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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠٢٢ اگست ٠۶
  

  ! تظاھراتبه جایردۀ اسقاط ِگمال عمر، ناخلف مال يعقوب فرزند 
  

کشتن ظواھری و عکس العمل  دو مسأله به ارتباط  توجه شما را بهیدر يادداشت کنون : کابل-١۴٠١ اسد ١۴ -جمعه 

  :نظام مال ساالر در قبال آن جلب می نمايم

 دری و حتا جھانی - فردوسی که حيثيت ضرب المثل را در حوزۀ فرھنگی زبان فارسی اين قسمت را با بيت معروف-١

  :گرفته است، آغاز می نمائيم

   مخوانش پسرپسر کو ندارد نشان از پدر      تو بيگانه خوانش

 فرزند نخستين اميرالمؤنين حاکميت مال ساالر" مال يعقوب" صبح کابل، ٨روزنامۀ  -  اسد ١۴ -امروزبنای گزارش مبر

 ھمزمان با حملۀ ھوائی کهNPR   تلويزيونیۀ شبک  مصاحبه با ر يکدًو فعال سرپرست وزارت دفاع نظام مالساالر، 

ًقسمی ظاھر می شود توگوئی اصال ھيچ اتفاقی صورت ،  شده است، صورت گرفته و امروز پخشامريکا در کابل

  .نگرفته است

 مناي"ھرگاه اين مصاحبه حتا قبل از تجاوز جنايتکارانۀ امريکا بر حريم کشور ما به بھانۀ کشتن نوکر خودش 

ن مقامات طالب  صورت گرفته باشد، پخش آن امروز به معنای توطئۀ جديد امريکا در جھت ايجاد افتراق بي"الظواھری

  : ، ھرگاه مصاحبه بعد از آن حملۀ تجاوزکارانه باشد، حد اقل چيزی که در مورد مال يعقوب می توان گفتمی باشد

" امارت"ھم در ضديت با امپرياليسم امريکا قرار داشت و ھم به مثابۀ يک افغان، از " مال عمر"ھرگاه بپذيريم که 

 و تسليم دشمن ننمود، کسی که امروز به نام فرزندش می  از خود نرانددش گذشت، مگر مھمان و پناھنده اش راخو

خواھد ميراثخورش باشد و از ھمان رو به چنين مقامی گمارده شده است، ھيچ نسبتی با وی ندارد و بيگانه ای بيش 

  :در غير آن. نيست

يت ملی آن ھا زير پای در حالی که حريم ھوائی کشورش نقض و حاکماز موضع سرپرست وزارت دفاع يک کشور، 

گرفته، به جای آن که تجاوز و کشتار را محکوم نمايد و مصاحبه را به ميز محاکمۀ مورد تجاوز قراروطنش شده 

، ترتيب قانون اساسی به مثابۀ يک طرح مسألۀ به رسميت شناختن حاکميت آنھاا مبدل سازد، امريک جنايات امپرياليسم

است که افواھات ھمکاری وی و جناحش با امپرياليسم در لو دادن محل حضور و  و بقيه نکات، ھمه بدان معنضرورت

از امپرياليسم را فروخته اند، " الظواھری"حال که آنھا به وظيفۀ شان عمل نموده، ، صحت داشته" الظواھری"اختفای 

  .آنھا را به رسميت بشناسد و پول ھای مسدود شدۀ آنھا را رھا سازدبه تعھداتش عمل نموده، می خواھد تا امريکا نيز 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  :ای از شھر ھای ديگر کشورد و اما به ارتباط تظاھرات امروز در کابل و تع-٢

  
آنچه را امروز رسانه ھا از تظاھرات نمازگزاران بعد از نماز جمعه به نمايش گذاشتند، علی رغم تمام تالش و  - * 

جانب مقامات گرفته شده بود، ھيچ شباھتی به تظاھرات نداشت بلکه بھترين و روشنترين نمودی بود آمادگی ھائی که از 

يعنی اسقاط خوران را در يک شبه دايره گردآورده، در حالی که . از تجمع چند مال حين تشکيل حلقه و يا گردۀ اسقاط

کلمه ای در مخالفت با امريکا و پاکستان بيان برقرار ماند، کسانی به نام سخنران چند ناظم حلقه می کوشيد تا نظم 

و  مظاھره چيان می بايست حداقل با مارش به طرف دفتر ملل متحد، ًھرگاه اين حرکت واقعا تظاھرات می بود. داشتند

 چند ،تجاوز را محکوم نموده، از ملل متحد می خواستند تا جلو سگ ھارش را بگيرد و به عالوه ،ت پاکستانسفار

  . تجاوز و جنايت باشد عليهی تظاھرات ازی تا نمايش.نيز به آتش کشيده می شدو پاکستان عکس از بايدن و بيرق امريکا 

 اين شبه تظاھرات مصرف  و الر از برگزاریا تا جائی که من از تمام اين حرکت برداشت نمودم، غرض نظام مالس-* 

  :وشزد نمايديعنی نظام مالساالر با ترتيب اين شبه تظاھرات خواست نکات آتی را گ. ارزش داخلی آن بوده است

  در افغانستان مطلع نبوده اند؛" ايمن الظواھری"آنھا از حضور  -

  به کليت نظام و يا بخشی از آن حقيقت ندارد؛" ايمن الظواھری" اتھام افشای مکان -

برادر "صفوف القاعده و طالب می توانند مطمئن باشند که رھبری نظام مالساالر در کل و جناح ھای مختلف آن  -

  .ھيچ نقشی نداشته اند" ايمن الظواھری" و در افشای محل سکونت يستندن" فروش

  !ھموطنان گرامی

اينھا تا طالبان به مثابۀ گردانندگان نظام مالساالر خوب می دانند که مردم آنھا را به قدر کافی شناخته اند و می دانند که 

د با ترتيب چنين نمايشاتی برف بام شان را از ھمين رو تالش می ورزن. حد وطنفروش، دينفروش و برادر فروش اندچه 

  .بر بام ديگران بيندازند

را بلند می نمايند، ھرگاه از جناح ." آی. اس. آی" بر امريکا، شعار مرگ بر کدر ھمين راستا وقتی در کنار شعار مرد

و دولت ." آی. اس. یآ"ًبندی ھای درونی طالب برنخاسته باشد، مسلما منظور از اين شعار، غير مستقيم متھم ساختن 

" القاعده"را با ." آی. اس. آی"طالب می خواھد با اين ترفند، . می باشد" الظواھری "پاکستان به لو دادن مکان زيست

  . امری که آينده چگونگی آن را روشن خواھد ساخت.در تقابل قرار دھد

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء الينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-ع ھار مذھبیو ارتجا

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما


