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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٠٣

  

  " بريتانویيسرای ھندو"از " خليلزاد"تقليد ميمون وار
 نمايندۀ خاص وزارت خارجۀ امپرياليسم "زلمی خليلزاد" از دو روز بدين سو که : کابل- ١٣٩٨ حمل ١٣ - سه شنبه

 امريکا در امر مذاکره با طالب وارد کابل گرديده، ديد و واديد ھا و مالقات ھائی را که به راه انداخته و اين که ساعتی 

اين يکی دست مرحمت می کشد و ساعتی ديگر آب دھان بردھان ديگری می ريزد، انسان را به ياد گذشته ھای دور بر

  :اندازد، که در يادداشت امروز اندکی برآن توجه صورت خواھد گرفتتاريخی می 

 به بعد، جاسوس پروری و سفله ١٩يکی از بارزترين مشخصات حاکميت استعمار غرب در افغانستان از آغاز قرن 

  . نوازی استعمار و نمايندگانش از انسانھای بی شخصيت، خودفروش و ميھنفروش بود

در کابل حاکميت داشت و در بطن " اميردوست محمد خان"يار آگاھانه و ھدفمندانه زمانی که استعمار انگليس بس: ًمثال

لقھای اين کشور را بيدريغ می ريخت، شاه شجاع و بقيه کاسه ليسان از قماش وی را در ستان بوسی استعمار، خون خآ

پيام می فرستاد که " ميردوست محمد خانا"ًاستعمار انگليس بدين وسيله مستقيما به . دربارش اعزاز و تکريم می نمود

به اين ھم اکتفاء نمی . اگر پايش را از گليمش بيشتر دراز کند، شاه شجاع را سوار بر فيل بر تخت سلطنت خواھد نشاند

، تا نکند را نزد خود با احترام نگه می داشت" دوست محمد"کرد وقتی شاه شجاع را بر تخت کابل می نشاند، باز ھمان 

  .اع از فرمانش سرباز زندشاه شج

اين روند چيزی کمتر از يک قرن با نگھداری از فرزندان شاه شجاع و سلطان محمد خان طالئی و احفادش عليه 

يعقوب "، "شير علی خانامير"جمع نوکران قبلی عليه " اميردوست محمد"، تعدادی از فرزندان "اميردوست محمدخان"

و برادرانش مقابل اعليحضرت " نادرخان"و سرانجام " عبدالرحمان خانامير "جمع نوکران خاندان طالئی عليه " خان

از گوش به يکی ادامه داشت تا اين که با به کرسی نشاندن نواده ھای سلطان محمد خان طالئی يعنی " امان هللا خان"

انۀ باالئی فرمان ترين نوکران استعمار که با سپردن پشاور به رنجيت سنگھه ثابت ساخته بود از چه ظرفيت وطنفروش

  .برخوردار است، آن سياست را به اشکال ديگری عملی نمود

اين کار محدود به روابط انگليسھا با نوکران شان نمانده، تاريخ نيمۀ دوم قرن بيست گواه است که سوسال امپرياليسم 

ند ھای خلق و پرچم به با" حزب دموکراتيک خلق"شوروی نيز از عين تکتيک کار گرفته، با تقسيم آگاھانۀ به اصطالح 

ھمين بود که ھر دو جناح، جھت .  منتظر، رقابت در سرسپردگی به شوروی را بين آنھا دامن می زدیو حتا شاخچه ھا
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چه قبل از رساندن شان به حاکميت و چه بعد از آن، در ھمه چيز خوشنودی و تأمين رضايت باداران امپرياليستی شان، 

ًدر يک نکته کامال متحدانه عمل نموده ھمنظر بودند، آنھم نوکری روسھا و سجدۀ عبوديت در پای اختالف داشتند،  مگر 

  .بتواره ھای مسکو بود

التر و يا ھم پائينتر، دولتھای پاکستان و ايران با جھاديست ھا نيز داشتند و از ھمين طريق اعين اين کار را به درجات ب

  .جان مردم بيندازندموفق شدند تا در دھۀ ھفتاد آنھا را به 

 و کشور ما را به خاک و خون کشيد، اين سياست خاتمه نيافته، مله نمودحوقتی امپيراليسم امريکا و شرکاء بر افغانستان 

غنی "ًفقط ابعاد آن تا حد زيادی از انظار مخفی ماند، تا اين که در اين اواخر که ظاھرا مناسبات شخصی ميان 

از موضع نمايندۀ باصالحيت " خليلزاد"يره شده است، تمام آن مخفيکاری ھا خاتمه يافته، ت" زلمی خليلزاد"و " احمدزی

  .استعمار و گورنر جنرال جديد امريکا در افغانستان، تعميل آن سياست را علنی نمود

رھبران قد و و به اصطالح " عبدهللا عبدهللا"ديدار نمود و به تعقيب آن با " حامدکرزی"اين که ديروز در آغاز ورود با 

يتر خود، ئموافق نيستند و به ارتباط ھريک از ديدار ھا در تو" غنی احمدزی"با که نيم قد جھادی، به خصوص آنھائی 

 را تحريک نمايد که از "غنی احمدزی"چيزی به نام گزارشگونه منتشر ساخت، ھمه دال بر آن بود که می خواھد 

  .نمايدخود پائين آمده، گفته ھايش را قبول " سرخر جھل"

به مسافرت فرستاده بود تا حضورش مانع را " حمدهللا محب"جھت فراھم نمودن زمينۀ ديدار، " غنی احمدزی"ھرچند 

" خليلزاد"و خود داری " سرکه برات آورده اند"ديدار نگردد، مگر عکسھای نشر شده با پيشنانی ھای ترشی که گوئی 

را نرم نمايد و يا اين که " غنی احمدزی"است که تا ھنوز نتوانسته، يتر، گواه بر آن ئاز نگاشتن در مورد آن ديدار در تو

  ًاين لجاجت نمائی بخشی از ھمان توطئۀ فريب مردم است که قبال در موردش صحبت نموده ايم

  !ھموطنان گرامی

ک کشور تجربۀ تاريخی در کشورخود و در سراسر جھان نشان داده که استعمار با ھر نيرنگ و چال و فريبی که وارد ي

ياد کشانيدن کشور مستعمره و کشتن تفکر آزاد قا دنبال نموده است، و آنھم به انشده است در ھمه حال يک ھدف ر

چيزی نيست به جز ادامۀ ھمان " خليلزاد"تحرکات فعلی . زيستن و بدون حاکميت استعماری حيات به سر بردن است

س برماست به ھمان سانی که پدران ما با خيزش ھای افتخار پ. سياست جاسوس  پروری و سفله نوازی استعمار انگليس

آفرين و دورانساز شان پوزۀ استعمار انگليس را به خاک ماليدند، ما نيز می بايد خود را آماده بسازيم تا سرنوشت مان 

  .را در ميدان نبرد و با عبور از باالی اجساد خاينان به کشور و قاتالن ملت، تعيين نمائيم

  !!را می طلبدسرکھا ما 


