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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ١۶
  

 !و انتخاب ھيأت روندۀ قطر" غنی احمدزی"تماميت خواھی 

١  

 بحث در ودبجه رسانه ھا را به خود جلب نموده  آنچه امروز بيشتر از ساير موارد، تو: کابل- ١٣٩٨ حمل ٢۶ -دوشنبه

ت شرکت کننده در جلسۀ قطر و ديگر، ادامۀ موضعگيری عليه شرکت در د می باشد، يکی انتخاب اعضای ھيأدو مور

در يادداشت امروز خواھم کوشيد تا اندکی . تصميم دارد جھت دوام قدرتش داير نمايد" غنی احمدزی"در جرگه ای که 

  :سأله روشنی بيندازمبه اين دو م

  

  : قطرۀ انتخاب ھيأت شرکت کننده در جلس-١

غنی "نوشتم که " شورای رھبری مصالحه"اگر به خاطرتان مانده باشد حدود دوھفته قبل يعنی در ھمان آغاز تشکيل 

اين فراد سياسی در جلسۀ قطر جلوگيری نمايد، اگر به اتالش دارد تا در گام نخست از شرکت احزاب و " احمدزی

نع ورود شان به ی دھد تا طالب با مشاھدۀ آنھا ماخواست دست نيافت می کوشد تا افرادی از خود را در جمع ھيأت جا

د، اگر به اين ھدف ھم نايل نيايد، تالش می ورزد تا خواستھای دجلسه شده در نتيجه تدوير جلسه به شکست مواجه گر

  .تفادۀ ابزاری نمايدحاکميت خودش را بر ھيأت قبوالنده، از آنھا اس

 اثبات رسانيد که ديد و تحليل اين قلم از  نظر نمی رسيد، مگر گذشت زمان بهاين پيشبينی ھرچند در آن زمان عملی به

چنانچه ھمه شاھديم که در طی اين مدت با . را بخوانم" غنی احمدزی"قضايا درست بوده، قادر شده بودم پشت ورق 

ترکيب اعضای شورای رھبری مصالحه و بردن به اصطالح خطوط سرخ حاکميت به خرد و کالن ساختن ھای متعدد 

بحث، اينک می خواھد به احزاب بگويد که چه کسانی را می توانند به مثابۀ نمايندۀ خويش انتخاب نمايند و آنھا می بايد 

  .چه بگويند

 حقوق و آزاديھای دموکراتيک عالوه از اين که به" غنی احمدزی" نشان می دھد که ی آنست و پافشاری روااين خو

ًحتا به مفھوم غربی آن باور مند نيست و ديدش در قضايا مطلقا انحصار طلبانه و فاشيستی است، به انسانھا و احزاب 

ھمين تکليف وی را وادار می سازد تا . نيز دچار می باشد" پارانويد سياسی"احتمال اغلب به نوعی تکليف  و مريضی

خود را در ھيأت يک فرمانروای مطلق العنان که حرفش حکم قانون را داشته اراده اش بر تمام خلق خدا قابل تطبيق 

طلب اين تکليف به وی فرمان می دھد تا از تمام مردم افغانستان حتا از رقباء و دشمنانش اطاعت مطلق . است، ببيند
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عبدالرحمان "، با فرمان ھائی از نوع نمايد و ھر نوع عدم اطاعتی را بدون در نظرداشت قوانين و ضابطه ھای اداری

  .زير پای نمايد" خانی

ت شرکت کننده در جلسۀ قطر مطرح می گردد، از ھمه می خواھد کسانی را ين رو وقتی پای انتخاب اعضای ھيأاز ھم

کاری که به ھيچ صورت . دنباش" غنی احمدزی"بان زد شخص خودش می باشد و در جلسه انتخاب نمايند که مورد تأئي

زيرا ھيچ يک از احزاب حاضر نيستند و نبايد ھم باشند تا ھمان استقالل ظاھری شان را نيز فدای . ممکن نيست

، اگر خادم ملت بوده اند و اين احزاب اگر خوب اند و يا بد. بالھوسی ھای اين انسان عقده مند و جاسوس خيره سر نمايند

غنی "يا دشمن ملت، اگر وطنپرست بوده اند و يا جاسوس و وطنفروش، باالخره خودشان بودند و ھستند و نمی خواھند 

  .و چوبک دست وی باشند" احمدزی

 ھرگاه خود را رئيس جمھور می داند و آنھا را خاين، وطنفروش و جاسوس می شناسد، می تواند به" غنی احمدزی"

وسيلۀ څارنواالنش عليه آنھا اقامۀ دعوا نموده حتا قبل از صدور حکم محکمه روی داليل امنيتی پيشگيرانه، حقوق 

ًرسما و علنا محدود بسازد، مانع گشت و گذار آنھا بگردد و به حبس افگند، اما اين حق و صالحيت را را شھروندی آنھا  ً

  .صميم بگيرد که چه کسی را از جانب آنھا به يک جلسه بفرستدندارد که از آنھا بخواھد و يا خود به جای آنھا ت

 گزارش رسانه ھا، امروز طالب نيز تقاضا سمصيبت انتخاب اعضای شرکت کننده در ھمين جای خالصه نشده، به اسا

انند، اگر آنھا نگفته اند که چرا می خواھند ليست اعضاء را از قبل بد. نمود تا ليست اعضای شرکت کننده را از قبل بداند

 قصد شرکت در اين  کهمنظور آنھا ھم دخالت در قبول و عدم قبول شرکت اين و يا آن فرد باشد، می شود گفت آنھائی

يعنی اين که . عبور نمايند" طالب"و " غنی احمدزی"اند از دو فلتر و دو ويتوی  يرذبالماسکۀ افتضاح آميز را دارند، ناگ

  .برقصند و در قطر به ساز طالب" غنی احمدزی"شند که در کابل به ساز ديگر خودشان نباشند، گدی ھای کوکيی با

  !!ديده شود چه می شود


