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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ١۶
  

  "صالح"آغاز شمارش معکوس برای 
  

مان ديده بان حقوق ساز"اگر يادداشت چند روز قبلم به ارتباط ادعای به اصطالح :  کابل-  ٢٠١٩ جدی ٢۵ -سه شنبه

به ياد تان مانده باشد در ھمانجا نگاشته بودم که چنين اتھاماتی می توانند حيثيت شمشير " اسدهللا خالد"عليه " بشر

اين قضيه " صالح"وطن خود ما را مقابل اين و يا آن فرد داشته باشد، به ارتباط " سوراخ ايشچی"داموکلس مشھور و يا 

  :فرق می نمايد، زيرا" خالد"يک اندازه نسبت به 

ھا در واقع بستر پرورش آنھا " صالح"دی از قماش راف  اساسی ترين عامل برای پيدايش ا اين را ھمه می دانيم که-١

 که توانائی ھای استخباراتی و ه و می سازدبستر پرورشی که برای چنين افرادی شرايطی را مساعد ساخت. ی باشدم

 پشت سر ی به دنبال ديگریترقی را يکھای ه  زمان کوتاھی پلخيانت به مردم شان را رشد و انکشاف داده، در طی

گاھی نبايد ناديده گرفته شود، مگر در   با آن که توانائی ھا و استعداد ھای فردی خودشان ھيچاين قماش افراد. بگذارند

اکميت ھای حھمه حالت موجوديت ھمان بستر و شرايط مساعد محيط اجتماعی عامل عمدۀ رسيدن به مقامات باالئی در 

  . نشانده می باشدضد مردمی و دولت ھای دست

تکارانه و وطنفروشانۀ فردی نفيت ھای خيار می آموزاند که با وجود ظبه ما" صالح"يق اصل فوق در مورد  تطب-٢

  و خيانت ھا و جنايت ھای آن جبھه  وشورای نظار و جمعيت اسالمی، ھرگاه بستر پرورشی در وجود جبھۀ پنجشيروی

دھای وطنفروشانه و استخباراتی نيز امکان تبارز استعدا" صالح"ًجھت رسيدن به قدرت نمی بود، مطمئنا تنظيم ھا و 

ئی ھای فردی، مسير رسيدن به مقامات اگذشته از توان" صالح"از اين اصل می توان نتيجه گرفت که . اش را نمی يافت

 و تکامل آن به شورای  مربوط جمعيت اسالمیعاليۀ دولتی را به اساس شرايط مساعدی طی نموده که جبھۀ پنجشير

تعلق وی به شورای نظار و حمايت " صالح"مبداء قدرت و شھرت يا به عبارت ديگر .  مساعد نموده استشنظار براي

  .آن شورا از وی می باشد

: د که بداندرکه با سواری بردوش جبھۀ پنجشير و شورای نظار تا بدين جا رسيده است، اين درک را دا" صالح "-٣

 می بايد در خدمت مرجع توزيع قدرت و صالحيت در ،يدن به پله ھای باالتر از اينجھت حفظ آنچه دارد و برای رس

  .افغانستان يعنی امپرياليسم اشغالگر امريکا قرار گرفته، تمام دار و ندارش را تقديم اين مرجع توزيع قدرت نمايد

رای به وجود می آيد، تضاديست که بين منافع مبدای قدرتش يعنی شو" صالح"برای که مشکلی حين انجام اين مأمول  -۴

شورای نظار که تا گلو در گنداب استخبارات روس و ايران غرق . نظار و جبھۀ پنجشير و امپرياليسم امريکا وجود دارد
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است و بيشتر از تمام ارگانھای امنيتی در وزارت داخله جای گرفته از ھمان طريق باعث بيشتر ناآرامی ھا و بدنامی 

  .ادی آن می بايد تصفيه و پاکسازی شود، از ديد امپرياليسم امريکا و ايتاسيده دست نشانده و بادارانش گردھای دولت 

زير نام وزير د اخله، به جنگ شورای نظار و باند را " صالح"بسيار آگاھانه و مدبرانه " غنی احمدزی" از ھمين رو -۵

ياليسم دل امپر دست آوردنبه جھت " صالح"تالشھائی که . مايتی آن فرستاده استحھای مافيائی شکل گرفته زير چتر 

ش از وی "بچه ھای اموک"و " وطنداران" که ه و نيست، چيزی نبوده و می دھددر وزارت داخله انجام دادامريکا 

در نتيجه خالف روز ھای اول انتصابش به وزارت داخله، که شورای نظار و پنجشيری ھا در کل شادی . انتظار داشتند

ه مثابۀ نخستين اخطار و آغاز شمارش معکوس عليه وی، با مرگک شده بودند، اينک سرنازگاری با وی را گذاشته، ب

ھمکاری نموده با راه دادن موتر پر از مواد شھر کابل " گرين ويليج"و رساندن آن تا پشت دروازه ھای موتر انفجاری 

  .پيام فرستادند که حد خود را بشناسد" صالح"به تن منفجره و کشتن و زخمی ساختن بيش از صد 

واھد مدت زمانی بر کرسی باد آوردۀ وزارت داخله باقی ماند، چشم خود را بر آنچه باند منوط به يعنی اگر می خ

" غنی احمدزی" انتحاری ديگر، ۴-٣شورای نظار در کابل و ساير واليات انجام می دھد، ببندد و رنه با اجازه دادن به 

زدمش گرفته از کابينه ه مانند يک موش مرده، ارا ب" صالح" تحريک نموده، وی را وادار خواھند ساخت تا بلشارا مق

  .بيرون پرتاب نمايد

  !ھموطنان گرامی

رو به مبدای قدرتش نمايد و از توزيع شانس زيادی باقی نمانده است، يا بايد " صالح"تا جائی که ديده می شود برای 

 در ھر صورت نمی تواند از سقوطش .قدرت دل بکند و يا اين که رو به توزيع قدرت نموده، به مبدای قدرتش پشت کند

  .جلوگيری نمايد

 !!ديده شود چه می شود

  


