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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٠۵
  

  ! ساخته استعصبانیبه سمت امريکا، المان را " عبدهللا"چرخش 
  

اندکی روشنی انداخته و " زلمی خليلزاد"بازی جديد  در مطالب  دو روز گذشته، به : کابل - ١٣٩٨ حمل ١۵ - پنجشنبه

با بازی جديدش می خواھد رقابت وطنفروشانه ای را بين آحاد حاکميت پوشالی به " خليلزاد"م که دي يادآور گردھادر آن

ام دامن بزند تا ھر کدام از آنھا به خاطر پيشی گرفتن از ديگری، تم" عبدهللا عبدالمود"و " غنی احمدزی"خصوص ميان 

را در کنار " عبدهللا"به خصوص در تحليل عکس  در روز گذشته، نشستن . داروندار وطن را تقديم استعمار نمايد

ديوانه " چرخش"و " خليلزاد"ازی بدر يادداشت امروز خواھم کوشيد تا بازتاب اين . زير پرسش قرار دادمھا امريکائی 

بی امريکا و يکی از اعضای ناتو يعنی دولت المان مورد ، از ديد متحدين غر ھارا به سمت امريکائی" عبدهللا"وار 

  :بررسی قرار دھم

 فکر نمی کنم در جھان کسی پيدا شود که با الفبای سياست آشنائی داشته باشد و از تضاد درونی بين کشور ھای -١

 ھائی که متحدانه يعنی کشور. امپرياليستی در عين وحدتی که عليه خلقھای جھان دارند، چيزی به گوشش نخورده باشد

افغانستان را اشغال نموده، از زمين و فضاء بر آن گلوله و باران مرگ می فرستند، در عين حالی که در موضوع اشغال 

در اشغال مشترک سرزمين ما تبارز می دھند، بين خود نيز بنا بر عاليق را افغانستان با ھم متحد اند و اتحاد عمل شان 

  .د تا آن عاليق را برآورده سازد، تضاد نيز دارندشوخاصی که دارند و ھريک می ک

ً اين ھم کامال واضح است که ھر يک از نيروھای اشغالگر جھت برآورده ساختن اھداف خاص خودشان، در داخل -٢

 خودشان را به وجود آورده و از طريق آنھا تالش می ورزند تا در يک تعامل يژۀوافغانستان  شبکه ھای استخباراتی 

  .ھريک ديگری را کمک نمايند تا اھداف شان براورده گردددوگانه، 

ً اينھم تقريبا کامال روشن شده است که امپرياليسم امريکا بنا بر نقش رھبری کننده اش در تجاوز باالی افغانستان، و -٣ ً

 چون تقبل حداکثر مصارف، تعداد بيشتری از نوکرانش را در مقامات مھم لشکری و کشوری مقرر نموده، افرادی

لق و وابستگی مزدورمنشانه و استخباراتی شان به امپرياليسم امريکا در بر مبنای تع" غنی احمدزی"و " رزیحامدک"

  .رأس حاکميت پوشالی قرار داده شده اند

روابط خاص  اينھم از کسی پوشيده نيست که دولتھای بزرگ غربی چون انگلستان، فرانسه و المان نيز ھريک -۴

خودشان شان با پرورش افراد خودفروش و ميھنفروش ديگری در بطن حاکميت پوشالی پرورش داده اند، از جمله 

در صحنه وجود داشته، گفته می توانيم ھرگاه " عبدهللا عبدالمود"دولت المان در تمام اين مدت، به مثابۀ حامی و پشتيبان 
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وی را به مانند يک موش مرده از حاکميت " غنی احمدزی"شت، تا حال وجود نمی دا" عبدالمود"آن حمايت در عقب 

  .پوشالی به دور می انداخت

در جھت نزديکی با امريکا و در کنار " عبدهللا" با تمام اين مالحظات وقتی در اين اواخر چرخش ھای ديوانه آسای -۵

ن خورده، قرار اطالع رسانه ھا روز گذشته سفير آنھا نشستن تبارز يافت، از ھمه اولتر سفارت المان در افغانستان تکا

شده، عصر " عبدهللا عبدالمود" عاجل و خارج از برنامه، خواستار ديدار با رکتحدر يک المان در افغانستان، 

  .القات چند ساعته بين آنھا صورت گرفت حمل يک م١۴چھارشنبه 

را متوجه چرخش " عبدالمود" مالقات سفير المان  به اساس اخبار سرچوک و زمزمه ھای از ما بھتران، در اين-۶

 ًصريحا ھوشدار" عبدالمود"طبق ھمين اخبار، سفير المان به .  ًديوانه وارش ساخته شديدا وی را مورد انتقاد قرار داد

جھت وارد کردن فشار بر ھای به وی مريکائی اداده است که مراقب رفتارش باشد چه از يک جانب دوستی نمائی 

گونه اعتمادی ندارند و در ثانی چنين حرکاتی باعث  ھيچ" عبدهللا"ًت و رنه آنھا اساسا بر شخص اس" غنی احمدزی"

  .ايجاد بی ثباتی بين دوستان آنھا نيز خواھد گرديد

ًکامال روشن نيست و گفته می شود که با قسم و آيت خواسته است به سفير المان تذکر دھد " عبدالمود" ھر چند پاسخ -٧

نزد ھمه کس من جمله " عبدالمود"روی اعتماد کنند، مگر شناختی که از کاسه ليسی و فرصت طلبی که می توانند ب

مقامات المان وجود دارد، سفير آن توضيحات را قناعت بخش ندانسته از وی خواسته است که ديگر از آن دامھا دوری 

  .جويد

  !ھموطنان گکرامی

 دزدان به جان يک ديگر افتاده اند، برماست که در چنين فرصتی با تا جائی که ديده می شود ھنوز زمان تقسيم نرسيده،

تمام قواء بکوشيم تا ضمن تشديد تضادھای درونی اشغالگران و نوکران شان آنھم با تزئيد فشار مبارزاتی ما، نگذاريم تا 

  .توطئه ھای ضد مردمی شان را پيش ببرندتا با خاطر آسوده 

  !!سرکھا ما را می طلبد

  


