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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ جوالی ١۶
  

  "غنی احمدزی"پريدن حرف درستی از دھن 
 ھمه جلب توجه می کرد،  آنچه در سرخط اخبار ديروز رسانه ھای داخلی بيشتر از: کابل-١٣٩٧ سرطان ٢۴ -يکشنبه

نکاتی که از نظر من اين جلسه را خاص می .  در کابلجلسۀ ھمگانی احزاب به اصطالح جھادی بود در ھوتل سرينا

  : آتيستواردمسازد 

. وشی به نام مجاھد، ھمه زير يک سقف جمع شده بودندح در اين جلسه گفته می توانيم تمام رؤسا و پادۀ باقيماندۀ و-١

ن به ندرت اتفاق می افتد و اگر افتاد به جای اميد به اوضاع بھتر می بايد منتظر پيامدھای فاجعه امری که در افغانستا

  .بار آن شد

  
 ھمان طوری که در عکس می بينيد، در اين جلسه از گلبدين و صالح الدين ربانی گرفته تا محقق، قانونی، سيد حامد -٢

 دزد، آدمکش، قطاع الطريق و آق پدر و مادر در افغانستان وجود  و ھرچه، باتور دوستمگيالنی، احدی، اسحاق گيالنی

 يک ديگر چنگ و دندان نشان دھند، در نھايت به توافقی عليه ه جمع شده، بدون آن که بفداشت، ھمه زير يک سق

 .دستاوردی که از جمع شدن ارزش بيشتر دارد.  ھای ضد ملی و ضد دموکراتيک وی نيز رسيدندتو سياس" باندارگ"
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 سال نشده بود که نوکران پاکستان و ايران، نخست در جائی جمع شوند و در ثانی، جلسۀ شان به ۴٠زيرا در جريان اين 

  .خون کشانيده نشود

بيانگر تکامل اين شبه احزاب را می رساند در واقعيت امر برخاسته از شم قوی احساس  ًظاھرا اين وضعيت که -٣

ه درجات مختلفی وجود دارد و به ھمان اساس حيوانات وحشی نيز قبل از خطر خطريست که در تمام زنده جان ھا ب

جست وجو نموده، با رھانيدن شان از خطر ادامۀ حيات شان را را زلزله، طوفان و يا حريق، می کوشند راه فرار 

 شرکت کنندگان شاخک ھای استخباراتی با حرکت از چنين اعتقادی و با در نظرداشت آن که در جمع.  دنتضمين نماي

 کمطلع شده اند و اين" باندارگ" نزديک اشتراک داشتند، می شود گفت آنھا از پالنھای مخفيانۀ وتمام کشور ھای دور 

  .می خواھند به مثابۀ حفظ ما تقدم، خويش را از حمالت و گزند ھای احتمالی آن محافظت نمايند

در " باندارگ"به اصطالح ديروز جھاد، مخالفت شان را با برنامه ھای رسوای  آنھا يک صدا و از موضع رھبران -۴

از کار ھائی که کرده برنگردد و به " باندارگ"ًقسمت انتخابات اعالم داشته، علنا و با صدای رسا اعالم داشتند که اگر 

مسلم است در چنين . اھند نمودھمين مسيری که رفته، حرکت را دامه دھد، عليه انتخابات قرار گرفته آن را تحريم خو

  .صورتی به جای بحث و اقناع، تفنگ ھا حرف خواھند زد

 بسيار مشکل است باور کرد که اين تجمع و فيصلۀ آن بدون اجازه و موافقت اشغالگران به خصوص امپرياليسم -۵

اشتراک فعال و حتا رھبری کنندۀ افرادی چون گلبدين و احدی دو نوکر و دو  خصوصه ب. امريکا صورت گرفته باشد

 می تواند دال بر آن باشد که امريکا ھم بی ميل نيست در اين بازی ، در تجمع"آی اس آی"و " سيا "شغالم حلقه به گو

 يعنی اول مجاھدين را به بام مخالفت با دولت دست فعاليت نمايد،" غنی احمدزی"از زاويۀ ديگری به کمک دلقک خود 

  . سر خود را به زمين پرتاب نمايندًانده باال نموده، بعدا با برداشتن زينه از زير پای شان، آنھا را وادار سازد تا بانش

که از يک جانب تحقير سران ناتو تا مغز استخوان وی را ناراحت و عصبانی ساخته است و از " غنی احمدزی "-۶

ج وا حيات دارد، در بر آنھا حق" احمدزیغنی "  که- مانند گلبدين-اشتراک داشتندجانب ديگر کسانی در آن جمع 

  :ناراحتی گفت

 و اين ھمان حرف و حکم درستيست که ".احزاب سياسی نه رأی مردمی دارند و نه از مردم نمايندگی می کنند"

حال اگر تمام اين .  سال از حاکميتش برزبانش ناخود آگاه و از فرط عصبانيت جاری شد۴سرانجام بعد از سپری شدن 

گ بين تکنوکراتھا ری انتخابات نباشد، بايد گفت، جنجھت فرار از برگزا" غنی احمدزی"ماجرا از جملۀ چالھای شخص 

وارد مرحلۀ جديدی شده، که اميد قربانيان آن مردم بينوای زير رھبری گلبدين  ھاو جھاديست" باندارگ"زير رھبری 

  .دنافغانستان نباش

راست ميگی آنھانه رأی مردمی . بچه غنی کمت: "بپرسد" غنی احمدزی" آنچه در اين ميان کسی نيست و نبود تا از -۶

 گفته می توانی تو رأيت را از کجا به دست آورده ای؟  اما به ھمين مناسبت؛ نمايندگی می نمايندردممدارند و نه ھم از 

  ؟"جان کری"گوسفندھا و يا 

  !!ديده شود چه می شود


