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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٢٠
  

  "افراد مسلح غير مسؤول"
  د،نايادی دولت دست نشانده و بقيه نوکران استعمار و ارتجاع می باش

  !نه توده ھای ميليونی کشور
  
غنی " از طريق رسانه ھا مطلع شديم که در بحبوحۀ دشواريھای عديده سر راه : کابل- ١٣٩٧ حوت ٢٨ -  شنبهسه

.  حد اقل در شھر کابل ھمه خلع سالح بگردند" افراد مسلح غير مسؤول"، وی دستور داده است که می بايد "احمدزی

درک روشنی دارند و نه ھم متوجه " سلح غير مسؤولافراد م"شنيدن و خواندن چنين خبری برای آنھائی که نه از مفھوم 

ذاب و تحقير را عً و زمان اعالم چنين دستوری اند و در طی ساليان متوالی واقعا از جنگساالر ھا ھزاران رنج، ءفضا

مشاھده نموده اند، خبر خوشی به نظر آيد، در يادداشت امروز تالش خواھم نمود تا خيلی مختصر به اين دستور و 

  :ه ھای آن پرداخته موضع شخصی خودم را در قبال آن اعالم بدارمانگيز

که اکت مخالفت با طالب را می " غنی احمدزی" از نظر من نخستين مسأله ای که با شنيدن چنين دستوری از جانب -١

 کنونی که از يد خطور نمايد، انگيزۀ صدور چنين دستوری آنھم در فضای حاکمنمايد، به ذھن انسان خطور می نمايد و با

  .در و ديوار بوی گند آمدن طالب به مشام می رسد، می باشد

 ما متناسب با سن و ۀ ھم،مثابۀ يک شھر مفتوحهبه ًدھۀ ھفتاد را به ارتباط آمدن مجاھد و بعدا طالب به کابل و کابل را 

ًمانی که مجاھد و بعدا طالب سال و متأثر شدن ما از تحميل آن اوضاع جسته و گريخته به ياد داريم، اين را می دانيم ز

ًھر دو مسلح وارد شھر کابل شدند، مزدوران روس و نيروھای نظامی آنھا که قسما فرار نموده خود را از کابل کشيده 

، تنھا کسانی که با دستان خالی در  تعلق قومی به يکی از باند ھای مسلح جھادی پناه برده بودندسبودند و بقيه به اسا

 مانده بودند، مردم عادی شھر کابل ن جھادی و طالبیو قاتالھا ، اختطافچی ان، جنايتکاران دزد، راھزنمقابل دھاره ھای

از ھمين رو بيشترين تلفات و ضربات را نيز ھمان مردم عادی . سمان برای شان دور و زمين سخت بودآًبود که واقعا 

يدند و گوشه ھای صد ھا شھر کابل متحمل شدند، از پير و جوان و کودک و از زن و مرد در کمال مظلوميت به قتل رس

  .حويلی در داخل کابل به گورستان عزيزان شان مبدل گرديد

نطرف شنيده می شود، امپرياليسم امريکا تصميم گرفته است که افغانستان به آتا جائی که جسته و گريخته از اينطرف و 

  . را حاکم بسازد و جو امنيتیء عقب برده، ھمان فضا٧٠باز ھم به دھۀ را خصوص قلب پرتپش آن شھر کابل 
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بر می آيد به نظر وی " غنی احمدزی" تا جائی که از عملکرد دولت دست نشانده به خصوص رئيس خود فروش آن -٢

  :شمرده نمی شوند" مسلح غير مسؤول"اينھا شامل افراد 

  ح ارتش، وزارت داخله و رياست امنيت ضدملیلس نيروھای امنيتی دولت اعم از قطعات م-* 

روابط حسنه و برادرانه " عبدهللا عبدالمود" آن عده از جنگساالرنی که با شخص رئيس جمھور دولت دست نشانده و -* 

  .دارند

  . شرکت ھای امنيتی داخلی و خارجی که شرکت شان يا در داخل و يا در خارج ثبت شده باشد-*

جازۀ حمل اسلحه ازارت داخلۀ دولت دست نشانده  و واسطه ، از و متمولين و قاچاقبران مواد مخدر که به زور پول-*

  دارند

 اعضای به اصطالح پارلمان و جنگساالر ھای معروفی چون سياف، گلبدين، داوود زی، خليلی، محقق و صد ھا -*

  .سگ و سگور ديگر از ھمين قماش

 فقط توده ھای مسلح وقتی بخش ھای فوق که ھمه  تا دندان مسلح اند، از جمع مسلح غير مسؤول بيرون کشيده شود،

توده ھائی که به قيمت جان خود زمانی سالحی به دست آورده اند و در غياب يک دولت متعھد  و وفادار . باقی می مانند

  . نمايندفاعدبه حفظ منافع مردم می بايد از خود، جان، مال و ناموس شان به وسيلۀ آن سالح 

  !ھموطنان گرامی

و با در " ير مسؤولغمسلح "و بقيه اراکين دولت دست نشانده از "  احمدزیغنی"با در نظرداشت برداشت شخص 

، دم خروس "غنی احمدزی"نظرداشت اوضاعی که کشور بدان سمت سوق داده می شود، ديده می شود که اين فرمان 

  . شدلاست ارزشی قاي" طالب"ھمکاری ھايش با طالب بوده و نبايد به سوگندھا و داد وفريادش که گويا مخالف 

می خواھد در کنار تأمين ساير پيش شرطھا جھت آمدن  و استيالی طالب، مردم و توده ھای ميليونی " غنی احمدزی"

  .افغانستان را به زور بادارانش نخست خلع سالح نمايد تا وقتی طالب آمد، مقاومتی مقابلش صورت نگيرد

  !ھموطنان گرامی

م داشته اند، به ھمان سان که حاضر نيستيد ناموس تا را به کس در فرھنگ ما سالح را بخشی از ناموس فرد اعال

ديگری بدھيد، نه تنھا از دادن سالح تان خودداری نمائيد بلکه در صورت امکان بکوشيد، تا سالحی برای روز مبادا 

راد نسبت به در طول تاريخ يکی از معيار ھای سنجش عشق به توده ھا و دشمنی با آنھا، برخورد اف. تھيه نيز بداريد

تسليح توده ھا بوده است آنھائی که شعار خلع سالح توده ھا را به ھر عنوانی سرمی دھند، با ھر نام و نشان و ھر نقابی 

که بر چھره افگنده باشند، مزدوران و نوکران حقير و خود فروختۀ استعمار اند؛ عکس آن آنھائی که طرفدار مسلح شدن 

ه باشد در نھايت امر، منافع و حيات خودشان را با منافع و ادامۀ حيات توده در پيوند و توده ھا ھستند، روی ھر نيتی ک

  .يکسان می بينند

  عليه خلع سلح مردم به پا خيزيد و از دادن سالح رزم تان به دشمنان مردم 

  !خودداری بورزيد" غنی احمدزی"از قماش 


