
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ١٨
  

  !درس سياست می دھد" غنی احمدزی"به " طالب"
  

با تمام قواء تالش ورزيده " احمدزیغنی "ً ھمان طوری که قبال نيز نگاشته بودم که : کابل-١٣٩٨ حمل ٢٨ - چھارشنبه

سرانجام " غنی احمدزی" درست ثابت شده، ماو من بعد نيز خواھد ورزيد تا جلسۀ قطر را به شکست بکشاند، پيشبينی 

 نفر شرکت ٢۵٠در قسمت انتخاب ھيأت شرکت کننده در جلسۀ قطر، با انتخاب " جگره"بعد از پنج روز مذاکره و 

ياسی اش حتا آمادگيی که نه تنھا باعث تمسخر رقبای س. ا به شرکت در جلسۀ قطر ابراز داشتکننده، آمادگی حاکميت ر

 بلکه مدت زمان جگره برای انتخاب و تعداد ؛ شدًدر سطح طالب که می بايد منطقا عقبمانده و بی خبر از جھان باشد

  :چنانچه. ددًاعضاء نکاتی را افشاء نمود که دولت دست نشانده اصال نمی خواست افشاء گر

 روز جھت انتخاب اعضای شرکت کننده در در يک جلسۀ مفاھمه با رقيب که ھيچ گونه مذاکرۀ اساسی و ۵ صرف -١

که مشکل بين افراد انتخاب کننده در رسيدن به يک اجماع، چه است سرنوشت سازی را نيز به دوش ندارند، بيانگر آن 

ھرگاه چنين نمی بود و اعتماد و حسن .  وی مذاکره صورت گيردبسا بيشتر از رقيب و يا دشمنی است که قرار است با

  .ًتفاھم بين افراد انتخاب کننده وجود می داشت، مطمئنا آنھا جھت انتخاب افراد اينھمه زمان الزم نداشتند

 کننده را در يک چنين جلسه ای به نام ت نفر در چنين يک جلسه ای که می تواند ريکارد اعضای شرک٢۵٠ تعداد -٢

دولت دست نشانده ثبت تاريخ نمايد، بيانگر آن است که افراد انتخاب کننده نه تنھا بر يک ديگر اعتماد ندارند تا تصممی 

را به صورت جمعی اتخاذ نمايند، بلکه ھيچ يک از آنھا بر افراد غير از فرد خودش به ديگری اعتماد و باور ندارد، از 

رد مورد نظر خودش در کنفرانس حاضر باشد، جای شکرش باقيست که  فھمين رو می خواھد به ھر قيمتی که شده

 شرکت کننده رضايت دادند، زيرا در ھمچو موارد اين خطر وجود دارد  که تعداد شرکت کنندگان از ٢۵٠سرانجام به 

  .ھزاران نفر نيز تجاوز نمايد

مالکيت و رھبری دولت "مدام از زنش گير کرده باشد، وبه مانند گرافونی که س" ی احمدزیغن" در حالی که -٣

بدون انقطاع حرف می زند و ھيچ نمی "  سال اخير١٨فظ دستاورد ھای حافغانستان بر کنفرانس، حفظ قانون اساسی و 

 و مالکيت صحبت يادآوری می نمايد؛ طالب خواھد بپذيرد که طرف حاضر نيست با وی صحبت کند  و وی از رھبری

تمام حاکميت را به تمسخر گرفته با تذکر اين که جلسۀ قطر يک تجمع سازماندھی شده است نه يک دعوت و يا عروسی 

در يکی از ھوتل ھای کابل و حق ميزبان را جھت دادن اجازۀ ورود به اين و يا آن فرد برای خودش محفوظ اعالم می 

  .يمھ نفر اجازۀ ورود در تاالر جلسه را ند٢۵٠به برخی از اين ًويحا می گويد ممکن است دارد، يعنی تل
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است عليه يگ ديگر صورت می گيرد، به مانند آن " غنی احمدزی"رجزخوانی ھائی که ھم اکنون به وسيلۀ طالب و  -۴

 خواھند بدانند که چه در و نمی" خرپش خوشحال اند" پر از مسافرانی که به ٣٠٣که دو عراده سرويس مسافر بری 

ان است، از جھات مقابل با سرعت زياد در يک جادۀ  تنگ و خاکی که ديد راننده را مکدر می سازد، در انتظارش

اين که سرانجام کدام يک از آنھا راه را رھا خواھد . از قبل معلوم است که نتيجۀ تصادم چه خواھد بود. حرکت باشند

اھش تلفات موترش را متوقف خواھد ساخت تا به نصف سرعت تصادم صورت گيرد، مسأله ايست کرد و يا به منظور ک

  .ينده نشان خواھد دادآکه روز ھای 

ثابت ساخته که يک سياستمدار زيرک و کارکشته است و " غنی احمدزی"ًاوضاع تا فعال نشان می دھد، که  تا جائی -۵

ًاو می خواست اين جلسه اصال برگزار .  و نيرنگ بدان می پردازدوقتی بخواھد امری را تخريب کند با ھزاران حيله

ًفعال ديده می شود او به ھدفش رسيده است، قادر شده است که نگردد و اگر ھم برگزار گرديد، تخريبش کند، تا جائی 

توسط ًتا از شرکت خودداری بورزند، مطمئنا حين افتتاح جلسه از ھمان آغاز، " عطاء"ضمن تحريک افرادی مانند 

  .افراد خاص خودش جلسه را متشنج خواھد ساخت

  !ھموطنان گرامی

زيرا اينھا در واقع . امتياز تکميل شناخت از برخی از خاينان به ملت.   نفر يک حسن و امتياز دارد٢۵٠انتخاب اين 

که خلق ً قشر خيانت پيشه و جنايتکاريست که فعال در افغانستان به حاکميت گماشته شده اند، فردائی  و گلچينهشير

افغانستان با اخراج و سرکوب امپرياليسم و ارتجاع خود قدرت را به دست گيرد، برای ھمان روز ھای اول نمايش 

  . اين لست مورد استفاده قرار گيرددمی توان" رقص مرگ"

 !!سرکھا ما را می طلبد

  


