
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ١٣
  

  !طالبکارت با " غنی احمدزی"بازی دوجانبۀ 
  

ام اقوام کشور، به مشکل حقيقت مسلم آن است که در سراسر افغانستان و در بين تم:  کابل- ١٣٩٧ حوت ٢١ -سه شنبه

بتوان فردی را يافت که زندگانی در دوران طالبان را در کوله بار تجارب مستقيم خود داشته باشد، از آنھا ضرر و 

 راضی و از برگشت شان مسرور باشد، اما عکس آن در تمام افغانستان و بين تمام اقوام ساکن ھاآسيبی نديده باشد و از آن

در ذھن ھای ھولناکی نھا انسانی وجود دارند که از ھر روز حاکميت داروتازيانۀ طالب خاطره در افغانستان به ميليو

داشته، به نسبت تراکم ھمان خاطره ھای تلخ و دردانگيز، نفرت متراکمی نيز نسبت به طالب و احيای مجدد آن داشته و 

الب مانند امپرياليسم امريکا و حدت و شدت اين نفرت تا جائی امتداد می يابد که حتا مماشات گران و حاميان ط. دارند

  .قرار می گيرندآنھا انگليس نيز در محراق نفرت 

اھداف دراز مدت تحقق برمبنای ھمين درک از روحيۀ مردم نسبت به طالب، وقتی اشغالگران فيصله نمودند تا جھت 

، ن و انگليس نمايندشان کليت افغانستان را دو دسته تقديم ارتجاع ھار مذھبی نوع طالبی و مربيان اصلی آن پاکستا

 بپيچانند که مردم افغانستان بوی نبرند و رنه ممکن ندهمی بايد با چنان لفافه ھای فريبمتوجه بودند و ھستند که اين را 

تا جائی که از روند رويداد ھا بر می آيد، انجام اين مأمول . است، با آمدن به ميدان، پشت امريکا را نيز به خاک بمالند

جاسوس سابقه دار امپرياليسم و صھيونيسم گذاشته شد تا شايد به مثابۀ آخرين " غنی احمدزی"ه دوش خطير و مغلق ب

  . استخباراتی آن را انجام دھد-حرکت قبل از تقاعد سياسی

رسند در جھت انجام وظيفه می از دو طريق  که در ظاھر امر مخالف يک ديگر به نظر " غنی احمدزی"از ھمين رو 

فيت ھای پيدا و پنھان استخبارات امريکائی، آزمندی ھای سيری ناپذير رزده با استفاده از تمام ظستين را برآدست و 

ی خاين و وطنفروش و خوشباوری برخاسته از کمبود فھم از سياست ھای دشمن و نفرت متراکم توده ھای ميليونی، تمش

حرکت ضد طالب، به کمک مستقيم رسانه ھا ضمن نفوذ دادن افراد متعلق و متعھد به خط حفظ منافع امريکا در درون 

  .خود را در رأس و محور مخالفان و عناصر ضد طالب قرار داد

با اين تکتيک در اسرع وقت نه تنھا قادر شد، در جايگاه مخالف طالب تکيه زند، بلکه سکان ھدايت " غنی احمدزی"

زش با طالب و برگشتن مجدد آنھا به قدرت را در دست خويش گرفته، با حيل گوناگون که فعاليتھای سياسی  به نفع سا

ھمين امروز،  اگر  در اين مسير تا جائی پيش رفته است که تشکيل لويۀ جرگۀ مشورتی يکی از آن حيله ھا است،
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 از آب تکان نخواھد را فرمانروای ارگ اعالم بدارد در بين قشر مخالف طالب در درون حاکميت آب" مالھيبت هللا"

  .خورد

به ھمين قسمت تمام نشده، در بعد ديگری با تکتيک ھای ديگری عين ھدف را دنبال می " غنی احمدزی"بازی کثيف 

در بعد نظامی از طريق به کار گماردن عناصر بيکاره و غير مسلکی " غنی احمدزی. "اين بعد، بعد نظامی است. نمايد

نه تنھا تفنگی را به دست نگرفته اند بلکه صدای فير تفنگ را نيز از طريق فلمھا شنيده و حتا آنھائی که در تمام عمر 

صب حساس نظامی، ايجاد اختالل عمدی در اکماالت قطعات و جزوتام ھا در اقصا نقاط کشور، اجتناب از ااند، به من

 سه گانۀ امنيتی و ھای حدکمک به موقع به قطعات در حال جنگ و محاصره شده، تشديد درگيری و مخالفت بين وا

 تلفات در داخل ارتش دولت دست نشانده را باال ناز افراد پوششی طالب در درون قطعات، ميزا/مساعدت و استفاده به

  .می برد

ۀ نفوذ طالب و وسعت رتش دولت دست نشانده و گسترش ساحاين حرکت که نتيجه ای به جز تخريب سيستماتيک ا

عث می گردد تا به موازات شکستھای پيھم دولت دست نشانده، فرصت ھای ذھنی برای  ندارد، بامناطق تحت نفوذ آنھا

  .پذيرش حاکميت طالب به وجود آيد

  !ھموطنان گرامی

و تمام دارودسته ھای وابسته به امپرياليسم و ارتجاع بسيار آگاھانه و با برنامه تالش دارند تا از ھر دو " غنی احمدزی"

 طالب -  که نمی خواھيم-در نتيجه بر من و توست که اگر نمی خواھيم. لب را فراھم سازندجانب زمينۀ حاکميت مجدد طا

ًو طالبانيسم مجددا بر ما حاکميت پيدا نمايد، بايد خود وارد عرصه شده در مقابل تمام دسايس و تکتيک ھای دولت دست 

  . نشانده شجاعانه بايستيم

اعتماد کرد بلکه بايد اين ... ھا و " محقق"ھا، " قانونی"ھا، " کرزی" ھا، "غنی"در اين نبرد نه تنھا نبايد ھيچ گاھی به 

  .را بپذيريم که مبارزه عليه طالب فقط می تواند با گذشتن و زيرپای نمودن اجساد اينھا متصور و مقدور باشد

  !سرکھا ما را می طلبد


