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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٠٣
  

  "تخم دو زرده"به جای " تخم گنديده "دادن
  

داشت که ضمن يک خبر غير منتظره اعالم " غنی احمدزی" وقتی چند روز قبل : کابل-١٣۵٧ جدی ١٢ - چھارشنبه

را به مقامات وزارت دفاع و داخله در دولت مستعمراتی برگزيده و به آنھا دستور داده " امرهللا صلح"و " اسدهللا خالد"

جنگ به نان و نوائی رسيده اند و !! است تا جنگ طالبان را با جنگ پاسخ بگويند، به عالوۀ آنھائی که تا حال از برکت

معرفی بدارند، بودند کسان ديگری " گوزبرنجی"را " غنی احمدزی"کلف اند ھر باد به عالوۀ رسانه ھای وابسته که م

غنی "جديد " رامبوی"نيز که اين دو مقرری را انتخاب احسن دانسته، اميدوار بودند که به ھمين زوديھا گلم طالب را دو 

شته ام اين تنھا پورتال تا جائی که من امکان و فرصت مطالعۀ نشرات داخل کشور را دا. جمع نمايد" احمدزی

ًيک سيستم صريحا اعالم داشت  که در اين ميان با تکيه بر نقش و سھم افراد دربود "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد "

  :چنانچه. پيشگوئی که صحتش ظرف دوھفته به اثبات رسانيد. جديد نيز کاری از پيش نخواھند برد" رامبوی"که اين دو 

 مطلع شديم که نيروھای طالب در پيوند با مافيای مواد نفتی، از سه روز بدين سو، حمالت باز ھم از طريق رسانه ھا

 تن از ٢٠سرپل آغاز نموده، در جريان حمالت ضمن کشتن بيش از  دور و بر و چاه ھای نفت واليت را برشديدی 

  . چاه ھای نفت نزديک می سازندسربازان دولت دست نشانده و زخمی ساختن تعداد بيشتر آنھا، خود را ھر چه بيشتر به

تا جائی که از مصاحبه ھای مسؤولين آن واليت بر می آيد در مراکز چاه ھای نفت به ارزش ميليونھا دالر وسايل 

آنھا، آن نيرو را برای مدتھا در قسمت تخنيکی و مواد انفجاری وجود دارد که در صورت به تصرف طالب در آمدن 

  .مواد انفجاری و وسايل تخنيکی حفر سنگر ھای دفاعی بی نياز کمک ديگران خواھد ساخت

در اين ميان به گفتۀ مسؤولين واليت سرپل و وکيل واليت سرپل در پارلمان دولت دست نشانده، با وجود مراجعات 

ولين اردوی دولت پوشالی، و تذکر اھميت قضيه، ھيچ گونه اقدام عملی مکرر و ديدار ھای چند با وزارت داخله و مسؤ

. از جانب آنھا صورت نگرفته است تا بشود اميدوار شد که طالب به اھداف نظامی اش در آن واليت دست نخواھد يافت

يت سرپل سقوط مطمئن باشند که وال: تنھا چيزی را که از تمام صحبت ھا به مثابۀ نتيجه به آنھا گفته شده اين است

  .نخواھد کرد

برای کسانی که در جريان اين سالھا با ادبيات اداری دولت پوشالی آشنائی دارند و ھنوز سقوط شھر ھای قندوز و غزنی 

  .بار تکرار می گرديدرز ياد نبرده اند می دانند که چنين جمالتی فقط چند روز قبل از سقوط آن دو شھر باارا
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" تخم دوزرده" افغانستان اتفاق می افتد انسان را به ياد انسان طماعی می اندازد که به اميد آنچه در سرپل و ساير مناطق

برای خريد يک مرغ مصرف نمود، مگر مرغ جديد به جای تخم دوزرده، ھميشه  را  تمام سرمايه اش ،به دست آوردن

  .تخم گنديده می داد

  !ھموطنان گرامی

رفته اند تا من بعد جھت تحقق سياست ھای منطقه ئی شان، با کارت طالب صميم گتامپرياليسم امريکا و شرکای جناياتش 

اگر طلب روزانه به ده ھا و صد ھا و . به بازی ادامه دھند، برای آنھا ھيچ ارزش ندارد که بر من و تو چه می آيد

امريکا، از ھمان سالخی نمايد، در صورت تأمين منافع امپرياليسم " خاشقجی"ھزارھا تن چون من و تو را به مانند 

لذا به اين دولت پوشالی و دست . برخوردار است" محمد بن سلمان"محبوبيت و اعتباری برخوردار خواھد شد که اکنون 

ب و ل به دست طا-که نمی خواھيم-اگر نمی خواھيم. دارانش اميد بستن، حکم مرگ خود را امضاء کردن استانشانده و ب

يعنی دولت دست در افغانستان بستر پيدايش آنھا داده يد دست در دست ھمديگر داعش کشته و بی خانمان بگرديم، بيائ

  .نشانده را از ميان برداريم

  !!سرکھا ما را می طلبد


