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 ۲۲/۰۴/۲۰۲۱                                                                                                              نوشته :    شفیق وفا
 ا توخی  غ: نور آارسالی  

تجاوز و استیالی امریکا  -صلح طالبانی  - غنی کتر اشرف د
 برافغانستان وموضعگیری ها:

  
مقاله عریض وطویل جناب » نوید نایاب « را در فیسبُک بخوانش گرفتم و از ابراز نظر و روا داشت شان که در مورد داکتر  

 .اشرف غنی رئیس جمهور کشور بیان داشته اند ، آنرا غیر محق دانسته و متأثرشدم 
واحوال کنونی که درمدت ریاست جمهوری اش از یکطرف آماج تخریبات زهرآگین دشمنان  ازاینکه برای داکتر غنی در شرایط  

داخلی وخارجی قرارگرفته از جانبی بمیراث گذاشتن اردوی برباد شده توسط ربانی و همچنان فساد مالی / اجتماعی / فرهنگی  
عدم رشد اقتصادی ، ناامنی بی اعتمادی ، ، زورگویی ، تفنگ ساالری ، غصب دارایی های عامه و دولتی ، فساد اخالقی و  

تشتت وپراگندگی ملی ، فقر ، بیکاری ، بیسوادی  وصد ها عامل بدبختی دیگر ازدولت کرزی بانی فساد و لنده غریزم و مجاهدین  
دیگر  کشور استیال گر ناتویی و صدها چالش    ۴۸ام الفساد و نوکران حلقه بگوش پاکستان ، ایران ، عرب های جاهل پرور و  

ناشی از قبوالندن حکومت دوسره باعبدهللا عبدهللا و ، احزاب اسالمی بنیادگرا و خائین به ملت و قاتل صدها هزار هموطن ما ،  
پیهم طالبان،   نفوذ وحمالت  بیگانگان و  تخریب هست وبود کشورما ،  مجبوریت های استیالی کشور توسط امریکا و سایر 

 .شریر دیگراست داعشیان، حقانیان و ده ها گروه 
درحالیکه همه ثروت های طبیعی ومعدنی ما در حال غارت و قاچاق استیالگران خارجی با دهن جوال گیری مجاهدین اسالم و  
تکنوکرات های فاسد  صورت گرفته است، عجیب و بسیار قابل غور اینکه ، تشدید مداخالت پاکستان ، ایران ، عربها که پیوسته  

جنت های معلوم الحال ونهانی شان با هم زبان شدن و آب به آسیاب دشمن ریختن روشنفکر مآبان انتقاد گر  ادامه دارد در وجود ا
 .و غیر واقعبین  با تحلیل نادرست و بیموقع شان مواجه بوده که به تخریب وتضعیف موضع داکتر غنی میپردازند 

ع ذکرشده مزید بر شامل نبودنش به یک حزب مقتدر و مترقی  یکبار اگر به کارکرد های دولت داکتر غنی ، علی الرغم تمام موان 
سال گذشته را باوجود همه تخریبات ، انتهارات   ۵۰سیاسی ؛  بازهم توانسته است عده أی از پروژه های باقیمانده  ناتکمیل  از 

، چون پروژه های  بند سلما و    دشمنان داخلی و همسایگان بدِسگال و بداندیش ما  ایران وپاکستان  ، انفجارات و سنگ اندازیهای 
بند کمال خان که با  به پایه اکمال و بهره برداری رساندن آنها ما حاکم ومدیر  بر آب های خویش شده و آبروی از دست رفته  

 .بدست آوردیم . و زیر بنای اقتصادی برای کشور فراهم گردید ما دوباره اعاده شد و هکذا گاز و بندر تجاری در بدل آب
  .خ واقعی این امور را نمیتواند فراموش نمایدتاری 

چنانچه  مژده دهی ساخت واکمال  صد پروژه عام المنفعه در صد روز؛  شامل ایجاد پروژه شاهراه مواصالتی دهلیز شمال  
پروژه کوچک و    ۴۴بجنوب غیر مسیر تورخم ، پروژه ایجاد و ساخت تونل دوم سالنگ  و سرک جداگانه رفت و برگشت / و  

  .یمه بزرگ دیگر که بعضاً تکمیل و  کار عده ئی دیگری درجریان است که باهم ثبت تاریخ خواهد شدن 
  :و ... اما درمورد قوای نظامی امریکا و ناتو در افغانستان 

و  استیذان  به  نه  وناتویی  امریکایی  و خانم های  آقایون  ، مبرهن میگردد که  بیفگنیم  دراین زمینه  دقیق و عمیق  نظر  یا    اگر 
  !درخواست ما نه آمده اند و هرگز هم به استیذان و خواست ویا حتٰی زور ما نه میروند 

آنها بنابر اصل امپریالیستی ، تقسیم و تقسیم مجدد جهان و منابع و ثروت های آن  در کلیه کشور های عقب گذاشته شده استیالء 
 .ا که دارای منابع سرشار طبیعی و معدنی بی نظیر میباشدمینمایند ، ) بخواهی نخواهی ! ( از جمله افغانستان عزیز م

واین  امر درحالی میتواند پیریزی شود که در کشور حکومتی وابسته ، حلقه بگوش ، فاسد و رشوه خور، خائین ،  واسالمگرا  
  .چون مجددی / ربانی / کرزی و عبدهللا عبدهللا باشد ویا شریک ساخته شودومجاهد پرور   

تشتت و پراگندگی ، نوکرمنشی ، بی ثباتی ، ناامنی و ضعیفی ، بیماری و آله دست بیگانگان  بودن    - تا بالتیجه همچو حکومت ،  
ن نیز از آن سهم بسزایی داشته باشند ؛ حاکم بر  را ایجاد و فساد شان را با سرازیر نمودن میلیارد ها دالر که مفسدین  خود شا

سرنوشت ملت ازهم گسیخته شدهٔ افغانستان بنمایند ؛ تا خود هزارها مرتبه بیشتر از مصرف شان بدست بیاورند  و  منافع شان  
 .تأمین گردد

هد تا به هژمونی یکه تاز نظامی  ومهمتراز اینها کشور را به پایگاه دایمی نظامی خود چون صد ها ی دیگر بسازد . امریکا میخوا
 .بین المللی برسد و ژندارم باالمنازع بین المللی بدون داشتن قطب مخالف باشد

قابل ذکر است که امریکا در نظر دارد تا اشرف غنی را که خالف فورمول های امریکا عمل مینماید و از امریکا دیگر پیروی    
 .به پای خویش و قدرتمند بسازد ؛ نمی پذیرد  نمیکند و میخواهد یک دولت مستقل ، ایستاده 
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چنانچه چندین بار امریکا قطع کمک ها و  بیرون کشیدن سربازانش را و ده ها  اخطار دیگر چون عوض نمودن وی را با  
نیستند   طالبان و یا دیکته حکومت مؤقت و ... را داده است و میدهد. ورنه امریکا و سایر بیگانگان عاشق چشم و ابروی مردم ما 

سربازانش ازآن سر دنیا برای رفاه ما بیاید ، چون منافع شان مضمر است ؛ آمده اند و    ،  تا با مصارف هنگفت ، و کشته دادن
 .نمی روند! دموکراسی هم بهانه است

شما هم با اینکار امریکا یعنی کنار زدن داکتر غنی و قبول ) صلح امریکایی / تسلیم شدن به طالب  ( قبولی صوبه  حال اگر  
 !پنجم پاکستان ،  موافقید و به نظر وصف دشمن به پیوندید ؟

حامد که در خاتمه   اینک مرا به یاد نوشته ٔ آقای رشاددرغیر آن از داکتر غنی در اوضاع واحوال کنونی دفاع وحمایت کنید ؛ 
 :آمده است  انداختید ؛ لطفاً توجه فرمایید

 رشاد حامد 
March 25 at 10:08 PM  · 

  !ی بدستش بند بود بر خالفش باشید  اگر ساعت پنجاه هزار دالر
 !اگر قبر پدرش به میلیارد دالر سرش مصرف شده بود بر خالفش باشید 

 !ید اگر کدام چهار راهی بنامش بود بر خالفش باش
  .اگر کتاب خانه های افغانستان را دزدیده بود و به ایران و پاکستان داده بود بر خالفش باشید 

 .اگر  سینه های زنان را بریده بود، برخالفش باشید
  !اگر برای تان رقص مرده به نمایش گذاشته بود اگر به میخ به فرق تان کوبیده بود بر خالفش باشید 

  ! ده بود بر خالفش باشیداگر کابل را ویران کر
 !اگر بخاطرش دختران. خود را از بالکن های مکرویان ها انداخته بودند بر خالفش باشید 

 !اگر تمام تجهیزات نظامی افغانستان را فروخته بود نظام هفتاد. ساله افغانستان را سقوط داده بود 
 بر خالفش باشید 

  !اگر قانون اساسی را نخواست بر خالفش باشید 
  !اگر به شاعر و نویسنده تان توهین کرده بود بر خالفش باشید 

  !اگر هویت تان را تقلبی خواند بر خالفش باشید 
  !اگر تاریخ و فرهنگ  کشور تان را دو دسته به ایران و پاکستان تقدیم نموده بود. بر خالفش باشید 

 ! .اگر به بزرگان تان توهین کرده بود بر خالفش باشید
  !رک ها را بند انداخته بود. بر خالفش باشید اگر س

  !اگر بخاطرش مریضان در جاده ها به هالکت رسیدند بر خالفش. باشید 
  !اگر حامیانش تفنگ بدست هر سال به جاده ها می ریزند بر خالفش باشید 

 !حاال که  پیر مردی به این پاکی برای تان  کار میکند 
شد پس چرا ؟ حاال که مرد هفتاد ساله  شب روز. در غم شماست چرا ؟ مگر شما  برای آبادی  کشور تان زحمت میک

افغانستان. را بدون قانون  و نظام ندیده اید ؟ مگر شما افغانستان را بدون. نظام. ندیده اید ؟ مگر دختران. تان. در. 
د ُکش بیگانه پرست هستید به  زمان. طالب ماستر بود ؟ مگر پسران تان با سواد بود ؟ هر گز نبود. شما ها از خو

 !این مزدوری و غالمی تان عادت کردید 
 !اگر طرفدار حق هستین تا میتوانید  از داکتر غنی حمایت کنید 
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