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  کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ٠٧
  

  !!ھم می تواند راست بگويد" غنی احمدزی"
  

مام رسانه به ھريک از جناح ھای ً در دو روز اخير شما ھم حتما متوجه شده ايد که ت: کابل-١٣٩٧ دلو ١٧ - چھارشنبه

؛ يکی کنفرانس مسکو و ديگری مصاحبۀ دن را به دو مسأله معطوف داشته اانش د، بيشترين توجهنقدرت که تعلق دار

در يادداشت امروز از آن جائی که معلوماتم به ارتباط کنفرانس مسکو کافی نيست . با تلويزيون طلوع" غنی احمدزی"

اميدورام فکر نکنيد اين انتخاب کارم را . اختصاص می دھم" غنی احمدزی"ه درفشانی ھای تا چيزی بنويسم، بحثم را ب

توأم با طفره روی ھای مکرر از ارائۀ پاسخ به صورت و آسان ساخته است تا بررسی يک صحبت طوالنی، پراکنده 

به نيت " يکی تماس می گيرم؛" غنی احمدزی"از ھمين رو صرف به دو نکته از صحبت ھای . کامل صورت گيرد

کو "ًو ديگری با حالتی تقريبا بر افروخته نفی موجوديت سياستمدار در کشور با ذکر اين که " نيک امريکا شک نکنيد

  .."سياستمدار؟؟ کدام سياستمدار؟؟

، چند نکته را ھمزمان در ذھنم "نيت نيک امريکا شک نکنند"از مردم افغانستان که به " غنی احمدزی"ی اضا تق-١

  :ر ساختمتباد

را بودن  سخنرانی ببرک کارمل در پوليتخنيک کابل که انسان بودن، افغان بودن، انسان نوين بودن و افغان نوين - الف

اين . ًبه شوروی پرستی پيوند زده صريحا ابراز داشت که معيار تعيين تمام ارزش ھا، وفاداری و عشق به شوروی است

ايش به امريکا، دل سنگ عموسام را به رحم آورد تا گناھانش را نيز می خواھد با آخرين رشوتھ" غنی احمدزی"که 

  .زه اش نراندااز چاکری دروراناديده گرفته، وی 

 از دست درازی ھای قدرت ھای رقيب امپرياليسم و امکان رجوع ميھنفروشان به سمت ديگری احساس خطر نموده - ب

  ا به دامن قدرت ديگری نيندازندبه ھمه ھوشدار می دھد که باالی نيت امريکا شک نکنند و خود ر

از ھمين رو به زعم خودش تمام .  ضرباتی که خليلزاد بروی وارد نموده، نمی خواھد آن را از جانب امريکا بداند- پ

ناپاک خليلزاد می داند نه از امريکا و از مردم نيز می خواھد که به شر افگنی ھای خليلزاد رابرخاسته از خوی و نيت 

  .نيت نيک امريکا شک نکنند

 بيچاره تالش می ورزد به مردم بقبوالند که استفاده از مواد آلوده به راديو اکتيف، مادر بمب ھا، طيارات غول پيکر - ت

 سال کشتن بيش از نيم ميليون انسان، بيانگر نيات ١٨ ۀ امپرياليسم امريکا در سرکوب خلق ما و طی قتالاشينو تمام م
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زيرا امريکا تالش می ورزد بدين وسيله دروازه ھای جنت را بر روی مردم دوزخی افغانستان . نيک آن کشورمی باشد

  .بگشايد

استمدار  و اما به ارتباط اين که از موضع فردی که ادعا دارد رئيس جمھور قانونی کشور است به نفی موجوديت سي-٢

در بيان اين جمله " غنی احمدزی"شرکت کنندگان در کنفرانس مسکو، فکر می کنم به در کشور به خصوص با اشاره 

نه تنھا حق به جانب است، بلکه اگر در طول دوران حاکميتش صرف چندبار حرف بجا از دھنش پريده باشد، يکی ھمين 

  :زيرا. حکمش می باشد

روسی، از طالب " پدرام"امريکائی  گرفته تا " کرزی"ر کنفرانس مسکو از در صورتی که اعضای شرکت کننده د

ًگرفته تا مجموع جھادی ھا، واقعا سياستمدار می بودند و حد اقل بوئی از سياست می بردند آيا زمينۀ به قدرت رسيدن 

وشت، نه و به ھيچ با يقين کامل می توان ن! را مساعد می ساختند؟" غنی احمدزی"انسان احمق و متجاسری مانند 

ارجی بوده و ھستند که لباس سياسيون را در بر خًاينھا واقعا سياستمدار نبودند، نوکران زرخريد قدرت ھای ! صورت

  .جاسوس احمق و متجاسری را کمک نمودند تا به قدرت برسد رو از ھمين . نموده بودند

  !ھموطنان گرامی

ً و کنفرانس مسکو نيست، حتما در روز ھای آينده تالش خواھم "غنی احمدزی"اين نوشته پايان سخن در مورد مصاحبۀ 

با زايران کاخ کرملين " باندارگ" که بر خورد تا آن زمان بايد صبر نمود و ديد. نمود تا باز ھم به اين دو نکته بر گردم

  .چگونه پيش خواھد رفت

  !!ديده شود چه می شود

  


