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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ سپتمبر ١٩
  

  ؟؟"جان بس"افشاگری و يا جنجال برانگيزی توسط 
  

 واليت ديگر توجه نموده ١١ق کابل و  ھرگاه شما ھم به اخبار مربوط به قطع بر: کابل-١٣٩٨ سنبله ٢٧ - چھارشنبه

 سفارت امريکا در کابل از زبان سفير آنکشور، در قضيه دخالت نموده با ين بارًباشيد حتما متوجه شده ايد که برای اول

ًبر ارگ کابل، تصاميم و حکمش تماما " غنی احمدزی"که در تمام دوران حاکميت " ادارۀ تدارکات ملی"متھم ساختن 

قادرشده است رقبای قدرتش را به خاک سياه بنشاند، به اھمال و سھل " غنی احمدزی"ان طريق اجرائی شده  از ھم

در . ًانگاری عمدی در وظيفه، صريحا تاريکی شھر کابل و تبعات برخاسته از آن را به دوش دولت دست نشانده انداخت

  :يادداشت امروز خواھم کوشيد اندکی در اين مورد روشنی بيندازم

فير امريکا در قطع برق و تاريکی شھر کابل و انداختن تمام مسؤوليت ھای آن بر دوش يکی از اداراتی که  دخالت س-١

  :اداره می گردد، می تواند به چند معنا باشد" عنی احمدزی"ًمستقيما توسط شخص 

 گويا خودش  دولت دست نشانده نبايد از موضع گيری ترمپ عليه طالب و قطع مذاکره، چنان احساس نمايد که- الف

شده است، بلکه اين را بداند که ترمپ به ھمان اندازه که از طالب رنجيده خاطر است، از وی نيز " خاقان"بار مقرب در

  .متنفر است

 اين آوازه ھا که در عقب شرکت ھای تھيۀ مواد نفتی، کس و يا کسانی از سفارت امريکا و شرکت ھای امريکائی - ب

يعنی سروصدای . قعی بيشترين منفعت را برده و در آينده نيز خواھند برد، صحت داردقرار دارند که در ھمچو موا

  .بيشتر به خاطر شرکت ھای امريکائی است تا دلسوزی به حال مردم کابل و واليات ديگر" جان بس"

بر نزديکی زمان انتصابات، با چنين افشاگری ھا و جنجال برانگيزی ھا ميخ ديگری داشت با در نظر " جان بس "- پ

ًزده، ضمن آن که وی را مورد حمله قرار می دھد، تقريبا به نوکران ديگر خود " غنی احمدزی" پوسيدۀ حاکميت تابوت

  .دستور حمله را نيز صادر می نمايند

و متھم " رياست تدارکات ملی"بر " مالی و بودجه" حملۀ تعدادی از اعضای طويله به خصوص چند عضو کميسيون -٢

" جان بس"ساختن آن رياست به فساد، اختالس، رشوت و کارشکنی و ھمزمانی وارد ساختن اين اتھامات با سخنان 

نشان می دھد که سفارت امريکا و حلقۀ تاجران داللی که در ھمسوئی با آن سفارت صاحب صدھا ميليون دالر شده اند، 

نمايند و يا اين که سرود خداحافظی " تسليم بدون قيد و شرط"دار به را وا" غنی احمدزی"ًجدا تصميم گرفته اند که يا 

  .وی را بخوانند
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آوازه ھائی در اين روز ھا به مثابۀ خبر سرچوک در شھر کابل پخش می گردد و ضمن آنھا ادعا می گردد که در -٣

قرار دارد تا " احمدزیغنی " و شخص "امنيت ضد ملی" انتحاری باز ھم رياست -عقب تمام اين فعاليت ھای انفجاری

رسوا تر از رسوا نمايد و از جانب ديگر رقبای انتخاباتی مردم از يک سو طالب يعنی رقيب اصلی خود را در اذھان 

شکار عليه طالب ندارند، در اذھان مردم بکوبد، به ارتباط قطع برق و در تاريکی فروبردن آاش را که مواضع خصمانۀ 

، نکتۀ ديگری است که شھريان کابل  ھا ھزار نفر در آن به جريان برق وابسته استشھری مانند کابل که زندگی صد

  .نمی توانند در آن دست دولت دست نشانده و ايادی آن را دخيل ندانند

اداره " عبدهللا عبدالمود"می خواھد با ناکام ساختن رياست برق کابل که از جانب  عامالن و متحدان " غنی احمدزی "-۴

ه تنھا از مردم کابل انتقام بکشد که چرا ماھيت فاشيستی و ضد انسانی وی را افشاء نموده اند، بلکه از می گردد، ن

مجازات مردم کابل استفادۀ ابزاری نموده، رقبای خود را بی عرضه و ناتوان نشان داده صالحيت آنھا را در ادارۀ 

  .کشور زير سؤال ببرد

  !ھموطنان گرامی

و باندش سرجنگ و مخالفت را گرفته، نبايد چنان پنداشاته شود که گويا " غنی احمدزی"يکا با ًاين که فعال سفارت امر

ضد امريکائی گرديده، بلکه در واقعيت امر بدان معناست که امپرياليسم امريکا با اين حرکات می " غنی احمدزی"

  .بيشتری را با وی امضاء نمايندخواھد وی را بيشتر از پيش، تابع و منقاد خود ساخته قرار داد ھای خاينانۀ 

  !!سرکھا ما را می طلبد


