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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٢٩
  

  "!!کجا کاری کند عاقل، که بار آرد پشيمانی"
  

کا به نشيمنگاه دولت دست نشانده  در عنوان يادداشت ديروز از لگد امپرياليسم امري: کابل-  ١٣٩٧ دلو ٠٨ -دوشنبه

را ديدم، متوجه شدم که آن عنوان ھرچند قضيه " غنی احمدزی"تذکر به عمل آمده بود، وقتی امروز سخنرانی ويديوئی 

امپرياليسم " لگد محکم"يعنی . درعقب لگد" حکمم"کمبود کلمۀ . را درست ديده بود مگر دربيان آن کمبود وجود داشت

با " نی احمدزیغ"وز خواھم کوشيد تا علت اين تصحيح را به رؤيت وضعيت روانی و لحن شخص دريادداشت امر... 

  :شما در ميان بگذارم

انتخاب ضرب المثل فوق به مثابۀ عنوان، به ھيچ صورت بدان معنا نيست که بخواھم : در گام نخست بايد بنويسم -١

از روی بی عقلی در ھمراھی و ھمکاری با  بی عقل و ند و ھستند، افردی بودبگويم خاينان ھمراه با اشغالگران

امپرياليسم قرار گرفته اند، عکس آن تا جائی که ديده می شود تمام مدافعان اشغال افغانستان اعم از آنھائی که خود ممثل 

زی قناعت ورزيده در ا اصطالح چندغهقدرت دولت دست نشانده شدند و يا آنھای ديگری که به يک جيرۀ ناچيز و ب

 و مدافع اشغال کشور ما در رکاب خونچکان اشغالگران بوسه زدند، ھمه عاقل بوده و به کاری که دست ھيأت مبلغ

شرف، وجدان، "چيزی که آنھا نداشتند .  و رغبت و ميل خودشان بوده استءًيازيدند، کامال آگاھانه و از روی رضا

 نايستادند، بلکه با آگاھی کامل از عاقبت کار يعنی آنھا بنا بر بی عقلی در کنار اشغالگران. بود" ناموس و عرق ملی

ده، باعث قتل بيش از صد ھا ھزار ھموطن يزشان، در فقدان شرف، وجدان، ناموس و عرق ملی به کشور ما خيانت ور

  .ما گرديدند

چه " غنی احمدزی"« در اين يادداشت ھمان طوری که در مقدمه نيز تذکار يافت، به اين پرداخته نمی شود که -٢

" غنی احمدزی"«چه گذشت، بلکه تالش صورت می گيرد، اين نکته واضح گردد که " خليلزاد"و بين وی و » فت؟؟گ

  .»چگونه گفت؟؟

ش توجه نموده باشند و آن را با صحبت امروزويديوئی در صحبت کوتاه " غنی احمدزی" آنھائی که به لحن گفتار -٣

حين بيان مواضع دولتش به " غنی احمدزی" شوند که وضعيت روانی ًھای قبلی اش مقايسه نموده باشند حتما متوجه می

موتر به ًخود را دقيقا نيم ساعت قبل از حرکت از ده ھا مانع کسی مانند است که بعد از ساعت ھا پياده روی و گذشتن 

ايستگاه رسانده تا جای مناسبتری به دست بياورد، مگر در آنجا از موتر خبری نيست، زيرا موتروان يک ساعت قبل از 

  .وقت معين حرکت نموده است
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و بقيه ھمراھانش اگر ماتم گرفتن کنونی شان بخشی از برنامۀ خر ساختن " غنی احمدزی" مسألۀ اساسی اين است که -۴

اين خود آنھا بودند که به وعده و وعيد ھای نيروھای اشغالگر اميد . ن وضعيت را خود به وجود آورده اندمردم نباشد، اي

  .بسته، برخر استعمار چپه سوار شده اند و ھيچ کسی نمی تواند از رسوائی آنھا جلوگيری نمايد

با بذل ميليارد ھا دالر تالش ورزيده اينھا خود در رکاب استعمار وارد افغانستان شده اند، خود با ھزار ويک نيرنگ و 

، اينھا خود بوده اند که مطابق ربت زنندضاند تا نيروھای انقالبی و مردمی را پراکنده نموده از درون آنھا را تخريب و 

ح بيرون کشيده بر اه را از تاريکخانه ھای اشبدبا برنامه ھای داده شده از جانب استعمار، نيروھای ارتجاعی و تاريخز

ردۀ مردم سوار نموده اند، اينھا خود بوده اند که بستر و زمينۀ رشد و پرورش طالب، داعش، القاعده و ساير مزدوران گ

 بيشتری از خاک مان را در اختيار آن یفياخود بوده اند که قدم به قدم جغراامپرياليسم را فراھم ساخته اند، اينھا 

حاصل متناسب با کشت را بار  کشت خودشان مطابق به قانون طبيعت وطنفروشان جنايتکار قرار داده اند، حال وقتی

  .آورده، از خود و از خدا گله مند ھستند که چرا موتر بدون آنھا حرکت نموده است

. اين مزدوران کثيف استعمار نمی خواھند بپذيرند که انگيزۀ رانندۀ آن موتر، پيدا کردن پول آنھم ھرچه بيشتر می باشد

ھا وانمود " کلينر" حرکت نموده، واقعيت قضيه آن چيزی نبوده که ١٠ و يا ٩به جای ساعت ھشت، ساعت اگر گاھی 

و زمانی که سواری ھای شان کامل گردد . نموده اند، بلکه واقعيت قضيه آن بوده که سواری ھای شان کامل نبوده است

  .خواھند مانديعنی منافع شان تضمين گردد، منتظر ھيچ کسی حتا داماد صھيونيسم ن

  !ھموطنان گرامی

بدون آن که دھان باز نمايد و يک کلمه حرف بزند، تمام آنچه را که می بايست گفته می شد، " غنی احمدزی"امروز 

او گفت که امپرياليسم و ارتجاع ھار طالبی با ھم کنار آمده و می خواھند آتش در جھنم افغانستان را چنان . گفت

  . ويرانگر آن در امان نماندسوزان و  گرمای  سازند که ھيچ کسی ازبيفروزند و چنان شعله ور

  !ھموطنان گرامی

تحدانه ، آگاھانه و ھدفمند دور ھم جمع خت آن جھنم فراھم گردد، بيائيد ماگر نمی خواھيد باز ھم از اجساد من و تو سو

آنھا را در قعر آتش خشم خلق خود د، نھنم دست ساخت خود بسوزانجشده، قبل از آن که امپرياليسم و ارتجاع ما را در 

  .نابود نموده، بنای يک افغانستان آزاد، آباد، مستقل و مرفه را پی بريزيم

  !!سرکھا ما را می طلبد

 

  


