
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

  ٢٠٢٠ جنوری ٢٠

  
  "عبدهللا عبدالمود"و " غنی احمدزی"سفارت امريکا بر دھان 

  ! پوزبند زد
  

 بحث در مورد اخبار سرچوک به ارتباط سرپرست موقت يادداشت امروز را به : کابل-١٣٩٨ جدی ٢٩ -يکشنبه

و تبعات اين " عبدهللا عبدالمود"و " غنی احمدزی"سفارت امريکا در افغانستان و سياست ھای سختگيرانه اش عليه 

  :آوازه ھا چنين است. سختگيری ھا اختصاص داده ام

به اين نتيجه رسيده است که ھمين  انجام داده دولت امريکا بعد از تحقيقات و نظر سنجی ھای متعددی که:  گويند-١

مردم افغانستان ندارند بلکه در نه تنھا ھيچ محبوبيتی بين " عبدهللا عبدالمود"و " غنی احمدزی"اکنون در افغانستان، 

ر درا محراق نفرت مجموع مردم نيز قرار داشته، نفرت مردم از آنھا به حدی رسيده که حاضر نيستند حتی چھرۀ آنھا 

  .تلويزيون ببينند

را که " راس ويلسن "خود از ھمين رو آن دولت به جای اعزام يک سفير جديد، يکی از دپلوماتھای سختگير و ديکتاتور

خدمت فراخوانده وی را به افغانستان اعزام داشته است تا ضمن گوشمالی دادن ھر دو نفر، بود، دوباره به کرده تقاعد 

 برای خود نان و امريکامردم بيشتر از اين نتوانند از کيسۀ و ام الخبايث اين دو مايۀ فساد فضاء را قسمی مساعد سازد تا 

  .آبی تھيه داشته، زير نام رقابت با يک ديگر پروژه ھای امريکا را آسيب برسانند

صدور دستور به ھر دو نفر می باشد که تا مدتی زياد بر روی تلويزيون ظاھر " راس ويلسن"از اولين اقدامات  -٢

ًار شنيدگی در تماسی که با آنھا داشته است صريحا  گفته است مردم از ديدن شما باز ھم روی صفحۀ از قر. نشوند

حرفھای دروغ و بی محتوا چنان خسته  و متنفر شده اند که ديگر حاضر نيستند به تلويزيون تلويزيون و تکرار ھمان 

  . نگاه نمايند

شناست، جھت احتراز از درگيری با وی آنھم در آستانۀ آ ناشان  اين دو تن که تا ھنوز سابون اين سرپرست به جان

کنار کشيده اند، معاونان شان را ھا ، در حالی که خود را از محراق توجه رسانه "انتخابات"به اصطالح نتايج  اعالم

  . موظف ساخته اند، تا با حضور در رسانه ھا جای خلی آنھا را پر نمايند

خموشانه از " غنی احمدزی"ان اول شان مشکل دارند يعنی در حالی که معاون اول از آن جائی که ھر دو نفر با معاون

، ديگر قابل اعتماد "غنی احمدزی"نيز با پيوستن به تکت انتخاباتی " عبدالمود"وظيفه سبکدوش شده است، معاون 
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سود برده آنھا را " محمد محقق"و " سرور دانش"دۀ شان يعنی نيست، ھر دو نفر ناگزير از مھره ھای بی وجدان باقيمان

  .پيش جنگ خود ساخته اند

که اين روزھا بعد از پنج سال چله نشينی و اعتکاف، ھر طرف جلوه می دھد، چون بعد از مدتھا " سرور دانش "-٣

ره کارھائی انجام می ، در جريان برآمد ھای روزميت ھايش را درک نمايد، نمی تواند موقف و صالحعدم صالحيت

  ً:مثال. دھد که ھم باعث تمسخر خودش می گردد و ھم توھينی است به مقامی که از آن نمايندگی می کند

جلوگيری از شرکت زنان خبرنگار : انجام می دھد، پرداخته گفت" مال انصاری"امروز ضمن صحبت به انتقاد از آنچه 

  .در جلسه، خالف قانون اساسی و جرم است

ن دم احمق نمی خواھد بداند که يکی از وظايف اساسی رئيس جمھور و معاونانش به اساس سوگندی که به قرآاين آ

حال وقتی از مقام فردی که . استآن بدون قيد و شرط " تطبيق"و " قانون اساسی"خورده اند، پاسداری و حراست از 

ً جرمی اتفاق افتاده، چرا مستقيما به حمايت نمايد، وقتی می بيند کهاساسی سوگند خورده است تا از تطبيق قانون 

  .څارنوالی دستور پيگرد مجرم را صادر نمی نمايد و به مانند دريوزه گران حرفه ئی نوحه سرداده است

را پر نمايد " عبدالمود"که می خواست جای خالی " محقق"يعنی " سرور دانش"ھم چنين انباز و رقيب قومی و سياسی 

شتراک در يک جھت ا" غنی احمدزی"مگر بدون مشوره و تفاھم با وزارت خارجۀ " دعبدالمو"گويا به دستور شخص 

" عبدالمود"نيست، مگر خط " غنی احمدزی"به الھور می رود و در آنجا مطالبی را مطرح می نمايد که خط نفرانس ک

  . است

  !ھموطنان گرامی

 با جناح ھای مختلف قدرت ًآنھا فعال در پيوند.  نمی تواند چيزی غير از اين باشدحاکميتی را که استعمار به وجود آورده،

ديگر قرار دارند، ھريک می کوشد متاع خود را در بازار مکارۀ  امپرياليسم امريکا، دريک رقابت نفس گير بين يک

  .استعمار به فروش برساند و تنھا چيزی که برای آنھا ھيچ ارزش ندارد، افغانستان و مردم آن ھستند

  !ھموطنان گرامی

وشی، بی تفاوتی و سکوت تماشگرانه، ما را نيز در پيشگاه تاريخ شريک جنايات آنھا به شمار اين را بايد بدانيم که خام

  :بروی خود ماآال اقل برای حفظ نام و . خواھد آورد

  !!سرکھا ما را می طلبد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


