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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٠١
  

  ! عاشق قدرتو بوزينه ھای" غنی احمدزی"
  

ز غدومين م"و " مدزیغنی اح" ھرچند من از جمع آنھائی ھستم که فکر می کنند :کابل- ١٣٩٧ حوت ٠٩ - پنجشنبه

مغز " از نوشته ھا از وی به صفت یبودن و حتا شدن بسيار از ھم فاصله دارند و از ھمين رو در بسيار" متفکر جھان

نيز ياد کرده ام، مگر مشاھدۀ برخی از رويداد ھای روزمره در مناسبات روابط قدرت در افغانستان، نشان می " متعفن

 داند چه می خواھد و چگونه از افراد ديگر جھت برآورده ساختن اھدافش بايد کار دھد که اين مغز متعفن حداقل می

بگيرد؛ در يادداشت امروز خواھم کوشيد به اين نکته بپردازم که اين موفقيت ھا آيا برخاسته و مبتنی بر توانائی ھای 

ين نکات توجه تان را جلب می نخست به ا. مغز متعفن است و يا بی ايمانی و سست ارادگی مخالفانش و يا ھم ھردو

  :نمايم

از پاچۀ اين و يا آن فرد از " سگ پاچه گير"به مانند " غنی احمدزی" سال گذشته بار ھا ديده شده که ۵ در جريان -١

قشر خودشان يعنی قشرسرسپردۀ استعمار و ارتجاع گرفته نه برای خود عزت و اعتباری گذاشته است و نه ھم برای 

کابل بی ادبی   با ھمان فرد نرد عشق باخته، به گفتۀ مردموز ديگررا جود تمام اين مخاصمت ھا، طرف مقابل، مگر ب

  .بارزترين نمونۀ اين برخورد ھا مناسباتش با معاون اولش می باشد". گوز زده اند.. از يک ک"معاف 

يروزی خود حتا با آنھائی که موفق شده است با مخالفان د" غنی احمدزی" در ھمين پنج سال باز ھم شاھد بوده ايم که -٢

ًفکر می شد ديگر امکان آشتی بين آنھا اصال وجود ندارد، مجددا اشتی نموده برادروار در غارت خلق سھيم شده اند ً .

به " محمد عمر داوودزی"و " امرهللا صالح"با " غنی احمدزی"نمونۀ بارز اين نوع مناسبات را می توان در مناسبات 

 ملی و کنار ماندنش يانتخحکومت که از ھمان آغاز تشکيل " محمد عمر دواوودزی"چه خالف . وضاحت مشاھده نمود

موضع اپوزيسيون رسمی حکومت " شورای حراست و ثبات"پناه برده زير نام " سياف"از مناصب قدرت، در آغوش 

 ھمکاری با حکومت خيانت ملی، از آن جدا شده بعد از يک مدت کوتاه" امرهللا صالح"خيانت ملی را به عھده گرفت، 

  .بر مخالفتش با آنھا بيشتر از پيش افزود

خود را نزديک " غنی احمدزی"با سر به آستان " غنی احمدزی" وقتی انسان می بيند که ھمين دو نفر با يک حرکت - ٣

يد بداند که دليل اين کله معلق ھا آمی ساخته برده وار در پای اين بت سرگينی سجده می کنند، برای ھر فردی سؤال پيش 

ن يمعجزه می کند و برخوردار از دم مسيحائی است و يا ا" غنی احمدزی"يا آو چرخ فلک سواری ھای سياسی چيست؟ 

که طرف ھای مقابلش انسان ھای خود فروش و طماعی اند که تمام داد و فرياد آنھا صرف برای رسيدن به مقدار 
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ست، نه آرمانی دارند و نه ايمانی تا با ايمان کامل جھت تحقق آرمان شان برزمند؟ و يا اين که ناچيزی از جيفۀ دنيا ا

 در دستان توانمند خدايان سرمايه و ستندھسيا و نم داشتن گندم، تمام اينھا مھره ھای بی جانی آگذشته از کندی 

چه کسی بر چرخ فلک سوار شود و چه کسی اشغالگران و اين آنھا اند که می گويند که چه بکند، چی کسی معلق بزند، 

  .دامنش را بر پشتش پينگ زده، اتن پشپو مرينه برقصد

شادی بازی ھا و پکر " سال گذشته نشان داده است، خودم را عقيده برآنست که در تمام اين ۵ تاجائی که جريانات -۴

 و و زمانی ھم بر پستی، دنائت، پول پرستیًاين اشغالگران اند که بعضا برروی حماقت و نادانی مغز متعفن " بازی ھا

  . عشق مفرط به مقام و منزلت آن ديگری تکيه نموده آنھا را به اين رقصھای مضحک وادار می سازد

  !ھموطنان گرامی

در " عمرداوودزی"و " امرهللا صالح"شعبده بازيھا، ديده درائی ھا، خوشرقصی ھا و به چھار طرف شير غلت زدنھای 

مه ھمان بازی است که اشغالگران از آن باال اين گدی ھای کوکی خودش را بدان واداشته و تالش می مقطع کنونی ھ

اين وضعيت بيش از اين ادامه يابد، تا به خواھيم بر من و توست ھرگکاه نمی . ورزد تا مردم را با آن مصروف بسازد

  .ع ھار را افشاء نمائيمو اشغالگران و ارتجا" باندارگ"ميدان آمده توطئه و برخوردھای توطئه آميز 

 !!سرکھا ما را می طلبد

  


