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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٢ نومبر ١۵
  

  !ستانھدف بازی جديد انگل
  

واخر وزارت يکی از نکات بحث برانگيز و قابل تأمل اعالميه ايست که در اين ا : کابل-  ١۴٠١ عقرب ٢٣ -دوشنبه 

خارجۀ انگستان نشر نموده و در آن از شھروندان انگلستان خواسته شده است تا به افغانستان مسافرت ننمايند، زيرا در 

ً و تشديد بگير و ببند در آن کشور، خطر آن که به زندان بيفتند و اساسا عدم موجوديت روابط کنسولی با نظام مالساالر

در يادداشت امروز مکث . ف وجود دارداقدامی ھر چند بی اثر جھت رھائی آنھا نمايدد تا ددولت انگلستان مطلع نگر

  :اما نخست. کوتاھی در ھمين زمينه خواھيم داشت

ًشخصا در به کار که و حتا دوستان از مدتھا بدين سو بر من انتقاد می نمايند، چرا در حالی تعدادی از خوانندگان  -١

خود در  طرف منابع داخلی و خارجی با حساسيت برخورد می نمايم، از" افغانستان"نامی به غير از نام رسمی بردن 

ناميده ام و " mUnited Kingdo متحدهپادشاھی "قبال انگلستان آن نکته را مراعات ننموده، ھيچ زمانی آن کشور را نه 

  ".بريتانيای کبير"نه ھم 

ًشخصا اين حرکت را کامال عامدانه و : در پاسخ به اين انتقاد و اعتراض بايد بنويسم ھدفمندانه انجام داده کمترين ً

بخشی از آن کشور " ليس ھاانگ"کاريست برای احقاق حق ميليون ھا سکاتلندی و ايرلندی و ويلزی که با زور سر نيزۀ 

انگليس "بر عملکر اشغالگرانۀ " بريتانيای کبير"و يا " پادشاھی متحده"يعنی نمی خواھم با استعمال . به شمار می روند

  .صحه گذاشته بر شمشير خونچکان آنھا بوسۀ تطھير بزنم" ھا

، صدراعظم وقت پاکستان و با استناد به "بی نظير بوتھو"با استناد به گفته ھای خانم : برگرديم به بحث امروز -٢

کا، پول انگلستان نقشۀ ايجاد حرکت طالب را مطرح و با حمايت نظامی امريھزاران سند و نوشته، اين را می دانيم که 

، اين جرثومۀ عربستان سعودی و بقيه کشور ھای خليج فارس و رھبری تخنيکی و عملی استخبارات نظامی پاکستان

  . نطفه بسته است." آی.  اس.آی"جنايت و عقب مانی در زھدان چرکين 

برای " مارت اسالمیا"اين را ھم می دانيم که نه تنھا دولت انگلستان و شرکاء ھنگام به قدرت گماردن طالب و تشکيل 

به طالب در " غنی احمدزی" از حاکميت پوشالی ، نقش اساسی و تعيين کننده داشتند؛ بلکه در انتقال قدرتنخستين بار

ترين شريک جنايات امپرياليسم امريکا، نقش و سھم  سال گذشته، امپرياليسم انگلستان به مثابۀ نزديکترين و مطمئن

  . درجه يک داشت
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آن ھمکاری، می خواھد خود را مخالف طالبان نشان دھد و از شھروندان انگلستان می خواھد تا غم اينک وقتی علی ر

القاء کند که گويا دولت انگلستان با بيشتر از اين به افغانستان مسافرت ننمايند و تالش می ورزد بدين وسيله به ھمکان 

  :طالب و نظام مالساالر سروکاری ندارد، درکل دو ھدف را تقيب می نمايد

ن وسيله بازھم خلق انگلستان را فريب داده، قسمی و انمود سازد که گويا، دولت انگلستان نه تنھا سال يمی خواھد بد -*

مسؤول جنايات رد و ابا آنھا ھيچ گونه رابطه ای ندلکه اينک نيز  نداشته بیتگذاشته در انتقال قدرت به طالب مسؤولي

   آنھا نمی باشد؛ضد بشری

بی اطالع نگه داشتن شھروندان آن  دليل دوم صدور اين فرمان ازطرف وزارت خارجۀ انگلستان، تالش در جھت -*

ان آن کشور به مسؤوليت و دولت انگليس می داند مادامی که شھروند. کشور از اوضاع واقعی افغانستان می باشد

نمايند و چشم ديد ھای شان  یامکانات خود و يا ھم پوشش برخی از رسانه ھای مخالف دولت، به افغانستان مسافرت م

تا حد زيادی دست دولت د، نرا گزارش می دھند و در نتيجه مردم را از آن چه در افغانستان می گذرد مطلع می ساز

از ھمين رو اعالميه صادر می نمايد و . ساالر بسته، آنھا را تحت فشار قرار می دھدانگليس را در کمک به نظام مال

انستان ً و رسما باشندگان انگلستان را تھديد می کند که اگر در افغندکشرايط افغانستان را وخيم و خطرناک معرفی می 

انستان مسافرت نکند و گزارش جنايات  اتگليس اميد کمک نداشته باشند، تا کسی به افغتبه مشکلی برخوردند از دول

  .دننوکران انگليس و بقيه کشورھای امپرياليستی را به بيرون انتقال ندھ

  !ھموطنان گرامی

 طالب .، در مورد مناسبات نظام مالساالر و دولت انگلستان صدق می نمايد"چاقو دسته اش را نمی برد" اين که گفته اند

دم افغانستان تيز تر و برنده تر از تيغۀ يک چاقو عمل می نمايد و کشور ما را به رو نظام مالساالر که در مواجھه با م

ابله با دولت ھای امپرياليستی به قم ھار و مذھبی و نوکران امپرياليسم مبدل ساخته است، در عسالخ خانۀ ارتجا

اين ھمان . نمی گردددستۀ خود دانسته ھيچ گاھی با آنھا از در خصومت وارد را خصوص امريکا و انگلستان، آنھا 

  . بدان گردن گذاشته اند "دوحه"ننگين تعھدی است که آنھا با امضای موافقتنامۀ 

  !ھموطنان گرامی

، آنھا در حرف عليه طالب دھن باز فريب بازی ھای سياسی و مخالف نمائی ھائی کشور ھای امپرياليستی را نخوريم

 به . بابت جيب خرجی طالب پرداخته اندچند ماه بيش از يک و نيم ميليارد دالرو سال می کنند مگر در عمل ظرف يک 

متحدان به جنگ طالب و نظام مالساالر برويم، اطمينان می  روی خودمانيھيچ کشوری اميد نبنديد، بيائيد با تکيه به ن

  .دھم در چنان صورتی پيروزی از آن ما خواھد شد

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء الينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

  

  

 


