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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٢۴
  

  !!را دور انداخت" عبدهللا عبدالمود"، "غنی احمدزی"
ه بودم، ابھام در پاسخ ستره محکمه به  ھمان طوری که روز گذشته نيز تذکار داد: کابل- ١٣٩٨ ثور ٠٣ -سه شنبه

ی از جانب لر می باشد، باعث گرديد تا قرمان ھزاز دا۴٠٠ارتباط دوام کار رياست اجرائيه که مبنای انتظار گرفتن 

منتشر گردد که به اساس آن نه تنھا به عمر رياست اجرائيه نقطۀ پايان گذاشته شده بود، بلکه به شکل " غنی احمدزی"

نخست . وی را از محل کارش بيرون بيندازند" عبدهللا عبدالمود" زدن لگدی به کون ان و اھانت آميز و ببسيار موھ

  :توجه تان را به متن فرمان جلب می نمايم

" پژواک" اين فرمان که از جانب خبرگزاری -١

منتشر شده بود، ساعتی بعد از نشر بدون کدام 

ًتبصره ای از جانب آن خبرگزاری مجددا حذف 

  .گرديد

عبدهللا " در حالی که رياست اجرائيه و شخص -٢

" محمد محقق"و معاونانش به خصوص" عبدالمود

آن را فاقد اعتبار می دانند و روز گذشته به مانند 

سابق در شعبات شان حاضر بودند و حتا به گفتۀ 

از مابھتران آمادگی کامل نظامی جھت روياروئی 

  " غنی احمدزیگارد"با حملۀ نظامی احتمالی 

ند، رياست جمھوری و سخنگويانش در اين داشت

  .مورد سکوت مطلق را گزيده اند

 از لحاظ زمانی مشخص نيست که آيا تيلفون -٣

و زير خارجۀ امپرياليسم امريکا " مايک پمپئو"

. قبل از نشر اين فرمان بوده است و يا بعد از آن
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سايت خبرگزاری بدون ارتباط با آن تيلفون نبوده ھرگاه بعد از نشر فرمان بوده باشد می توان حدس زد که حذف آن از 

فھمانده است که برای شان درد سر " غنی احمدزی"با ھمان زبان لومپنانۀ امريکائی به "  پمپئوکماي"ًاست و يقينا 

  .نيافريند

 قانونی نموده  است،" قانون لوگان"را در ظاھر متھم به تخلف از " جان کری"ًشخصا " ترمپ" از آنجائی که امروز -۴

که به اتباع اياالت متحده اجازۀ ايجاد رابطه با دشمنان آن کشور را نمی دھد و چون تعريف دشمن از ديد قانون اساسی 

از ادامۀ دخالت و "  ترمپ"نمی توان اطمينان داشت که و کابينه اش چيز ديگر، " ترمپ"امريکا چيزی است و از ديد 

  . با سردمداران حکومت خيانت ملی راضی باشد"جان کمری"ميانجيگری 

 ۴٠٠ ھمان طوری که روز گذشته ھم نوشتم، چگونگی رفع ابھام در حکم ستره محکمه بر می گردد به پرداخت -۵

ًھزار دالر از جانب رياست اجرائيه، ھرگاه اين پول پرداخته شود، مطمئنا ستره محکمه خود، پيشقدم شده ابھام را رفع 

مائی ززور آ. بود"  محقق- عبدهللا"و " غنی احمدزی" در غير آن بايد منتظر زورآزمائی جديدی از جانب خواھد نمود،

و در حالی که فرزندان و . که در ھمان نخستين لحظات باز ھم تعدادی از مردم ما را به خاک و خون خواھد کشيد

سر می برند، فرزندان مردم اين کشور را به خانوادۀ ھر دو طرف درگيری در کمال امنيت در خارج از افغانستان به 

  .د فرستادنفربانگاه خواھ

ً ترکيب نسنتا مختلط حاکميت، به وضاحت نشان می دھد که درگيری اين بار گذشته از تقابل خونين بين اقوام، در -۶

مربوط قوم " عبدهللا"معاون اول " محمدخان" نيز صورت خواھد گرفت، چه در حالی که طرفداران انجنير مدرون اقوا

امرهللا "پنجشيری ھای تازه خريداری شده به وسيلۀ وارد جنگ خواھند شد، " غنی احمدزی"پشتون، به کمک وی عليه 

يعنی بخش ھائی از تاجيک ھا و ھزاره ھا در روياروئی با ساير تاجيکھا و ھزاره ھا قرار " دانش"و طرفداران " صالح

  . خواھند گرفت

و سکتريست ھا و ناسيوناليست ھای تنگ " غنی احمدزی"باند ھای تماميتخواه و فاشيست  اين ھمان چيزيست که -٧

  .از چندين سال برايش آمادگی گرفته اند، در واقعيت آمادگی برای تجزيۀ افغانستان" محقق"و " عبدهللا"نظر 

  !ھموطنان گرامی

نيست تا ھرچه دلشان خواست انجام " ققمح"و يا " عبدهللا"و يا " غنی احمدزی"اين وطن از ھمۀ ماست ملک شخصی 

ما حق نداريم ھمين طور منفعالنه به تماشا بنشينيم و به اين وطنفروشان حرفه ئی فرصت دھيم تا بارديگر خون . دھند

برادر را به وسيلۀ برادر و ھمسايه را به وسيلۀ ھمسايه ريخته در نھايت با تبسم ھای زھرآلود در کنار ھم بنشينند و 

يند، بر ماست تا با حضور فعال خود در امر مبارزه به اين نوکران اجنبی با زور تفھيم نمائيم که مالک اين صلح نما

  .وطن تمام مردم افغانستان است نه چند جاسوس و وطنفروش

  !!سرکھا ما را می طلبد

  


