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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٣٠
  

  !!"ر از آشکاسه ھای داغت"
  

امريکا و در در قبال تصميم " غنی احمدزی"در يادداشت ديروز، از لحن ماتمزدۀ  : کابل-١٣٩٧ دلو ٠٩ -سه شنبه

و کليت دولت دست نشانده تذکری دادم، وقتی امروز به رسانه ھا ، عکس االعمل ھا و مصاحبه " باندارگ"نظر نگرفتن 

ھای بخش ديگری از به اصطالح زمامدان دولت دست نشانده گوش دادم، اولين چيزی که به ذھنم خطور نمود، ضرب 

  :زيرا. نتخاب نمودماعنوان آن را که " کاسه ھای داغتر از آش بود"المثل 

غنی "شکار آن را درسينۀ فراخ خود ثبت نموده که آً سال اخير کامال واضح و ١٧ اين را ھمه می دانيم و تاريخ -١

 که  و ھستندطنفروشی بودندوچھار چھرۀ خبيث و " حامد کرزی"و " علی احمد جاللی" "زلمی خليلزاد"، "احمدزی

ونبار خود بر افغانستان و اشغال کشور ما، به افغانستان آورده به مثابۀ امپرياليسم امريکا آنھا را ھمزمان با تجاوز خ

  .بازوی اجرائی اشغالگران به خدمت گماشت

 ميليون جمعيت افغانستان، شايد نتوان کس و يا کسانی را يافت که به ٣۵ الی ٣٠ھم می دانيم که در جمع را  اين -٢

راجع به ميزان وفاداری آنھا به امريکا ھمين بس که .  در منطقه باشداندازۀ آنھا متعھد به حفظ منافع امپرياليسم امريکا

آنھا آگاھانه و با در نظر داشت حکم تاريخ و ذھنيت مردم افغانستان در مورد شاه شجاع و ببرک کارمل، باز ھم در 

  .روسياھی تاريخ را کمائی نمودندلھنت مردم و رکاب اشغالگران قرار گرفته 

 تعلقات و تعھداتی با امپرياليسم امريکا، راست و يا دروغ خود را نسبت به تصاميم  حال وقتی چنين افرادی با چنان-٣

پای پيش گذاشته، از روزنامه ھا و " کاسه ھای داغتر از آش"امريکا ناراض نشان می دھند، به يک باره می بينيم که 

د انتقاد گرفته، با تمجيد از را به با" غنی احمدزی"جرايد گرفته تا افراد منتقد دولت دست نشانده، موضعگيری 

آيت يأس و ناميدی " خليلزاد"وی را مالمت و شماتت می نمايند که چرا به جای تأئيد و تمجيد از تالشھای " خليلزاد"

از ر تاين کاسه ھای داغ. راسان می سازد، ھ"داکتر نجيب "خوانده، مردم را با احيای خاطرۀ آويزان شدن بحق جالد خاد

را نيز شامل می " عطا"و " محقق"ادی چون رفو ا" طلوع"، "صبح٨"ه که طيف وسيعی از رسانه ھا من جملآش 

چنان چشمان آنھا را کور، و وجدان ھای آنھا کدر " خليلزاد"و مسابقه در چاپلوسی به " غنی احمدزی"گردد، ضديت با 

  :و تاريک نموده که نمی خواھند، کمترين توجی به حاالت و احتماالت آتی نمايند

، يک حرکت تکتيکی "غنی احمدزی"به وسيلۀ " خليلزاد"ز ناراحتی از سياست ھای امريکا و  ممکن است ابرا- الف

خوب می داند " غنی احمدزی"چه . باشد" غنی احمدزی"مزورانه و آگاھانه و در تبانی با امپرياليسم امريکا از جانب 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

، او با آگاھی از اين دنمتنفر و منزجر او شخص خودش که مردم افغانستان تا چه حدی از امپرياليسم امريکا و طالب 

ًميزان انزجار، در آستانۀ انتصابات رياست جمھوری می خواھد فضائی را به نمايش گذارد که اوال مردم ساده و بی 

آاليش افغانستان در وجود وی يک عنصر ضد طالب و ضد امريکا را ديده به وی رأی دھند، در ثانی وقتی در زمانش 

نفر امريکا و کانديد آنھا " غنی احمدزی" صندوف بيرون نمايد، کسی بدين فکر نيفتد که کميسيون انتخابات نام وی را از

  .بوده است

برده باشد که تا حال از وی سوءاستفاده صورت گرفته و امپرياليسم پی ً طرف ديگر قضيه، ھرگاه وی واقعا به اين - ب

 سازد، به جای انتقاد که چرا به چنين درکی مصايب دوامدار ديگری مواجهبا امريکا قصد دارد تا باز ھم افغانستان را 

دست يافته بايد وی را تحت فشار قرار داد که وقتی قضايا را چنين می بيند، به طرف ملت آمده با اخراج قوای اشغالگر 

، در عمل ثابت بسازد که از پستان يک مادر افغان شاز افغانستان و افشای ايادی وطنفروش آن و افشای کامل توطئه ھاي

  .يرنوشيده استش

  !ھموطنان گرامی

متوجه شده است که موتر حرکت کرده و وی را با خود نبرده " غنی احمدزی"ھمان طوری که ديروز نيز تذکر دادم، 

ھنوز ھم منتظر " غنی احمدزی"است، از ھمين رو سروصدا و ابراز ناراحتی دارد، کسانی که علی رغم ديد و برداشت 

اند که می خواھند بر بستر حفظ " کاسه ھای داغتر از آش"با خود بردارد، ھمان "  دان کشالپايه"اند تا موتر آنھا را 

برای ناکام ساختن و عقيم . پيشکش نمايندامريکا و شرکاء منافع خودشان، کشورما و مردم ما را باز ھم به امپرياليسم 

  .نمودن توطئه ھای آنھا بايد شجاعانه به ميدان آمد

 !!سرکھا ما را می طلبد

  


