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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ١١
  

  !دتا کردوک"غنی احمد زی"
  

 یاست تا به امروز، بر مبنابر مسند قرار داده شده " غنی احمدزی"از روزی که :  کابل-١٣٩٧  حوت١٩ -کشنبهي

اعمالی که از او سر زده است، القاب زياد و مقايسه ھای متعددی با شخصيت ھای کشور و بين المللی در مورد وی 

  :هلازجم. صورت گرفته است

   به نسبت برخوردھای فاشيستی، ھيتلر، محمدگل خان مومند-١

  دالرحمان خانبم، ع به نسبت انحصار طلبی و تکتازی توأم با زورگوئی و ظل-٢

   به نسبت دروغگوئی گوبلز-٣

   به نسبت حماقت ھا و نادانی ھايش، ديوانه، مغز متعفن-۴

   به نسبت وابستگی ھا و چاپلوسی ھايش به نيروھای اجنبی، شاه شجاع، ببرک کارمل-۵

اولين " يلتسين" نکرده بود، آنچه تا به امروز ھيچ کسی وی را با آن مقايسه. وبه ھمين سلسله ده ھا صفت و مقايسۀ ديگر

، می خواھم اين افتخار حال اگر اجازۀ شما خوانندگان عزيز باشد.  بودورویشرئيس جمھور روسيه بعد از اضمحالل 

  :معرفی نمايم، زيرا" يلتسين"در يک زمينه دنباله رو د ثبت نموده وی را ورا برای خ

ًبه خاطر بياورند حتما به   را بدرستی گذشتهۀًوادث تقريبا سه دھآنھائی که در سن و سال من قرار دارند و می توانند ح

در ادامۀ اعالم اضمحالل شوروی و بزرگترين قدرت نظامی " يلتسين"ياد دارند که يکی از کار ھای اعجاب انگيز 

جھان را بدون فير حتا يک مرمی به دشمن تاريخی اش امريکا تسليم نمودن، به گلوله بستن، به آتش کشيدن، بيرون 

به نفع " يلتسين"ًاوال اينکار ھای که از آن جائی . کشيدن اعضای پارلمان با خفت تمام و بستن درب، پارلمان روسيه بود

دی که در اطرافش حلقه زده بودند، ھمه نورچشمی ھای و بان" يلتسين"از جانب ديگر شخص امپرياليسم غرب بود و 

در آن زمان تا جائی که به خاطر دارم نه تنھا " يلتسين"د، اين عمل امپرياليسم جھانی و نھاد ھای استخباراتی آنھا بودن

کمترين حساسيتی و مخالفتی را از جانب غرب بارنياورد، بلکه در حد توان از جانب ھمۀ آنھا با به به و شادباش نيز 

  .استقبال گرديد

انجام داد يعنی دروازه ھای پارلمان را بسته توسط قطعۀ خاص ارگ که به جز از " غنی احمدزی"کاری را که امروز 

ازھيچ کس ديگری فرمان نبرده به ھيچ کس ديگری نيز پاسخکوی اعمالش نيست، از ورود " غنی احمدزی"شخص 
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 نمايند در غير آن با قھر دولت مواجه آنھا را وادار ساخت تا محل را ترکجلوگيری نموده، در داخل اعضای پارلمان 

  .انجام داد" يلتسين"ًخواھند شد، دقيقا ھمان کاری است که 

اين که در يک دولت دست نشانده پارلمان و پارلمان بازی چيزی نيست به جز فريب مردم، باشد سرجايش؛ اين که 

 ھستند، فاسد، رشوتخوار، جنگساالر و اعضای پارلمان دولت دست نشانده به مانند تمام اراکين اين دولت عناصری

ًاکثرا مجرم، باز ھم باشد سرجايش؛ اين که اعضای اين پارلمان به علت جرايم و خيانت ھائی که مرتکب شده اند قابل 

 سال ممثل قوۀ مقننۀ ٨تعقيب عدلی اند، باز ھم باشد سرجايش؛ آنچه مھم است که ھمين پارلمان با ھمين اعضاء بيش از 

دموکراسی تفکيک قواء مرکب . ه و موجوديت آن بازی دموکراسی استعماری و اشغالگری را تکميل می نمودکشور بود

  .از سه قوۀ اجرائيه، مقننه و قضائيه

ًعمال قيام يکی از اين قواء و به نفع خود قوای ديگر را از اعتبار اجرائی بيرون کشيدن، به معنای کودتا عليه نظام و 

ا نيز از دست رساسی بوده، ھمان قانونيت ظاھری برخاسته از قانون اساسی دست ساخت خودشان کودتا عليه قانون ا

  .دنمی دھ

بعد سکوت رسانه ھا در . محسوس و قابل مشاھده استنيز در يک بعد ديگر " غنی احمدزی"و " يلتسين"تشابه بين کار 

 بر می آيد، خودم نديده ام که کدام نھاد و يا چنانچه تا جائی که از تعقيب در سطح ملی و بين المللی. قبال اين کودتا

  . را انتقاد نموده باشد"احمدزی غنی"ارگانی اين حرکت کودتاگرانۀ 

  !ھموطنان گرامی

ی مانند پارلمان دولت دست ئبه وضاحت نشان داد که در يک کشور تحت اشغال، نھادھا" غنی احمدزی"اين حرکت 

  .به عھده دارد بلکه موجوديتش نيز برای فريب می باشدنه تنھا خودش وظيفۀ فريب مردم را نشانده، 

  !سرکھا ما را می طلبد

  


