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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٢٧
  

  "دولت دست نشانده"تب لرزۀ مرگ در 
  

بين  امپرياليسم امريکا و  ھرگاه شما ھم اخبار مربوط به مذاکرات مخفيانه و پشت پرده : کابل-١٣٩٧ دلو ٠۶ -شنبه

ًرا تعقيب نموده باشيد، حتما متوجه شده ايد که اين دور مذاکرات با آن که " طالب"دھه ھای قبل آنھا يعنی " کاردستی"

 مقامات دولت یآنچه مشخص است بی خبر. صرف به يک مسوده دست يافته اند روز به درازا کشيده، تا ھنوز شش

مستولی " باندارگ"ت آنھا را سخت دستپاچه ساخته، به نحوی تب لرزۀ مرگ را بر تمام  از جريان مذاکرادست نشانده

در يادداشت امروز خواھم کوشيد تا آن گوشه ھای پنھانی را که به بيرون درز نموده، اندکی وضاحت . ساخته است

  :ببخشم

اکميتش به وجود آورده، مصمم است تا  اين را می دانيم که سردمدار کاخ سفيد، با افتضاحاتی که در جريان دوسال ح-١

تحفه ای که بتواند تمام بدنامی ھا و . پيشکش نمايد" تحفه ای"جھت دوام دورۀ رياست جمھوری اش، برای مردم امريکا 

  .ناکامی ھای دوسال گذشته اش را جبران نمايد

 از دو ميدان شدی خروج نيروھايبسته بن.  سردمدار کاخ سفيد، اين تحفه را در دو جھت متضاد بسته بندی می کند-٢

سته بندی آغاز به جنگ در دو ناحيۀ ديگر اما بجنگ يعنی افغانستان و سوريه که برای امريکا فقط خرج برمی دارد و 

  .نزويال و ايران ونفت خيز يعنی

از گردن واشنگتن باز را  را فرستاده تا به ھر قيمتی شده اين حلقه "خليلزاد" به ارتباط رھائی از باتالق افغانستان، -٣

طرف مقابل که درک نموده، حريف را در نوک ناوه گير آورده است، ضمن پافشاری بر خواستھای قبلی اش که . نمايد

در رأس ھمه خروج نيروھای امريکائی از افغانستان در قيد يک جدول زمانی معين می باشد، طبق شنيدگی ھا، از 

از دولت دست نشانده قطع و به انجالل آن موافقه، و در جھت ايجاد يک دولت ًاوال حمايتش را د تا نامريکا می خواھ

آن افغانھائی را که با جھت تدوين قانون اساسی جديد مطابق خواست طالب ھمکاری نمايد و " طالب"موقت با شرکت 

ده به يغما برده اند، به نيروھای خارجی به افغانستان آمده و ضمن انجام جنايت به ميليارد ھا دالر را نيز اختالس نمو

  .ًھيچ صورت مجددا در خاک خود راه ندھد

از را ًبا اين خواست ظاھرا انتقامجويانه، در اساس می خواھد دست امريکا " طالب"زايند که ف ھمين منابع می ا-۴

و اين ھمان چيزيست که بين خاينان و دزدان دولت دست نشانده تب لرزۀ مرگ . مداخالت بعدی توسط آنھا کوتاه بسازد

  .انداخته است
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 جنرال پاکستانی و ۶ تنھا با طالب نبوده بلکه با حضور ه روزشش طبق گزارشاتی که امروز افشاءگرديد، مذاکرات -۵

آنھا در جريان اين چند . صدراعظم پاکستان در امور سياسی، انجام يافته است" نعمران خا"سه تن از نمايندگان خاص 

  .د نشانده مکلف به پذيرش آن می باشگويا به نتايجی رسيده اند، که دولت دستروز مذاکره 

س با درک اوضاع به بھانۀ شرکت در کنفران" عبدهللا عبدالمود" تا جائی که از مطالعۀ اوضاع بر می آيد، گويا -۶

ھمان منابع تذکار می دھند . را به اروپا رسانيده است تا خواستار کمک از جانب اروپا گردد در سويس، خود" ووساد"

علی رغم موضعگيری تند و تيزش در ظاھر امر، در تمام برنامه ھای خليلزاد سھيم بوده، وقتی " غنی احمدزی"که 

يان جديدی است، وی نيز خود را به اروپا رسانده است تا ضمن در تالش پيدا کردن حام" عبدالمود"متوجه شده است که 

باز " عبدالمود"استمزاج از قدرت ھای اروپائی آنھا را از مقابله با امريکا و اتخاذ يک سياست تکروانه به حمايت از 

  .دارد

  !ھموطنان گرامی

قدرت بايد صلح بخواھد مگر اين که قدرتی که جنگ را آورده، در گام نخست ھمان : ًآنچه کامال مسلم است اين است 

به ارتباط . اوضاع چنين تغيير يافته باشد که آغازگر و آورندۀ جنگ، ديگر در محاسبات جنگی جائی نداشته باشد

بخواھد و چه ھم نخواھد آورندگان جنگ در افغانستان، امپرياليسم امريکا، عظمت طلبان " باندارگ"افغانستان، چه 

لذا وقتی آنھا به توافقی دست يابند، .  طالب ابزاری در دست آنھا جھت تحقق اھداف شانند وقه اپاکستان و ارتجاع منط

  .دچ رولی در رد و يا تأئيد آن نداردولت دست نشانده ھي

  !ھموطنان گرامی

به صلح آيا حاضريم به بھانۀ رسيدن :  خود سؤال نمائيمازاين مردم افغانستان است، من و تو و ديگران ھستيم که بايد 

باز ھم خانه ھای مان را زندان مادران، خواھران ، زنان و دختران خود ساخته، بردگی طالب را بپذيريم و يا خير؟ اگر 

 قتل عام ھويت و شرافت ھمۀ ما می دانيد، پس بيائيد در مقابل اين روند  را معادلشما ھم به مانند اين قلم، چنان صلحی

  .ايستيمخاينانه و جنايتکارانه شجاعانه ب

  !!سرکھا ما را می طلبد


