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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٢٨
   

  !را انتقاد و حتا تحقير نمود" عمران خان"سفير امريکا ھم 
روز، مصاحبۀ سفير امريکا در کابل يا در ترين خبر ھای داخلی امم يکی از مھ: کابل- ١٣٩٨ حمل ٠٧ - چھارشنبه

اين مقام بلند پايۀ امريکا در افغانستان، امروز .  استعماری در افغانستان مستعمره بودحاکميت" گورنرجنرال"درواقع 

صدراعظم پاکستان با اشارۀ تلويحی به سابقۀ وی به " عمران خان"ضمن يک مصاحبۀ طوالنی با خبرنگران، خطاب به 

نظر  در فرق بين کريکت و دپلماسی بايد : گفتبرخورد تحقير آميزی نموده ، "کريکت" بازيکن فوق العادۀ حيث يک

در يادداشت . اسی نتايج معکوس بار می آوردم، در دپلگرفته شود، بسيار پاسھائی که در کريکت ممکن است مفيد باشد

  :بپردازم" عمران خان"ن امروز خواھم کوشيد تا اندکی به علت توجھات ھمگانی به دھن بازکرد

که گويا در آينده يک دولت موقت با قاعدۀ وسيع در افغانستان به وجود خواھد آمد که باعث شده " عمران خان" تذکر -١

دولت دست نشانده تمام کاسه و کوزه ھا را بر سر وی شکسته آن را مداخلۀ صريح در امور داخلی دولت تا است 

 آن که مداخله باشد، افشای يک خبر است، خبری که در پنجمين دور مذاکرات  بين افغانستان اعالم بدارد، بيشتر از

.  روز به درازا کشيد، روی آن بحث صورت گرفته است١۶که " پاکستان+طالب"نمايندۀ وزارت خارجۀ امريکا و 

م نمود که حکومت  به ھند نيز وقتی اعالتسبايمی ھرگاه قرار باشد اعالم اين خبر مداخله تلقی شود، دولت دست نشانده 

دولت  برخورد دوگانه و متناقض که در امور داخلی افغانستان صحبت نکند، ی دادم ھوشدار موقت را نخواھد پذيرفت،

 آن است که فقط چيزی می بايد گفته شود که دولت دست نشانده و "آزادی بيان"از حق وی برداشت  و دست نشانده 

  .، در غير آن مداخله در امور ديگران تلقی خواھد گرديدشنوندببادارانش می خواھند 

ً ھمان طوری که قبال نيز نگاشته ام، دولت افغانستان به دستور امريکا، می خواھد پرده بر روی مذاکرات قطر، -٢

، در غير آن جای داشت در عوض اين ھمه المشنگه و داد و چ نکته ای از آن در خارج درز نکندقطورتر گردد و ھي

فرياد، صاف و صريح از عمران خان پرسيده می شد که آيا بيان اين موضوع خواست و آرزوی قلبی خودش است و يا 

  .می خواھد گزارش مختصری از يک راز مگو را افشاء نمايد

و اشاره به پاس خوب در کريکت " دپلماسی"و " کريکت"سم امريکا در کابل در رابطه با مقايسۀ  تذکر سفير امپريالي-٣

نمی بايست آن را به " عمران خان"وجود داشته و " صحبت ھائی"ًو پاس بد در دپلماسی، صريحا می رساند که چنان 

  .بيرون افشاء می نمود
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تا وی از آماج " حمدهللا محب" که کمکی بود از غيب به گذشته از اين" عمران خان" از يک منظر ديگر، صحبت -۴

حمالت اندکی به کنار رانده شود، می تواند حرکتی باشد سازمانيافته از جانب امريکا و دولت دست نشانده، تا با دامن 

  .زدن به اين بحث ھا، ذھنيت الزم را برای تدوير چنان حکومتی آماده بسازند

  !ھموطنان گرامی

  :  نوشته ام باز ھم بايد تذکار دھم بارھاھمان طوری که

ًدر افغانستان کامال مخفيانه و دور از نظر مردم افغانستان، مسايلی در جريان است که مطمئنا به ضرر مردم افغانستان  ً

 چنين روند ھائی فقط تا زمانی می تواند ادامه يابد که مردم .دساس نمی شمی باشد، ورنه نيازی به مخفيکاری اح

ھرگاه نمی خواھيد امپرياليسم امريکا و شرکاء بارديگر و از . دنانستان به حق تعيين سرنوشت خودش بی اعتناء باشافغ

ًنو زير نام توافق با طالب، حاکميت غدارانه و جنايتکارانۀ خودشان را تداوم ببخشند، می بايد ھمه متحدا و چون مشتی 

  . ما را تھديد می نمايدواحد به ميدان آئيم، در غير آن خطرات جدئی وطن

  !!سرکھا ما را می طلبد

  

  


