
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ٠۵
  

  شخصيت ھای پوقانه ئی و استعمار
 می خواست از مرکز وقتی" شھنشاه بلخ"ً را حتما شنيده ايد، بيچاره "عطاء محمد نور"داستان جلوگيری از پرواز 

اھدائی امپرياليسم به سمت قندھار پرواز نمايد، بادارانش جلوش را گرفته، ھرچند جرت و فرت ھم کرد، " سلطنت"

 نبخشيده، طبق شنيدگی ھا به نقل از يکی از حاضران حادثه در ميدان ھوائی بلخ، مسؤوالن امنيتی ميدان که ھمه یسود

  .توقيفش خواھند نموددر غير آن  بودند، که راھش را گرفته برود، هامريکائی اند، برايش ھوشدار داد

  :اين حادثه از چند جھت قابل غور است

 نگرفتهپوقانه ئی يعنی آنھائی که شخصيت و اعتبار شان را از مبارزات خودشان در طول حيات شان ھای  شخصيت -١

دارد " چلند"بدانند که آن شخصيت و اعتبار فقط تا زمانی اند، بلکه آنچه را دارند عطيه ايست از جانب امپرياليسم، بايد 

که امپرياليسم بخواھد، بدون خواست امپرياليسم آن شخصيت ھا و اعتبارات کذائی بودن خودشان را نمايش داده، به 

  .ه ای که بادش رفته باشد، ديگر بلند نمی گرددنوقاپمانند 

  :ه ھای دولت دست نشانده و والی آن می گردد، زيرا آھسته آھسته ميدان ھوائی بلخ، يکی از گره گا-٢

جنرال "حدود دو ماه قبل بود که نيروھای امنيتی ميدان، از فرود آمدن طيارۀ حامل  اگر به ياد داشته باشيم، ھمين :الف

ه ًکه تا ھنوز رسما معاون اول رياست جمھوری در دولت دست نشانده است و نه تنھا از مقامش عزل نگرديد" دوستم

  ، جلوگيری نمودند، نيز نامش درج نشده است"ايشچی"بلکه  در فيصلۀ مربوط به دوسيۀ 

يکی از " باند ارگ"در مزار نگذشته بود، که والی بلخ به مثابۀ انتقام از " دوستم"مدتی از مسألۀ ممانعت از ورود : ب

، سرانجام با وساطت چند نفر شنورچشمی ھای ارگ را در ميدان دستگير و بعد از لت و کوب و بريدن قسمتی از گوش

  .ع اعالم داشتنومموی را از زندان رھا، مگر ورودش را به واليت بلخ 

  "عطا نور" اکنون واقعۀ جلوگيری از پرواز - پ

تمام اين فعل و انفعاالت نشان می دھد، که دولت دست نشانده، يا به صورت مطلق دندانش را از واليت بلخ و ساير 

که در صدد واليات افغانستان کنده است و به صورت غير مستقيم پالن تجزيۀ افغانستان را عملی می سازد و يا اين 

  .زمينه چينی جھت انجام چنين حرکت خاينانه ای است

در غير آن مسخره تر از اين نمی شود که معاون اول رئيس جمھور به يک واليت حق دخول نيابد و يا اين که از رفت و 

  . آمد يک والی برحال در يکی از واليات ديگر جلوگيری به عمل آيد
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ی ئنجا چنين محدوديت ھاآساسی دستپخت استعمار را نخوانده ام و نمی دانم که آيا در خوشبختانه يا بد بختانه من قانون ا

پيشبينی شده است و يا نه؟ ھرگاه شده باشد کدام ماده و اگر نشده باشد، چرا ھيچ کس راجع به نقض و زير پای نمودن 

  .قانون اساسی از لحاظ حقوقی بحث نمی کند

ز عدم پايبندی حاکميت به قانونی که خودش وضع نموده و يک نمونه ا" عطاء"و " دوستم"به نظر من در اينجا مسألۀ 

ه ئی که رديگران را به تبعيت از آن فرا می خواند است، شخص آنھا ھيچ اھميتی ندارد، ترس از اين که فردا من شکرد

ن به کابل منع شوم و يا به از آمد" باند ارگ" در اينجاست به اساس ارادۀ مدر کابل زندگانی می نمايم و خانه و جاي

،  نشانده به ساير والياتاز رفتن به بلخ و به ھمين سان ديگر واليان دولت دست" عطاء" باند ھای ديگر من جمله ۀوسيل

  .حق طبيعی ام که مسافرت آزاد به تمام افغانستان است، زير سؤال قرار بگيرد

د، برای من که کابوس جنگھای داخلی ن نشان می دھی العملنين مواردی چه عکسن در چبايد منتظر شد و ديد که ديگرا

  !تداعی می گردد، تا شما چه فکر کنيد؟لطنت خودمختار،  س٨ل به و تقسيم شھر کاب

  !!ديده شود چه می شود

  


