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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٠۴
  

  !جنايتکاران و خاينان نمايندگان مردم نيستند
  

  : به عکس ذيل خوب نگاه کنيد: کابل-١٣٩٨ حمل ١۴ - چھارشنبه

  
رئيس جمھور " غنی احمدزی"ی را نشان می دھد که امروز در ارگ رياست جمھوری گويا به دعوت  عکس جلسه ا-١

، "زلمی خليلزاد"دولت دست نشانده داير شده بود تا زعمای جھادی و سران حکومت وحدت ملی با نمايندگان امريکا، 

را به " رازق اچکزی"ن قومندان قومندان عمومی نيروھای اشغالگر که خو" سکات ميلر"سفير امريکا و " جان بس"

  .گردن دارد، مالقات نموده، در اطراف مسايل صلح با طالب و جلسۀ قطر مذاکره نمايند

رشيد " اولين نکته ای که در عکس خود را به وضاحت نشان می دھد، عدم موجوديت معاون اول رئيس جمھور-٢

ًه چرا آنھا در اين جلسۀ مھم شرکت نکردند، اصوال اين ک.  است"محمدخان" انجنير و معاون اول رئيس اجرائيه" دوستم
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می خواھد آنھا را چھرۀ مخالف صلح با طالب و طرفدار " غنی احمدزی"آيا دعوت شده بودند و يا خير؟ و يا اين که 

  . پاسخ خواھد دادھاينده بدانآيست که تادامۀ جنگ معرفی بدارد، سؤاال

آيا نشستن .  امريکائی ھاست، درحالی که بقيه ھمه مقابل آنھا نشسته انددر کنار" عبدهللا عبدالمود" نکتۀ ديگر نشستن -٣

 تا به وی بفھمانند که لجاجت به خرچ ندھد و  است"غنی احمدزی"در کنار امريکائی ھا، زنگ خطر امريکائی ھا برای 

  .ًشخصا خواسته بدين وسيله خود را با امريکائی ھا نزديک نمايد" عبدالمود"يا اين که 

ًتقريبا تمام سران جھادی جنايتکار به شمول سياف، گلبدين، خليلی، محقق، صالح ھا ف مقابل امريکائی  در طر-  ۴

اين که آنھا را چه کسی دعوت نموده است تا در چنين جلسه ای اشتراک بورزند، اھميت . نشسته اند...  و الدين ربانی 

زيرا ھمين خليلزاد و خليلزاد ھا بودند که .  مديون خليلزاد و امريکا اندًخاص خود را دارد زيرا از يک جانب آنھا کال

، به مثابۀ آدم و هاين آدمک ھا را به مقامات امريکائی معرفی نموده، با سپردن صد ھا ميليون دالر پول نقد و اسلح

واند باز ھم آخرين  جمع کردن ھمۀ آنھا به وسيلۀ خليلزاد، می ت.ند بر گردۀ مردم افغانستان سوار نمود"ان جھادرھبر"

غنی "از جانب ديگر می تواند تمام اين مفتخوران جنايتکار را ". غنی احمدزی "رایباخطاری باشد از جانب امريکا 

خليلزاد و امريکائی ھا نشان دھد که تنھا نيست و مشتی جنايتکار او را ھمراھی به نيز دعوت نموده باشد تا " احمدزی

  .می کنند

ھرکسی که آنھا را دعوت نموده باشد بايد اين را : بدان پرداخت، اين استبايد مھمتر از ھمه است و  نکتۀ ديگری که -۵

بداند که آنھا نه تنھا نمايندگان مردم افغانستان نيستند تا راجع به سرنوشت جنگ و صلح و آيندۀ افغانستان تصميم شان 

می شان ای اعمال ننگنين رانی اند که می بايست تا حال به سزاارزشی داشته باشد، بلکه ھمه و باز ھم ھمه جنايتک

  .رسيدند

  ! ھموطنان گرامی-۶

بارديگر به اين عکس نظر بينداز، ھرگاه در جمع آنھا فقط يک نفر را يافتی که به افغانستان و مردم آن انديشيده، متعھد 

ک به حفظ منافع واالی مردم افغانستان باشد، می توانی وی را برای ديگران نيز معرفی بداری، در غير آن وقتی ي

شانيده قتل عام کبه نابودی را مشت جنايتکار و وطنفروش باز ھم به بازی گرفته می شوند تا بارديگر کشور و مردم 

  !، سکوت و بی عملی ما در قبال آنھا ظلميست در حق خود ما، در حق فرزندان ما و در حق کشورمانمايند

  !!سرکھا ما را می طلبد


