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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٢۵
  

  ؟!جالدانيکی از رؤسای درس آدمکشی به 
دۀ عربی به وزير حتمليعھد امارات و" ابن زايد"مطلع شديم که ھا  از طريق رسانه : کابل-١٣٩٨ حمل ٠۴ -يکشنبه

خارجۀ امپرياليسم اشغالگر امريکا، مشوره داده که جھت حل بحران افغانستان و نابودی طالب، سران آن گروه  را از 

در يادداشت امروز خواھم کوشيد تا به اين . اين خبر از چند جھت می تواند صحيح باشد و از چند جھت غلط. بين ببرد

  :خبر اندکی برخورد نمايم

 القلب و فاقد وجدان انسانی است و دستش یوليعھد امارات متحدۀ عربی يک تن از جنايتکاران قس" ابن زايد"اين که  -١

 و خونين بوده شريک تمام جرايم ضد غشتهآتا مرفق به خون خلقھای عرب به خصوص خلق يمن، سوريه و عراق 

باقی نمی گذارد که نامبرده حاضر است باز ھم وليعھد عربستان سعودی می باشد، ھيچ شکی " محمد بن سلمان"بشری 

  .در ھر گوشه ای از جھان جويھای خون به راه بيندازد

 نزديکی بيش از حد طالب به قطر و در بسا موارد چون ترور سفير و سه دپليمات ديگر امارات در قندھار، با در -٢

چنان پيشنھادی را " ابن زايد"برای اين که مارات و قطر، می توانددليل ديگری باشد انظرداشت روابط خصمانه بين 

  .نموده باشد

فاصله گرفتن و شل ساختن زنجير ھای اسارت امريکا، عربستان سعودی، اسرائيل و امارات و به جای آنھا زنجير و  -٣

 ،الب طز جانبا روسيه، چين، قطر و پاکستان را تنگتر به دست و پای و گردن خويشحلقات وابستگی و غالمی ايران، 

 يا به عبارت صريحتر استحالۀ طالب از .چنان پيشنھادی را مطرح نموده باشد" ابن زايد"می تواند دليل ديگری باشد که 

  .طالب امريکائی به طالب روسی، آنھا را واجب القتل ساخته باشد

نموده " غزمتعفنم"دارد می تواند چنين پيشنھادی را جھت خوشنودی " غنی احمدزی"با که  به نسبت روابط نزديکی -۴

  .باشد

  :بری نمی تواند صحت داشته باشد بايد نوشتخواما به ارتباط داليلی که چنين 

عمر "ا که انسانھای طويل را بدون از ھاحمق باشد و حتا ھمان ضرب المثل قديم عرب" ابن زايد" به ھر اندازه که -١

 که به قصاب و ماشين توطئه نبايد درس قصابی و احمق می دانند، احمق ھم باشد اين را می داند" خليفۀ دوم اسالم

 دولت ،اين را می داند که در کشتن و ترور کردن مخالفان" ابن زايد"يعنی . توطئه داد زيرا طرف خود استاد است
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 است که به جز اسرائيل در سطح جھان ھيچ کشور ديگری حتا نمی تواند ردپايش را خونباری امريکا دارای چنان تاريخ

  . آنھا کسی بيايد و درس کشتن کس و يا کسان ديگری را بدھده نمايد، چه رسد به اين که بتعقيب

ه ھم که رشبکۀ خبری الجزي. دارد" هرالجزي" منبعی که اين خبر را نشر نموده، روابط خيلی نزديکی با شبکۀ خبری -٢

سائل جھانی و منطقه ئی پوشش آشکار است مربوط دولت قطر می باشد و در کل منويات مقامات آن کشور را درم

  . می دھدیخبر

 ھمه به ياد داريم که امارات متحدۀ عربی در کنار عربستان سعودی و پاکستان اولين و تنھا سه کشوری بودند که -٢

  .حاکميت داروتازيانۀ طالب را به رسميت شناخته ميليونھا دالر جھت تحکيم آن نظام سرمايه گذاری نمودند

خود   عربی حتا اگر به چنين نظری ھم رسيده باشدۀاز عدم وابستگی زدن، امارات متحد استقالل و دم  با تمام ادعای-٣

وليعھد " محمد بن سلمان"به تنھائی چنين مسأله ای را مطرح نمی نمايد مگر اين که در گام نخست نظرش را با نظر 

ًستان که شديدا به نظاميان آن کشور وابستگی نظامی و در ثانی چراغ سبزی از جانب پاکعربستان سعودی ھمنوا ساخته 

  .دارد، دريافت نموده باشد

. ً با تمام حماقت اينقدر درک دارد که بداند وقتی دست روی طالب بلند می کند عمال برای خود دشمن دايمی می خرد-۴

  .دشمنی که در خصومت و دشمنی ھيچ حد و مرزی نمی شناسد

  !ھموطنان گرامی

  شيخ نشينھا صدق می نمايدۀدر مورد طالب و امارات و بقي" ست خر و دندان سگوپ"طن ما می گفتند اين که در و

يکی از کاسه ليسان " ابن زايد. "بدان معنا نيست که نبايد دستان توطئه گر و خون آلود شيخ ھای عرب را ناديده گرفت

ين را بايد بدانيم که اين جنايتکار بالقوه اين آمادگی ا. صھيونيزم و امپرياليسم و قاتل خلقھای يمن و سوريه و عراق است

ما نبايد در مقابل چنين خبری به دليل نفرت ما از . را دارد تا در ساير کشور ھا دستور قتل و کشتار را صادر نمايد

 بلکه  خوب و بد آن مطرح نيست،-طالب  سکوت نمائيم، بلکه به علت دخالت اين جنايتکار در امور داخلی افغانستان

 که به ا وادار سازيمردولت دست نشانده  عليه وی موضع گرفته - مطرح است" نفس دخالت"تقبيح و محکوم نمودن 

  .ھايش نقطۀ پايان بگذارد وطنفروشی

  !!سرکھا ما را می طلبد


