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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ١٢
  

  چرا در جلسات" گلبدين"
  شرکت نمی ورزد؟؟" شورای رھبری مصالحه"

  

و " شورای عالی مصالحه"الم گرديد که دومين جلسۀ  روز گذشته از طريق رسانه اع: کابل- ١٣٩٨ حمل ٢٢ - پنجشنبه

 ھر دو نام را به علتی تذکر دادم که رسانه ھا تا کنون اسم اين مولود جديد را به ھمين دو -"شورای رھبری مصالحه"يا 

 در ارگ رياست جمھوری به شمول تمام رھبران جھادی، شخصيت ھای مؤثر سياسی، رھبران با - شکل ياد نموده اند

 اشتراک - منھای دوستم- رئيس جمھور و رئيس اجرائيه مع معاونان شان ن جملهمذ قومی و اعضای بلند پايۀ دولتی نفو

در دوام خبر ذکر گرديد که در اين جلسه، . روزه اشتراک بورزند۴ورزيده تصميم گرفتند تا در اجالس قطر با تأخير 

  :ز اندکی به چرائی اين مسأله مکث می نمائيمدر يادداشت امرو. شرکت نداشت" گلبدين"خالف جلسۀ اول 

که به سوراخ " شورای عالی صلح"در موجوديت و بدون خاکسپاری " شورای رھبری مصالحه" تولد نھاد جديد -١

و تعدادی از افراد تسليمی طالب مبدل شده است، ھيچ چيز اگر نباشد موازی کارئی است که در " کريم خليلی"روزی 

  . و تخريب کار يک ديگر شان خواھد انجاميدنھايت به لشکر کشی

 ترکيب گسترده و بدون مشورۀ "شورای رھبری مصالحه"را در جلسۀ دوم " گلبدين"دليل عدم شرکت که  در حالی -٢

" محمد محقق"به نحوی تصميمات خودسرانۀ رياست جمھوری اعالم داشت، " گلبدين"داماد " جرير "،اين شورا

  .انستدناقص را ًشورا گرديده علنا آن خواستار گسترش بيشتر اين 

 نامتناع از شرکت در جلسۀ ارگ را با چه بھانه ای پشتوانه می دھد، نمی تواند نکات آتی را کتما" گلبدين" اين که -٣

  :نمايد

يک عنصر استخباراتی است از دھه ھا بدين سو تمام عملکرد و کردارش بر موازين استخباراتی، يعنی " گلبدين "- الف

خپ و چپ، خاموشانه و دور از انظار ھمگانی صورت گرفته است، اين غرق شدن در شغل، شخصيت و کرکتر وی 

 داده است که نتواند در جمع و در محضر ھمگان و با صدای بلند اھداف و نياتش را بيان دارد، او نياز لرا قسمی شک

ھمين عامل باعث گرديد وقتی تعداد . و اشاره حرف بزندنمايد و با ايما " گوشه کانی"دارد تا جھت انجام ھرکاری 

  .اعضای جلسه گسترش يافت وی خود را در جلسه آرام و راحت احساس ننمايد

به وجود آورده " گلبدين"امنيتی، توھمی در -راق در يک شخصيت استخباراتی غ تکروی ھا، انحصار طلبی ھا و است- ب

 و نشحوارگران تفاله ھای ارتجاع ھار مذھبی دارد و با آنھا  با ديگر کاسه ليسان امپرياليسممثبتی تمايزکه گويا وی 
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، شرکت در ھمچو جمعی را در "گلبدين"يا به عبارت رساتر. ه شرکت نمايدلتا در کنار آنھا در يکی جسيکسان نيست 

نيز خواست " غنی احمدزی"جالس شرکت نورزيد، از ن که در آن اآلذا ضمن . شأن خود ندانسته دون شأن خود می داند

  .تا آن را در ھمان محدودۀ روز اول اول معدود نگه دارد

وزارت عدليۀ که در " حزب اسالمی"و نماينده اش در جلسه به نمايندگی از جناح منشعب " نديوالغار" اشتراک - پ

دولت دست نشانده را به خلف وعده و پيمان " گلبدين"دولت دست نشانده ثبت شده و رسميت دارد، موجب گرديده تا 

  .مايد خودداری ندر آن شرکت بورزند،" حزب اسالمی"متھم نموده از شرکت در جلسه ای که منشعبين به نام 

بسيار آگاھانه حين شکل گيری " گلبدين" دھۀ اخير به وضاحت نشان می دھد که ۵در طی " گلبدين" زندگانی ننگين - ت

انه ای دراختيار داشته باشد که چون از اول چنين اجتماعاتی، در آن شرکت نمی ورزد  تا فردا برای مقابلۀ روياروی بھ

  .حرفش شنيده نشده است لذا متعھد با انجام ھيچ يک فيصله ھای چنان جلساتی نمی باشد

چرا يکباره بر انحصار طلبی و تک تازی خود خط بطالن کشيده می خواھد تعداد " غنی احمدزی" واما اين که -۴

حاکميت و داشتن پشتوانۀ وزارت ماليه و پول . ً ھم کامال روشن استخود می داند، گسترش دھد،که اعضاء را در حدی 

اين امکان را می دھد که وقتی در رقابت روياروی از رقباء شکست بخورد به کمک " غنی احمدزی"بی حساب، به 

ه در اتفاق افتاده، يگانه سخنی ک" شورای رھبری مصالحه"امری که در اولين جلسۀ . پول آن شکست را جبران نمايد

ھيچ گونه مزيتی برای ترکيب،  و از قبل معلوم بود که از دوام جلسات با آن ، حرف وی بوده جمع ھيچ خريدار نداشت

به ھمين منظور تعداد اعضاء و شرکت کنندگان جلسه را به ميل و رغبت خود . ردوبه دست نخواھد آ" غنی احمدزی"

د به تأخير انداختن وقت اجالس قطر و تصويب به اصالح  جلسه به مثابۀ نخستين دستاورنزايش داده، در دوميفا

  . دست يافت،از جانب جلسه " خطوط سرخ دولت"

می " محقق. "ًآن را ھمه شمول ندانسته محدود معرفی می نمايد، ھدفش کامال روشن است" محقق" و اما اين که -۵

و " عطا"، "مسعود ھا"، "بيلن"، "حامدگيالنی"از قماش " غنی احمدزی"خواھد با آوردن رقبای اصلی و تاريخی 

  .بيرون نمايد" غنی احمدزی"از انحصار و شاخک تبيلغات انتخاباتی " شورای رھبری مصالحه"فضای " اتمر"

  !ھموطنان گرامی

فئودال، در - تجارب تاريخی دھه ھای اخير واضح ساخته است که تمام حکمدران و نمايندگان طبقات حاکم کمپرادور

به چيزی که آنھا نمی انديشند، افغانستان و مردم آن اند، . خصی و فاميلی خود را در نظردارندحرکتی فقط حفظ منافع ش

 انتظار عمل نيکی نداشته باشيم، متحدانه عليه شان به مبارزه برخاسته، جهو چھي به لذا برماست تا ضمن اين که از آنھا 

  .سرنوشت مان را خود تعيين بداريم

 !!سرکھا ما را می طلبد

  


