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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ١٢
  

  !شد"  عبدهللاعبدهللا"و " غنی احمدزی"مانع فرار " شاناھان"
يکا در يک سفر از قبل اعالم ناشده پاتريک شاناھان سرپرست وزارت دفاع امر" : کابل- ١٣٩٧ دلو ٢٢ -دوشنبه

  ".وارد افغانستان شد

شان به شمول ماھيت صلح با  آنھا کسانی ھستند که در نھايت در مورد آيندۀ:" وی به رھبران افغان خواھند گفت

  ."گيرند طالبان تصميم می

ادداشت امروز از دو نکتۀ در ي.  سرخط اخبار امروز را می سازدًدو جملۀ باال که مستقيما از رسانه ھا نقل شده،

به اميد آن که در زمان " سفر از قبل اعالم ناشده"و "  ميکروب سرپرستی از ادارات افغانستان به امريکارايتس"

سفرش به " شاناھان"از اين نکته آغاز می نمايم که چرا را ديگری به آنھا مفصل بپردازم می گذرم، در عوض بحثم 

به خاطر صحبت با طالبان و را دور ديگر مسافرتھايش " زلمی خليلزاد"د، که افغانستان را درست زمانی آغاز نمو

  :آغاز نموده استاحتمال رسيدن به صلح 

با تمام تجارب کاری و استخباراتی که در ادارات و نھاد ھای امنيتی " زلمی خليلزاد" تاجائی که ديده می شود، -١

رت خارجه به وظيفه فراخوانده شد، در انجام وظايفش به جای آن که امپرياليسم امريکا دارد، وقتی اين بار از طرف وزا

ديو پشت پرده را در نظر گيرد، به منظور خودشيرينی به  و کليت نظام امپرياليستی و خواستھای گردانندگان اصلی 

ھا دامنگير جديد خسپيده در کاخ سپيد و ھمسوئی با خرناسه ھای وی، حرفھا و سخنانی را بيان کرد که مصايب آن نه تن

 را با خط کلی امپرياليسم امريکا عيار ساخته است، مقابل خود بر شخودش شد و دولت دست نشاندۀ کابل را که خود

انگيخت و حتا ديو کاخ سپيد را آماج تير مالمت ھمگان قرار داد، بلکه به مخالفان بين المللی و منطقه ئی سياست ھای 

 فرصت را مساعد ساخت، تا در ھمسوئی با طالب و از زبان طالب، خروج بدون اشغالگرانۀ امپرياليسم امريکا نيز اين

  .قيد و شرط نيروھای اشغالگر را از افغانستان مطرح نمايند

 زمانی که تأثير مسافرتھای خليلزاد و توھماتی را که به وجود آورده است، نزد کاخ سپيد روشن شد، آنھا از چند -٢

از ھمين . تا بی اثر ساختن حرفھای ترمپ و تقليد ميمون وار خليلزاد از وی بپردازندطريق کوشيدند تا به تلطيف و ح

وج نيروھای امريکائی از افغانستان اعالم داشت، آن ديگری از آدرس ررو، يکی از آدرس سنا، مخالفتش را با خ

د، سومی خليلزاد را مجبور ساخت يزافغانستان تأکيد وروزارت دفاع آن کشور بر دوام فعاليت ھای نظامی امريکا در 

  ". من صالحيت بحث در مورد صلح را دارم نه خروج سربازان" بگويد
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را به دوام " باندارگ"و " غنی احمدزی" از صحبتھای ھفته ھای گذشته، چيزی نبود که بتواند ھا تمام اين عقب گرد-٣

جھت فرار از " از ما بھتران" و تپ و تالشھای  اخبار سرچوکچنانچه به اساس. کار در افغانستان دلگرم بسازد

تا و گويا بکسھای مسافرت شان را نيز بسته بودند ھر دو تصميم داشتند " عبدهللا عبدالمود"و " غنی احمدزی"، افغانستان

جلو گيری نموده باشند، به ھمين  خودشان رب از تکرار رقص مرگ داکتر نجيب اشدببه بھانه ای از افغانستان فرار کنند 

" باندارگ"به افغانستان، وزير دفاعش را به کابل فرستاد تا به " خليلزاد"دن منظور امپرياليسم امريکا قبل از رسي

  .اطمينان دھد، که ھيچ خبری نيست و امريکا تصميم ندارد تا آنھا را به طالب بسپارد

  !ھموطنان گرامی

گاه فرد، حزب يعنی ھر. اين قانون عام ھم در طبيعت و ھم در جامعه است که منبع قدرت، حافظ مجريانش نيز می باشد

و يا دولتی قدرتش را مرھون اراده و بازوان توانمند مردمش باشد، مسلم است که جھت حفظ قدرتش به جز روی آوردن 

به ھمان منبع يعنی مردم، ھيچ نيازی به ھيچ منبع ديگری ندارد، عکس آن ھرگاه فرد، حزب و يا يک قدرت دولتی، 

الگران باشد، مسلم است که جھت بقايش نيز به حمايت ھمان منبع وابسته حاکميتش را مرھون اراده و توپ و تانک اشغ

 ھزار امريکائی ١۴حدود نيم ميليون نيروی امنيتی از مردم افغانستان، برای آنھا معادل " باندارگ"مانده، به مانند 

  .دلگرمی و اطمينان حياتی نمی بخشد

  !ھموطنان گرامی

بفھمند که نيروھای خارجی فقط زمانی حاضر اند از آن ھا دفاع نمايند که منافع اين نکته را خوب بايد " باندارگ"کليت 

آب تا "، در غير آن تجربه نشان داده که آنھا اولين کسانی اند که سياست شان را  استمستقيم خودشان به خطر نيفتاده

  . انتخاب نموده اند" گلو بچه زير پای

بيائيد با تشديد . سألۀ زمان در بين است در اصل مسأله شکی وجود نداردًاين روز حتما آمدنيست امروز و يا فردا، فقط م

  .مبارزه، اين زمان را سرعت بيشتر ببخشيم

  !!سرکھا ما را می طلبد


