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   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠١٧ نومبر ٢٣
  

  ؟آيا افشای اسناد بدون موافقت اشغالگران صورت می گيرد
و به ھمين اساس ازسالھا و قرنھا به کار " نگوئيمايش "برای ما مردم کابل که عادت کرده ايم به خری که کار نداريم 

می پرسيديم و نه ھم نه ًبه ما کاری نداشته باشد؛ بناء چيزی " سرکار"کاری نداشته به ھمين خوش بوديم که " سرکار"

به فکر چيزديگری بوديم، در اين روز ھا اوضاع چنان فرق کرده، که ھر روزی که از خواب بر می خيزيم شاھد 

  .به وسيلۀ شرکای جرم شان ھستيم" سرکار"ک سند جديد از خيانت افشای ي

 دو سه ھفته بدين سو، اسناد خيانت، اختالس، خاصه خرجی، حيف و ميل دارائی ھای ازواقعيت قضيه اين است که 

بلکه که دسترسی به آن، نه تنھا کار ھرکس نيست،  اسنادی. عامه روزی نيست که از طرف افراد نامعلوم منتشر نگردد

، اسناد شاروالی کابل، "روغنی"از جمله اسناد دربار . به دست بياورندرا بسياری از مقامات دولتی ھم قادر نيستند، آنھا 

، سند مکتوب امر شفاھی مغز متعفن که در آن تبعيض قومی "گلبدين راکتيار"اسناد حاتم بخشی ھا برای قصاب کابل 

ً، تماما در يک گری ھای رحمت هللا نبيل رئيس سابق  دستگاه جاسوسی کشورنھادينه شده، خاطرات سپنتا و اينک افشا

  :فاصلۀ زمانی کوتاه نمی تواند برخاسته از چند نکته نباشد

  . دولت دست نشانده آنقدر شاريده، که ھيچ چيزی را کتمان کرده نمی تواند-١

 مخالفان حاکميت دست نشانده، آنقدر در درون دستگاه نفوذ کرده اند که حاکميت نمی تواند حتا شرمگاھش را نيز از -٢

   پنھان بداردآنھا

 کسانی آگاھانه و با برنامۀ خاصی می خواھند، بدين وسيله، حاکميت دست نشانده را ناتوان نشان داده، زمينۀ -٣

  .سرنگونی آن را فراھم سازند

به منظور ناتوان نشان دادن حاکميت، نظر مثبت اشغالگران به خصوص امريکا و انگليس را نسبت به حاکميت  -۴

  .تخريب نمايند

به حدی حاد شده که آگاھانه کوشش به عمل می آيد تا " اتمر -غنی" تضاد ھای درونی خود جناح حاکميت يعنی باند -۵

  ."اتمر" محکوم نمودن محتوای مکتوب وزارت داخله به وسيلۀ - شودھا گذاشته" احمد زی"نقطۀ پايان برحيات سياسی 

که ...اصل قضيه آن است که اکثر کسانی از قماش رحمت هللا نبيل، سپنتا، کرزی و . تمام اينھا باشد سرجای خودش

ازۀ آنھا آب ھم خوان وابسته به اشغالگران امپرياليستی بوده، بدون اجتامروز به افشاگری دست زده اند، خود تا مغز اس
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از اين وابستگی آيا می توان چنين نتيجه گرفت، که اشغالگران در جھت تغيير حاکميت مستعمراتی . نمی خورند

  !! و اين سروصدا ھا مقدمۀ آن است؟؟تصاميمی گرفته اند

 !!ديده شود چه می شود


