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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ٠٧
  

  به کدام جيب خواھد رفت؟؟" عمرخطاب"سود مرگ 

  
نشانده اطالع يافتيم که نيروھای آن  تدولت دس" رياست امنيت ملی"به تاريخ پنجم دسمبر از مرجع از طريق رسانه ھا 

 الی ٨٠تعدادی بين " حمايت قاطع"رياست به کمک نيروھای خارجی قادر شده اند طی يک سلسله عمليات موسوم به 

نی و پکتيا از بين برده در جمع معدومين قومندان زو طالب را در سه واليت زابل، غ" القاعده" نفر از اعضای ١٠٠

، مشھور به عمر منصور که از لحاظ رتبه و مقام در القاعده، "عمر خطاب" افغانستان موسوم به در" القاعده"عمومی 

  .رفت، نيز وجود داشت شخصيت دوم در نيم قارۀ ھند به شمار می

مطمئن ھستم کشته شدن افراد القاعده با در نظرداشت ظلم و ستمی که در دوران حاکميت طالب بر مردم ما رواداشتند، 

  : خوشی برای اکثر مردم بود، که کمتر کسی به فکر طرح سؤاالت ذيل افتاده استچنان خبر

.  دولت دست نشانده ھيچ نمی گويد که از چه زمانی بدين سو، از استقرار مجدد نيروھای القاعده مطلع بوده است-١

 مطلع شر نمود از موضع فراموش نبايد نمود که در آخرين گزارشاتی که دولت اوباما راجع به اوضاع افغانستان منت

ًدرجه يک در امور افغانستان رسما اعالم داشت، که نه تنھا القاعده ديگر در افغانستان وجود ندارد، بلکه تمام ارتباطات 

  .آنھا با طالب نيز قطع گرديده است

" گلبدين"ه است، آيا و القاعده در تمام دھه ھای گذشته وجود داشت" گلبدين" با در نظرداشت روابط تنگاتنگی که بين -٢

   و يا خير؟ندو حزبش در لو دادن پايگاه ھا و پناھگاه ھای القاعده در افغانستان نقشی داشته ا

، در خالی قدرتی که به وجود آمد، چگونه القاعده و "بن الدن" تجربۀ تاريخی نشان داد که بعد از اعالم کشته شدن -٣

به خصوص امپرياليزم امريکا با جانشينان القاعده عقد مجدد منعقد نموده، در يک ھمکاری امپرياليزم در مجموع، 
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 در ليبيا و سوريه دريای خون به راه انداخته شد، آيا کشته شدن عمر خطاب در ،"بالحاج"آشکار و خونين ميان 

 خطاب را به وجود خواھد آورد و يا افغانستان، باز ھم زمينه و بستر سازشھای جديدی ميان امپرياليزم و جانشينان عمر

  چطور؟

در پاکستان، دست مالمتی تمام جھان را متوجه آن کشور گردانيد، آيا " بن الدن" بادر نظر داشت آن که کشته شدن -۴

خطاب آنھم در شرايطی که دولت پاکستان و سازمان استخبارات نظامی آن کشور بشدت کشته شدن فردی به نام عمر 

دولت دست نشانده " امنيت ملی"بيشتر از آن که به درايت ھام تروريست پروری قرار دارد، تکا به ازير فشار امري

ًگريزی نبوده از جانب پاکستان، تا اذھان جھان را متقاعد بسازد، که پاکستان کامال بيگناه بوده و اين متعلق بوده باشد، 

  افغانستان است که مأمن القاعده و ساير تروريستان است؟

اعالم خالفت نمود و مال محمد عمر از بيعت به وی اباء ورزيد، به دنبال آن که " البغدادی" ھمه به ياد داريم وقتی -۵

در " یدالبغدا"را اعالم داشته، سيل بيعت به  ی وی را انسان نادانی اعالم داشت، پاکستان ھم يک شبه مرگ ویدالبغدا

قه و ساير شھر رمر خطاب کشته اعالم می گردد، و فراريان داعش ار افغانستان و پاکستان آغاز يافت، اينک وقتی ع

 داعش ھا به منظور جای خالی نمودن برایھای عراق و سوريه ھم به داخل افغانستان رسيده اند، نکند تمام اين شطارت 

  باشد و مردم بی خبر افغانستان، برای جانشينی کله پز و سگ ھورا می کشند؟

 اعالم نداشته است که القاعده و طالب را به نفع که و کجا قلع و قمع می کند، به نفع مردم  حالا دولت دست نشانده ت-۶

، کاری که غرب، در سوريه و عراق انجام "داعش"افغانستان و کشور ما و يا به منظور صاف کردن جادۀ قدرت برای 

  داد؟

د، در غير آن من ھمان جملۀ ھميشگی ام را باز ھم می و از اين قبيل سؤاالت به ده ھای ديگر، اگر شما می دانيد بنويسي

  :نگارم

  !!ديده شود چه می شود


