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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٢٣
  

  !خودش می داند که پشتون نيست" غنی احمدزی"
  

ن در سراسر جھان، ضمن صاحب دومين مغز متعف" غنی احمدزی"وقتی روز گذشته، :  کابل- ١٣٩٨ حمل ٠٢ - جمعه

درفش "و يا به گفتۀ برخی ھا نمادی از " جھندۀ خليفۀ چھارم"و در مراسم برافراشتن " مزار"سخنرانی اش در 

 تعدادی از راستين افغانستان ياد کرد، حساسيت" قھرمان ملی"به حيث " امان هللا خان"، از اعليحضرت "کاويانی

  :مف ھای اين مخالفان را معرفی بداراھم کوشيد تا طي خولمخالفانش را برانگيخت که در ذي

، علی "امان هللا"را در عقب شاه " غنی احمدزی" تعدادی از قلم به دستان و چيز فھمان جامعه، سنگر گيری مجدد -١

قبلش که تمام شاھان  و زمامداران خاندان درانی از احمدشاه درانی گرفته الی حامد کرزی، ھفته رغم موضعگيری سه 

 شخصيت و کرکتر فرصت طلب و نان به سته و متکی به نيروھای اشغالگر بيگانه معرفی نموده بود، برخاسته ازوابرا 

نرخ روز خوردن وی دانسته، نگاشتند که اين اعجوبۀ فساد و دنائت به ھيچ فردی احترام و باور ندارد، عندالموقع يکی 

  . قايل شدیمترين ارزش و اعتباربد می گويد، لذا نبايد به حرفھايش کرا را خوب و ديگری 

به حيث قھرمان ملی ياد نکرد و از شاه " مسعود"سخت برآشفته بودند که چرا از " مسعود" اخوانی ھای طرفدار -٢

 را متوجه "غنی احمدزی"را نيز انتقاد می کنند که چرا " امرهللا صالح"ھمين طيف در اين مسأله . نام برد" امان هللا"

  .تنساخته اس" مسعود"

به مثابۀ فردی که در بازسازی و احيای مجدد بلخ و رسيدن " عطاء نور" عده ای ھم از وی انتقاد می کنند که چرا از -٣

 سالۀ بلخ خاک نسيان ١۵ می خواھد بر بخشی از تاريخ آن تا سطح کنونی نقش بسزائی داشته، ياد نکرد و به اين ترتيب

  .بپاشد

و " امان هللا"دارند ادعا دارند که علت نام بردن از شاه " غنی احمدزی" از  جمعی ديگر که گويا شناخت ديگری-۴

ياد " امان هللا"دارد او آگاھانه از شاه " اخوايت"و " اخوان"با " غنی احمدزی"يادنکردن از مسعود، ضديتی است که 

  .می کند تا اخوان را تحريک نموده، نفرت خود را از اخوان بيان دارد

  :به اين نويسندگان و چيز فھمان جامعه بايد خاطر نشان کرد

يب دانائی اش در ساير موارد معادل ضريب دانائی راگر در ھيچ مورد ديگری نداند و ض" غنی احمدزی "-١

در سطح جھان بنا بر علل مختلف از جنگھا و تجاوزات : درازگوش ھم باشد، ھمان قدر انتراپالوجی می داند که بداند

ه تا مھاجرتھای اجباری و اختياری، از تکامل نيازمندی ھا و مناسبات اجتماعی گرفته تا رفع آن نيازمنديھا، در گرفت
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 که ھيچ نژاد و تباری خالص نماند تا کسی بيايد و بر ديگری فخر نژادی و مده استآطول تاريخ شرايطی را به وجود 

  .و ھيچ ربطی ھم به پشتونھا ندارد يعنی او خودش می داند که پشتون نيست . بفروشدیتبار

 ھرچند در جريان چندين دھه با يھود و نصاری نزديکی داشته و پايه ھای اعتقادی اش سست و لرزان گرديده است، -٢

ان ببرد که بخواھد اخوان و اخوانيت را خشمگين  اجازه نداده است تا از اسالم چنمگر مغز متحجر و نا منکشف به وی

 تمام ضعف ھای اعتقادی از لحاظ سياسی در طول حياتش با اخوان سر از يک گريبان بيرون نموده بسازد، عکس آن با

  .است

با در نظرداشت نکات فوق در موضعگيری ھايش نه مسألۀ قومی و تباری رول دارد و نه ھم عاليق مترقی و 

سی فرصت طلب، ماکياوليست، دموکراتيک، آنچه وی را به اين پرت و پال گوئی ھای مکرر می کشاند، شخصيت سيا

ھمين شخصيت متزلزل و نا استوار، پله بين و فرصت طلب، وی را وادار می سازد که . عھد شکن و غدار خودش است

  .امروز خود را به دامن اين يکی بيندازد و فردا به دامن آن ديگری

  !ھموطنان گرامی

نگ وی را فۀ وی مصروف بسازيم و يک روز يک جاراجيف روزمربا به نظر من به جای اين که ما بيائيم و خود را 

اين باند  ديگر گذاشته، به عمر حاکميت ننگينک يه دست در دست ز ديگر جفنگ ديگرش را، بيائيد ھمرد نمائيم، رو

  . نقطۀ پايان بگذاريموطنفروش

  !!سرکھا ما را می طلبد

 

  


