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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ١٧
  

  ؟!به امپرياليسم امريکا" طالب"اخطار 
  

کا را اخطار داده تا در ، امري"طالب"امروز از طريق رسانه ھا مطلع شديم که :  کابل-١٣٩٧ جدی ٢۶ - چھارشنبه

قسمت مذاکرات صلح صادقانه برخورد نموده، به جای مسايل اصلی مورد مذاکره، مسايل فرعی و اضافی را داخل 

. بحث ھای صلح ننمايد ورنه به مثابۀ يک عکس العمل منطقی، روند مذاکرات را قطع و خاتمه يافته اعالم خواھند نمود

  :ود تا ابعاد مختلف اين اعالميه را اندکی باز نمايمدر يادداشت امروز تالش خواھم نم

بيشتر از ھر چيز ديگر قابل اھميت است، افشای موضوع " طالب"در اعالميۀ امروز که  اساسی ترين مسأله ای -١

ع وخالف تمام تالشھائی که جانب امريکائی به خرج می داد تا موض. و دولت امريکاست" طالب"مذاکرات بين 

در " طالب. ".يانيۀ امروز طالب آن راز را افشاء نمودبباط آن نقش ساير کشور ھا افشاء نگردد، مذاکرات و به ارت

: و امريکا در کل روی دو اصل تمرکز يافته بود" طالب"ًاعالميۀ امروزی خود رسما اعالم داشت که مذاکرات بين 

شور ديگری امريکا ن زمان بندی خروج نيروھای امريکائی از افغانستان و تضمين اين که از خاک افغانستان عليه کيتعي

  .استفادۀ نظامی نخواھد کرد

در جريان مذاکرات، تفوق و برتری خودش را بر " طالب" دقت در اين دو خواست واضح نشان می دھد که - ٢

، از ھمين رو می خواھد در گام نيروھای امريکا به مثابۀ پيش فرض بر طرف مقابل يعنی امريکائی ھا قبوالنده است

از " يندۀ افغانستانآحکمروای "وج نيروھايش از افغانستان را تعيين نمايد و در ثانی به مثابۀ نخست زمان بندی خر

امريکا سند بگيرد که از خاک افغانستان به ھمسايه ھای افغانستان اعم از ايران و پاکستان و کشور ھای آسيای ميانه 

  ".طالب"می ايران است تا در واقع خواست دوم، بيشتر خواست جمھوری اسال. تجاوز نخواھد نمود

د، با نمی گرد" طالب" آنھا ميزبان ، اين که بعد از مدتھا کجدار و مريز و دوری جستن عربستان سعودی و امارات-٣

آن دو کشور که از جمع دشمنان سرسخت ايران در . ً کامال واضح استحال" طالب"در نظرداشت دومين خواست 

منطقه و يار و ياور دولت اشغالگر اسرائيل و صھيونيسم بين الملل و سگ دربان امپرياليسم امريکا اند با ميزبانی از 

لحاف "د را به در واقع از آنھا می خواستند تا نسبت به خواست دوم انعطاف به خرج داده، به اصطالح خو" طالب"

  .رو به رو شده است" طالب"مسأله ای که به احتمال اغلب با جواب رد از جانب . نپيچانند" بيمار ايران

امپرياليسم امريکا اخطار می دھد که اگر چنين نکند به اين که طالب از کجا اين توانائی را به دست آورده است که -۴

 اوضاع را چنين ل، در کاميانشحۀ جانبۀ  و اميدواری حمايت ھمًچنان خواھد کرد، يقينا ضمن درک نقاط ضعف دشمن
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توان و ظرفيت ادامۀ جنگ از جانب امريکا به آخر رسيده و بيشتر از اين نه مردم امريکا می  می داند وبررسی نموده 

 توان اقتصادی خواھند بھای ماجراجوئی آزمندانه و استعماری بوش و زعمای اصلی امريکا را بپردازند و نه ھم دولت

درواقع آنچه امروز به مثابۀ . نا محدود دارد تا دريک جنگ که زمان ختم آن در چشمرس قرار ندارد پول مصرف نمايد

 مطرح می گردد برخاسته از ديناميسم درونی طالب نيست، بلکه اين ضعف حريف يعنی امپرياليسم "طالب "تأجر

  .امريکا است که چنان جرأتی به آنھا داده است

  !ھموطنان گرامی

جھت گرفتن تضمين امنيتی برای ھمسايگان، نشاندھندۀ آن است که دولت دست نشانده می خواھد " طالب"پافشاری 

اين . افغانستان را در يک جنگ منطقه ئی ويرانگر که چه بسا برحيات تاريخی کشور ما نقطۀ پايان بگذارد، وارد نمايد

به مخالفت برخاسته، سياست و رژيمی م اقوام، مذاھب و زبانھاست که عليه چنين وظيفۀ فرد فرد مردم افغانستان از تما

  .نگذارند وحدت و موجوديت کشور ما را چند جاسوس خود فروخته، با خطر تجزيه و نابودی مواجه بسازند

  !!سرکھا ما را می طلبد


