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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ١۵
  

   روزۀ قطر و تأثير آن بر تعيينات جديد اداری١۶ ذاکراتمرابطۀ 
ا در جريان قرار گرفتيم که به اصطالح وزارت ً تقريبا ھمۀ ما از طريق رسانه ھ: کابل-١٣٩٧ حوت ٢٣ - پنجشنبه

داخلۀ دولت دست نشانده در آستانۀ برگزاری مراسم نوروز به جای آن که در کنار مردم بلخ قرار گرفته با تالش در 

 ميلۀ گل سرخ را در آن واليت فراھم و با شکوھتر مراسم نوروز یرآن واليت، امکان برگزاامنيت جھت تضمين بھتر 

 از يک جانب يکی از سنن تاريخی کشور ما بازتاب کاملتری در سطح منطقه و جھان داشته باشد و از جانب سازد، تا

ديگر، چيزی ھم به جيب مردم آن واليت سرازير گردد، با تقرر قومندان امنيۀ جديد، آگاھانه و ھدفمندانه بحران جديدی 

به مثابۀ انسانی عھد شکن، " غنی احمدزی" ھا را به پای بحرانی که تمام گناھان و خسته. را به آن واليت صادر نمود

ازش داشته و دارند و سھا سر " عطا"انحصار طلب و خودخواه شکستانده از که تا مه مردم افغانستان، چه آنھائی که با 

ی بر مايۀ ننگی برای بشريت می دانند، عليه چنين تصميم نادرسترا ھا " عطا"چه ھم آنھائی که موجوديت و نفس کشيدن

  .انگيخت

و چوبک دست جديدش در بين جمعيت " غنی احمدزی"ھرچند اکثر آنھائی که به اين مسأله نظر می دھند شخص 

 را مسؤول اين تصميم نابخردانه اعالم می دارند، مگر به گفتۀ ھمان ھمکار سابق "امرهللا صالح"شورای نظار  -اسالمی

غنی "الع دارد، قضيه اين چنين نبوده و حتا می توان نوشت، ما که اينک از آوازه ھای سرچوک بيشتر و زودتر اط

 بوده است، زيرا اين تصميم در قطر گرفته شده و به فرمان سفارت امريکا باالی وزارت برخًکامال بی " احمدزی

  .نامنھاد داخلۀ دولت دست نشانده تطبيق گرديده است

به جلسۀ قطر صورت گرفت که گويا مذاکرات ، خالف تصورت و تبليغاتی که راجع گذشته گفتۀ آن ھمکاراسبه اس

از جانب   محکمیھايک جدول زمانی برای خروج نيروھای امريکائی از افغانستان و دادن تضمين صرف حول تعيين 

ً روز عمدتا روی ١۶ی طالب که من بعد با تروريسم بين المللی در رأس ھمه القاعده رابطه نداشته باشد، بحث ھا

. ه طالب جريان داشته استب" غنی احمدزی"ال قدرت از دولت دست نشانده به موافقت و يا بدون موافقت چگونگی انتق

طالب ادعا داشته است که برای اجتناب از يک جنگ درازمدت . در اين بحث ھا موضع طالب بسيارروشن بوده است

ًينده، امريکا وظيفه دارد تا شھر ھای افغانستان را که از طالب به زور بمباران  گرفته است، به طالب مجددا آديگری در 

  . پا برجا بماندان با توانائی ھايشی قدرتانتقال در مرکز آن ھسته ھاپس بدھد و نگذارد که حين 
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جھت تطبيق ھمين فيصله، تعيينات جديد در وزارت داخله صورت گرفته قومندان امنيه و آمر امنيت واليت بلخ از 

  :نتايج اين حرکت از چند جھت به نفع طالب و تطبيق فيصله خواھد انجاميد. وطيفۀ شان سبکدوش گرديده است

ھرگاه تيکه داران قدرت در بلخ يعنی، عطاء، محقق و دوستم اين تصميم را بپذيرند، در نتيجه زمان انتقال قدرت به  -١

  .طالب، مشکلی به وجود نخواھد آمد

ً ھرگاه از طرف تيکه داران اين تصميم پذيرفته نشود و گپ به زورآزمائی ھای نظامی بکشد، اوال ذات بی نظمی -٢

يسر خواھد ساخت تا دامنۀ نفوذش را در آن واليت گسترش دھد در ثانی، حل مشکل زورآزمائی فرصتی برای طالب م

  .به گردن طالب نخواھد ماند بلکه دولت دست نشانده به کمک اشغالگران آن را حل خواھند نمود

ًدر اين ارزيابی آنچه اصال در نظر گرفته نشده اوال ارادۀ مردم است که درقبال اين وضعيت چه ع کس العملی از خود ً

و يا امريکا " غنی احمدزی" و آنچه را ًنشان خواھند داد و در ثانی اگر احيانا تيکه داران قدرت بلخ با طالب کنار بيايند

  .حاضر نيست به آنھا بدھند از طالب دريافت دارند، در آن صورت وضعيت واليات شمال به کجا خواھد کشيد

  !ھموطنان گرامی

موظف است و تصميم " غنی احمدزی"ی از سرچوک اعتبار قايل شويم چه نشويم، مسلم آن است که چه به چنين خبرھائ

نبايد .  گلوله ھای خيراتی شيشۀ وحدت و ھماھنگی اقوام در داخل افغانستان را بشکندادارد که تا آخرين لحظۀ حيات ب

تذکار بی عملی ما نيز مل خرد و بزرگ ھر روز حاکميت وی، در تاريخ  در کنار ساير عوادوام فراموش نمائيم که 

  .افتيخواھد 

 !!سرکھا ما را می طلبد

  


