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   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠١٨ نومبر ١۶
  

  !"طالب"از منظر " صلح"
  

صلح "و تالشھايش جھت رسيدن به " خليلزاد" از آن جائی که با آمدن مجدد : کابل- ١٣٩٧ عقرب ٢۴ - پنجشنبه

، اکثر رسانه ھا و بر مبنای آن مشغوليت ذھنی برخی از مردم افغانستان را اين تالشھا به خود اختصاص داده "طالبانی

  :است، تبصرۀ امروزم را باز ھم به ارتباط جلسات صلح، من جمله کنفرانس صلح مسکو اختصاص می دھم

  :برای ايضاح کامل مطلب بايد بنگارم

  : بخش می باشند۵ درگير در قضايای افغانستان اعم از صلح و جنگ، به نظر من در کل در مقطع کنونی نيروھای

 کشور ھای حامی طالب -۴ طالب، - ٣ دولت دست نشانده با تمام آحاد آن، - ٢ اشغالگران امريکائی و متحدين آنھا، -١

   مردم افغانستان- ۵در منطقه و جھان و 

بر می آيد، تالش نامبرده آن است تا از يک جانب برای سياست " خليلزاد" تا جائی که از روند قضايا و تالشھای -١

ھای کشور متبوع خودش طرفدار پيدا نموده از آن طريق، طالب را از متحدينش دور بسازد و از جانب ديگر  نگذارد تا 

  .برنامه ھا و پالنھای متحدين طالب شکل گرفته امکان تطبيق بيابند

حتا بدون مذاکره و ايجاد تفاھم با دولت دست نشانده، مسافرت ھايش را از کشور ھای " دخليلزا"به ھمين اساس که 

 شطرنج در تختۀ بازی ۀبيانگر آن است که نامبرده حيثيت پياد" خليلزاد"تمام اين تحرکات . منطقه و پاکستان آغاز نمود

 اين مھم یوبرای . و روسيه را دارداز پاکستان شروع تا چين بين امريکا و شرکاء در يک طرف و حاميان طالب 

چيزی که . نيست که در افغانستان چه اتفاق می افتد و چه بر سرنوشت مردم افغانستان تا حال آمده و من بعد خواھد آمد

به نمايندگی " خليلزاد"به عبارت رساتر . برايش مھم است، اين است که طالب نبايد به ابزار دست حاميانش تبديل شود

 اجازه دارد، افغانستان و سرنوشت مردم آن را دو دسته تقديم طالب نمايد، مشروط بر اين که حاميان طالب به از امريکا

  . روسيه و چين و ايران شکست بخورند و سگ طالب بر روی خود آنھا غو بزندخصوص

ور انتصابی اش،  دولت دست نشانده که تا مغز استخوان فاسد و از درون فروپاشيده است، با آن که رئيس جمھ-٢

گاھگاھی داد و فرياد به راه می اندازد و برای بی خبران رگھای گردنش را پنديده نشان می دھد، روی داليل متعدد از 

دولتی، رقابت  دجمله وابستگی و نوکری برده وار شخص رئيس جمھور به امريکا، پراگندگی و شاريدگی درونی نما

ًاوال اجازه ندارد تا ... افسار گسيختۀ شريک قدرت در حکومت وحدت ملی در راستای وطنفروشی با رئيس جمھور و 
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خالف منافع خدايانش حرکتی انجام دھد، در ثانی وضعيت موجود توانائی و امکانش را نيز برای وی نگذاشته، تا ابتکار 

  .ردتالش به خاطر تأمين صلح را به دوش گي

 قسمی که کنفرانس مسکو نشان داد، طالب با برخورداری از انسجام نسبی درونی در مقايسه با دولت دست نشانده، و -٣

 که به ، در ھمل نشان دادحمايت بی چون چرای قدرت ھای جھانی و منطقه ئی از آنھا، اين بار وقتی وارد ميدان شد

راضی " امارت اسالمی افغانستان"غای قانون اساسی و تشکيل مجدد چيزی کمتر از برکناری دولت دست نشانده، ال

، روند تاريخ را از  سال اتفاق افتاده، ھمه به صفر ضرب شده١٧ تحوالتی که طی مدت ويعنی تمام تغييرات . نيست

  .  سال پيش در نتيجۀ تجاوز امپرياليسم امريکا و شرکاء متوقف شده بود١٧جا آغاز نمائيم که انھم

ی را می بينند "جھان پھلوان"ھمه در وجود طالب، ... ميان طالب از پاکستان گرفته تا روسيه و چين و ايران و  حا-۴

 ميدان را "جھان پھلوان"مھم آن است که اين نخست که حاضر شده با ديو انگلوساکسون مقابله کند، لذا برای آنھا در گام 

اضر اند ھرچه پر دارند، ح، از ھمين رو  نفع دشمن وارد جنگ نگرددخالی نکند و در گام دوم جھتش را تغيير نداده به

وزير خارجۀ روسيه با طالب و نماينگان به " الووروف"مصداق کامل اين ادعا، برخورد متفاوت . به کاله آنھا بزنند

خست طالب ن" الووروف"فلم مربوطه دقت کنيد  ھرگاه به - .دولت دست نشانده می باشد" شورای عالی صلح"اصطالح 

  .را پيش می اندازد و نمايندگان دولت دست نشانده، خود به دنبال آنھا روان می شوند

ھيچ کسی از آنھا نمی پرسد نظر شما به آمدن مجدد طالب .  پنجمين و اساسی ترين طرف قضيه مردم افغانستان است-۵

  د و يا خير؟به قدرت چيست؟ آيا حاضريد باز ھم در يک امنيت گورستانی زندگانی نمائي

  !ھموطنان گرامی

اين بی توجھی به مردم افغانستان و تعيين سرنوشت آنھا را به عھدۀ چند دزد و جنايتکار و حاميان بين المللی آنھا 

شويم و خود عزم نمائيم تا " ما"نشده ايم ھرگاه من و تو و او " ما"گذاشتن، تا زمانی حاکم خواھد بود که من و تو و او، 

خليلزاد و "و نه " پوتين و ترمپ"رنوشت ما به ميدان آئيم و عزم ما را عملی سازيم، مطمئن باشيد، نه جھت تعيين س

  .و نه ھم ده ھا و صد ھا سگ و سگور ديگر آنھا، اين توان را نخواھند يافت تا برای ما تصميم بگيرند" غنی

  !!سرکھا ما را می طلبد

  

  


