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   کابل- محمد عمرقريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٢٨
  

  لگد محکم امپرياليسم امريکا بر نشيمنگاه دولت دست نشانده
  

اند تا از يک جانب مذاکرات قطر بين امپرياليسم  در اين روز ھا، رسانه ھا کوشيده : کابل-  ١٣٩٧ دلو ٠٧ -يکشنبه

 را مھم در حيات سياسی افغانستان جلوه دھند مگر از جانب ديگر سعی به عمل آورده اند تا چنان امريکا و طالب

مطالبی را مورد بحث قرار دھند که مردم متوجه مطالب اصلی نگردند، يعنی دادن خبر به منظور بی خبر نگه داشتن 

  :ر ياداشت امروز فقط دو نمونه از اين دغلکاری را خدمت تان افشاء می نمايمد. مردم

 که از طريق رسانه ھا بازتاب يافته و ھمه تالش دارند تا از آن طريق به طالب که در ی يکی از نخستين مطالب-١

  وجھۀ ملی ببخشند، توافق امريکا در خروج عساکرش از افغانستان در ھيچ شکی وجود نداردضديتش با مردم افغانستان

  .جريان يک جدول زمانی مشخص گويا به اثر پافشاری طالب در زمينه می باشد

و نيروھای  ھر فردی که خواستار خروج بی قيد و شرط سربازان : جھت احتراز از ھر نوع سوءتفاھمی، بايد نوشت

  :و اما. افغان نيست ، بوده از افغانستان نيست، خاين به کشورخارجینظامی 

  :  افغانستان جلب می نمايم به شرايط آمدن نيروھای خارجی بهبند توافق توجه شما راجھت روشن شدن معنای اين 

ً علنا و رسما تجاوزات شان را برافغانستان آغاز نموده، بعد از درھم ٢٠٠١ اکتوبر٧نيروھای اشغالگر خارجی از  ً

نھا، افغانستان را اشغال  و در آ" نابودی"ساختن طالب، نه " تارومار"شکستن قدرت طالب به اساس تعقيب ستراتيژی 

  .غياب يک دولت به رسميت شناخته شده، نيروھای نظامی شان را در افغانستان مستقر ساختند

اشغالگران از آن جائی که نمی خواستند ھويت اصلی اشغالگرانۀ شان افشاء گردد، قادر شدند در اسرع وقت برروی 

 چھره گذاشته، به وسيلۀ مشتی از عناصر خاين به وطن، بنياد يک ھويت اصلی، ماسک ھای فريبکارانۀ متعددی را بر

  را گذاشته، تمام حرکات من جمله حضور اشغالگرانۀ نظامی شان را در موافقت با دولت دست نشاندهوشالیپدولت 

 دولت دست قانونمند نشان داده به ده ھا وصد ھا قرارداد در عرصه ھای مختلف من جمله حضور اشغالگرانۀ شان را با

  .نشانده، مسجل بسازند

حال وقتی نمايندۀ خاص امريکا و ھيأت ھمراھش، می آيند و تحت فشار طالب و پاکستان، زمان بندی خروج شان را 

جمھوری "ًاعالم می دارند، معنای مستقيم آن اين است که برای امپرياليسم امريکا اصوال نھادی به نام  به اصطالح 

در غير آن قراردادی را که با اين رژيم منعقد نموده و . نيت، اعتبار و وجود خارجی نداشته استعي" اسالمی افغانستان
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حضورش را قانونمند اعالم داشته است چرا می بايد نظر به فرمايش يک نيروی سوم متخاصم بدون اطالع و موافقت به 

  .خاتمه دھد" جمھوری اسالمی افغانستان"اصطالح 

التر از ھمه از نظر عملی لگد اين حرکت امپرياليسم امريکا ھم از نظر حقوقی و ھم از نظر عرف روابط سياسی و با

 و اعالم اين که تا ديروز به شما ضرورت داشتيم از ھمين رو با محکمی است از پشت به نشيمنگاه دولت دست نشانده

ر طرف شده و يا نيروی ديگری آن نياز ما را بر آورده می سازد، شما توافقاتی را امضاء نموديم، امروز که نياز ما ب

  .شما را به خير ما را به سالمت. قصه اش مفت است"  موافق-توافق"

يستان القاعده، داعش و يا رينده، افغانستان پايگاه و محل امن برای تروآ نکتۀ دوم، گرفتن تعھد ازطالب است که در -٢

  .ديگر نھاد ھای تروريستی نگردد

 با سازمانھای تروريستی نرد عشق در اين ماده خوب دقت کنيد، امريکا از طالب تعھد نگرفته که در آينده تشکل آنھا

در اينجا باز ھم جانب . نباخته رابطه قايم ننمايد، امريکا از طالب تعھد گرفته که افغانستان ميدان فعاليت آنھا نگردد

نستان را دو دسته به طالب پيشکش نموده، اصل را بر آن قرار داده است که امپرياليسم امريکا، حاکميت بعدی در افغا

يست ھا نشده رآنھا حکمرانان بعدی در اين کشور می باشند از ھمين رو از آنھا می خواھند تا افغانستان پايگاه امن ترو

  . منافع امريکا را به خطر نيندازندوبا آنھا رابطه نداشته 

ت نشانده؛ زيرا معنای صريح و مستقيم آن اين است که شما يست بر نشيمنگاه دولت دسذات اين توافق باز ھم لگد ديگر

  .من بعد برای ما وجود نداريد، ھرچه است طالب است و ما ھر حرفی که داشته باشيم با طالب خواھيم زد

  !ھموطنان گرامی

" ارگباند" ھستم که طمئنموقتی فردی در سطح معلومات و دانش من به محتوای اين دو بند افشاء شده پی برده بتواند 

د، سکوت آنھا در قبل چنين مسأله ای برخاسته از کمبود فھم شان نيست، بلکه بيانگر ننيز معنای آن را خوب می دان

مواضع خاينانۀ شان در يک ھمسوئی کامل با نيروھای اشغالگر است، آنھا با قيافه گرفتن ھا و صدا بلند کردن ھا می 

که ن، مادران، ھمسران، دختران و اوالد ما را به معامله گذاشته با پولھائی شت و آيندۀ من و تو، خواھراونخواھند سر

  .سرقت نموده اند واپس به شرق و غرب پناه ببرند

  !ھموطنان گرامی

اگر نمی خواھيد سرنوشت ما را دشمنان آزادی، رفاه و بھروزی ما تعيين دارند، بايد متحدانه و آگاھانه به ميدان آئيم و 

  ھایدو فرصت حاکميت را با برخورت دست نشانده و بادارانش امکان فريب توده ھای ميليونی بيش از اين به دول

  .منفعالنه و پراگندۀ خود مساعد نسازيم

 !!سرکھا ما را می طلبد

  


