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   کابل- محمد عمر قرشی

  ٢٠١٩ فبروری ٢۵
  

  "، قصاب در غم چربونم جان کندغبز در "
  

ه ھای آن ھمکار سابق ما لی را که عنوان انتخاب شده است، به اساس گفتث ضرب الم: کابل-١٣٩٧ حوت ٠۵ -يکشنبه

 یو باند ھا" غنی احمدزی"نيز خبرھائی در سينه دارد، مصداق کامل خود را در مورد " ازمابھتران" ًکه فعال از منابع 

چه . رقيبی که در داخل ارگ در پيوند با وی مگر در رقابت خونين با يک ديگر به وجود آمده اند، می تواند داشته باشد

ثر حکومات فردی و انحصار طلب وجود دارد، فرد حاکم ، حاکميتش را بر جمع حواريونش ھمان طوری که در اک

بيشتر از آن که بر مبنای برجستگی ھای شخصيتی خودش قايم سازد، چنان اداره ای را اساس می گذارد که تمام افراد 

وطئه به سر برده، می کوشند متعلق به آن اداره در عين اطاعت مطلق از شخص خودش، تمام وقت عليه يک ديگر در ت

 رقيب را نيز ضربت ی بھتر ساختن جايگاه شخصی و گروپی خودش، طرف ھاناز طريق تعميل آن توطئه ھا ضم

 يافته است که اگر روزی تشد در داخل ارگ، چنان" غنی احمدزی"وضعيت فعلی ھمين اکنون در اطراف . بزنند

 "غنی احمدزی"ديگری  و يا عکس آن و يکی از آنھا را به توطئۀرا زده است " رحيمی"، "محب"ًشنيده شود که مثال 

  :اين باند ھا قرار آتی اند. ، نبايد قابل تعجب جلوه نمايدکستاندهشدندان 

 تشکيل ھاشکل گرفته، بيشتر اعضای آن را خارجي" روغنی" ترين باند، آنھائی اند که در اطراف باتث قويترين و با -١

باند مذکور ھرچند در ظاھر در . است" روغنی" افغان اندک است، فعال مايشاء شخص در اين باند که تعداد. دنمی دھ

امور داخلی افغانستان مداخلت ندارد و بيشتر مصروف زدوبند ھای خارجی باخارجی ھاست، مگر حين عقد قرار دادھا 

 را به نفع دادده، ھرگاه کليت قراردر تمام زمينه ھا، اولتر و زود تر از ھر نھاد ، باند و فرد ديگری، دستش را دراز نمو

خود را می گيرد در غير آن با يک اشارۀ " حق"جناح ھای ديگر   عقد قرارداد بااگذاریوخود مصادره نکند، از 

  .، شوھر مبارکش آن قرارداد را بی اعتبار اعالم می دارد"روغنی"

رد، نمی توان زياد مطمئن صورت می گي" غنی احمدزی"شخص نداشتۀ روی ببا اين که اين سرقت به قيمت اعتبار و آ

  .، بعد از افتادن از قدرت به آن منابع دسترسی بيابد"مغزمتعفن"بود  که 

غاز آ باند که بعد از يک دوران اوجگيری اينک ھمزمان با سير نزولی، به دوباره سازی و دگر سازی خود ن دومي-٢

 اين باند که تا حد زيادی از دستبرد ھای باند . در داخل ارگ به ميراث مانده است"حنيف اتمر"نموده، بانديست که از 

 ١۵٠ حين انتقال "حنيف اتمر"و " روغنی" نيز دارد، ھرچند به علت درگيری بين ات ذی قيمتیھای رقيب اطالع

از ارگ و " حنيف اتمر"به پسرش در امريکا، سخت ضربت خورده و رئيس باند " روغنی"ميليون دالر از طرف 
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ا ساختار قبلی زياد صالحيت اجرائی ندارد، مگر به مانند آب زيرکاه ضمن تخريب ًوظيفه اخراج گرديد و فعال ب

مناسبات ساير باندھا، سخت تالش می ورزند تا اسناد بيشتری از خيانت باند ھای رقيب جمع نمايند تا در موقع ضرورت 

  .از آنھا استفادۀ الزم نمايند

کش و فش دارد، بانديست " حنيف اتمر"عد از بيرون راندن اينروز ھا بيشتر از ھميشه به خصوص بکه  باند ديگری -٣

اين باند که بر مبنای . به وجود آمده است" غنی احمدزی"رئيس دفتر شخص " سالم رحيمی"که به وسيله و در اطراف 

وزير ماليه " قيومی"شکل گرفته و از قرار معلوم حمايت قاطع " سالم رحيمی"به " غنی احمدزی"نزديکی وابسته گونۀ 

خود را از طريق دفتر برادر " حق" باخود دارد، گذشته از اين که حين عقد تمام قراردادھای نان دار و آب دار را نيز

در ششدرک کابل می گيرد، از آن جائی که تمام مقرری ھا در داخل افغانستان و نمايندگان افغانستان در " رحيمی"

 آوردن پول ھنگفت، به نحوی سرمايه گذاری سياسی خارج، از ھمين مجرا عبور می نمايند، ضمن اخاذی و به دست

و يا " رحيمی" به نفع چه کسی ھاسرمايه گذاري" غنی احمدزی"و بعد از اين که در نھايت . نيز محسوب می شود

  .ينده استآوزير ماليه تمام خواھد شد، مسألۀ " قيومی"

 کوشد تا می" حنيف اتمر"باند ديگری که تازه پای به عرصۀ رقابت گذاشته، در ضمن سربازگيری از بقايای باند  -۴

به وجود آورده " غنی احمدزی"مشاور فعلی " حمدهللا محب"را آماج حمالتش قرار دھد، بانديست که " رحيمی"باند 

را آشکار ساخته تا حال " رحيمی"ھرچند اين باند تا اکنون زياد دستش به جائی نرسيده، مگر درگيری اش با باند . است

عث تمام ، رئيس دفترش را با"غنی احمدزی "اين باند در پوشش دفاع ازچندين بار در مجامع عمومی افرد منسوب به 

  .اعالم نموده اند" غنی احمدزی"بدنامی ھای شخص 

ارگ را به عھده دارند و از ريزش دسترخوان ديگران " تنظيفات" پنجمين باند که به صورت عمده وظيفۀ کارمندان -۵

غنی "ارگ می نمايند، باندکيست که توسط نوکر شخصی " اکتالش در خاش"امراز حيات نموده جھت يافتن دانه 

ًاين باند که به پرتاب کدام استخوانی از جانب ارباب کامال رضايت .  استجود آمدهوبه " سرور دانش"يعنی " احمدزی

را داده است، در درگيری ھای باند ھای ديگر دخيل نيست، اگر دستشان برسد ضمن خس دزدی، کثافات باند ھای ديگر 

  .پاک نيز می نمايند

  !ھموطنان گرامی

ود آمده، مصروف غارت و ج به و"زیدغنی احم"گ و در ارتباط نزديک با باندھای نامبرده، تنھا آنائی اند که در ار

  .د وجود دارند، در اينجا به بحث گرفته نشده ان"دوستم" و "عبدهللا عبدالمود"در اطراف که باندھائی . چپاول می باشند

نيز به فعاليتش " امرهللا صالح"قرائن بر می آيد، احتمال اين که به ھمين زوديھا باند ديگری در اطراف از جائی که تا 

  .يد نيستدر ارگ آغاز نمايد، بع

گر دارند، نه تنھا ھيچ يک به فکر اين باند ھا که تمام آنھا در دشمنی با مردم افغانستان رقابت افسار گسيخته با يک دي

شخص که نيز نمی باشند از ھمين رو در چنين روز ھائی " غنی احمدزی"خدمت به مردم نيست، بلکه چندان متعھد به 

در حالت جان کندن است و برای بقای خود تالش می ورزد باند ھا ھمان قصابانی اند که می خواھند " غنی احمدزی"

  . ميزان چربو بر روی ترازو می آوردبدانند، بزحلقوم بريده، چه

  !!سرکھا ما را می طلبد


