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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢١ فبروری ٢۶

  

  "!عبدهللا" سلب صالحيت و" غنی احمدزی"
 به بازگشت و فعال شدن مجدد در يادداشت امروز، بحث کوتاھی خواھيم داشت، : کابل-  ١٣٩٩ حوت ٠٧ -پنجشنبه 

  :بعد از يک دوران کناره گيری غير علنی از دخالت در قضايا" غنی احمدزی"

ًاده باشيد، شايد شما ھم متوجه شده باشيد که تقريبا از سه ماه بدين  ھرگاه اوضاع را به دقت مورد ارزيابی قرار د-١

 تمام مسؤوليت ھا و دشنام ھای مردم به استقامت وی ًھرچند رسما رئيس جمھور بود و است و" غنی احمدزی"سو، 

از آن . در چند بخش منقسم و به افراد جداگانه ای سپرده بودکشور را راجع می گرديد، مگر خود به نحوی ادارۀ امور 

امرهللا "، نخست ادارۀ امنيتی کابل و بعد تر ساير واليت را به معاون اولش "عبدهللا عبدالمود"روند صلح را به جمله 

و داغ نگه داشتن ميدان جنگ را " فضلی" ادارۀ امور ادارۀ وزارتخانه ھا و مسايل مربوط به ارگ را به رئيس، "الحص

  . و معاون وزير دفاعلوی درستيز، "محب"به 

 نمايش رنجش خودش از چرا چنين تصميمی اتخاذ نموده بود، آيا تمام اين کار ھا به نحوی" غنی احمدزی"اين که  -٢

ش بود و يا ھمان طور که برخی ھا گفته اند، علتش تشديد بيماری روانی اش بود ليسم امريکا در مقابلسياست ھای امپريا

در يک " غنی احمدزی"حد اقل ديده می شود، که در ھر صورت تا جائی . که نياز به استراحت داشت، روشن نيست

نموده بود، " عبدهللا عبدالمود" مقابل يعنی تيمعلی رغم آن که نظر به توافقاتی که با مورد که ھمان روند صلح است، 

پای گذاشته، می " عبدالمود" برتوافقاتش با  که در اين زمينهبايست در آن ساحه دخالت می نمود، مگر ديده می شودمی ن

  .خواھد خود وارد صحنه بگردد

غنی " به وجود آمد و "شورای عالی مصالحه "ماگر به خاطرتان مانده باشد، ماه ھا قبل زمانی که نھادی به نا -٣

با اين تصميم " غنی احمدزی" که ًسپرد، من ھمان زمان صريحا نگاشته بودم" عبدالمود"زمام امور آن را به " احمدزی

 و سپردن روندی دشوار و مغلق به يک انسان بيکاره ای که عاشق ديدن خودش به آئينه و نظاره به قد و بااليش می باشد

 بيفزايد و از بھانه بيابد تا از يک سو به دوام قدرتش" غنی احمدزی" و آگاھانه تصميم گرفته است که کاری انجام نيابد

  .بگذارد و خود به ميدان وارد شودتنھا با مودھا و آئينه را " عبدالمود"جانب ديگر در فرصت الزم، 
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 درجازدگی با ًبعد از تقريبا يک ربع سال"  احمدزیغنی"تاجائی که ديده می شود اين روند ھم اکنون آغاز يافته  و  -۴

 به استمالت و دلجوئی بقيه و ضمن اعزاز و اکرام چند تن از آنھا به صورت آشکار" ولسی جرگه"دعوت از اعضای 

  . تأکيد ورزيد پرداخته، بر نقش آنھا در روند و تأمين صلحنيز

 و "سياف" با حاميان خودش چون ضمن تجديد ديدار" مدزیغنی اح" از طريق رسانه ھا مطلع شديم که بعد از آن ھمه

حل نمود و وی را با معاشی بيشتر از معاش يک وزير به حيث مشاور " محقق"نه تنھا مشکلش را با ، "کرزی"تا حدی 

 و  را با تقرر پسر و دخترش به مقامات دولتی"دوستم" و خواست يخ ھای رابطه بين خودش و   مقرر نمودخودش

" يونس قانونی"و " خليلی"، از جمله "عبدالمود" با بقيه حاميان بلکه ذوب نمايد، عرض ارادت و سپاس از طريق تيلفون

با ھمکاری آنھا روند پيشرفت به ھمۀ آنھا در عمل تفھيم نمود که می خواھد با تدوير کنفرانسی  ديدار نموده، نيز

  .ازدس وی را سبکدوش ًيادی نمايد، عمال" عبدالمود" بدون آن که از ورھبری مذاکرات صلح را خود 

  که به کرکتر و شخصيت زمامداران کنونیعلی رغم بی وفائی، تعھد شکنی و يک ديگر را از پشت خنجر زدن -۵

 که دوستی، تعھد و نھا از ديگری خوب شناخت دارد و می داندآو ھريک از استعمار ساختۀ افغانستان مبدل شده است، 

 يکی بر  باز ھم حاضر خواھند شد، آياحمام نيستلنگ طلب وفاداری از چيزی بيشتر از داری در فرھنگ آنھا اوف

  ديگری اعتماد نمايد؟؟

  !ھموطنان گرامی

 جمع رقباء می باشدگذشته از اين که به منظور ايجاد نفاق و شقاق در اين را بايد بدانيم که اين اتحاد ھا و اعتماد کردنھا، 

ھمين دش نيز دوام نياورده، خوو ھيچ گاھی به منظور خدمت به مردم و رفع مصايب صورت نگرفته و نخواھد گرفت، 

  . ھمه شاھد خواھيم شد که چگونه باز ھم اين دزدان و جنايتکاران بر روی ھم شمشير می کشندفردا و پس فردا

  !مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع، جزءاليتجزای مبارزه عليه دولت دست نشانده می باشد

 !سرکھا ما را می طلبند


