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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢١ جنوری ١٧
  

  !!بين دو سنگ آسياب" غنی احمدزی"
تواند زمانی  می حظاتلدر روابط شخصی، اجتماعی و سياسی يکی از دشوارترين  : کابل-  ١٣٩٩ جدی ٢٧ -شنبه 

 در موقعيتی قرار گيرد، که نه امکان رفتن به  و چه ھم به مثابۀ يک مقام چه به مثابۀ يک فرد که فرد مورد نظرباشد

 در يک  يعنی در حالتی قرار گيرد که مردم نکته سنج کابل. و رفتن به عقبجلو را داشته باشد و نه ھم امکان عقبگرد

  ".خر...پيش رو شاخ گاو، در عقب ": دجمله آن را فشرده ساخته، گفته ان

 مصداق کامل ھمان ضرب ً، دقيقا تحليل نمائيمدر آن قرار دارد" غنی احمدزی"ًھرگاه خواسته باشيم موقعيتی را که فعال 

  : شده می تواند، زيراالمثل

طالب را با تمام ، جھت ادامۀ حيات سياسی خودش و باندش ناگزير است وقتی به جلو  نگاه می نمايد" غنی احمدزی"

 به منظور تضعيف شرکای  را که زمانی خودشی طالب. می بيند داخلی و خارجی آنھا من جمله حاميانطول و عرض

 که امروز ھستند،  و از آنھا آنچه ساخته است بانديست ھای دوستمی و داعيان اسالم سياسی، تقويت کرده اعم ازقدرتش

و بقيه " غنی احمدزی" را درقبال گترين گذشتشر، بزقدرت راضی نبوده تصرف کامل می بيند که به چيزی کمتر از

 از پول ھای کمکی و قرضه  نموده ميليارد ھا دالرافغانستان را چور" کرزی"ًی که مشترکا با وی و جواسيس تکنوکرات

 شته استاعالم دااز حلقوم شان  بعد از بيرون کشيدن پول ھای غارت کرده، فقط زنده گذاشتن آنھا غما برده اندي به ھا را

تحريک و تشويق می نمايد تا از اين خوان يغما بی بھره افرادی را در کشور ھای اشغالگر نيز انجام آن وعده ای که 

  .نمانند

نظری به عقب انداخته از طالب به ستوه می آيد و فکر می کند زياده خواھی ھای از زمانی که " غنی احمدزی"ھمين 

 "دوستم، گلبدين، سياف، محقق، خليلی، عبدهللا، قانونی" ھم کسانی را از قماش در آنجا استمداد بجويد، شرکای ديروزش

  از چنان اشتھای سيری ناپذيری برخوردارندً را می بيند که اساسابرخاسته و وابسته به اسالم سياسیسگان ھار و بقيه 

 برای آنھا فقط يک .يت دست نشانده نمايندو حاکم" غنی احمدزی" توانائی ھای رين توجھی بهکه حتا حاضر نيستند، کمت

  .جنسيتش کاری ندارندبه " بزای ھم ھستی  مادهگراو بزای ھستی ھم اگر نر : "اصل وجود دارد

مطابق به  آگاھانه وحاکميت دست نشانده و آنھم زمانی بود که ًعمال نشان داداين وضع در ھمين چند روز گذشته خود را 

از  آنھا که ھرکدام تا حال به صد ھا تن را . اين جنايتکاران بکاھدداد محافظاناز تع مالی حاکميت، تصميم گرفت تا نياز

 تا از از اين که دولت دست نشانده تصميم گرفته،  نگھبان شخصی شان در خدمت داشته و دارندکيسۀ مردم به حيث
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 نفر، برای ١٨٠" دوستم و گلبدين"يعنی جھت محافظت ھريک از جنايتکارانی چون آنھا اندکی بکاھد، نگھبانان تعداد 

حضرات ناراض و نگھبان بگذارد، من و تو  نفر نگھبان و محافظ از کيسۀ ١٢٠" خليلی"نفر و برای  ١۵٠" محقق"

  . که آن تعداد نگھبان برای امنيت شان کافی نيستشاکی اند

  !ھموطنان گرامی

 که دست شان دون استثناء کسانی اند، اين افراد ھمه و ب دھۀ اخير را در نظر بگيريم۴ھرگاه واقعيت ھای تاريخ بيش از 

 ردربانيان را قتا مرفق به خون خلق ما آغشته بوده، به ھر کجا پای گذاشته اند، خطی از خون و آتش و تلی از اجساد 

 به  يعنی اين آنھا نيستند که نياز به نگھبان دارند، بلکه اين مردم مظلوم و تحت ستم کشور است که نياز.قفا گذاشته اند

  .ھبان دارند تا از شر فساد و جنايات اين باند ھای جنايتکار محافظت شوندنگ

ًوجود دارد، دقيقا به ھمين منظور " خر"...و در عقبش " شاخ گاو"ھمان " غنی احمدزی"اين که می نويسم در جلو 

  .است زيرا نه جلو رفته می تواند و نه ھم راه عقبگرد دارد

  !ھموطنان گرامی

به . ھميشه باج دھند است که می بايد برای بقای شان  دست نشانده و مزدور نھفتهیات حاکميت ھااين در ماھيت و ذ

 تا خود را حفظ به طيف ھای وسيعی از مداخله گران و دشمنان خارجی باج دھندمخالفان و رقبای داخلی باج دھند، 

  . چنين حاکميت ھائی نمی توانند خود را از باج دھی نجات دھند.نمايند

  !طنان گرامیھمو

 به خواست و اين قاعدهحاکميت ھائی که به خلق خود متکی نباشند، ناگزير اند برای بقای شان به دشمنان خلق باج دھند، 

  .می باشدچنين  حاکميت دست نشانده و دشمن مردم ارادۀ افراد مربوط نيست مقتضای ماھيت و طبيعت

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

 !سرکھا ما را می طلبند


