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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ٠٨
  

  تنھا مانده است؟؟" غنی احمدزی"ًآيا واقعا 
غنی "اندازد و به قيل و قال  در اين روز ھا وقتی انسان به رسانه ھا نظر می : کابل- ١٣٩٧ دلو ١٨ - پنجشنبه

گوش می دھد، متوجه می شود که او علی رغم برخورداری از قدرت اعطائی استعمار و با وجود تکيه زدن " احمدزی

ين اعضای تيم ببر خزانه ھای بادآوردۀ استعمار، نه تنھا در افغانستان تنھای تنھا مانده بلکه حتا در درون ارگ و در 

بر سر اقتدار از دو " رئيس جمھور"مشاھدۀ چنين حالتی به ارتباط يک . نھائی را تحمل نمايدخودش نيز ناگزير است ت

  :ًحالت خارج نيست، که ذيال بدانھا اشاره صورت می گيرد

ًواقعا چنان تنھا مانده است که به غير از چند وجدان فروش بی " غنی احمدزی" يا اين تنھائی و تجريد حقيقت دارد و -١

اين که چرا چنين شد و چرا . ر کنارش نيستدکس ديگری " امرهللا صالح"و در اين اواخر "  مرتضوی"ش آزرم از قما

تمام دوستان و آشنايان و شرکايش در قدرت، چپاول، جنايت و خيانت وی را تنھا گذاشته اند، درک آن زياد دشوار 

دا نموده باشد می تواند علت چنين تنھا ماندنی شناختی پي" غنی احمدزی" سال از ۵نيست؛ چه ھرکسی که طی اين مدت 

  .را درک نمايد

تنھا مانده است زيرا آدميست دروغگو و عھد شکن که به ھمه کس من جمله دوستان و رفقايش ديد " غنی احمدزی"

 ، بی اعتقاد به کارمانده است زيرا انسانيست جبار، تنگ نظر، مطلقگرا، انحصارگرتنھا " غنی احمدزی"ابزاری دارد؛ 

تنھا مانده است زيرا به جای مراجعت به طرف مردم و خدمت به مردم، جھت حفظ " غنی احمدزی"مشترک با ديگران؛ 

قدرتش با پشت کردن به مردم در کنار دشمنان مردم قرار گرفته، ھمکاری و خدمت به جنايتکاران را مقدمتر از خدمت 

 انسانيست پول دوست آنھم در اوج انحصار طلبی يعنی تمام تنھا مانده است زيرا،" غنی احمدزی"به مردم می دانست؛ 

 خودش را خفه "پنج پنجه در دھان"ًآنھائی را که می خواستند با وی مشترکا غارت نمايند، از خود رانده با فرو بردن 

تنھا مانده است زيرا از لحاظ برخورد ھای شخصی نه به خود احترام قايل است نه به " غنی احمدزی"نموده است؛ 

  .دوست و آشنا و نه ھم به مردم، دريک کالم ارزش دوستی و رفاقت را ندارد

ت که تمام اين تنھائی و تجريد،  نظر دورداشت اين اسزا" غنی احمدزی" دومين حالتی را که نبايد در اين تنھائی -٢

در ھمکاری تنگاتنگ با دو يار غارش " غنی احمدزی"بخشی از يک بازی سياسی آگاھانه و با برنامه از جانب شخص 

  . می باشد" خليلزاد"و " کرزی"
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اتی را يعنی وقتی امپرياليسم تصميم می گيرد تا خود را از شر چند تکنوکرات بی ريشه خالص نموده، حاکميت مستعمر

وظيفه " غنی احمدزی"به وارث و صاحب حقيقی آن يعنی طالب به نمايندگی از اسالم سياسی در افغانستان بسپارد، 

 و قدرتش نيز وی گرفته است تا چنان سياست ھائی را اتخاذ نمايد که گذشته از تمام مردم افغانستان، حتا شرکای سياسی

 و اين ھمان چيزيست ر وی، به دشمن ظاھری اش يعنی طالب مراجعه نمايندرا تنھا گذاشته، به جای ايستاده شدن درکنا

آنھائی را که " غنی احمدزی "يعنی نفرت از سياست ھا، کردار و عملکرد. که امروز در افغانستان اتفاق افتاده است

  .بالقوه می توانستند و می توانند در کنارش بايستند، به طرف مقابل سوق داده است

حزب متعدد رجستۀ آن رفتن بخشھائی از شورای نظار و جمعيت اسالمی و حزب وحدت اسالمی، شاخه ھای نمونۀ ب

اسالمی، و ساير به اصطالح احزاب ثبت نام شده در وزارت عدليۀ افغانستان به طرف طالب دشمن خونی شان، ھمه 

  .سازماندھی و رھبری نمايدموفق شده، روند آشتی  بين طالب و مخالفانش را " غنی احمدزی"بيانگر آن است که 

  !ھموطنان گرامی

تجارب چند دھۀ گذشته نشان داده است که در کشور ما بين نمايندگان طبقات حاکم، نه دشمنی دايمی وجود دارد و نه ھم 

دوستی دايمی، چيزی که در تمام اين مدت و بعد ھا نيز آنھا را به حرکت واداشته و محرک تمام فعاليت ھای آنھاست، 

آنھا ھميشه تالش نموده و باز ھم تالش خواھند ورزيد تا منافع شان را حفظ نمايند، . ع دايمی و حفظ ھمان منافع استمناف

  . و يا به صلح، برای آنھا فرقی ندارد می خواھد به جنگ باشد

خواھد خورد،  و گسست ھا، ھيچ يک دايمی نبوده، باز ھم تغيير ھااين پيوند: از ھمين رو با قاطعيت می توان حکم نمود

با  دشمنی و تقابل خونين طن آنبچيزی که در اين ميان ھميشه پايدار خواھد ماند نخست حفظ منافع خودشان است و در 

  .مردم افغانستان

  !!سرکھا ما را می طلبد


