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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٣١
  

   پاکستان با امريکا و افغانستانجنگ لفظی

٢  

 اين مختصر خوانديم، بر می از کنار ھم گذاشتن مواد و داده ھائی که در بخش نخست : کابل- ١٣٩٨ حمل ١٠ -نبهش

  :آيد

" خليلزاد" و دراين که دولت دست نشانده در تمام اين مدت، ادعا داشته که گويا از جريان مذاکرات قطر اطالع ندا -١

وزير خارجۀ امريکا دروغ محضی بيش نيست دولت دست " پمپئو"آنھا را در بی خبری نگه داشته است، به استناد گفتۀ 

در جريان تمام اين روند خاينانه قرار دارند و می کوشند از يک جانب مردم را از " غنی احمدزی"نشانده و شخص 

  .برای خود اعتباری کسب نمايند" مخالف نمائی"جريان آن روند دور نگه دارند و در ثانی با 

جانب کودکی بی اطالع و نقش وی بيان داشت، نه تيری بوده که از " خليلزاد"به ارتباط " حمدهللا محب" مطلبی را -٢

در تاريکی فير شده باشد و نه ھم مبنای آن داشتن نفوذی رياست امنيت ضدملی در بين شرکت کنندگان جلسۀ قطر بوده 

  .داده بود، ابراز شده است" غنی احمدزی"است، بلکه به اساس اطالع روشن و دقيقی که سفير امريکا در کابل برای 

ًين تقلب و رياکاری کامال روشن بوده می خواستند بدان وسيله ھم مردم را غافل سازند اھداف دولت دست نشانده از ا -٣

صدراعظم پاکستان به مثابۀ " عمران خان"و ھم در بين آنھا برای خود موقعيتی دست و پا نمايند، بادرک اين نکته، 

خود را پيش انداخته، نگذاشت سياست کمترين دستاوردی از تمام قضيه داشته باشد، " باندارگ"رقيبی که نمی خواھد 

  .رياکارانۀ آنھا بيش از اين دوام يابد

وارد شده، خواست با " احمق فلم"سفير امريکا در کابل، در سناريوی حاضر در نقش " جان بس"ً در اين ميان ظاھرا -۴

  . دولت دست نشانده ابراز بداردزابه نحوی حمايت دولتش را " عمران خان"حمله بر 

ًه در اين ميان می بايد با دقت بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد اين است که سفير امريکا در کابل واقعا احمق شد و  آنچ-۵

پاسخ اين . در صورت دوم سؤالی که پيدا می شود چرائی اين احمق نمائی است. يا ھمان نقش احمق را بازی نمود

ت روابط مزدور منشانه بين افغانستان و پاکستان، ھر دو بچرائی تا حدی روشن است، امريکا می خواھد با تشديد رقا

  .به تسليم، انقياد و خيانت بيشتر ترغيب نمايدرا طرف 

  !ھموطنان گرامی
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سطور باال از نظرتان گذشت، تمام اين شعبده بازی ھا از قھر و نازگرفته تا دشنام و توھين به يک در ھمانطوری که 

راستای دور نگه داشتن مردم ما از واقعيت ھای پشت . لی می گردند برنامه ريزی شده عم وديگر ھمه در يک راستا

  .پرده و تالش جھت فريب آنھا

و غفلتی قرار دھد خبری امپرياليسم امريکا با تمام دارودسته ھای وطنفروشش تالش می ورزد تا مردم را در چنان بی 

 بازھم تاريخ -که نمی خواھيم-ی خواھيمپس اگر نم. که فرصت ھيچ نوع عکس العمل مناسبی در قبال تحرکات آنھا نيابد

، تجربه نموديم، بيائيد دست دردست يک ديگر داده، تمام ٧٠تکرار گرديده ھمان مصايبی را تجربه کنيم که در دھۀ 

  .دشمنان افغانستان و مردم ما را در محراق حمالت خويش قرار دھيم

  !!سرکھا ما را می طلبد


