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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ٢۵
  

  ؟چرا اکنون؟
  

،  از طرف شب به وسيلۀ ھليکوپتر ھای ناشناس مسلح در حالی که شايعۀ انتقال افراد: کابل- ١٣٩۶يکشنبه سوم جدی 

حد اقل از ده سال بدين سو در افغانستان وجود داشته و حتا در زمانش شخص رئيس جمھور دولت دست نشانده، يعنی 

نيز از آن بابت برنيروھای اشغالگر اعتراض نموده، ھيأت حقيقت يابی را موظف به تحقيق در زمينه " حامد کرزی"

  ئی شان به طرح آن پرداخته اند؟؟کرد، چرا اکنون روسھا با تمام قدرت دپلوماتيک و رسانه 

اين را می دانيم که در افغانستان اشغالی و فاقد حاکميت ملی، از ھمان نخستين روز ھای آغاز بمباران افغانستان به 

وسيلۀ اشغالگران امريکائی و شرکاء، حاکميت ھوائی آن به صورت مطلق تحت اداره و کنترول نيروھای اشغالگر در 

ورود "بند،  و پرنده ای نمی يازندادی از ھم وطنان ما که در ھنگام بھار به شکار مرغابی می پرداعدتآمده، به گفتۀ 

ً، ھرنوع تحرکی در فضاء مطلقا به ارادۀ نيروھای اشغالگر متعلق "ممنوع قرار داده اندھا  را نيزامريکائی مرغابی ھا

   .است

 واليات بغالن، قندوز و -لجنوب افغانستان و ھم بعد تر در شمامی دانيم که سالھا قبل از امروز برای اولين بار ھم در 

شايعاتی پخش گرديد که گويا شبانه ھليکوپتر ھای ناشناس، افرادی را در منطقه انتقال می دھند، که از فردايش " تخار

  .در ھمان منطقه، طالب و بعد ھا داعش سمارق وار اعالم موجوديت می کند

 کشور ھای خارجی اعم از اشغالگران و ديگران امااين سروصدا ھا با آن که در تمام مدت در داخل افغانستان بلند بود، 

زير فشار از چندان اعتنائی بدان نمی کردند، مگر اينک می بينيم که روسھا، قضيه را چنان جدی گرفته اند که گذشته 

ً، مسأله را مستقيما با ناتو و آنھم از طريق "ادارۀ مستعمراتی" "موسوی"قرار دادن دولت دست نشانده و به گفتۀ آقای 

  .دنع کننده از آن طرف می باش طرح نموده، خواستار يک پاسخ قان"شورای امنيت ملل متحد"

به نظر من در عقب اين خواست روسھا، اين که چه مقدار واقعيت وجود دارد از لحاظ زمانی زياد مھم نيست، بلکه 

  .از واليت بلخ" عطاء"له از لحاظ زمانی رابطه می گيرد، به اخراج طرح مسأ

ًبه عبارت ديگر روسھا با طرح انتقال داعش توسط ھليکوپتر، در واقع مستقيما امريکا و انگليس را متھم به ھمکاری با 

واھند به جھانيان نشان آنھا بدين وسيله می خ. دازندپرمی " عطاء"وش به فرمان شان، گداعش نموده و به دفاع از نوکر 

دھند، که امريکا و انگليس خود در عقب پروژۀ داعش قرار دارند و رنه منطقی جھت برطرفی يکی از دشمنان داعش 

  .وجود نداشت" عطاء"يعنی 
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يک نه و صد "اين که دولت دست نشانده و بادارانش در آن رابطه چه عکس العملی نشان می دھند از قبل روشن است، 

  .، مگر آن که چنان جواب سرباالئی مورد پذيرش روسھا قرار می گيرد و يا نه، جای بحث دارد"جان خالص

  !!ديده شود چه می شود


