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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ٠٣
  

  "حامدکرزی" شغل جديد :"دالل محبت"
ھر جنگساالر و  و گرم شدهدر افغانستان  در اين روز ھا که بازار مکارۀ صلح : کابل- ١٣٩٧ دلو ١٣ -شنبه

 به فروش برساند، نخست توجه تان را به متن يشتریبه با قيمت جنايتکاری می خواھد نيروھايش را در اين بازار مکار

  :ده، دعوت می نمايمشدعوتنامۀ سفارت مسکو که در کابل پخش 

  
لب و  بدون مطالعۀ متن دعوتنامه، صرف با يک نگاه اجمالی بر باالی صفحۀ دعوتنامه، که در قسمت راست آرم طا-١

فدراتيف روسيه است، می توان به ماھيت اين دعوتنامه پی برد که چگونه سفارت جمھوری در قسمت چپ آرم دولت 

  .روسيه تا سرحد سخنگوی طالب، در اين پروسه سقوط نموده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

عباس ستانکزی :  در متن جھت ايضاح موجوديت دو آرم بر باالی صفحه، از ميزبانان جلسه نام برده می شود-٢

يعنی خالف .  برای افغانستانکنندۀ ارشد طالبان و ضمير کابلوف نمايندۀ ويژۀ جمھوری فدراتيف روسيهمذاکره 

مخالفان دولت دست از سروصدائی که دولت دست نشانده به راه انداخته است، ميزبان اين جلسه تنھا روسھا نيستند که 

ھمترين ميزبان طالب است که  در جلسۀ شان شرکت بورزند، بلکه يک ميزبان و چه بسا ماتنشانده دعوت نموده باشند 

  . شرکت بورزندت دعوت نموده تا در مذاکرااز احزاب رقيب

معنای مستقيم اين . تشکيل چنين جلسه ای ياد می گردد" تسھيل کننده" در متن اعالميه، از دفتر حامد کرزی زير نام -٣

وقتی حامد . حامد کرزی است بين احزاب و طالب دفتر حامد کرزی بخوانيد شخص "دالل محبت"عبارت آن است که 

کرزی اجازه می يابد تا به حيث دالل محبت ايفای وظيه نمايد، به ارتباط موقف خودش بين طالب می توانيد خود حدس 

  .بزنيد

ه ياز اکثريت رھبران مجاھدين و سياسی ھمسو با سياست ھای صلح طلبانۀ روس: " در متن دعوتنامه آمده است-۴

  ..." دعوت به عمل می آيددعوت

  !ھموطنان نھايت عزيز

در ذھن تان را ..." اکثريت رھبران مجاھدين و سياسی ھمسو با " باال با دقت کامل نظر انداخته، ترکيب ۀًلطفا به جمل

  :خوب گردان نمائيد تا دريابيد

حرکت " ھمسو"سياست ھای روسيه اکثريت رھبران مجاھدين و سياسی که از آنھا دعوت به عمل آمده، کسانی اند که با 

  .می نمايند يا به عبارت بھتر دنباله رو سياست ھای روسيه ھستند، يا به عبارت رساتر نوکران روس ھستند

خلقی قھار در رأس " شير محمد لوگری" روسھا و طالب با موجوديت افرادی چون عباس ستانکزی يا ھمان -۵

زمان را مناسب ديده اند تا تارھای پراکندۀ شان را که در وجود احزاب رقيب روسھا : ميزبانان طالب ، می شود گفت

  .طی اين مدت به وجود آورده بودند، جمع نموده در مقابل بديل امريکائی قدرت، يعنی تکنوکراتھا وارد ميدان نمايد

گ نفع برده بودند در صلح  احزاب چندين بار از دولت دست نشانده خواستند تا سھم آنھا را به ھمان سان که از جن-۶

از دادن امتياز اباء و رزيده می خواست ھمه را خودش ببلعد، اينک وقتی با " غنی احمدزی"نيز به رسميت بشناسد و 

  .پيشنھاد روسيه و طالب مواجه می گردد، واضح است که تالش بورزند تا منفعت بيشتری به دست بياورند

  . به زمان ديگریی گذاريممبحث کاملتر روی دعوتنامه را 

  !ھموطنان گرامی

 آن زاشکار می گردد، امريست خوب و بايد آاز اين که با گذشت ھر روز ماھيت ارتجاعی و وابستۀ تمام احزاب بيشتر 

  . امپرياليسم و ارتجاع به لرزه در آوردلسود برده با تشديد کار افشاگرانه، زمين را در زير پای عوام

  !!سرکھا ما را می طلبد


