران پرستش میکند ولی طالبان به این باور اند که امامان افراد نخبه هستند و نباید بیش از اندازه به انها
احترام قایل شد و به سویه جانیشنان پیغمبران پرستش شود.
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دولت متعصب اخوندی ایران امروز هر تخریب و مشکل را که در افغانستان باوجود میاورد توسط اعضای سپاه
پاسدران فاطیمون اورده که به انها لقب طالب داده اند.
ایران و پاکستان ظاهرآ بنام اینکه ما نمی خواهیم امریکا در افغانستان حضور فزیکی داشته باشد ،ولی امریکا
از این کشورها بخاطر حضور دایمی خود در افغانستان استفاده نموده و از اختالفات مذهبی و دیدګاهی این دو
کشور جنګ مذهبی را بین سنیهای و شعیه ها در افغانستان و منطقه شعله ور ساخته است .همچنان پاکستان و
ایران که دشمنان قسم خورده افغانستان هستند نمی خواهد افغانستان را بحیث یک کشور خود کفا در همسایګی
خود ببیند ،این کشورهای منافق منطقه در افغانستان منافع حیاتی دارند ،انها بخاطر منافع ملی خود خوش ندارند
که اب خداداد افغانست ان در افغانستان مصرف شود .بندها و انهار در افغانستان اعمار ګردد .سد کردن اب
مهمترین و حیاتی ترین موضوعی است به این کشورها .لذا تا وقتی که ما افغانها بخاطر منافع ملی خود وحدت
فکر وعمل نداشته باشیم این کشورها بنام جنګهای مذهبی شعیه و سنی ،هزاره  ،تاجک و پشتون در افغانستان سد
راه ترقی عمران و ابادی ما خواهند ګردید.
پس وظیفه ما است تا بخاطر شګوفانی کشور خود در قدم اول دستهای پلید جاسوسان این کشورها را از افغانستان
قلع و قمع نماییم .بنظر این هیچمدان تا روزیکه نوکران زر خرید ایران و پاکستان در دولت افغانستان در حریم
قدرت دولتی باشد صلح بعید بنظر میرسد.
کالم آخراینکه ،تاریخ بما اموخته و میاموزند :تا وقتیکه حکومت افغانستان دوباره همان سیاست عنعنه یی بی
طرفانه مثبت و فعال ګذاشته خود را تعقیب ننماید هیچ وقت ما افغانها در این ګیتی پهناور در صلح زندګی نخواهیم
کرد .و سالم.
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