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خبر جالب و ھيجان انگيز!!
خبری که اگر راست باشد می شود با شنيدنش در کنار شاخ ،دم ھم کشيد!

شنبه ٠٣ -حمل  -١٣٩٨کابل" :وزارت خارجۀ روسيه اظھار داشت ،طالبان می خواھند که روسيه ضامن توافق ميان
آنھا با اياالت متحده شود" اين مطلب از زبان "ضمير کابلوف" نمايندۀ خاص رئيس جمھور فدراسيون روسيه در امور
افغانستان که در جلسات چھارجانبۀ واشنگتن بين "امريکا ،روسيه ،چين و اتحاديۀ اروپا" شرکت نموده بود ،بيان کرده
اند .يادداشت امروز را به باز کردن اين درخواست و تبصره در آن مورد اختصاص می دھم:
 -١در فرھنگ ما و تا جائی که می دانم در عرف و اصول مناسبات سياسی ،اجتماعی و اقتصادی اصل ضمانت زمانی
مطرح می گردد که يک طرف و يا طرفين يک قرارداد و يا توافق بر يک ديگر شان اعتماد کافی نداشته باشند و از
جانب سومی انتظار و يا توقع دارند تا به حيث "ضامن" مسؤوليت اجرائی توافق و يا قرارداد را به دوش گيرد.
 -٢انتخاب شخص سوم بدان معناست که آن شخص ھم طرف اعتماد است و ھم در صورت مشاھدۀ تخلف اراده و توان
تطبيق قرارداد و يا توافق را نيز داشته از اين بابت مورد اعتماد کامل پيشنھاد کننده و يا پيشنھاد کنندگان می باشد.
 -٣اين که "طالب" بعد از سالھا خوردن از آخور امپرياليسم امريکا و ايادی آن ،اعالم می دارد که بر امريکا اعتماد
ندارد و روسيه بايد ضمانت اجرائی شدن توافقات را نمايد ،بيانگر شکست سياست ھای اشغالگرانه ،کاسبکارانه و
ماکياوليستی امريکا می باشد که نمی تواند علی رغم صرف ميليارد ھا دالر ،اعتماد متحدين خود را به دست آرد.
 -۴در ھمان عرف و اصول ضمانت ،وقتی يک از طرفين از انجام تعھداتش خودداری می ورزد ،اين مسؤوليت ضامن
است ،اوالً بکوشد تا طرف را به اجرای تعھداتش وادار سازد در غير آن خود بايد انجام آن را به دوش گيرد.
حال بيائيد ھمين اصل را در مورد مشخص "طالب" و "امريکا" باز نمائيم:
الف -طالب از امريکا انتظار دارد تا نيروھايش را بدون کم وکاست و دندی زدن و مخفی داشتن بخشی از آنھا زير
نامھای ديگری از افغانستان خارج نمايد.
ب  -امريکا از طالب می خواھد که من بعد به تروريسم بين المللی)از ديد امريکا( اجازه ندھد تا از خاک افغانستان
استفاده نمايد.
 -۵حال وقتی تطبيق اين دوتوافق مطرح می گردد ،اين که روسيه ضامن امريکا گردد که به توافقاتش پايبند خواھد ماند،
بادرنظرداشت  ٧٠سال سياست عھدشکنی امريکا به مثابۀ يک ستراتيژی حاکم بر خط حرکی آن کشور که خود به
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ارتباط گسترش ناتو به سمت شرق مزۀ آن را چشيده است ،گذشته از "دل و گردۀ" الزم برای پذيرش آن  ،می تواند بدان
معنا باشد که اگر امريکا گفت":بيرون نمی شوم" ،روسيه می بايد با توپ و تانک و اتوم و اليزر به جنگ امريکا
شتافته ،از پس گردنش بگيرد و آنھا را از افغانستان چه که از کرۀ زمين به بيرون پرتاب نمايد .امری که نه می خواھد
چنان کاری را انجام دھد و نه ھم می تواند آن را انجام دھد.
به ھمين سان اين ضمانت از روسيه می خواھد وقتی طالب ،باز ھم خاک افغانستان را در اختيار تروريسم بين المللی
قرار دھد ،نخست روسيه آنھا را متوجه قرار داد و توافق نمايد و اگر نشد باز ھم با ھمان توپ و تانک و حتا اتوم و
اليزر به جان طالب بيفتد و تخم طالب را از روی زمين بردارد .امری که نه می خواھد و نه قادر به انجام آن است.
 -۶وقتی از چنين منظری به اين خبر پيشنھاد طالب و خبری که از وزارت خارجۀ روسيه منتشر شده است می نگريم،
بی ادبی معاف انسان به فکر "ضمانت قرچه و ..خر" می افتد .که سرانجامی به جز نابودی ضامن گيرنده و چه بسا
ضامن نيز نتيجۀ ديگری به دنبال نداشت.
ھموطنان گرامی!
امپرياليزم اشغالگر امريکا و متحدين ،در تبانی با "باندارگ" تصميم گرفته اند تا خود را شر طالب و پاکستان  ،ايران و
روسيه بی غم ساخته ،مطابق ھمان ضرب المثل "مال خراب ،چسپيده به ريش صاحبش" -اگر ضرب المثل به شکل
ديگری روايت شده باشد پوزش می خواھم -طالب را بيندازد به گردن مردم افغانستان .تمام اين بازی ھا می تواند بخشی
از برنامه ھای آماده سازی ذھنيت من و تو جھت پذيرش مجدد طالب باشد .پس اگر واقعا ً نمی خواھيد با حاکميت مجدد
طالب ،زنده به گور بگرديم ،بيائيد تعيين سرنوشت ما را خود به دست گيريم.

سرکھا ما را می طلبد!!
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