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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ١٧
  

  "!حمدهللا محب"به " عمران خان"کمک 
  

" حمدهللا محب"م ھا مقابل  در حالی که امواج گستردۀ مخالفت ھا، توھين ھا و حتا دشنا: کابل-١٣٩٧ حوت ٢۵ -شنبه 

بشدت در داخل و خارج از افغانستان ادامه دارد و گذشته از کليه جيره " زلمی خليلزاد"به " اھانتش"به علت گويا 

خواران امپرياليسم امريکا در ھر مقام و منصبی که ھستند، سفارت امريکا، نمايندۀ خاص قبلی امريکا در امور 

صدای امريکا و راديو صدای آزادی در ھمسوئی با رسانه ھای وابسته به سفارت امريکا از افغانستان و پاکستان، راديو 

سوق دھند و ھيچ يک از آنھا به خود " حمدهللا محب"نيز تالش دارند تا فضای ھمگانی را در مخالفت با " طلوع"قماش 

" عمران خان"غيب به وی رسيده توجه نمايد، امروز کمکی از " حمدهللا محب"زحمت نمی دھد تا به محتوای صحبت 

  .ًقبال گفته بود" محب"صدراعظم پاکستان ضمن صحبت در قبال اوضاع ھمان چيزی را بيان داشت که 

اشراف يعنی کسی که بر تمام مذاکرات قطر به اساس حضور مستقل دولت پاکستان در مذاکرات " عمران خان"اين که 

 نشاندھندۀ آن "غانستان حکومتی به وجود می آيد که ھمه شمول خواھد بودعنقريب در اف ":می گويددارد مستقيم و کامل 

اين دالل قدرت و " خليلزاد"نقاب از چھرۀ کريه " غنی احمدزی"از خود و به خاطر خوشنودی " حمدهللا محب"است که 

  .رنداشته، بلکه توطئه ای را که از آن اطالع يافته است، علنی نموده استتشنۀ پول ب

با افشای يک توطئه گويا به " محب" که روز گذشته نگاشتم از نظر من بحث در اين نيست که چرا ھمان طوری

  :ث در اين استحو از آن طريق به وزارت خارجۀ امريکا توھين نموده است، ب" خليلزاد"

به کدام اساس از به وجود آمدن " عمران خان"راست است و يا دروغ؟ اگر دروغ و اشتباه است، " محب" آيا ادعای -١

يک دولت جديد ھمه شمول در افغانستان صحبت می دارد؟  اگر چنين است چرا دولت دست نشانده و مردم افغانستان از 

 تعلق دارد، خود ھابه سرنوشت آنکه  افغانستان از صحبت ھائی يا دور نگه داشتن مردمآآنچه می گذرد، اطالع ندارند؟ 

 و از ھمين جھت می خواھند  استريانجبه معنای آن نيست که صحبت ھا و توافقات به ضرر مردم افغانستان در حال 

  ؟فی دارندخآن را م

دولت دست نشانده در "و " محب"در اينجا بحث شخص : به وزارت خارجه، بايد گفت" محب" با احضار اھانت آميز -٢

" امنيت ملل متحد"مثابۀ مھمان شورای آنھم به " نمايندۀ باصالحيت افغانستان"ليک ميان نيست، بلکه حضور سمبو

  .مطرح است
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در قوانين نوشته شده و حتا عرف دپلماتيک، دولت امريکا و يا ھر دولت ديگری وقتی به امری اعتراض دارند می 

  کشور، يعنی سفير آن کشور بگويند، نه اين کهتوانند اعتراض شان را با ھر لفظی که الزم می بينند به نمايندۀ رسمی آن

مھمانی را که به غرض انجام کار خاصی  به امريکا آمده است به مانند دزدان سرگردنه، به وزارت خارجه خواسته به 

  .وی اخطار بدھند

  !ھموطنان گرامی

ھستيد و می دانيد که من دشمن شما در تمام اين مدتی که من قلم می زنم از موضع من در قبال دولت دست نشانده آگاه 

را انتقاد می نمايم نبايد چنان " محب"خونی و دشمن جان چنين دولتی ھستم، از اين رو وقتی برخورد امريکا مقابل 

ھمه نخست از  اتدفم آن است ھتعبير گردد که گويا من به دفاع از يکی از نمايندگان دولت دست نشانده برخاسته ام، بلکه 

دست نشانده را به ھمه بازگو  نمايم و از ھمه  بردارم، در ثانی خفت و درماندگی مقامات دولت توطئۀ جاری پردهاز 

  .مھمتر تفرعن استعماری امريکا را به ھمه واضح سازم

  !ھموطنان گرامی

ًاين که چرا چنين است و چرا کشور ما مورد اھانت قرار می گيرد، دليل آن کامال واضح است زيرا تا زمانی که يک 

  .د شد و به کشور ما احترام قايل نخواھولت دست نشانده در افغانستان حاکميت داشته باشد، ھيچ کشوری به مردم ماد

  !!سرکھا ما را می طلبد


