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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٠ اپريل ٠۶
  

  ؟"!مايک پمپئو"در دام " غنی احمدزی"

٢  

   : کابل- ١٣٩٩ حمل ١٧ -شنبه يک

  :به ادامۀ گذشته

دم، که امپرياليسم امريکا جھت حفظ آبروی استعماری خودش و برای زنده نگه در قسمت قبلی اين مختصر تذکار دا

، به دنبال بھانه می گشت و چه بھتر است بنويسيم می "نسخۀ افغانستان"با " صدور دموکراسی"داشتن ستراتيژی 

ای مردم امريکا خواست بھانه بسازد، تا در چنين اوضاع بحرانی که خود آن کشورتوان تھيۀ چند ماسک الکترونيک بر

ًرا ندارد، و علنا به دزدی بحری و ھوائی و غارت اموال دوستان و شرکای خود مشغول است، ميليارد ھادالر پول خود 

  . افغانستان نريزد"چاه گروم"را در 

  !ھموطنان گرامی

  :اگر مسأله اين طور نبوده باشد، امريکا نبايد تا اينجای مسأله پيش می آمد

يکا يک شبه بدان پی برده باشد، چه گذشته تقلب گسترده در انتخابات چيزی نبود که امپرياليسم امر عدم شفافيت و - الف

که ن در سازماندھی و گسترش آن تقلب دست باال داشتند، آنھم در حد و پيمانه ای ااز آن که خودشان از طريق عمال ش

در نتيجه اگر ريگی در  آن را تحمل نمايد، وانست نت،سفير آن زمان خودش در کابل، از تعفن و گنديدگی آن به فغان آمده

ًشرکت نموده و مستقيما بر صحت " غنی احمدزی"کفش خودشان نمی بود ھيچ نياز نداشتند تا نخست در مراسم تحليف 

از جانب نمايندۀ خاص آنھا را دانستن آن بالماسکۀ مبتذل " قابل تأمل"مسألۀ انتخابات صحه گذارند، فردايش بيايند و 

چه ھمه می دانيم ذات پذيرش اين امر به معنای به .  وزير خارجه به ميدان اندازندو تکرار آن از جانب" خليلزاد"

  . و تشويق طرف مقابل به پافشاری روی مواضع خودش می باشدتارسميت نشاختن نتايج انتخاب

" غنی احمدزی"شانده به ويژه باند  امريکائی ھا بيشتر و خوبتر از ھر کس ديگری اين را می دانند که دولت دست ن-ب 

چنان بی ريشه و بدون پشتوانه است که به حساب مساعدت ھا و حمايت ھای داخلی، نوزادی را مانند است که مرده به 

ًگذشته از آن، تا جائی که تاريخ حاکميت ھای مستعمراتی نشان داده است، بقاء و دوام آنھا مطلقا تا زمانی . دنيا آمده باشد

تجربه ای که نسل ما در زندگی روزمره . ًوده و است، که مستقيما از جانب باداران شان حمايت ھمه جانبه شوندممکن ب

يعنی  حاکميتی که در برخورداری از حمايت شوروی . اش، در زمان مزدوران روسان اشغالگر خود مشاھده نموده ايم
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 مشترک اخوان افغانستان، تروريسم بين المللی و اردوی پاکستان قادر شد، حمالت گستردۀ پياده نظام ناتو يعنی نيروھای

انی که ھمان حمايت قطع شد، از تپ تپ پای  پشک و بع بع چند بز ترسيده، در اوج مرا در جالل آباد دفع نمايد، ز

زب شان نقطۀ بر حاکميت خونبار حقدرت شکست را پذيرفته با پناھنده شدن نجيب گاو در دفتر ملل متحد در افغانستان، 

  .پايان گذاشت

و چه رژيم تا مغز استخوان وابسته به کمکھای ھمه جانبۀ اشغالگران بوده، حيات . عين مسأله اکنون ھم صدق می نمايد

  .ممات آن منوط به ادامه و يا قطع ھمان کمکھا می باشد

 حالت تعليق قرار می دھند و در دو ً بناء وقتی مايک پمپئو با بھانه گيری نخست يک ميليارد از کمکھايشان را به- پ

ًروز اخير يکی از معاونان وزارت خارجه، صريحا ادامۀ تمام کمکھا را زير سؤال می برد، مسايل چندی مطرح می 

  :گردند

  صورت گرفته و يا بدون توافق وی؟" غنی احمدزی" آيا تمام اين پس گرفتن کمکھا به موافقه و با برنامۀ قبلی با -*

را " غنی احمدزی"صورت گرفته باشد، بدان معناست که امپرياليسم " غنی احمدزی"ين تصميم بدون توافق  ھرگاه ا- *

جاسوس نمی بود که ھست و ھرگاه ذره ای از شھامت، وجدان " غنی احمدزی"دو دسته تقديم طالب می نمايد، لذا ھرگاه 

ء می کرد که بلی اين خواست امريکاست و من و شرف مردم ما در وجودش، وجود می داشت که ندارد، می آمد و افشا

  .نمی خواھم آن را بپذيريم

در عوض تشنج  ھرگاه چنين تصميمی بدون توافق با وی گرفته شده باشد، جای داشت که وی برای حفظ خودش، -*

  .در حالی که قضيه اينطور نيست. فزائی، به تشنج زدائی دست می زد

تمام تصاميمش را به دستور و مطابق ارادۀ اشغالگران امريکائی و " غنی احمدزی"از تمام اين بحث نتيجه می گيريم که 

عناصری اند که می " عبدهللا عبدهللا"شرکاء اتخاذ می نمايد و نبايد فريب ظاھر را خورد و باور کرد که گويا وی و يا 

  .توانند مخالف ارادۀ امپرياليسم امريکا کاری انجام دھند

با استعمار آمده اند، در نھايت با رفتن استعمار نيز خواھند رفت، برماست تا با لگدی محکمی بر آنھا به ھمان سان که 

  .نشيمنگاه شان، آن ھا را راھی گورستان تاريخ نمائيم

  !!سرکھا ما را می طلبد


