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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ١١
  

  !سرعت گرفت" شورای نظار"و " جمعيت اسالمی"روند زوال 
  

جاسوس فرومايه ای است که " ی احمدزیغن" اگر صد در صد مطمئن نمی بودم که : کابل-١٣٩٧ جدی ٢٠ - پنجشنبه

به دست ديگران است و اين گردانندگان اش ھنديھا، تار ھای حرکی " کت پوتلی"يا ھمان " گدی تاری"به مانند يک 

چه " مغز ھای متفکر"ًبيرونی اند که وی را به رقص وا می دارند، به صراحت اعتراف می نمودم که واقعا يکی از 

  :از آن در جھان سياست می باشد، زيراندکی پائينترادرجه اول و چه ھم 

 اين را می دانيم که دولت دست نشانده و تمام رقبای خرد و بزرگ گردانندگان اين ادارۀ پوشالی، ھمه در تب -١

 دوای درد "داکتران حاذق اجنبی"انتصابات سال آينده می سوزند و ھريک از آنھا بدون استثناء در صدد اند تا نزد 

  . بيابندبيدرمان شان را

و باندی که به دور وی حلقه زده با حراج شرف، " روغنی"، " غنی احمدزی" در اين ميان بيشتر از ھمه شخص -٢

 سال ديگر بر دريای طال و ۵بروی اين دلقک نادان، ميليونھا دالربه دست آورده اند، می خواھند باز ھم برای آوجدان و 

 شان را باخته اند حد اقل با جيب ھای پر تر  شرف و وجدانقتیوچه ، ورق شکستۀ شان را جوالن دھندزنقرۀ خيراتی 

  ..از پر راه فرار را پيشه نمايند

آن بود که شرکای خيانتش از وزرای دفاع و داخله گرفته تا رئيس امنيت ضد " غنی احمدزی" مشکل  در اين ميان-٣

ی برخورد می نمود، مردم آن ملی و حتا سخنگويان آنھا، نزد مردم چنان منفور شده بود که اگر شھاب ثاقبی بر فرق کس

در چنين فضاء و حاکميت چنين جوی، معلوم بود که اگر باداران . را کار باند خاين و وطنفروش ارگ معرفی می نمودند

، تمام مردم  در مقام فعلی اشدل شير ھم می داشتند به خود اجازه نمی دادند تا با انتصاب مجدد وی" غنی احمدزی"

، به تمام جھان اعالم نمايند که ما باز ھم فردی را بر اريکۀ قدرت نگھداشتيم افغانستان را در ضديت با خود برانگيخته

  . انزجار عليه پينوچيت، مارکوس و سوھارتو قرار داردت انزجار مردم از وی باالتر از شدتکه شد

ز اين طريق ا.  راه عالجی را که يافت، مقرر نمودن دو تن از مخالفان جدی سياست ھايش به دو مقام بسيارمؤثر بود-۴

 هرا که ھوای رياست جمھوری و رقابت با وی را داشت گذشته از اين که از ميدان رقابت ب" اسدهللا خالد"وی توانست، 

ظور  خود خارج ساخت و چه بسا در جمع ھوادارانش داخل نموده باشد، با سپردن وزارت دفاع که از اساس به مننفع

نمايش صالبت و قدرت دولت دست نشانده به وجود آمده و آماس نموده است نه جنگ و دفاع حتا از و برای خودش تا 

چنان در بين باتالق پرتاب نمود که با گذشت حدود يکماه، به غير از را چه رسد برای مردم و دفاع از آنھا، نامبرده 
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زدند، کشتند "يت افغانستان، طالب ھا حمله نموده به گفته مردم ھمان غروفش ھای روز ھای نخست، با آن که بر پنج وال

  .، مگر از  سنگ بلند شود از جناب وزير دفاع تازه تقرر يافته و سخنگويانش نه"و بردند

يعنی استخباراتی احمقی که خود را عقل کل . اين فضيحت به ارتباط وزارت داخله، ابعاد ديگری نيز به خود گرفت

خودش شده، به جای آن که طالب و طماع و رغوب واه واه گفتن ھای طرف مقابل و دوستان نادان شمار می کرد، م

انتحاری ھا را آماج حمالت خود قرار دھد، زير نام پاکسازی و دفاع از شرافت نداشتۀ وزارت داخله، در گام نخست 

ًر و جمعيت اسالمی تحريک نمود و ثانيا با تمام کارمندان خود آن وزارت را عليه خود و در نتيجه عليه شورای نظا

اعالم به اصطالح افراد ناقض حقوق بشر، جنايتکار، زورگو و غاصب زمين، جمع ديگری را که الاقل تمکين ظاھری 

به دولت دست نشانده داشتند، نيز تحريک نموده، ھمه را به لشکر طالب مبدل نموده آنھا را وادار ساخت تا به مانند 

  ".حميد خراسانی"نمونۀ برجستۀ آن فردی به نام . ت دولت دست نشانده را زير سؤال ببرندطالب حاکمي

وقتی اين جريان و روند حرکت و تکامل قضايا را مورد مطالعه قرار می دھيم، به ھمان نتيجه می رسيم که در اول  -۵

د نشان زده، جمعيت اسالمی و شورای اند که می توانند با يک تير چن" غنی احمدزی"نوشتم که اين فقط گردانندگان 

بسازد، که ده ھا احمدشاه مسعود و ربانی نيز نتوانند توته ھای آن را جمع خودش نظار را چنان درگير مناقشات درونی 

  .نمايند

  ھموطنان گرامی، 

 جو، چيز ًو استادانش قادر شدند، جمعيت و شورای نظار  را به جان يک ديگر بيندازند، مطمئنا در اين" غنی احمدزی"

اما تمام اينھا برای نابودی دولت . ھائی افشاء خواھد شد که افرادی عادی مانند من و تو حتا فکرش را ھم نمی کرديم

 در دشمنی با مردم ھا ھمه در بھترين صورت باعث تحکيم جناح مقابل آن می گردد که آنچدست نشانده کافی نيست، 

د، پس بايد ما از فضای به وجود آمده ناسالمی و شورای نظار ندارافغانستان و کشور افغانستان دست کمی از جمعيت 

  .حد اکثر استفاده را نموده بر حدت و شدت مبارزات مان بيفزائيم

 !!سرکھا ما را می طلبد

  

  


