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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٠ اپريل ٠۵
  

  ؟"!مايک پمپئو"در دام " غنی احمدزی"

١  

 صحبت ھای چندی با ازعد به افغانستان داشت، ب" مايک پمپئو" در آخرين سفری که : کابل- ١٣٩٩ حمل ١۶ - شنبه 

ًو تشويق آنھا به جور آمدن که گويا پذيرفته نشد، رسما اعالم داشت که از مجموع " عبدهللا عبدالمود"و " غنی احمدزی"

  .کمکھای کشورش، پرداخت يک ميليارد دالر را به حالت تعلق قرار می دھد

ب تجزيۀ وزارت ماليه، نخست يکی از در با" غنی احمدزی"ھمچنين بعد از صدور فرمان ضد قانونی و غارتگرانۀ 

را قابل " غنی احمدزی"که زير نام ديگری فعاليت می نمايد، تصميم رئيس جمھور " سيا"ھزاران مؤسسۀ وابسته به 

کمک تشويش و تأمل اعالم داشته، ضمن آن که از وی خواست تا حکمش را ملغا قرار دھد از امريکا و بقيه کشور ھای 

بر اعتبار فرمانش، آنھا نيز در پرداخت کمکھايشان تجديد " غنی احمدزی"د که در صورت سماجت تقاضا نمونيز کننده 

  .نظر نمايد

دانسته، ادامۀ اعتبار " قابل تأمل"را " غنی احمدزی"ھمچنين امروز معاون وزير خارجۀ امپرياليسم امريکا، اين تصميم 

  .ًگر تلويحا گره زدفرمان را به ادامه و دوام کمکھای امريکا و کشور ھای دي

  !ھموطنان گرامی

  در يادداشت امروز می بينيم که غرض از تمام اين شعبده بازی ھا چيست و امريکا در پی چيست؟؟ 

  :با حرکت از نکات آتی

 حمله و تجاوز جنايتکارانه اش بر افغانستان و به خاک و خون ھمزمان با اين را می دانيم که امپرياليسم امريکا -١

بزرگترين تھاجم تبليغاتی را نيز آغاز نموده، از طريق تمام رسانه ھای دم ما به بھانۀ تعقيب القاعده و طالب، کشيدن مر

ور و دھشت قرون وسطائی طالب جا سرکاری و وابسته به خودش، اين تھاجم را آزاد سازی مردم افغانستان از قيد تر

دموکراسی، حقوق بشر، حق زن، مبارزه عليه توليد و تجارت  از حمله بر افغانستان آوردن  اعالم داشت که غرض،دهز

  .مواد مخدر، ختم جنگ و تأمين عدالت در افغانستان می باشد

اين تبليغات آنچنان وسيع و گسترده بود و تاھنوز ھم گاھگاھی ادامه می يابد که نه تنھا چپ نماھای خاين به خلق 

 ھمان تبليغات، ستراتيژيست ھای ی به دنبال آن روان شدند، بلکه بر مبناافغانستان در کنار جواسيس و اقشار ضد ملی
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 د در صددارند وب اعالم  جھانتالش ورزيدند تا آن را تئوريزه نموده، يگانه راه تطبيق دموکراسی در اقصا نقاط" سيا"

  .برآيند... تطبيق آن در کشور ھای ديگری چون عراق، ليبيا، يمن و 

اقتصادی آن در بطن جنگ دوامدار اقتصادی امپرياليسم امريکا با چين و حملۀ غافلگيرانۀ  ويروس کرونا و تبعات -٢

ًروسيه با افزودن بر توليدات نفتی اش ظاھرا در رقابت با اوپک و عربستان سعودی اما در واقعيت امر ورشکست 

، اوضاع اقتصادی امريکا را در مسير چنان بحران  و ساير کمپنی ھای نفتی امريکا"شيل"ساختن کمپنی امريکائی 

 سال اخير مشاھده ٩٠شمندان دوست و دشمن کاخ سفيد، نمونۀ آن حد اقل در نادئی قرار داد که به اعتقاد تمام دااقتص

  .اند داشت باشدوت در مقايسه با تبعات احتمالی آن، حکم رفاه و شکوفائی را می ٢٠٠٨نشده و بحران مالی 

يعنی در .  طريق ممکن صرفه جوئی پيشه نمايدھمين اوضاع اقتصادی بد، کاخ سفيد را وادار می سازد تا از ھر -٣

موقعيتی قرار گرفته که بايد به خود و حل مشکالت کنونی و تبعات آن در کشور خودش بينديشد يعنی در شرايطی قرار 

  .زير پای نمايدرا " بچه اش"در چنين شرايطی واضح است که می خواھد . گرفته که آب تا گلويش رسيده است

 در نخستين گام، اعتراف به شکست يک ستراتيژی دراز اسان نيست زيرآ آن طور که گفته می شود، و اما انجام اين کار

  .مدت و جھانی امپرياليسم امريکا می باشد

ًھايش را در افغانستان قطع نمايد،  می بايد صريحا کپرياليسم امريکا روی داليلی که از آنھا نام برديم، کمميعنی ھرگاه، ا

اين مسأله زمانی . يژی صدور دموکراسی و يا الگوی افغانستان يک الگوی شکست خورده استاعالم بدارد که سترات

 بر کمکھای رقباء در موقعيتی قرار گرفته که می تواند دولت دست نشانده را هاھميت می يابد که می بينيم طالب با تکي

  .به زباله دان تاريخ بفرستد

وی استعماری خودش و برای نجات ستراتيژی خودش، می بايست بھانه اينجاست که امپرياليسم امريکا برای حفظ آبر

تا با استناد به آن بھانه، مسؤوليت سقوط محتوم حاکميت دست نشانده اش را توجيه  و نمايد ھائی را جست و جو می کرد 

  .ارددولت دست نشانده اعالم بد" ضد امريکائی"ديگری نموده، آن را ناشی از بيکارگی، انحصار طلبی و سياست ھای 

  ادامه دارد


