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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ١۶
  

  !؟چه گفت که نمی بايست می گفت" حمدهللا محب"
  

و " غنی احمدزی" نورچشمی جديد "حمدهللا محب" از طريق رسانه ھا اطالع يافتيم که : کابل- ١٣٩٧ حوت ٢۴ - جمعه

ًمشاورش در امور امنيت ملی، آگاھانه و يا ناآگاھانه، قصدا و يا سھوا  خود را گم کرده،  يک دولت دست نشانده و ضو عً

يک تن از نوکران نزديک به ارباب را مورد انتقاد قرار داده او را متھم يعنی " زلمی خليلزاد"منقاد، به خود حق داده تا 

 تالش دارد تا با انداختن سنگ در داخل دبۀ مذاکرات صلح با طالب، يک حکومت موقتی به وجود آورد سازد که گويا

  .که در رأس آن خودش قرار گيرد

اين را خوانديم که وزارت خارجۀ امريکا به اين امر عکس العمل نشان داده با زير پای نمودن تمام ظواھر احترام 

احضار نموده بعد از چند پس گردنی و توھين خارجه ت ارزو امريکا، به ۀخارجمتقابل، وی را يکی از معينان وزارت 

پاليدن زير و بااليش و گرفتن نشان انگشت از وی، در نھايت به وی تذکر داده اند که من بعد حد خود را شناخته، به ھيچ 

انت به ارباب به حساب می يک از نوکران ارباب با چشم بد نگاه نکند زيرا بد نگاه کردن به طرف نوکر، به معنای اھ

صاحب سگ، دست دراز شده به ، در اينجا "سگ را بزن که صاحبش بترسد"به تعبير ديگر آن جائی که گفته اند . آيد

  .طرف سگ را قطع می کند، تا کسی به فکر ترساندن ارباب نيفتد

" حمدهللا محب "یانتقادده، برخورددر جريان اين نکته ھم قرار گرفتيم که به اصطالح سياستمداران در دولت دست نشان

دولت دست نشانده را آزرده خاطر " متحد ستراتيژيک"را انتقاده نموده وی را متھم ساختند که با اين حرکات بچگانه، 

و صحت " محب" در اطراف گفتۀ شانمی سازد، آنچه در اين ميان تا جائی که اين قلم اخبار را تعقيب نمودم نه خود

راست می گفت و يا دروغ، آيا حرف راستش را " محب"يا آ که ند و نه ھم از کس ديگری پرسيدنددوسقم آن تبصره نمو

می توانست ثابت سازد و يا خير؟ سکوت رسانه ھا و عکس العمل سريع و به دور از عرف دپلماتيک وزارت خارجۀ 

  :امريکا ھر چند در مقابل چند نوکر، نشان می دھد

حين يک مأموريت سياسی رسمی در " مشاور امنيت ملی رئيس جمھور افغانستان"وقتی از موقف " حمدهللا محب "-١

نيست، بلکه " الف ليلی "بيک مورد صحبت می نمايد، صحبت ھای نامبرده، نظر و برداشت شخصی خودش از کتا

 برای ھر کسی که در مورد می .را بازگو می نمايدافغانستان ماحصل کار تحقيقاتی باالترين دستگاه ھا و مقامات امنيتی 

عبدهللا "خواھد حرفی بزند در گام نخست می بايد، طرح صحت و سقم آن حرفھا تقدم بيابد، نه اين که وطنفروشی مانند 

  . شرکای ستراتيژيک ما گفته شود که باالی چشم تان ابروستليهعبيايد و نصيحت نمايد که نبايد " عبدالمود
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زياد بعيد نيست، زيرا با تمام اعزاز و اکرامی که امپرياليسم " زلمی خليلزاد" جانب ھرچند داشتن چنين آرزوئی از-٢

امريکا از وی به عمل آورده و نامبرده را در ازای خيانت وی به کشور افغانستان، به باالترين مقامات مقرر نموده 

، می تواند آرزوئی "حمدزیغنی ا"و " کرزی"است، مگر تکيه زدن بر کرسی رياست جمھوری به مانند دو رقيبش 

  .باشد که جھت تحقق آن تالش نمايد، با آنھم چنين ادعائی در گام نخست نياز به اثبات دارد

را مطرح می سازند بايد از آنھا پرسيد که روی کدام سند، چنين  یدولت دست نشانده وقتی چنين ادعائدر نتيجه عمال 

آنجا تمام حاکميت حتا دست نشانده، برای بقای خودشان به ميدان ھرگاه سندی ارائه داد در . ی نمايندمرا مطرح ادعائی 

ھرگاه ادعا بدون سند و دليل . مقرر نمايدبه حيث نمايندۀ با صالحيت وارد شده از بادار بخواھند که نوکر ديگری 

صورت گرفته باشد، يا بايد فرد مدعی از گفتار ناسنجيده اش پوزش بخواھد و يا ھم ادارۀ مربوط از موجوديت چنان 

  . اداری اش پوزش خواسته، وی را به دنبال نخودسياه بفرستندمأموری در چوکات

  !ھموطنان گرامی

، اين نکته دھن باز کند" محب"در مسألۀ کنونی ديده می شود که ھيچ کس حاضر نيست راجع به صحت و سقم ادعای 

 حواشی آن چه چيزی را می رساند و اين سکوت برای چيست؟ چرا بدون آن که به موضوع بحث تماسی گرفته شود،

  برجسته می گردند؟

  !ھموطنان گرامی

پرداختن به حواشی و آنھا رامتبارز ساختن نشان می دھد که در پس پرده چيزی ھائی وجود دارد که طفل ابجدخوان 

سياسی افغانستان به صورت تصادف با سنگ به آن برخورد نموده است، يعنی امپرياليسم جنايتکار و جنايتگسر امريکا 

 با طالب و پاکستان، باز ھم در صدد آنند تا آش دھن سوز ديگری را به حلقوم ماخالی نمايند و نمی خواھند در ھمسوئی

  .کسی از آن اطالع يابد

  !ھموطنان گرامی

ائيد بيش از اين تماشاگر نمانيم و برای ياين سرنوشت ماست که به بازی گرفته شده است، نه تلويزيون است نه سينما، ب

  :ويش، خود به ميدان آئيمتعيين سرنوشت خ

  !!سرکھا ما را می طلبد


