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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ١٢
  

  بازی ھای انتخاباتی با توھين به شعور مردم 
" غنی احمدزی"ان و باداران ً در مطلب روز گذشته مختصرا نگاشتم که چگونه استاد: کابل-١٣٩٧ جدی ٢١ - جمعه

و باندش در ارگ کابل موفق " غنی احمدزی" سال اشغال افغانستان، به خصوص در مدت يکه تازی ١٧در جريان 

د نشدند، جمعيت اسالمی و شورای نظار را به طرف نابودی محتوم سوق داده، عنقريب آنھا را به خاک سياه خواھ

  : و توھين به شعور آنھا اندکی روشن می نمايم باند را در جھت تحميق مردمدر يادداشت امروز، تالشھای ھمان. نشاند

يد شود، اين را ھم می دانيم که  اين را می دانيم که قرار است در سال آينده انتصابات رياست جموری باز ھم تجد-١

ه که از نظر مردم عوام و حتا دامۀ قتل، کشتار و انفجار و انتحار، رسيدن به صلح را به يکی از خواستھائی مبدل نمودا

اين را ھم می دانيم که تمام آنھائی که می خواھند از جانب . ن را عظمت مسيحائی می بخشدآروشنفکران آورندۀ 

اشغالگران باز قدرت بر سر شان و يا بھتر است نوشت حلقۀ سرغالمی بر گردن آنھا آويزان گردد، تمام تالش خود را 

د، سياست ھا و تحرکاتی ناز اين که از خود چھرۀ مھربان و صلح طلبی را به نمايش بگذاربه خرج می دھند تا گذشته 

  .رار بگيردقداران اد که مقبول خاطر بننيز به راه انداز را

که در تمام دوران سرغالمی و باشيگری در ارگ، دشمنی آشتی ناپذير و " غنی احمدزی" جھت انجام اين مأمول -٢

دگان اين سرزمين اعالم نموده بود، به يک باره پوست انداخته، می خواھد صلح را گدائی خونينش را با تمام اقوام و باشن

 ۀ دھ۴ و به منظور رسيدن به آن يک تن از کاله برداران و نوکران سابقه دار قشر وطنفروش شکل گرفته طی نمايد

به عاريت گرفته اينطرف و "  سياف"يکی از قاتالن مردم کابل " اخته خانۀ"از را " محمد عمر داوودزی"اخير يعنی 

  .آنطرف می دواند

که خوب می داند بھترين زمينه جھت تبليغ برای ليالم شخصيتش مساعد گرديده و نبايد " محمد عمر داوودزی "-٣

فرصت را از دست بدھد، به سرپرستی ھيأتی از معامله گران دينی و سياسی راھی پاکستان گرديده، با دست و دلبازی 

و چون خوب پاکستان و درجۀ فساد و ارتشاء را در . ھر به ديدن يک تن می رود و شام به مالقات ديگریظی، بی نظير

ھم در خرج پول دست باز دارد، به ھرجای و ديدن ھرمقامی که می رود، " باندارگ"آن کشور می داند و از جانب 

  .پيشتر از خودش صدای تحفه ھايش گوش ميزبانان را نوازش می دھد
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اين قشر مفتخور و دشمن مردم افغانستان و .  در جمع تحفه بگيران بيشتر از ھمه مالھا و چلی ھای پاکستان شامل اند-۴

 خويش می دانستند، دوام وضعيت ن ثور را موھبت الھی برای بقای ننگي٧پاکستان، که از ھمان آغاز کودتای خونين 

  .که تا می توانند نمايندگان دولت دست نشانده را غارت نمايندفعلی را نيز تقديس نموده، تمام تالش آنھا اين است 

ھا و باداران دور نزديک آنھا ھيچ گاھی مطرح نمی گردد، اين است که ذات مراجعه به " داوودزی" چيزی که برای -۵

و مذھب مال و مولوی جھت آوردن صلح، به نحوی به رسميت شناختن و حق قايل شدن به آنھا و از طريق آنھا به دين 

جھت تنظميم امور زندگانی روزمرۀ مردم است و اين درست ھمان چيزی است که طالب می خواھد، داعش می خواھد 

  .و اسالم سياسی در کل خواستار آن است

 اين مشت خود و ميھنفروش نمی خواھند بپذيرند که مردم می داند که تالشھای آنھا به چه منظور است و اگر چيزی -۶

 بخشی از يک تگويند نه به معنای پذيرش حرکات و کردار شان بلکه، بدان معناست که می دانند اين نمايشابه آنھا نمی 

حتا در حد يک مکث . روند کاله بازی و دروغپردازی حاکميت دست نشانده است و نبايد زياد به آن ارزش قايل شد

  !کوتاه و گذرا

 !!سرکھا ما را می طلبد

  


