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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ١٣
  

  " نديدم که سفرش پيش آمدشسير"
  

چشمی ھا و به صورت غير مترقبه و به دور از انتظار، نور" غنی احمدزی" وقتی : کابل- ١٣٩٧ جدی ٢٢ -شنبه

شرکای جناياتش و زرای دفاع و داخله يعنی بھرامی و برمک را دور انداخت و به جايش دو تن از منتقدانش يعنی 

مقرر نمود، کمتر کسی فکر می نمود که آنھا حتا قبل از گرفتن رأی اعتماد از پارلمان را اسدهللا خالد و امرهللا صالح 

در اين ميان . ن شان قرار گيرند که رأی اعتماد به شاخ آھو مشابھت بيابددولت دست نشانده، چنان آماج حمالت مخالفا

ھمکار نيستند چنان باال " عبدهللا"با زورمندان پنجشيری به خصوص آنھائی که با باند خودش و " صالح"جنجالھای 

مستقل خويش را اعالم ًگرفت که فردی به نام وحيد خراسانی رسما با آنھا اعالن جنگ داده در داخل شھر کابل، منطقۀ 

  .داشت

و اما به ارتباط اسدهللا خالد که تالش می ورزيد تا حدودی به نيروھای نظامی و اردوی دولت دست نشانده روحيه بدھد 

 روياروئی با طالب بسازد، طی اين چند روز چيز زيادی شنيده نمی شد، تا اين که امروز ۀو از لحاظ روانی آنھا را آماد

 لندن باشد ردکه فکر می کنم مانند تمام سازمانھای مشابه مرکز آن می بايد " سازمان ديده بان حقوق بشر"نھادی به نام 

نقض حقوق بشر و جنايات جنگی و آزار " رسمی وی را به ۀارتزاق نمايد، ضمن يک اعالمي" MI6"و از آخور 

دارائی ھای وی، خودش را نيز زير تعقيب متھم نموده از دولتھای غربی خواست که به عالوۀ مصادرۀ اموال و " جنسی

شنيدن چنين خبری گذشته از اين که . قضائی قرار داده و مانع مسافرتش به کشور ھای اروپائی و امريکائی بگردند

ھمکار با عنوان مطلب را در مغز انسان بار بار تداعی می نمايد، مبين آن است که نھاد ھای استخباراتی و يا 

اليستی برای تدوام کنترول شان بر مستعمرات، تالش نموده و می نمايند تا از افراد بومی ساکنان استخبارات امپري

ئی که از کاسۀ آنھا ارتزاق نموده ھميشه سند و يا اسناد جمع و در اختيار داشته باشند تا اگر مستعمرات به خصوص آنھا

  .مارگر گردن فرازی نمايد، با افشای آن اسناد، بربادی اش را رقم بزنندآن فرد بخواھد کدام زمانی عليه، استع

 تاحال شاھد اسنادی بوديم که استخبارات امپرياليستی از جنايات مشترک شان با دوستم در جريان ،ما در کشور خود

" سيا"تم زير نظر  امپرياليسم امريکا بر افغانستان و جناياتی که در دشت ليلی به وسيلۀ عمال دوس٢٠٠١حمالت 

اسدهللا "مورد . را گذاشت" غنی احمدزی"صورت گرفت، پرده برداشتند و آنھم زمانی که دوستم بنای نافرمانی از 

  :بر چوکی اش تکيه نزده، نمايانگر آن است کهکه ھنوز " خالد
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و مھرۀ ، د"حنيف اتمر"شروع کرده و در يک ضربت بعد از " سيا"جنگی را که شکست در  استخبارات انگليس، -١

ديگرش را از کرسی ھای وزارت دفاع و وزارت داخله بيرون انداخته، حاضر نيست به آسانی بپذيرد، از ھمين رو  

را بيرون نموده اند، تا باشد که " اسدهللا خالد"جين داشته ھای شان فرو برده، اندکی از سوابق جنايات ردستش را به خو

  .يمش بيشتر دراز نکندوی حد و اندازه اش را شناخته، پايش را گل

حرکتی ھر جديديست که اسدهللا خالد در " سوراخ ايشچی" اين ادعا به مانند شمشير داموکلس و يا بھتر است نوشت -٢

بايد متوجه باشد تا از آن سوراخ گزيده نشود، يعنی چيزی را که ادعا می نمود که گويا مستقل است و از کسی ترس 

  .نکند" کالنکاری"دار می سازد تا بيشتر از اين ندارد سوراخ ايشچی جديد وی را وا

 اين حمله نشان داد که حاميان طالب تنھا چند جنرال و يا مالی پاکستانی و ايرانی نيست بلکه حاميان آنھا يک زنجير -٣

می به ھم پيوسته از مقامات، نھاد ھا و دولتھائی ترکيب يافته که ھريک در موقع خاصی دست کمک به طرف آنھا دراز 

با درنظرداشت . بيرون شد" ه بان حقوق بشردسازمان دي"چنانچه اينک دست حاميان طالب از آستين به اصطالح . نمايد

قرار دادن، ھرچند امکان دارد وی رأی اعتماد بگيرد، " دوستم"را در رديف " اسدهللا خالد"ادعا ھای اين سازمان و 

  .ی داشتمگراين که کاری از وی ساخته باشد، نبايد انتظار

  !ديده شود چه می شود

  


