
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 

  ٢٠٢١ دسمبر ٣١
  

  ! جو راست بين يک من دروغنيم
  پراکنی جھان با مرکز دروغ" غنی احمدزی"به ارتباط مصاحبۀ 

  
" مت به خلقخد" برداشت نادرست و انحرافی از مفھوم سياست و آن را در عوض : کابل-١۴٠٠ جدی ٠٩ - پنجشنبه

 از ھر طريق به خصوص، مکر، فريب، ريا و دروغ معنا نمودن، باعث شده است که تمام دانستن، تأمين منافع شخصی

به عبارت ديگر، سياستمداربه کسی اطالق گردد که .  باشندزمامداران افغانستان بدون استثناء دروغگوی و فريبکار

شناگر ماھر "مانند ماش ھميشه بلولد و به گفتۀ ھواداران چنين سياستی،  باشد و بيشتر دروغگوی و کاله باز و فريبکار

  .باشد" سياسی

با آنھم و خصيصۀ مشترک ھمۀ آنھا به شمار می رود، ھرچند بين تمام زمامداران، دروغ و رياکاری به مثابۀ محور 

ده اند، می بايد به رسميت درجات مختلفی را که ھريک اشغال نمونبايد از حق گذشت و ھمه را يکسان دانست، بلکه 

چنان مقام "  غنی احمدزی" دھۀ اخير شاھد بوده ام، بدون کم و کاست، ۴شناخت، از چنين منظری تا جائی که من در 

اول را برای خود اختصاص داده است، که نمرات جمعی رقبايش نيز با آن ھمسری نمی تواند تا چه رسد به اين که يک 

  . به شمار آوردرقيب جدی برايشرا تن از آنھا 

لوی درستيز سابق امپرياليسم انگليس، يکی از نمونه ھای " نيک کارتر"جنرال با " غنی احمدزی"مصاحبۀ امروز 

مصاحبه از ده ھا جھت قابل مکث علی رغم اين که . می باشد" غنی احمدزی"شکار دروغگوئی و فرار از مسؤوليت آ

، من در اين جا صرف به يگانه نيمه راستی که در مصاحبه آنھم به ستا" غنی احمدزی"و نمونۀ آشکاری از فريبکاری 

  : دارد، می پردازم اميد است در اين کار توفيق يابمصورت تلويحی وجود

  »المللی بود مريکا و شرکای بينااشتباه من اعتماد به « :در مصاحبه اش می گويد" غنی احمدزی"

 که ناگزير است راست بگويد، ھمان را ھم با ذارانيده است، آنگاھیب گکه عمری را به دروغ و فري" غنی احمدزی"

ادامۀ خاک زدن به چشم مردم افغانستان و " شرکای بين المللی" ترکيب ًلفافۀ دروغ بيان می دارد، مثال درھمين جمله

 و فاقد کمترين صالحيت در ور اشغال شده و منقادشکزيرا افغانستان به مثابۀ يک . شددوام تبليغات فريبکارانه می با

، خود به شمار آرد" شريک"ًتعيين سرنوشت مردم افغانستان، اساسا در سطحی قرار نداشت که دولتی آن را به مثابۀ 

نيز ناگزير است در ال به الی مصاحبه اذعان دارد، اين اشغالگران بوده اند که " غنی احمدزی"ھمان طوری که شخص 

ن را به منفعت خود می دانستند، می نوشتند، خود عمل می کردند و آ چه آرزو داشتند و ھر چه دلشان می خواست و ھر
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يعنی رابطۀ حاکميت دست نشانده با اشغالگران، رابطه بين . نيز می خواستند تا آن را عملی نمايد" غنی احمدزی"از 

  .مان بوده استدوشريک نه بلکه رابطه بين بادار و آقای متکبر و سختگير و يک بردۀ گوش به فر

 آنھم به صورت تلويحی وجود دارد، اين است که نامبرده ھيچ" غنی احمدزی"آن نيمه جو حقيقتی که در ھمين گفتۀ 

وی می دانسته که افغانستان کشوريست اشغال شده و منبع قدرت . عتمادی باالی مردم افغانستان نداشته استاگونه 

منبع " غنی احمدزی"ھرگاه چنين نمی بود و ماد خود انتخاب نموده بود، اشغالگران است از ھمين رو آنھا را طرف اعت

 قدرت عقدرت را اشغالگران نمی دانست، ھيچ نيازی نداشت تا جھت بقای حاکميتش به اشغالگران اعتماد نمايد، بلکه منب

  .را می يافت و با آن اعتماد می نمود

  !ھموطنان گرامی

 ارائۀ سند نيازمند هاثبات آنھا امروز بکه ا مطرح نموده که گذشته از اين در اين مصاحبه نکاتی ر" غنی احمدزی"

تنھا کتمان ھمان ھا در طی ھفت سال گذشته و آنھا را با مردم در ميان است، بلکه در صورت صحت آن ادعا ھا، 

  .از صدور حکم محکوميت اين کالش دروغگوی باز نمی داردا ، ھيچ قاضی با وجودانی رننگذاشت

وزی برسد که خلق افغانستان قادر شود با طرد امپرياليسم و ارتجاع و از قدرت به زير کشيدن نوکران آنھا، اميدوارم ر

  .دندۀ خاينان به وطن را محکمه نمايمرده و زشرايطی را به وجود بياورند که خلق افغانستان 

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء الينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-ارتجاع ھار مذھبیو 

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

  

  

 

 


