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  قاسم باز

 ؟!ويندگ د، راست مینويگ می که خارجيان ھرچيزی يا،آ 
کشوردر ويب سايت   افغان در خارج ازۀ نويسنده و مبصر شناخته شد"عزيز"قای داکتر ميرعبدالرحيم آجناب  از 

بازی (   تحت عنوان ،  جرمن– در ويب سايت افغان ١۶/١/ ٢٠٢١  تاريخه که ب مبسوطیو تحليلی ای استقالل نوشته 

  . ھر لحاظ قابل مطالعه است که ازاقبال نشر يافت  )ھای مخفی در خلق حکومت موقت

زير ميکرسکوپ خود  بعد يعنی داخلی و خارجی ، قضايای فعلی افغانستان را از دو"عزيز"قای داکترعبدالرحيم آ

  :نويسد می قرار داده چنين  فانهگموش

 به راه  خائن به کشور، به ارتباطهيک عده از افراد ھميش ت طالبان به پاکستان، مذاکرات زلمی خليلزاد باأسفر ھي «

ش الآباد و ت مالئيد اسألبان در پذيرش حکومت موقت مورد ت، ِاعمال فشار پاکستان بر طا"حکومت موقت "انداختن يک

 غير را بيشتر غير قابل اطمينان و اشرف غنی در خنثی ساختن فعاليت ھای ضد دولت فعلی فضای سياسی افغانستان

 الشتسفرای ھند، چين و روسيه بدون حضور شارژدافير امريکا،  قات اشرف غنی باالم. قابل پيش بينی ساخته است

  »....دارد انکشافات اخير در کابل پرده از نقش ضد افغانی خليلزاد بر می. رساند اثبات می وی را برای تداوم قدرتش به

 "دخليلزا"پرده بين   از قبيل حکومت موقت و مذاکرات پشتین مقاله و تحليل به موضوعاتآ وی در ۀاکثر نوشت

 در پی "زلمی خليلزاد"قای آکه   نويسد، می  تحليلی خودۀمقامھای پاکستانی و طالبان اختصاص يافته ، وی در نوشت

جناب داکتر صاحب  ۀرانگمن به اين تحليل ملي. را مساعد سازد عامت کشورزينده يعنی آتا برای خود راه رھبری  نستآ

، چين، ھند ، کشورھای ھمسايه مانند روسيه  ياآ. اينست که دارم یانه مشکلگ ھيچ مشکل ندارم تنھا ي"عزيزرحيم "

مور رسمی وزارت أ م"زلمی خليلزاد"عامت زنھا در افغانستان رھبری و آشد تا  دنايران و پاکستان به اين حاضر خواھ

  ؟د؟ند و يا بپذيرنامريکا را قبول نماي ۀخارج
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 ھمان اندازه که دره خاطريکه امروز به ب !ه نًاابد م،ويگاينست که ب "رحيم عزيز" جناب داکتر ۀ جواب من به اين فرمود

. دنچی نزديک سھم بسزا دار ھمان اندازه خارجيھا چی دوره بدبختی و خوشبختی ملت افغان مردم افغانستان سھم دارد ب

کشورھای ھمسايه راضی شود تا در افغانستان  فکر نکنم که. ١٣۵٧ ثور سال ٧ منحوس ی بعد از کودتاه خصوصب

  . قبولدار شود را در افغانستان"لمی خليلزادز"قای آعامت ز

 جھانی و یمربوط به ابر قدرتھا عامت افغانستان از دست افغانھا برامده وز ۀ ھفت ثور معادلیبعد از پيروزی کودتا

 ۀان کشور ما توسط روسيگکه در اين چھار دھه بعضی بزر اين يک حقيقت انکار ناپذير است. رديدگکشورھای ھمسايه 

 در اين چھار.  امريکا باالی ملت افغان تحميل شدندۀ توسط اياالت متحدیپاکستان و بعض ، بعضيھا توسطشوروی وقت

 کتليست در تعامل ۀيک عملي نھا مانندآان پس و پيش شده و از گانگطرنج توسط بيشدھه افغانھا صرف مانند دانه ھای 

  .رفته شده گکيمياوی کار 

امور شنيده می  ی که از زبان اوليادن ایابات مشروع ، تداوم جمھوريت صرف مفاھيمقانون اساسی، انتخاز حفاظت داد 

زير پا نموده ، انتخابات رياست جمھوری و  رد قانون اساسی کشوررا مو۶٩ حقيقت اين اينھا ھستند که ولی در .شود

  درت در افغانستان است، تحفظ نظام جمھوريت صرف ادعای مدعيون ق  بين المللی شرماندندۀديموکراسی را به سوي

 بودند که عليه نظام جمھوريت مينھاھتا چند سال قبل . دنکن می  استفادهءن به نفع خود سوآکه امروز حواريون قدرت از 

  .عامت می پنداشتندز  ئیهانه مرجع عنعنگسلطنت را ي  وکردند قد علم می

 خواھد رھبری حکومت پاکستان می«  :نويسد  خود میۀنوشت ه دومح در صف"عزيز"جناب داکتر صاحب عبدالرحيم 

 شاری مین پا فآعبدهللا عبدهللا، خليلزاد، زاخيلوال و حامد کرزی تفويض و به  قای حکمتيار،آبه   عامت افغانستانزينده آ

نظر ه ب »  رد نموده، شنھاد پاکستانيھا رايطالبان اين پکه  « نويسد  خود تذکار نموده میۀھمچنان وی در نوشت،  »کند

  .باشد بازھم بايد به طالبان کريدت داد  طالبان اين شھامت را به خرچ دادهًار واقعگ اين سطور اۀنويسند

. منافع امريکا باشد  شناسم فکر نکنم که وی کاری کند که خالف  را می"غنی"قای داکتر صاحب آيکه من جناب ئتا جا

کنم  ی اظھار می نمايد فکر میئامريکا ن ضدان سخگ بعضی اوقات ي"غنی"که امروز جناب داکتر صاحب اشرف  اين

زاد آد که کشور افغانستان يک کشور مستقل و نبه جھانيان وانمود ساز يھائ امريکا باشد تا امريکاۀنھم به اشارآکه شايد 

  !!!.است 

 بوضاحت "غنی اشرف" به جناب داکتر صاحب "زلمی خليلزاد"جواب سخت از  و "اشرف غنی" ۀسخنان بلند پروازان

  .منطقه نيست  شخص مطلوب به منافع امريکا در"اشرف غنی"ر جناب داکتر گ که دييدآبر می 

محمد " با "اشرف غنی" شمارد، اتحاد جناب امروز امريکا کشور اخوندی ايران را دشمن درجه يک در منطقه می

شتبانی فاطميون و زينبيون ايران علنی پ خوندھای سپاه پاسداران،آ رھبر حزب وحدت شعيه مذھب که از طرف "محقق

  . خود زدۀست که به ريشيشود تيشه ا می

 ابراز نظر می) انتقالی(موقت  قای شارژدفير سفارت امريکا در افغانستان ولسون، در مورد رد ادعای حکومتآکه  اين

  در مذاکرات صلح دوحه نيز دخيل می ئیهاه وظيفگکه از ن "زادزلمی خليل"نمايد بھتر نبود در اين مورد شخص جناب 

   .نمود  ايعات را رد میباشد اين ش

يند در آ ديده شود تا پنج ، شش ماه  پيش از وقت است ھر تبصره و اظھار نظر ما در اين مورد در اخير کالم ،

  .سالمالو . خواھد دادخ ریافغانستان چی انکشافات نو

  ٢٠٢١/١۶/١  

 


