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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ٠٢
  

  "ترمپ"به " غنی احمدزی"در حواشی نامۀ 
  

نستان، ارسال نامه از جانب  در دو روز اخير يکی از مھمترين خبرھای مربوط به افغا: کابل- ١٣٩٧ دلو ١٢ - جمعه

اين خبر که نخست از جانب . می باشد" حاکم اصلی"به " حاکم دست نشانده"ی از نيع" دونالدترمپ"به " غنی احمدزی"

نيز ادعا شده است، ھرچند نه از جانب کاخ سفيد و نه ھم از " وال ستريت"ًو بعدا " نيويارک تايمز"روزنامۀ امريکائی 

د و يا تکذيب نگرديده، با آنھم ارزش آن را دارد تا يادداشت امروزم را به بحث در آن مورد جانب ارگ کابل، تأئي

فرستاده " ترمپ"نامه ای عنوانی شخص " غنی احمدزی"ًھرگاه اين ادعا حقيقت داشته باشد و واقعا . اختصاص بدھم

  :باشد، بدين معناست

ه ايفای وظيفه می که در دو مقام جداگان" زلمی خليلزاد"و " غنی احمدزی"يعنی  روابط بين دو جاسوس امريکائی -١

خواستار مداخلۀ مستقيم " غنی احمدزی"د، تا حدی تيره و غير دوستانه شده است که يکی از طرفين يعنی ننماي

  .فرمانروای کل امپرياليسم امريکا گرديده است

سته است،  امنيتی ب-در يک آخور استخباراتی" زلمی خليلزاد"و " غنی احمدزی"سر ھر دو نفر يعنی که  از آن جائی -٢

ايا اختالف بين آنھا، مسألۀ اختالف شخصی و سليقه : از آن جھت بيشتر حايز اھميت است که بدانيمبروز چنين اختالفی 

ئی بين خودشان است و يا بازتاب تضاد ھای حاد و موجود در بين ھيأت حاکمۀ امپرياليسم است که در اينجا خود را 

  .تبارز داده است

ائی گفته شده است که ھرگاه غرض از خروج نيروھای امريکائی، صرفه جوئی در مصارف  ادعۀ اين که در نام-٣

باشد، می توان آن را از طريق تعيين يک ھيأت مشترک بين افغانستان و امريکا، حل نموده مجموع مصارف را تا دو 

  .ميليارد دالر در سال تقليل داد

و الزام در  سال گذشته ١٨ ھزار کشته از نيروھای امنيتی طی ١٠٠ اين که چنين ادعائی با در نظرداشت حدود -۴

 ھزار تن تخمين می زنند، ۴٨٠ الی ۴٠٠و حفظ مجموع نيروھای امنيتی که تعداد آنھا را بين پرداخت پول تقاعد آنھا 

  .تنھا کفاف معاشات آنھا را خواھد نمود و يا خير، مسأله ايست قابل غور و دقت

ًقعا دو ميليارد دالر بتواند نيازمنديھای نظامی را رفع نمايد، بايد از دولت دست نشانده پرسيده شود که بقيۀ  ھرگاه وا-۵

مسؤول اين ولخرجی ھا چه کسانی  ميليارد دالر می شود، کجا رفته است؟ ۵.۵ًکمکھای نظامی جھان غرب که کال رقم 

  کننده؟داران دولت دست نشانده و يا مقامات کمک مبوده اند؟ زما
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 جگره و چانه زنی به خاطر کاستن از مصارف نظامی و در نتيجه پائين آوردن مقدار کمک ھا، آنھم برخاسته از -۶

 نخواھد رسيد که حاکمان دست ی به کجا منتھی خواھد شد؟ آيا روزمرقابت بين جواسيس و مزدوران امپرياليسم، سرانجا

پرداخت پول  ر ازایدند که حضور اشغالگرانۀ عساکر امپرياليستی، نشانده به جای اخذ کمکھای نظامی، خود قبول نماي

يعنی برای زمامداران دولت دست نشانده حفظ چوکی و مقام برای خودشان تا جائی ارزشمند باشد . به اشغالگران گردد

ھم در جريان " ترمپ" در جھت دوام سلطۀ آنھا پول نيز پرداخت خواھند نمود؟ يعنی ھدفی که گويندب اشغالگران هبکه 

  : ًمبارزات انتخاباتی و ھم بعدا بار ھا گفته است

  ".ا حفظ کند، بايد پولش را نيز بپردازد رھاھر کشوری که می خواھد نيروھای ما آن"

  !ھموطنان گرامی

ست باشد و يا دروغ، در اصل قضيه که چند خاين و وطنفروش بر سرنوشت کشور ما و مردم آن درنامه اين که ارسال 

اگر نمی خواھيد اين وضع دوام و تعميق بيابد بايد . رگترين قمار ھست و بود شده اند تغييری وارد نمی کندوارد بز

  .ًمشترکا و آگاھانه پای به ميدان مبارزه گذاشه با راندن استعمار و ارتجاع اساس يک افغانستان نوين را بينان بگذاريم

  !!سرکھا ما را می طلبد


