خپلواکی

استقالل
www.esteqlaal.net
حمید انوری

چهارشنبه  05جنوری 2022

دیم با " یب یب یس"2-
بی بی سی  :مقام وزارت خارجه ایران 'غیرحرفه ای بودن' نیروهای طالبان را علت درگیریهای
احتمالی مرزی دانست؛ طالبان :مشکلی با همسایگان نداریم( .چرا! بسیار مشکل داریم)
"مقام وزارت خارجۀ ایران" آیا گفته می تواند که در رژیم تازیانه و دار جمهوری اسالمی ایران
چند نفر "حرفه ای" هستند؟! حرفه ئی ها در افغانستان همیش کشور و مردم دربند کشیده شدۀ آنرا
دو دستی به بیگانه ها تقدیم کرده اند و از همینرو بوده است که نیم خاک پاک افغانستان را ایران و
پاکستان و ترکمنستان و تاجکستان و ،...غصب نموده اند و آب از آب تکان نخورده است ،پس ای
به قربان "غیر حرفه ای" ها که ترس و واهمه در همۀ شما همسایگان طماع ایجاد کرده اند که داد
و فریاد تان زمین و آسمان را فرا گرفته است .آیا همین رژیم آخندی ایران نبود که بکس های مملو
از پول را هر بار به نمایندگان و فرستادگان حامد کرزی"جاسوس حرفوی" پیشکش میکردند و در
حقیقت خاک خری میکردند؟!
وزارت خارجه ایران :تاکید ما تشکیل دولت فراگیر در افغانستان است
آخند های ایرانی و جمهوری اسالمی شان هیچ حقی ندارند و هرگز به آنها اجازه نمی دهیم تا برای
افغانستان و مردم دربند کشیده شدۀ آن حد و حدودی تعیین نمایند و طرز حکومت معین نمایند .بروید
نگاهی به طرز حکومت تازیانه و دار جمهوری اسالمی خود بیندازید ،سر در گریبان کنید ،وجدانی
اگر دارید ب ه کار اندازید ،بعد به حال ما بپردازید .اعطای تان به لقای تان .بگفتۀ مردم افغانستان"
در خانۀ خود اش بریده نمی توانید ،در خانۀ همسایه سیمیان می برید" بروید خجالت بکشید و یک
جام زهر را سر بکشید تا هم مردم شریف ایران نفس به راحتی بکشند ،هم مردم شریف افغانستان و
منطقه و جهان.
عبدالغنی برادر :تصمیم گرفتیم با چهرههای دولت قبلی ،نظام طالبان را بدنام نسازیم
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خطاب به عبدالغنی برادر :اگر واقعا ً به چنان نتیجه ای رسیده و چنان تصمیمی گرفته اید ،عاقالنه
ترین تصمیم است و آنرا بصورت کامل و تمام ،پیاده کنید تا دل مردم را به دست بیآورید و باور
داشته باشید که مردم با این تصمیم تان همنواع هستند و خواهند بود .چهره های سوخته را بگذارید
همچنان بسوزند تا خاکستر شوند .آنان به منزلۀ یک غدۀ سرطانی اند که در یک بدن سالم رشد
میکنند و در نتیجه باعث مرگ می شوند .یگانه چاره در اوضاع و احوال کنونی نظر به ثواب دید
متخصصین مجرب طبی ،بریدن و دور انداختن آن غدۀ سرطانی است و بس .در بین آن چهره های
سوخته ،حتی مشکل است یک"انسان" یافت ،ما را در افغانیت آنها شک است و از اسالمیت هم بوئی
نبرده اند و همه و همه تا مغز استخوان فاسد و گندیده اند و فقط به درد زباله دانی تاریخ میخورند و
دیگر هیچ.
آقای برادر در یک مصاحبه ویژه (اختصاصی)با تلویزیون ملی افغانستان گفت":درجریان مذاکرات
صلح با امریکا در دوحه ،امریکا نامهای افرادی در دولت قبلی را داده بود که با آنها دولت مشترکی
بسازیم".
کامالً آشکار است که در آن لیست نام های نوکران گوش به فرمان امریکا ،مانند ،برادران مسعود،
حامد کرزی ،سپنتا ،اتمر ،عبدهللا و چند رسوای دیگر شامل بود است که اگر طالبان چنان می کردند،
نه حقوق بشر را بهانه قرار می دادند و نه حقوق زنان و نه عدالت و نه حکومت فراگیر و چند چیز
دیگر را و نه هم تحت این بهانه های طفالنه خالف تمام قوانین و موازین بین المللی ،قادر می بودند
تا دارائی ها افغانستان را در امریکا منجمد سازند ،اما در نتیجه افغانستان همچنان در چنگال آهنین
ایاالت متحده اسیر می ماند و بجای کشته شدن عساکر متجاوز امریکائی و متحدین غربی ،افغانها
کشتار می شدند و گماشتگان بی مقدار شان وظایف خبر رسانی و خبر چینی و جاسوسی را برای
شان انجام میدادند و همچنان مشغول ساختن قصر های طالئی در داخل و خارج می بودند.
او گفت" :ما بین خود تصمیم گرفتیم که اعضای دولت قبلی که 'عادت به فساد ' دارند ،نمی توانند در
نظام ما وارد شوند ،شمارشان چند نفر است ،اما وارد شدن آنها تمام نظام را بدنام می کند".
آقای برادر با متهم کردن چهره های دولت پیشین به فساد گفت :آنها از "عادت خود به فساد و قتل و
غارت نمی توانند دست بکشند" (.به گزارشگر بی بی سی باید خر فهم ساخت که(متهم کردن) در
اینجا اصالً مطرح نیست .میگویند" :چیزی که عیان است ،چه حاجت به بیان است"
ایجاد دولت فراگیر از همه اقوام ،حقوق زنان و منع قتل و شکنجه نظامیان پیشین از جمله پیش شرط
های جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان است.
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آیا "جامعۀ جهانی!؟" برای یکبار هم که شده است ،از مردم افغانستان پرسیده است که چه نوع نظام
را می خواهند؟!آیا در بیست سال پسین ،باری هم به فکر شان خطور کرده بود که به آرأ مردم
افغانستان رجوع کنند؟!
"هیچ قصدی برای آسیب رساندن به اشرف غنی نداشتیم"
معاون اول نخست وزیر طالبان گفت که طالبان در هنگام ورود به کابل ،هیچ برنامه ای برای ترور
محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین نداشتند .آقای غنی و سایر نزدیکان او می گویند که طالبان
پس از تصرف کابل ،پایتخت ،قصد ترور او را داشته اند.
اما آقای برادر این اتهامات را رد کرد و گفت بسیاری از رهبران و سیاستمداران افغانستان در حال
حاضر در افغانستان هستند و به گفته او ،زندگی عادی دارند و با مردم مالقات می کنند".
این درست به آن شباهت دارد که ":من از چاه می آیم و تو میگوئی که دول خالی است" .اگر طالبان
چنین قصدی می داشتند ،باید در اولین مرحله حامد کرزی و گلبدین راکتیار و عبدهللا کج کاله را در
سر چهار را اعدام میکردند ،که با درد و دریغ چنان نکردند .اگر چنان میکردند ،یقین بود که مردم
کابل در قدوم شان ُگل می ریختند.
ظاهرا ً منظور او حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدهللا عبدهللا رئیس اجرایی پیشین بود که هر
دو پس از سقوط طالبان در کابل حضور دارند.
اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده ،هفت تن از نزدیک ترین مشاوران وی و اکثر
اعضای کابینه سابق وی در جریان سقوط کابل از افغانستان گریختند.
برای آنها از تمام نفوس  30میلیونی افغانستان ،فقط همین یک مشت افراد و اشخاص نزدیک به
خودشان مطرح بود و دیگر هیچ.
او گفت :کابینه فعلی طالبان "سرپرست" (و موقت) است و در درازمدت فکر وارد کردن افراد دارای
"استعداد و اهلیت" را به عنوان معاون یا وزیر داریم.
امیدواریم که از زیر پلوُ ،ملی بیرون نشود.
آقای برادر گفت :اکنون ،طالبان گروه یا حزبی نیست بلکه به عنوان یک نظام است.
او اضافه کرد که در نظام طالبان "قوم اقلیت یا اکثریت" مطرح نیست.
اگر خدای ناخواسته مطرح باشد ،اطمینان داشته باشید که دیر دوام نمی آورد .قشنگی گلستان
افغانستان در ُگل های رنگارنگ آن است ،ورنه چون ایران یک دشت و بیابان پُر از خار و خس
خواهد بود.
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"قتل و شکنجه نظامیان پیشین"
عبدالغنی برادر در پاسخ به سوالی در مورد گزارش های قتل و شکنجه افسران پیشین ارتش افغانستان
گفت :تمام افراد دولت پیشین شامل عفو عمومی شده و طالبان "برنامه کشتن کسی را ندارد".
یک ماه پیش ،سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی گفت که نیروهای طالبان از زمان تسلط بر
کشور در  ۱۵آگست  ،202۱با وجودی که "عفو عمومی" اعالم شد ،بیش از  ۱00افسر پلیس و
اداره اطالعاتی سابق را تنها در چهار والیت اعدام یا ناپدید کرده اند.
در این مورد تصریح باید کرد که برعالوۀ تبلیغات شدید منفی سایت بی بی سی و صدای امریکا که
مربوط به حکومات آن کشور ها هستند ،تالش های یک مشت جاسوسان و گماشتگان شان در داخل
کشور نیز به شکل بالوقفه و گسترده در جریان است .یعنی ار امکان دور نخواهد بود که تعدادی
کشته و ترور و اعدام و ناپدید شده باشند ،اما باید به یاد بیآوریم زمانی را که رژیم نجیب گاو در
کابل سقوط کرد ،رژیم ربانی -مسعود هم برای تمام جنایتکاران هفتم ثوری از کیسۀ خلیفه "عفوه
عمومی" اعالن کرد ،اما بعد ها شاهد بودیم که از تمام آن گروپ جنایتکار ،فقط و فقط فردی به
نام"اسد هللا سروری" دستگیر ،زندانی و محاکمه شد و بعدا ً نیز به اعدام محکوم گردید و اما هیچ
وقت اعدام نشد .جرم او در آن زمان این بود که در زمان قدرتمداری دست به کشتار هموطنان زده
بود و ،...اما چرا در آن زمان از میان تمام جنایتکاران متعدد حزب منحلۀ(د.خ.ا) ،او را دستگیر و
زندانی کردند؟!
جرم او در آن زمان که مدت  ۱3سال را در کابل و پنجشیر زندانی بود و در هندوستان دستگیر شده
بود ،توطئه علیه رژیم ربانی -مسعود بود ،یعنی اینکه پالن و ترتیبات کودتا را چیده بود و جهت
عملی کردن آن راهی کابل بود که در میدان هوائی دهلی او را دستگیر نمودند و به رژیم ربانی-
مسعود تحویل دادند.
امروز هم اگر یک تعداد از مقامات نظامی رژیم سابق در بعضی والیات کشته و ناپدید شده اند ،یقین
است مشغول توطئه بوده اند ،ورنه چرا گلبدین و کرزی و عبدهللا با راحتی در کابل حضور دارند و
هر صبح و بیگاه و هر شام و پگاه با بی بی سی و صدای امریکا و ...آزادانه مصاحبه میکنند و
نظریه میدهند و اکت های دایۀ مهربانی تر از مادر میکنند و هیچ کس با آنان کاری ندارد .چه خوب
گفته اند" چاه کن ،عاقبت در چاه است".
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