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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ١٣
  

  "نه تنھا می پرستانند ز زاھد دل آزرده"
  

ًپيشين پورتال که گويا قبال ھمکار " نظر محمد مطمئن" از طريق  رسانه ھا و از قول : کابل- ١٣٩٨ حمل ٢٣ - جمعه

نه تنھا قبل از انتخابات رياست جمھوری به توافقاتی با " غنی احمدزی"روابطی با طالبان داشته است، اطالع يافتيم که 

موضوع يادداشت امروز ما را . طالب دست يافته بود، بلکه طالب در اعالم پيروزی وی نيز نقش اساسی داشته است

  : سازدتوجه به ھمين نکته می

  : جانبينتعھدات -١

  : غنی با طالبعھدات ت- الف

  . حکومت آينده ھيچ گونه پيمان امنيتی با اياالت متحده امضاء نکند-١- الف

  .  توافق روی مذاکرات مستقيم با طالبان نه با پاکستان-٢ - الف

رفتن به ارگ به ھيچ پس از " غنی احمدزی" متوقف ساختن حمالت ھوائی و آزادی زندانيان طالب، که -٣ -الف 

  .کدامش عمل نکرد

  : متقابل طالب با غنیعھدات ت- ب

   اجازه دادن به برگزاری انتخابات در ساحات تحت کنترول طالبان،-١ - ب

   تشويق کردن مردم جھت رأی دادن به غنی احمدزی-٢ - ب

  غنی احمدزی توسط طالبان، ھای رأی و تقلب گسترده به نفع   پر کردن صندوق-٣ - ب 

 سال زمان حاکميت غنی احمدزی بر می آيد، مسلم می گردد که برای وی خلف وعده و عھد شکنی ۵ تا جائی که از -٢

يک حرکت تکتيکی به غرض فريب اين و يا آن فرد نيست بلکه عھد شکنی و دروغ گوئی به مثابۀ تبارز کليت 

از ھمين . قيب و خالصه ھمه کس می يازدشخصيت وی ستراتيژی نامبرده را در مواجھه با دوست و دشمن، آشنا و ر

رو وی نه تنھا اين صفت رذيله را در مواجھه با رقباء به کار برده است بلکه با متحدينی که نردبان رسيدن وی به مقام 

  .، نيز عين عمل را انجام داده استدنفعلی بوده ا

ًی شکل گرفته است، آيا واقعا چنين  وارد شوم که چنين ويژگی شخصيتی از کجا در وث نمی خواھم در اين بح-٣

رات بيگانه در ھمه اصفات رذيله ای کليت شخصيت وی را می سازد و يا اين که به حيث يک جاسوس و عامل استخب

ھمان را انجام دھد که بادارانش به وی فرمان می دھند بادارانی که کمترين عالقه ای به حفظ شخصيت حال ناگذير است 
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و اعتبار وی ندارند زيرا می دانند که در بھترين صورت نامبرده نمی تواند بيشتر از يک کاغذ تشناب يک بار مصرف 

  .چيز ديگری باشد

حال می . را در حدی گشود" غنی احمدزی"ومت بين طالب و بخشی از گره کور خص" مطمئن"اين مصاحبۀ آقای  -۴

. اعتبار و اعتماد نمايد" غنی احمدزی"توان حدس زد که چرا طالب نمی خواھد به ھيچ صورتی بر گفته ھا و اقوال 

 دوبار مار مسلمان را از يک غار"پيامبر اسالم را ھميشه به ياد دارد و بايد به ياد داشته باشد که " محمد"طالب اين گفتۀ 

  . معامله نمايند" غنی احمدزی"از ھمين رو آنھا نمی خواھند بار ديگر با ". نمی گزد

از  نمی دانم در ساير کشور ھا و زعمای آنھا ميزان صداقت و وفا به عھد و پيمان در چه حديست، اما تا جائی -۵

 تاريخ خوانده ام، می توانم به جرأت ادعا و  دھۀ اخير عمر خودم بر می آيد و آنچه از گذشته ھا در۴قيم تتجارب مس

ياد می گردد، " غدار"را که در تاريخ به نام " نادرخان"در دروغگوئی و خلف وعده حتا " غنی احمدزی"ثابت نمايم که 

  .نيز پشت سرگذاشته و سلطان بی رقيب خلف وعده و دروغگوئی در بين تمام زمامداران ادوار اخير افغانستان می باشد

  !طنان گرامیھمو

تذکار يافته است، بی " مطمئن" که در مصاحبۀ آقای با طالب" غنی احمدزی"عد خلف وعدۀ ُباگر واقع بين باشيم، 

و کاله گذاشتنش بر طالب " غنی احمدزی"آنچه در اين ميان بيشتر از خلف وعدۀ . ارزشترين بعد قضيه را می سازد

است که تا چه حدی حاضر است برای رسيدن به " غنی احمدزی"اھميت دارد ذات و نفس سازشکاری ھای خاينانۀ 

وقتی حاضر می گردد با قاتالن مردم ما با آنھائی که به . قدرت و حفظ آن، وطنفروش، خاين و مردم فروش باشد

 - بخوانيد اجيران و نوکران امپرياليسم-  سال از نيروھای به اصطالح امنيتی افغانستان ۵اعتراف شخص خودش ظرف 

  قتل رسانده اند، ھمکار و متعھد گردد، از انجام چه عملی دريغ خواھد ورزيد؟؟به  ھزار تن را ۴۵

  !!سرکھا ما را می طلبد


