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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ١١

  
  ؟!قطعنامۀ مسکو اجرائی می شود

  
ود گفت تعداد زيادی  اگر به خاطر داشته باشيد، در گرماگرم کنفرانس مسکو که می ش: کابل-١٣٩٧ دلو ٢١ -يکشنبه

ًاز جنايتکاران و خاينان ملی يا مستقيما در آن اشتراک داشتند و يا ھم نمايندگان با صالحيت شان را فرستاده بودند، 

 ت کننده در کنفرانسبا ھمان لحن خشم آلود و داد و فرياد ھميشگی، ضمن آن که باربار اعضای شرک" غنی احمدزی"

ا صراحت و به تکرار اعالم داشت که قطعنامه و فيصله ھای اين کنفرانس ھيچ نوع توھين و سلب ھويت نمود، ب را

 بعد از ند روزچد؛ مگر واقعيت ھا و روند حرکت مناسبات قدرت در عقب پرده ھا، ظرف ھمين ناعتبار اجرائی ندار

  :چنانچه. اعتبار دارد و نه ھم حرفھا و سوگندھايش" غنی احمدزی"صدور اعالميه نشان داد، که نه خود 

که باربار کنفرانس مسکو و قطعنامۀ آن را فاقد اعتبار اجرائی اعالم داشته بود، امروز در " غنی احمدزی" ھمين -١

ننگرھار، آمادگی اداره اش را در تعميل يکی از مواد قطعنامه که اجازۀ افتتاح دفتر رسمی برای طالبان در داخل 

برای ...  در ھر واليتی که خواسته باشند، قندھار، کابل، ننگرھار است حاضر: ًافغانستان باشد علنا اعالم داشته گفت

  .فتر شان را افتتاح نماينددآنھا اجازه دھم تا 

نيز ھمين امروز اعالم داشت که آن شورا حاضر است موادی " شورای عالی صلح" نماينده و سخنگوی به اصطالح -٢

  .دثابۀ خط حرکی خود پذيرفته در تعميل آن بکوشاز قطعنامه را که به تأمين صلح مفيد می داند به م

فرستاندۀ وزارت خارجۀ امپرياليسم امريکا در امرتأمين صلح در افغانستان، بسيار " زلمی خليلزاد" دو روز قبل، -٣

صريح و آشکارا اعالم داشت که وظيفۀ وی بحث در مورد چگونگی تأمين صلح در افغانستان است نه چگونگی خروج 

  .نظامی امريکا از افغانستاننيروھای 

  !ھموطنان گرامی

ًھرگاه تمام اين موضعگيری ھای ضد و نقيض را در کنار ھم قرار دھيم تا يک تصوير نسبتا روشنی از روند تکامل 

  :قضايا به دست آيد، می توانيم بنويسم

، به ھمان سان که در پورتال بار ھا تذکار يافته، بيشتر گرم کردن بازار به اصطالح "خليلزاد" توظيف مجدد -١

  .به رسوائی کشيده شده بود" باندارگ" که از جانب ستاانتخابات رياست جمھوری 

مسالمت "ھا ھيچ گونه صالحيتی در قسمت خروج نيروھای خارجی از افغانستان و ختم " خليلزاد"و " خليلزاد "-٢

اين آرزو زمانی می تواند تحقق يابد که مردم افغانستان به صورت يک پارچه، در زير رايت . شغال کشور ندارندا" آميز
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دموکراتيک با برخورداری از رھبری داھيانه و عمل جانبازانۀ سه سالح خلق، امپرياليسم  -  سرخ انقالب ملی ننموظفر

  .دنانه نمايامريکا را در ميدان نبرد شکست داده وادار به فرار جبون

 امپرياليسم امريکا و ايادی آن که از آغاز اين دور بازی، فکر می کردند کنترول تمام خواستھا را در اختيار دارند و -٣

رجۀ آنھا توھم ختم اشغال را زمزمه نمايد، به محض مشاھدۀ تبارز اين ودند تا نمايندۀ اعزامی وزارت خاگذاشته ب

، خيلی سريع جلو نمايندگان و  مسکو کنفرانسريانجن و خاينان به کشور در اخواست به مثابۀ خواست حتا مرتجع

  ".یگی است و نه پرگچر " نهاعالم داشتند که" خليلزاد"افرادشان را کشيده، به وسيلۀ 

که توھم خروج نيروھای اشغالگر و ختم اشغال، تب لرزۀ مرگ را به پيکر شان " باندارگ"و تمام " غنی احمدزی "-۴

 ھا، عربده کشی ھا و طالب ستيزی ھای شان از بين ی، با اطمينان به دوام اشغال، تمام جنگ طلبمستولی ساخته بود

  .رفته، باز ھم برادر و عاشق و معشوق ھم گرديدند

 در اين ميانه اگر بزرگواری و اغماض به خرج داده شود و گفته نشود ننگ و روسياھی تاريخ، بلکه صرف در حد -۵

باند "و " غنی احمدزی"لب ستيزانۀ انمايشات طصورت گيرد، برای آنھائی باقی می ماند که مسخرۀ عام و خاص اکتفاء 

يعنی به .  از مردم خواستند تا حاکميت دست نشانده و رئيس جمھور آن را مورد تأئيد قرار دھند را جدی پنداشته"ارگ

  .پيوسته، به دوام اشغال رأی دادند" غنی احمدزی"به تيم کمپاين انتخاباتی 

  !موطنان گرامیھ

دولت دست نشانده، دشمنان کشور ما، مردم ما، استقالل و آزاديھای دموکرايتک ھم ھر دو طرف قضيه، ھم طالب و 

 آنھا را خورده، با انتخاب ھر يک ضحکم تفريب نمايشاو وجدان پاکی سزاوار نيست   سليملقعھيچ بر مردم ما اند، 

  .از آنھا دامنش را به خيانت آلوده سازد

  !!سرکھا ما را می طلبد
  


