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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ١٧
  

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

٢  

   : کابل-١٣٩٨ حمل ٢٧ -شنبهه س

  ":غنی احمدزی" ھا عليه تصميم خالفتم ادامۀ -٢

 ھمان طوری که در قسمت اول اين نگاشته يادآور شديم، از آن جائی که تمامی احزاب ريجستر شده در وزارت - الف

عدليۀ دولت دست نشانده، به شکلی از اشکال با سفارت امريکا در تماس بوده و از آبشخور اشغالگران امرار حيات می 

سطحی که باشند نه اجازه دارند و نه ھم می توانند به تنھائی و مستقالنه تصميم نمايند، در نتيجه ھيچ يک از آنھا در ھر 

 سال گذشته به ساز و دھل ١٨بگيرند، آنھا در ھمه حال منقاد و تابع دساتيرسفارت امريکا ھستند به ھمان سان که طی 

  .ی نمايندمامپرياليسم امريکا رقصيده اند، حال ھم به ھمان گونه عمل 

عليه تدوير لويه که  کانديد تا حدودی گمنام ١٣، وقتی می خوانيم که به دنبال "الف"ذيرش و حرکت از اصل  با پ- ب

عليه شرکت در جلسه اتخاذ موضع " حزبش"ًشخصا از جانب " گلبدين" و به تعقيب آنھا رفتندگجرگۀ مشورتی موضع 

جمعيت اسالمی، "ای تيم انتخاباتی اش يعنی از جانب خودش و اعض" عبدهللا عبدالمود"می نمايد و بدون فوت وقت 

 رقيب ٣شرکت در لويه جرگه را بيھوده اعالم می دارند و به دنبال آنھا " بخشی از جنبش با بخشی از حزب وحدت

نيز شرکت در لويه جرگه را تحريم می دارند و "  و ولی مسعودحنيف اتمر، نبيل"يعنی " غنی احمدزی"ديگر انتخاباتی 

 فوسيل ھای اسالم سنتی که می خواھند مشق اسالم  مرکب ازًبه نام شورای احزاب جھادی که عمدتا یامروز نھاد

اعالم داشته شرکت در آن را به نام " غنی احمدزی"نيز شرکت در لويه جرگه را يک توطئۀ می باشند؛ سياسی نمايند، 

چنين اتحاد نظری عليه جھاد افغانستان تحريم نمودند، برای ھيچ کسی کمترين شکی باقی نمی ماند که در عقب ايجاد 

  .، سفارت امريکا، حامد کرزی و خليلزاد ايستاده اند"غنی احمدزی"

تا .  آنچه در اين تحريم ھا مھم است، انگيزه ھا و داليل متعدد و حتا متضاد تحريم کنندگان تدوير لويه جرگه می باشد- پ

 جستن و عدم یعلت دور" حنيف اتمر، نبيل و ولی مسعود"سرچوک شنيده می شود در حالی که جائی که از اخبار 

 وی از نام جرگه ھا برای کمپاين ۀو سوء استفاد" غنی احمدزی"شرکت شان را درلويه جرگۀ فرمايشی، عدم اعتماد بر 

تی صرف يک وظيفه دارد و آنھم مطلع شده است که لويه جرگۀ مشور" عبدهللا عبدالمود"انتخباتی خودش می دانند، 

  .می باشد" غنی احمدزی" رياست جموری مو دادن مشوره به دوا" رياست اجرائيه"اعالم انحالل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

نيز کار ساده ای اجمدزی  ھرچند کار اتحاد درونی اين مخالفان را دشوار می سازد، مگر برای غنی اين تعدد انگيزه ھا

  .ت جذب نمايدنيست تا ھمه را به طرف خود حتا برای زمان موق

بازيگران .  در ھمين سطح باقی نمی ماند  ًمطمئنا" غنی احمدزی"دوری جستن از سياست ھای  اين کشمکش ھا و - ت

ًواقعا از چشم امريکا افتيده و ديگر از حمايت اشغالگران برخوردار نيست، " غنی احمدزی"ميدان وقتی متوجه شوند که 

باالی چوبۀ دار ببينيم، نبايد را " غنی"جسد از خواب برخيزيم و یھرگاه روزبه اين حد از مخالفت ھا اکتفاء ننموده، 

زيرا آنھائی که با تکيه بر امپرياليسم در جائی حاکم می گردند بايد اينقدر فھم داشته باشند که آن . باعث تعجب ما گردد

  . می ستاندپسرا واکرسی و آن مقام مال خودشان نيست بلکه اھدائی امپرياليسم است که ھر زمان بخواھد آن 

اش، آخرين روزھای و حاکميت تبارگرانه و تفرقه افگنانه " غنی احمدزی"ن موجود بر می آيد، ئ تا جائی که از قرا- ث

با تأسف ھرچند در افق قدرت خيره شويم، حتا کورسوئی از يک بديل ملی و انقالبی نيز . دنحياتش را سپری می نماي

کمرمان را برای روز ھای بدتر از اين ھم محکم ببنديم، ھرچند برای برخی قابل رؤيت نيست، در چنی فضائی می بايد 

  .ھا شايد بدتريم از اين وجود نداشته باشد

  !!سرکھا ما را می طلبد

  


