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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ١۴
  

  "غنی احمدزی"علل عقب نشينی ھای اخير 
  

 ھرد و امالء - " اجمل فايز"ا و ي" اجمل فايض"از طريق خبر ھا اطالع يافتيم که امروز :  کابل-١٣٩٨ حمل ٢۴ -شنبه

 به حيث قومندان امنيۀ واليت بلخ مقرر شده بدون کدام مشکل و يا ممانعتی به انجام وظايفش - در رسانه ھا آمده است

والی سابق بلخ می باشد، " عطاء نور"تقرر جديد که انعکاس توافق بين وزرای امنيتی دولت دست نشانده و . آغاز نمود

در يادداشت امروز خواھم کوشيد تا . را از مواضع قبلی اش نشان می دھد" غنی احمدزی" نشينی از ھمه اولتر عقب

  :را به بحث بگيرم" غنی احمدزی"دليل و يا داليل عقب نشينی ھای اخير 

 روزه اش با طالب، مشاھده ١۶در منطقه و مذاکرات " خليلزاد"ً از مدتی بدين سو دقيقا از آغاز دور پنجم حضور -١

خالف خيره سری ھا و يکدنگی ھای تمام دوران حاکميتش به نحوی سازشکاری " غنی احمدزی" کنيم که در رفتار می

از جمله موافقت با . قايسه گردد، می شود به آنھا عقب نشينی نام دادمھائی تبارز يافته است که اگر با تصاميم قبلی اش 

يأت مذاکرۀ صلح حتا بدون شرکت در يک جلسه، تن دادن به آمدن و رفتن دوستم به جوزجان، کشيدن خط بطالن بر ھ

پيشنھاد رقباء و اظھار آمادگی جھت شرکت در جلسۀ قطر و برکناری قومندان امنيۀ واليت بلخ بعد از يک ماه تقرر در 

  .می باشد" غنی احمدزی"اينھا ھمه نمونه ھای بارز عقب نشينی ھای ... آنجا آنھم زير فشار رقباء و 

ًمطمئنا اتخاذ ھر سياستی از جانب وی سر خم کردن  ،دست نشاندۀ دولت امريکاست " غنی احمدزی"آنجائی که  از -٢

به اشاره و ارادۀ امريکا می تواند باشد، يعنی تا ديروز امريکا می خواست با زبان زور با مردم سخن بگويد اين دلقک 

ا حدی به وی پشت نموده و از وی می خواھد تا خيره سری بی ھمه چيز نيز فقط از زور حرف می زد، اين که امريکا ت

و زورگوئی را کنار بگذارد و مانند بچۀ آدم با ديگران برخورد نمايد، يکشبه دموکرات و حتا ضد طالب شده، می پذيرد 

  .که بايد با ديگران برخرد توأم با مماشات پيشه نمايد

و از جانب ديگر وی در ادامۀ فقدان ريشه در بين شاخه ھای  از يک جانب انتخابات رياست جمھوری در پيش است -٣

يعنی در کنار طالب که وی را به خلف وعده متھم می نمايد و . قوم پشتون، در محراق نفرت آنھا نيز مبدل شده است 

 واقع حاضر نيست با وی در يک کاسه دست دراز کند، بخش اعظم از پشتون ھا را کرزی نيز با خود برده است و اگر

رت ھای ری در کنارش نمانده است، ھم  ضروبين باشيم به جز اندکی شونيست و فاشيست و پول پرست کس ديگ

  .انتخاباتی و ھم ناتوانی در تعميل اراده وی را وادار ساخته است تا در برخی از موارد عقب نشينی نمايد
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از قبل ... م از تاجيک، ھزاره، ازبيک، ايماق، بلوچ و ًاين کامال واضح است که نه تنھا در بين اقوام غير پشتون اع -۴

ث ب سال حاکميتش بدان تش۵نيز پايه و اساسی برای حمايتش نداشت بلکه با اعمال کثيف و تبارگرانه ای که در جريان 

 اقوام که ورزيد، تمام اين اقوام را در خصومت آشتی ناپذير با خود قرار داده به جز مشتی از کاسبان و پول پرستان اين

  .در کنارش مانده اند، ديگر کسی حاضر نيست تا مرده اش را از آفتاب به سايه بکشاند تا چه رسد به حمايت از وی

را انعکاس " غنی احمدزی" به نظر من داليلی که در فوق تذکار يافتند، می توانند بخشی از علل عقب نشينی ھای اخير

  .دھند

  !ھموطنان گرامی

يعنی آنھائی که با ويروس ھای " غنی احمدزی"ست که عقب نشينی ھای تکتيکی افرادی از قماش تجربه نشان داده ا

تبارگرايانه، نژاد پرستانه و فاشيستی آلوده شده اند، به مثابۀ عقده ھای درمان ناپذيری در وجود آنھا تراکم نموده، به 

 خشم و نفرت صد چندان بيشتر از پيش ا بمحض برطرف شدن آن شرايطی که آن عقب نشينی ھا را باعث شده بودند،

  . به جان مردم خواھند افتاد

ًفعال ھم از جانب امريکا تقريبا تنھا گذاشته شده است و " غنی احمدزی" از جانب بقيۀ پشتونھا و ساير اقوام و در عين ھم ً

، مطمئن باشيد به محض تن می دھد" جام زھر"زمان انتخابات ھم در راه است، لذا به چنين عقب نشينی ھا و نوشيدن 

تغيير اوضاع و باز ھم ديدن گوشۀ چشمی از جانب اربابان اشغالگرش، با خشم و کين صدھا بار بيشتر به جان مردم 

  .خواھد افتاد و چنان روزگاری را بر مردم تحميل خواھد نمود که گذشته را آرزو کنند

ا می بينيم، برحدت و شدت رزم خود بيفزائيم و او را تا پس بايد اکنون که عقب نشينی اين سگ پاچه گير امپرياليسم ر

  جائی به عقب برانيم که ديگر توان ايستادن دوباره را نداشته باشد

  !!سرکھا ما را می طلبد


