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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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صدای ملت افغان

گر من بجای محمد اشرف غنی می بودم با عبدهللا و دیگر جنایتکاران چی
می کردم؟
با بزرگان آمریکایی ها می نشستم و به آنها می گفتم که موقف تان را معلوم کنید با ما (ملت افغانستان) هستید و یا با
رهبران جهادی و جنایتکاران دیگر که چهل سال است بنام قوم و دین مردم را سواری می کنند؟
اگر با ما هستید من از شما فقط یک خواست دارم و در بدلش اختیار سیاست خارجی افغانستان را می خواهید و یا
کدام معدن دیگر افغانستان را برای تان میدهم ولی بگذارید من با جنایتکاران و کسانی که نمی خواهند کشور مان
پیشرفت کند تصفیه حساب کنم و مردم را از شر شان خالص کنم و اگر با آنها هستید بفرمائید این هم چوکی ریاست
جمهوری به عبدهللا می دهید و یا به تورسن کار شماست من را تیر از ریاست جمهوری.
امیر عبدالرحمان خان زمانی که به قدرت رسید به انگلیس ها گفت که شما از من اختیار سیاست خارجی افغانستان
را می خواهید منم از شما یک خواست دارم و آن اینکه آزادی عمل در داخل افغانستان و اینکه با مردمم چی می کنم
شما کار نداشته باشید و انگلیس ها هم خواستش را پذیرفتند و در داخل و مسائل داخلی آزادی کامل داشت و شما در
تاریخ خواندید که عبدالرحمان خان بعد از احمد شاه ابدالی دومین حاکم افغانستان بود که تمام اقوام و والیات افغانستان
را تحت یک پرچم در آورد و تابع حکومت مرکزی کرد.
ولی امروز متاسفانه آمریکایی ها آزادی پنج هزار زندانی تروریست طالب را که هر کدامش می تواند جان هزاران
هموطنم را بگیرد از غنی می خواهد ولی هیچ امتیازی به غنی نمی دهند و نه غنی امتیازی تقاضا می کند.
مراسم تحلیف را به تعویق می اندازند هیچ کس نیست که بپرسد چرا چون رهبران ما به حدی وابسته آمریکا هستند
که چونگ شان بند است و صدای خود را بکشند از سپدار و ارگ از گوش شان گرفته بیرون شان می کنند.
آمریکایی ها روزانه و در طول پنج سال حکومت غنی خیلی از غنی امتیاز گرفتند ولی در بدلش به غنی چی دادند؟
هیچ.
در سال  ۲۰۱۴عبدهللا را تلگ گردنش کردند نگذاشتند تنها حکومت کند حالی باز بعد از پنج سال امتیازگیری عبدهللا
را آماده کردند که در یک گوشه ای از حکومت چوخ کنند و اگر غنی قبول نکند از دستش گرفته از چوکی پائینش
می کنند.
امروز زلمی خلیل زاد می گوید در حکومتی که عبدهللا در آن حضور نداشته باشد برای آمریکا قابل قبول نیست،
لعنتی ها اگر قابل قبول نیست پس انتخابات چی معنی داشت و مصرف میلیون ها دالر بنام انتخابات و چهار پنج ماه
صبر و حوصله که هله نتیجه اعالن شود بخاطر چی بود که حالی آمدید که باید دوباره یک حکومت دو سره جور
شود تا پنج سال دیگر مردم دچار تکلیف روانی شوند از دست انگک و بنگک و پنج سال بعد هم دستاورد صفر.
غنی باید شهامت از خود نشان بدهد و در بدل رهایی پنج هزار زندانی آزادی عمل در داخل و چند پیشنهاد دیگر که
من برایش دارم از آمریکایی ها بخواهد و دنیا بی از او تیر یا پیروز می شوی و یا هم مثل داکتر نجیب عزیز دلها
می شوی.
پیشنهادات کوتاه من به غنی
 ۱به تمام قوای امنیتی دستور آماده باش بدهید و امرکنید که هر آن کسی که دست به سالح ببرد نابود می شود.
 ۲خوشحال سعادت معین پیشین ارشد امینتی را به صفت وزیر داخله مقرر کنید و دستور بدهید که احدی را نگذارد
که در شهر ها با سالح و راکت و پیکا گشت و گذار کند و باالی تاسیسات نظامی حمله کند.
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 ۳جنرال امین هللا امرخیل را قومندان زون شمال مقرر کنید و اختیار کامل برایش بدهید تا شورش های احتمالی را
سرکوب کند.
 ۴احمد ایشچی و عطا محمد نور و جنرال ملک را اکمال کنید که به شمال بروند و تحرکات دوستم کله خام را تحت
نظارت داشته باشند و در صورت حمله نابودش کننند.
 ۵در جنوب غرب از کامران علیزایی کمک بخواهید و اکمالش کنید که در صورت شورش اسماعیل خان دیگر سگ
و سگور عبدهللا آنها را سرکوب کنند.
 ۶در پنجشیر و شمالی حاجی الماس و دیگر فرماندهان شمالی را که متحد شما هستند مسلح کنید تا در صورت
شورش از این سمت آنها را به کام مرگ بکشانند.
 ۷به وزارت داخله و وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی دستور بدهید تا تمامی راه های قصر صدارت و
ریاست قبلی اجراییه را مسدود کنند و به هیچ کسی اجازه ندهند که داخل آن شوند.
 ۷به ریاست امنیت ملی دستور بدهید تمامی سخنگویان عبدهللا را که در رسانه های اجتماعی و تصویری حرف های
تحریک آمیز میزنند و اقوام را بجان می اندازند دستگیر و به محاکم معرفی کنند.
 ۸تمامی دوسیه های زندانیان چی طالب و چی غیر طالب است را بررسی کنید و کسانی را که مرتکب قتل و آدم
ربایی و جاسوسی شدند هفته وار در زندان پلچرخی اعدام کنید .طالب اهل صلح نیست اگر طالب صلح کرد هرچی
که می گویید بگویید.
 ۹داکتر و هم تیمی هایش را به جرم کودتا و ایجاد هرج و مرج در کشور دستگیر و به زندان بی اندازید.
 ۱۰به نیرو های دفاع کشور دستور بدهید که از حالت دفاعی بیرون شوند و حالت تعرضی به خود بگیرند و طالب
را در میدان نبرد زنده تسلیم دولت نکنند.
این ده پیشنهاد را شما عملی کنید توانایی اش را هم دارید حتی اگر آمریکایی ها نخواهند اگر شما دیگر مجرمی و
زورگویی که بعد از این در انتخابات ها زورگویی کند و بگوید اگر مره در حکومت سهیم نسازی دیدی بیا هر آن
چی می گویی بگو.
تجربه شرط است و حاکمی که جدی نبود و تلخه نداشت رنگش دگور
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