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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ١٨
  

  !را از مرگ نجات داد" غنی"، "روغنی"
  

را از طريق رسانه " احمدزیغنی "ً شما ھم يقينا خبر کوتاه آتش سوزی در اتاق کار : کابل-١٣٩٧ جدی ٢٧ - پنجشنبه

، اما اين که چرا ، چگونه و توسط چه کس و يا کسانی اين آتش سوزی به وجود آورده شد و چگونه قبل از ا مطلع شديدھ

انتشار و ايجاد و يرانی ھای غير قابل جبران مھار شد، در اخبار چيزی نيافتيد، در يادداشت امروز با تکيه بر اخبار 

  :شنا می سازمآنقل شده است، شما را با واقعيت قضيه " از مابھتران"سرچوک که از زبان 

معصوم "که مانند ھميشه در اتاق کارش " غنی احمدزی: "  منبعی که خبر را به بيرون از ارگ انتقال داده، می گويد-١

لحظه به قابل ضمن يک تماس تيلفونی با طرف م. داد و فرياد و عربده کشی بود نيز با وی بود، مشغول" ستانکزی

ھم خود را در می دھم ھم اين دفتر و رياست "تا اين که فرياد زد . بلند و بلتد تر می شد" غنی احمدزی"لحظه صدای 

با آتش ديوانۀ زنجيری " غنی"، اين که طرف مقابل چه کسی بود و چه جواب داد، شنيده نشد ؛ اما چند لحظه بعد "را

زدن کاغذ ھای زباله دانی، حريقی را به وجود آورد، که اگر خانمش نمی رسيد و به کمک نيروھای داخل ارگ آن اتش 

امپراتور روم که می خواست سوختن شھر روم " نيرون"را خاموش نمی کردند، امکان اين که خود آن احمق به مانند 

  . منتفی نبوددبدل می نمورا تماشا کند، کاخ رياست جمھوری را به خاکستر م

اتاق خوبش بود از طريق تماس تيلفونی سفارت امريکا درجريان در که " غنی" طبق شنيدگی ھا ازھمان منبع، خانم -٢

می نيز " غنی"اگر اين قسمت گزارش صحت داشته باشد می توان حدس زد که صحبت تيلفونی . قرار گرفته است

امريکا و يا کدام منبع ديگر امريکائی صورت گرفته باشد، از ھمين رو آنھا زودتر از ھمه کس از بايست با سفارت 

  .جريان حريق با خبر شده بودند

غنی " حريق، اموش ساختنخ در جريان از آن جائی که طبق گزارش ھمان منبع، بعد از خاموش ساختن حريق، -٣

ًکامال در حالت غير عادی قرار داشت و فرياد ھايش زياد دھشتناک شده بود، تيم داکتر سفارت امريکا، از " احمدزی

ًبرش اکيدا دستور  و ًطريق تزريق امپول ھای آرامش بخش و خواب آور، عجالتا وی را آرام ساخته به تمام افراد دور

ا مواد محترقه جلوگيری نمايند، زيرا ممکن است ھم برای خود و ھم برای ديگران خطر  وی بینزديکاز دادند که 

  .بيافريند

" مولر"و فرماندھان نظامی امريکا در افغانستان من جمله جنرال " خليلزاد"جلسۀ امروز :  منبع گزارش می افزايد-۴

معصوم "ه ھای داخله و دفاع، آنھم در غياب قاتل قومندان رازق، با مشاور امنيت ملی و وزرای سرپريت در وزارتخان
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که گويا در جريان جلوگيری از آتش سوزی اندکی زخمی و تحت تداوی قرار دارد، خود را تا صحت يابی " ستانکزی

جانشينش معرفی و از آنھا خواسته است تا به کارھای شان کمافی السابق ادامه دھند، ھرگاه به مشکلی " غنی احمدزی"

  .به مشوره ای نياز داشتند، می توانند از وی بپرسندا برخوردند و ي

را از مرگ نجات داده معلوم نيست، برخی ھا فکر می نمايند که عامل نجات " غنی"، به کدام دليل "روغنی" اين که -۵

 دارند، عقيده" روغنی"مسايل عاطفی و عاليق زن و شوھری بوده است، اما کسان ديگری که ادعای شناخت بيشتر از 

غنی " اقامت در بھشتی است که متضمين دواضمن انجام وظيفه، از مرگ " غنی احمدزی"دارند که انگيزۀ نجات 

د که در صورت سوختن و ست بدھد و در ثانی از اين می ترسبرايش فراھم نموده و نمی خواھد آن را از د" احمدزی

رداخت پولھای غارت کرده، از افغانستان خارج مردم افغانستان وی را نگذارند بدون پ" غنی احمدزی"معدوم شدن 

  .شود

زمام امور را به دست خود " خليلزاد" اين که علی رغم موجوديت معاونان بر در بر و انگشت ششم رياست اجرائيه، -۶

يعنی سرخاب ھای انتخابات و امثالھم برای چھرۀ فرتوت . می گيرد،  بيانگر وضعيت مستعمراتی افغانستان است

  .ی غربی فقط تا زمانی چلند دارند، که اشغالگران می خواھند، نه بيشتر از آندموکراس

  !ھموطنان گرامی

در گزارش باال من تمام آنچه را می شود گفت اخبار سرچوک است نوشتم، ھرگاه شما اطالع ديگری در زمينه داشته 

  .باشيد، خوشحال می شوم آن را بخوانم

  !!ديده شود چه می شود


