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قاسم باز

چرا حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت
پؤست مشاوریت ریاست جمهوری را قبول کرد؟
شخصیکه خود را رهبر بشمارد ،مشاور ،معاونین وزیران در کابینه داشته باشد چطور یک پوست بی ارزش که قدر
دو توت ارزش ندارد قبولدار شود.؟ ایا قبولی این پوست بیکاره شرم اور به محمد محقق نیست ؟ البته که است!.
چون در این روزها صحبت از حکومت موقت سر زبانها است  .انهایکه با امدن حکومت موقت منافع شخصی و
دولتی شانرا در خطر میبیند ناګذیر است بخاطر بقا حیات سیاسی خود به هر خس و خاشاک دست بیاندازد.
داکتر اشرف غنی احمدزی به امدن حکومت موقت خوب میداند که وی موقف امروزه خود را ازدست میدهد .وی
بخاطر بقا خود مجبور است به انانیکه به امدن حکومت موقت متضرر میشوند دست خود را یکی بسازد ،به وی مهم
نیست که ان فرد یا افراد مخالفین و دشمنان دیروزه شان بود یا نه ،انها جنګساالران است یا غاصبین ،وطندوست
است یا نه  ،به استخبارات بیرونی ایران  ،روس و پاکستان ارتباط دارد یا نه  .وی معاشخور فاطیمون  ،زینبیون
است یا نه  .چورامد است یا دیموکراتیک.ووو!!! ؟؟؟
اشرف غنی و دار و دسته وی میخواهد بنام دفاع از دست اوردهای بیست ساله نظام و جمهوریت ؟ به عمر حکومت
غرق در فساد ،چور و چپاول دارایی عامه اګر روزانه به تعداد هزارها افغان کشته هم شود دوام دهد .وی به این
نیرنګ ها میخواهد قوم هزاره ،ازبک و یک عده تاجک ها و پشتونها را بدور خود جمع نماید .مثال عمده این ګونه
نیرنګ ها پشنهادات اخیری وی به اقای صالح الدین ربانی است که چندین وزارت ،سفارت و والیت را به وی
پشنهاد نمود بود ،ولی صالح الدین ربانی انرا قبول نکرد ،همچنان حلقه ارګ و شخص اشرف غنی بخاطر حسن نیت
پسر و دختر عبدالرشید دوستم را  ،یکی بحیث عضو هیت شورا مصالحه دوحه و دیګری را بحیث سناتور انتصابی
در مجلس سنا جابجا ساخت .وعدهای بی مفهوم که داکتر اشرف غنی در دو سه سال قبل که از ان الف و شاپ میزد
یا میګفت مانند اینکه « ..من تمام جنګساالران را از بین میبرم به انها موقع نمی دهم  ،رشوت و فساد اداری را از
بیخ وبنیاد ریشه کن میسازم  ،در پنج سال انقدر برق تولید کنم که در صد سال کسی تولید کرده نتوانسته  ،دهلیزهای
هوایی را جور میکنم تا میوجات ما در بنادر افغانستان ګنده نشود ،کار را به اهل کار میسپارم و صدها وعدهای
دروغین دیګر .ووو » امروز جناب مفکر به تمام وعده های داده شده قبلی و دروغین خود پشت دور داده خم به ابرو
نمی اورد .اشرف غنی احمدزی خوب میداند که به امدن حکومت موقت دیګر وی در افغانستان جای برای بودباش
ندارد وی به این شعبده بازی ها میخواهد در اینده به قوم هزاره ،ازبک و یک عده تاجکها و پشتونها درد سر خلق
کند.
قل یا اهل افغانیونا.
ایا در افغانستان واقعآ قحط الرجالی است که بغیر از صالح الدین ربانی ،عبدالرب رسول سیاف  ،محمد محقق ،کریم
خلیلی ،یونس قانونی ،عطا محمد نور ،اسماعیل خان ،عبدالرشید دوستم  ،امرهللا صالح  ،عبدهللا عبدهللا و عبدالملک
دیګر کسی نیست که عضویت شورا ملی مصالحه را کسب و کارهای ان شورا را به پیش ببرد .؟
پس از قضایا و روحدادهای فوق به وضاحت بر می اید که نه به شخص اشرف غنی و نه به حلقه ارګ نشین امروز
نه جنګساالر مهم است نه دست اوردهای بیست ساله نظام و نه جمهوریت .دفاع از مفاهیم فوق صرف شعارهای
کاذب و فریبنده است که از دهن صاحبان قدرت خدا داد افغانستان یعنی ارګ نشینان می شنویم.
تا دیروز جناب داکتر عبدهللا عبدهللا در فکر انکه شاید وی بحیث مشر حکومت موقت سر قدرت هرم تکیه بزند ،وی
در هر جا و کجا از طرح حکومت موقت هم بطور علنی و هم پنهایی دفاع مینمود ،ولی وقتیکه دیروز متیقین ګردید
که وی در فیکچر اینده حکومت مطرح نیست امروز  1۸0درجه تغیر جهت نمود و طرح حکومت موقت را رد
نمود ،ملت افغان در طول چهل سال ګذاشته به پوست و استخوان خود لمس نموده که سران احزاب و سیاسیون افغان
؟ هیچوقت در فکر منافع ملی نه بوده انها صرف و صرف در فکر خود و خانواده خود هستند.
اخیر کالم  :ملت افغان دیګر نمیخواهد در اینده حکومتهای سقاوی و طالبانی را برای بار دیګر تجربه و امتحان
نماید .وسالم از ما صرف یک ګفتار است و بس.
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من انچه شرط بالغ است ،با تو میگویم
تو خواه از سخنم پند گیر ،خواه مالل
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