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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٢٢
  

  را گرفته است؟؟" محب"چرا امريکا پشت 
  

عزيز پورتال، ھموطنان يکات خود را خدمت تک تک خوانندگان برتترين صميمانه  : کابل-١٣٩٨ اول حمل - پنجشنبه

گرامی و بقيه انسان ھای آرزومند ترقی و سعادت خلقھا تقديم داشته، برای ھمه در سال جديد تندرستی، شادکامی و 

  .پيروز آرزو می نمايم

 روز ١٠بيش از " حمد هللا محب"توسط " خليلزاد"ھرچند از افشای برنامه ھای ضد انسانی . و اما به ارتباط مسألۀ روز

ذرد و از ھمان روز تا اکنون ايادی و نوکران امپرياليسم به اشکال مختلف عکس العمل نشان داده  حتا وزارت می گ

" مشاوريت امنيت ملی رياست جمھوری"با ادارۀ " حمدهللا محب"موجوديت ًخارجۀ امريکا رسما اعالم داشت که در 

را " داوودزیعمر"رفته، يکروز از طريق فيسبوک ھمکاری نخواھد کرد، مگر باز ھم رسانه ھا دنبال قضيه را گ

 را پيش می کشند که ھدف تمام ھمچنين اشخاص ديگریو " جوادطيب سيد "ی می دارند و روز ديگر فمعروی جانشين 

می باشد، اين که امريکا چرا چنين عکس العملی نشان داد و نوکرانش چرا اينھمه به " حمدهللا محب"آنھا بيرون انداختن 

  .پافشاری می کنند، مسايلی اند که امروز بدانھا خواھم پرداخت" محب"بودی نا

زيرا در صورتی که اين افشاگری اھميت . می باشد" حمدهللا محب"ۀ قابل طرح ، بيان اھميت افشاگری ل نخستين مسأ-١

  :نمی داشت

سفيد تشکيل نمی دادند تا در مورد روز بعد از افشاگری رؤسای مقامات امنيتی امريکا، جلسۀ اضطراری در کاخ : الف 

  .بحث و تبادل نظر نمايند

با حدت را  وزارت خارجۀ امريکا چنان عکس العملی از خود نشان نمی داد و در دو مرحله مواضع دولت امريکا - ب

م ر ا حمله بر وزير خارجۀ آن کشور اعالم داشتن و در مرحلۀ  دو" خليلزاد"در مرحلۀ اول حمله بر . بيان نمی داشت

  ".حمدهللا محب"تحريم ھمکاری با شخص 

 متحدانه آغاز نمی نمودند" حمدهللا محب" تمام رسانه ھای وابسته و منقاد امپرياليسم يک صدا در تخريب و توھين به - پ

  .نمی خواستند" غنی احمدزی"و به اصطالح سرش را از 

  : دومين نکته چرائی به وجود آمدن چنين کمپاينی می باشد-٢

مپرياليسم امريکا با ھر نام و چھره ای که بخواھد خود و اھدافش را معرفی بدارد، در واقعيت قضيه يک کشور  ا- الف 

  .به وجود نمی آورددر ماھين وی ھيچ تغييری که تغيير چھره امپرياليستی اشغالگر است 
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 اين قدرت امپرياليستی و اشغالگر نه تنھا توقع ندارد بلکه حاضر نيست حتا به رقباء اين اجازه را بدھد تا سياست ھا -ب 

 از قماش دولت دست ی، تا چه رسد به يک حاکميت دست نشانده، منقاد و مزدوردھندو عملکردش مورد انتقاد قرار 

به حيث حمله را " خليلزاد" و حملۀ وی بر نمايندۀ خاص امپرياليسم "حمدهللا محب"از ھمين رو افشاگری . نشاندۀ کابل

  .بر خود تلقی می نمايد

ن سرمه ھا يعنی ھای چشم کورکنی فراھم نموده اند که نمی خواستند نگھدارندۀ آً آنھا حتما برای آيندۀ ما سرمه - پ

  . ودشافشاء " خليلزاد"

" خليلزاد"رخورد می نمايند، تا ھمه را ترسانده باشند که وقتی فردا  اينھا اين چنين با عصبانيت و شدت استعماری ب- ت

  .و امريکا مخالفت نمايد" خليلزاد"آن سرمۀ چشم کورکن را از انبانش بيرون نمود، کسی جرأت نکند تا عليه تصميم 

. دنسم امريکا می باش، در واقع اخطاری است برای تمام آنھائی که جيره خوار امپريالي"حمدهللا محب" مسألۀ تحريم -ث 

امپرياليسم با اين تصميم بسيار آگاھانه به تمام نوکران و جيره خواران خود اعالم نمود، که متوجه باشند و ھيچ گاھی 

ماھوار شان را " جيرۀ"و " نان"نبايد به خود حق بدھند، تا سياست ھای امريکا را زير سؤال برده نقد نمايند در غير آن 

  .قطع خواھد نمود

  !وطنان گرامیھم

آنچه نبايد به ھيچ وجه فراموش ما گردد اين است که می تواند اين کش و قوس ھا، برنامه ريزی شده و ساختگی از 

 دامن زدن به بحث محروم ماندن از امتيازات مالی امريکا اباشد، آنھم بدان منظور تا ب" محب"و " غنی احمدزی"جانب 

يرش آن ذيندۀ امپرياليسم امريکا به نحوی وادار به سکوت و پآ تصاميم در قبالرا و خيراتھای آن کشور، مردم ما 

به امپرياليسم امريکا و " حمد هللا محب"و " غنی احمدزی"اين احتمال برخاسته از وابستگی و غالمی . تصاميم نمايند

  . امپرياليسم انگليس می باشد

نوشت خويش را تعيين بداريم، نه اين که به ما بايد با حضور دايمی در صحنۀ سياست تالش بورزيم تا خود سر

اميدوارباشيم، اين را بايد ..." لبدين، سياف، محقق، دوستم وگ، غنی، محب، عبدهللا، کرزی، عطاء"مزدورانی از قماش 

  .بدانيم که با گذشتن از روی اجساد اينھا می توان امپرياليسم امريکا را نيز شکست داد

  !!سرکھا ما را می طلبد


