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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ٠۴

  

  تمامی ندارد" غنی"الف و دروغ 
 گذراندم، نکتۀ جالبی که امروز ھم به مانند ھميشه، وقت اضافی خود را با شنيدن اخبار و ديدن آنھا از طريق تلويزيون

بيشتر از ھميشه توجھم را جلب نمود، تمرکز اکثر رسانه ھا بر دو رويداد جداگانه بود، يکی کنفرانس قلب آسيا در باکو 

  . نفر از مخالفان حکومت کابل در قندھارانو آن ديگری اجتماع ھزار

 که مغز یاجتماع بزرگ قندھار را با سخنرانيباور کنيد ھرگاه متن سخنرانی ھا به خصوص گفته ھای شرکت کنندگان 

بگذاريد متعفن جھان در باکو ايراد کرد، برای افرادی که با مسألۀ افغانستان سروکار نداشته باشند و از افغانستان نباشند، 

نستان  که ترسش را از اقامت در افغارانیسخن.  باکو استرانکه ھدف سخنرانی ھای قندھار سخنبداند  ھيچ امکان ندارد

با وجود برخورداری از حمايت امپرياليزم امريکا، زير عنوان انجام کارھای بين المللی و تمرکز بر سياست خارجی 

  .پنھان می نمايد

مغز متعفن که ھمان چند روز دور بودن از افغانستان را غنيمت می داند و متوجه شده است که از زمامداران گذشته، 

، بدون آن که حتا به اعتبار خود است" کرزی"تنھا کسی که در افغانستان اقامت نموده و بعد از ترک قدرت زنده مانده، 

نمايد، در کنفرانسی شرکت می نمايد که در سطح وزرای خارجه و به نام آن ياد می شود، فکر که  و مقام و کشوری

 که ظرف سه سال گذشته به مردم نزبانش را رھا نموده به ھمان ساافسار در ھمانجا ھم . معاونين آنھا داير شده است

  .يدافغانستان دروغ گفته، در کنفرانس ھم دم از نابودی داعش وطالب زده، از موفقيت ھای دولتش ياد می نما

 اوضاع افغانستان خبر دارند، در ثانی  وی از شرکت کنندگان در کنفرانس ھمه بيشتر ازًھيچ به اين نمی انديشد که اوال

به استناد اسناد بادارانش ھمين اکنون کنترول بيشتر از نصف کشور در دست مخالفان مسلح حاکميت قرار دارد، به 

، بلکه در حالی  استاری بوده اجازۀ ورود به کشور از وی سلب گرديدحساب دولتداری ھم که نه تنھا معاون اولش فر

  .که به وزير خارجه ھيچ نوع اعتمادی ندارد، جرأت برطرف کردنش را ھم ندارد

د، بادارانش از مسافرت نباز ھم دروغ می گويد، مخالفانش جلسات بزرگ قومی داير می کن" غنی"با چنين وضعيتی، 

از نظم، پيروزی و حاکميت " غنی"اليت به واليت ديگر جلوگيری می نمايند، مگر باز ھم اتباع افغانستان از يک و

  .چنين وضعی تا چه وقت دوام می کند، در غياب جنبش مردم، فقط استعمار می داند. قانون صحبت می نمايد
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