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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جوالی ٢۴
  

  !امپرياليسم امريکا" افروزیجنگ " به "ترمپ"اعتراف 
" عمران خان"مالت ترمپ که در حضور  يادداشت امروز را به بحث در مورد اين ج: کابل-١٣٩٨ اسد ٠١ - سه شنبه

  :به خبرنگاران گفت، اختصاص می دھم

اما من نمی . اگر بخواھيم که در افغانستان بجنگيم و پيروز شويم، من می توانم اين جنگ را در يک ھفته برنده شوم«

 زمين حذف می ۀنقشاگر می خواستم آن جنگ را برنده شوم، افغانستان از . خواھيم که ده ميليون انسان کشته شود

  ».اما من نمی خواھم از اين روش را پيش گيرم.  در ده روز پايان می يافتًاشد و نابود می شد و واقع

که باعث ايجاد حساسيت ھائی در داخل افغانستان شده و حتا دولت دست نشانده را نيز وادار " ترمپ"اين طرز صحبت 

خ سفيد و وزارت خارجۀ امپرياليسم امريکا گردد، به نظر من اگر از کا" توضيحات روشن"ساخته تا خواستار ارائۀ 

ترجمه امانتدارانه صورت گرفته باشد، به عالوۀ آن که نشان می دھد در کشوری که ادعای رھبری جھان را در تمام 

وھينی عرصه ھا من جمله علم و دانش می نمايد، شخص کم سوادی به رياست جمھوری آنکشور تکيه زده که می تواند ت

به تمام امريکائيان چيز فھم و آگاه به شمار آيد، در بطن بار اھانت و توھينی که نسبت به افغانستان با خود حمل می کند، 

  :می باشدنيز اعتراف ناخواستۀ يک قدرت ويرانگر جھانی در موارد آتی 

 می خواستند تا جنگ با پيروزی اًخود شخصا و با زبان الکن خودش اعتراف می نمايد که اگر امريکائی ھ" ترمپ "-١

  .خاتمه يابد، می توانستند ظرف يک ھفته بر آن نقطۀ پايان بگذارند

  !ھموطنان گرامی

 ازجھت بار اھانتی که حمل می کند ننگريد، بلکه از اين منظر بدان برخورد نمائيد تنھا" ترمپ"اميدوارم به اين حرف 

نه به ارتباط ادامۀ جنگ و بحران توسط امريکا در افغانستان که در آن يک حقيقت انکار ناپذير و يک اعتراف رذيال

حرفی را زد که مردم ما از ساليان سال می گفتند، مردم ما می گفتند که امريکا " ترمپ"يعنی سرانجام . بيان شده است

 گفتند که نمی خواھد طالب و طالبيسم در افغانستان شکست بخورد، مردم ما حتا پای را پيشتر گذاشته با صراحت می

آن را از بين ببرند بلکه در طالب مخلوق امريکا و بقيۀ سيستم امپرياليسم می باشد از ھمين رو آنھا نه تنھا نمی خواھند 

داستان انتقال نيروھای طالب و اکماال ت تسليحاتی آنھا توسط ھليکوپتر از يک . ع الزم به تقويت آن پرداخته اندمواق

 امريکا و دولت دست  موارددر حالی که در تمام. بار رسانه ئی شده استھا بار بلکه ده نقطه به نقطۀ ديگر، نه يک 

  .نشانده منکر شده از ارادۀ آنھا به جنگ عليه طالب، سخن زده اند
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 بنا بر عادت ھميشه دروغ گفته و واقعيت را در يک مورد بيان نداشته است و آنھم اين "ترمپ" در اين اعتراف، -٢

نکتۀ دروغ در اين بيان آن است که آنھا ضمن اعتراف . به جنگ پايان می دھند" ظرف يک ھفتهبخواھند "است که اگر 

ًبه سياست ادامۀ جنگ، يک حقيقت ديگر را کامال کتمان نموده اند، حقيقتی که اگر آنھا بخواھند اساسا جنگی نمی تواند  ً

ا خلق نمی نمايند تا جنگ نمايند و اين بيچاره ھا به وجود بيايد، اگر آنھا بخواھند، که طالب نباشد، طالبی و داعشی ر

  . ختم آن ميليارد ھا دالر ھزينه نمايندھتجمجبور گردند 

 که بيانگر ترس و واھمه اش از ابھت و پايداری افغانھا در جنگ است، اين نکته "ترمپ" اعتراف مذبوحانۀ ديگر -٣

وقتی وی ختم جنگ را با . دامه جنگ اعتراف می کنداست که وی ناآگاھانه به عظمت و استواری ارادۀ افغانھا در ا

  :برداشتن افغانستان از روی نقشۀ زمين به ھم پيوند می دھد، بدون آن که خواسته باشد به ابيات منسوب به فردوسی

  چـو کشـور نبـاشـد تـن مـن مـبـاد      بدين بـوم و بـر زنده يک تن مباد

   آن به که کشور به دشمن دھيمھمه سر به سر تن به کشتن دھيم      از

و حذف کشور از نقشۀ جغرفيائی جھان آن مردم  می پذيرد که فتح دايم افغانستان فقط از طريق نابودی کامل هگردن نھاد

ممکن است، امری که اجداد واقعی و سياسی اش در وجود چنگيز ھا، مکناتن ھا، کيوناری ھا، پالک ھا، برژنيف ھا و 

 به خاکدان يران کنند، باميان ھا، بگرامھا و شھر غلغله ھا رانداشتند و با تمام قدرت کوشيدند افغانستان را وپنيز می ... 

ًبرابر نموده مطلقا از روی نقشۀ جغرافيائی برداشتند، مگر نسل ھای ديگری بعد از سالھا و قرن ھا مجددا پای به ميان  ً

ر برتری کشور نسبت به گذاشتند در ھمان راھی رفتند که گذشتگان رفته بودند، آنھا نيز عليه اشغالگران با ھمان شعا

  . رزميدند و باز ھم خواھند رزميدحيات خودش و خانواده اش

  !ھموطنان گرامی

به خود جرأت می دھند تا به ارتباط کشور ما چنان گستاخانه صحبت نموده قتل بيش از " ترمپ"اين که افرادی چون 

 از آن که از زور و توانائی خودشان برخاسته دال برترحم شان بر مردم ما معرفی دارند، بيشتررا   ھا ھزار افغان١٠٠

  .باشد از بی ايمانی، خيانت و جاسوس مشربی حاکمان دست نشانده در کشور ما نشأت می نمايد

  !ھموطنان گرامی

اگر نمی خواھيد به ھويت تاريخی تان از جانب کسی توھين صورت گيرد، بيائيد نخست توھين دايمی را بر خود روا 

به باور من ھر لحظۀ دوام عمر اين حاکميت دست نشانده توھين . ين موجوديت دولت دست نشانده استاين توھ. نداريم

  ! ما، به خون ميليونھا جانباز و شھيد راه آزادی و به مردم آزادۀ مابزرگی است به تاريخ کشور

  !!سرکھا ما را می طلبد

  


