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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ١٩
  

  "!ديوانه در کار خود ھوشيار است"
و يا ھم زرنگی ھای  خالف تمام آنھائی که باور دارند و يا ھم براساس نفرت و کين : کابل-١٣٩٧ جدی ٢٨ - جمعه

را ديوانه معرفی می دارند، ھرچند ممکن است گاھگاھی تشنجات عصبی وی را به ديوانه " غنی احمدزی"خاص، 

به ھيچ صورت ديوانه نيست بلکه وی ًبازی ھائی از سنح آتش زدن اتاق کارش وادار سازد، من اعتقاد دارم که اوال 

رب المثل وطنی ما  داشته باشد،  مصداق کامل ضًانيا اگر خلل دماغی ھم و ادای ديوانه ھا را می کند، ثقليدتعنداللزوم 

  :چنانچه. ود سخت ھوشيار استبوده، در کار خ

يکی از مواردی که مردم به خصوص مردم کابل رأی به ديوانه بودن وی دادند، مغازله تا سرحد عقد و پيمان با  -١

داشتند و " ينگلبد"ت شان قرار داشته و دارد و با شناختی که از در محراق نفر" گلبدين"مردم کابل که .  بود"گلبدين"

غنی "ه حد پيمان شکن، خودخواه، زورگو، جبار و قسی القلب است، نزديکی و عقد اخوت بين می دانستند که تا چ

ی پاکستان ًنمانده بود، کامال يک توطئۀ استخبارات" گلبدين"را آنھم در شرايطی که چيزی برای " گلبدين"و " احمدزی

  .خواھد بود" غنی احمدزی" شخص دانسته، ھمه فکر می نمودند که بازندۀ نھائی اين ازدواج نامشروع

به کابل، برخورداری وی از امکانات مادی غير قابل تصور که بيشتر به داستھای ھزار ويک شب " گلبدين" آمدن -٢

تقرر نزديکانش به مقام ھا و چوکی ھای ناندار و نامدار، شبيه است تا واقعيت زندگانی در افغانستان ويران و جنگزده، 

سوار بر پشقل مساعدتھای استعماری، کشمير را نظر انداخته، در خواب " گلبدين"شرايطی را به وجود آورد که شخص 

اثر اين وضعيت چنان بر وی . بيندبحاکم مطلق بر تمام افغانستان " غنی احمدزی"و بيداری در رؤيا خود را به جای 

" بانک رأی"گذاشت که دست پروردگان، چاکران و اخدام بی ھويتش، قبل از انتصابات پارلمانی، حزب شان را به نام 

ًياد نموده، صريحا اعالم داشتند که در پارلمان و به تعقيب آن در انتخابات رياست جمھوری، فقط کسی می تواند پيروز 

  .ته باشدرا با خود داش"* گلبدين"گردد که حمايت حزب 

از فرزندش گرفته تا " گلبدين"، افراد نزديک به "غنی احمدزی" با ھمين توھم و چه بسا وعده و وعيد ھای پنھان -٣

نمايندۀ رسمی آنھا در جريان مذاکرات تسليمی آنھا به دولت و سخنگوی خونخوار آنھا که حتا مقابل صفحۀ تلويزيون 

ھيچ فراموشم . وانسته بود و ھمه و ھمه از واليات متعدد من جمله کابل، خود را کانديد نمودندطرف مقابل را تحمل نت

انجنير محمد امين "وقتی رئيس پارلمان : "که در يک مجلس فاتحه گفت" گلبدين"نمی شود صحبت يک تن از افراد 
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با چنين اميدواری و توھماتی آنھا . "باشد دنيا در پای ما خواھد افتاد" حکمتيار صاحب"و رئيس جمھور شخص " کريم

  .نددمردم افغانستان قرار دارأی خود را در آزمون 

 بدون آن که منکر دست درازی و مھندسی به اصطالح انتخابات پارلمانی از جانب دولت دست نشانده بگردم، با -۴

اگر تخلفی ھم نموده باشد، بيشتر " نگلبدي"اعتقاد کامل بيان می دارم که کميسيون انتخابات در مورد افراد مربوط به باند 

ً داده شده، مطلقا ھمان "گلبدين"اند بيعنی رأئی که به افراد . به نفع آنھا بوده است نه اين که از رأی آنھا چيزی بکاھد

مردم افغانستان با امتناع از دادن رأی به .  رأئی است که مردم به آنھا داده و مبين جايگاه آنھا بين مردم افغانستان است

به نمايش را خواسته باشند رشد فکری شان که اند جنايتکار و وطنفروش، در عمل نشان دادند که در صورتی اين ب

  . سال جنگ و خونريزی در آن حدی از شناخت قرار دارند که بين دوست و دشمن تميز قايل شوند۴٠بگذارند، طی 

" غنی احمدزی"دم بدان معنا نيست که آغاز نمو" ديوانه در کار خود ھوشيار است" اين که مطلب را با ضرب المثل -۵

وی را ھمان طوری که ھست به خودش و  که  تقلب نموده است، بلکه بدان معناست" گلبدين"گويا در انتخابات عليه باند 

گرفتار شده و افالس داده است، يا بھتر است گفت به " کابل بانک"به سرنوشت " بانک رأی"حال که اين . مردم شناساند

و بادارانش مساعد گرديده تا از اين انسان " غنی احمدزی"اليده شده است، ميدان برای م خت رسوائی "گلبدين"آنجای 

از دادن آن " گلبدين"می توانند مطمئن باشند که . می خواھند ودخبی آزرم و خود فروخته، بخواھند ھر آن چيزی را که 

  .دريغ نخواھد ورزيد

  !!ديده شود چه می شود

  

  :يادداشت

و چرا " باندگلبدين"می نويسم و يا " گلبدين"ستان بر من انتقاد نموده اند که چرا در نوشته ھايم حزب چند تن از دو

چون به . به اين دوستان بايد تذکر داد که من يک شھروند قانونمدار افغانستان ھستم. نمی نويسم" حزب اسالمی"

لذا تا زمانی . ثبت است" ارغنديوال"ت آقای تحت رياس" حزب اسالمی"حساب قانون در وزارت عدليه نھادی به نام 

" گلبدين"را به " ارعنديوال"دازد، من به خود حق نمی دھم مالکيت آقای نکه وزارت عدليه آن حزب را بيرون ني

  .ببخشم

  قريشی. ع


