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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ٢١

  

  "تفرقه بينداز و حکومت کن: "چال انگريزی
والی بلخ از " عطاء محمد نور "" اخراج-استعفاء " روز گذشته به ارتباط  پذيرش : کابل- ١٣٩۶ قوس  ٢٩چھارشنبه 

ح ساختم، اينک توجه شما را به دنبالۀ ھمان قضيه جلب می رنوشتم و چند اگر و مگر را نيز مط" باند ارگ"جانب 

  :نميام

چند ماه قبل ورق استعفايش را نگاشته بود، وقتی با واقعيت رو به رو شد و خود را " نازکردن"که به اميد " عطاء "-١

و متحدينش " جمعيت اسالمی"به طرف تمام " دست نياز"دست برداشته ضمن دراز کردن " ناز"نک از مستعفی ديد، اي

  .استمداد نموده است" تذکر خارجی ھا در کار ما دخالت نکنند"از اشغالگران نيز با " ائتالف نجات"در 

ند که ما ديگر يک نھاد واحد  و بيرقھای جداگانه اش از دور فرياد می ز ھادر حالی که پارچه" جمعيت اسالمی "-٢

، عدم موافقت خود را با تصميم ارگ بيان داشته، تالش می "کجدار و مريز"نيستيم، با صدور يک اعالميۀ مشبوع از 

يک بينی خميری " عبدهللا"به صورت جداگانه، ھم برای " عبدهللا"و " غنی"ورزد تا با فرستادن فيصله اش عنوانی 

نبوده، " غنی"تصميم فردی " عطاء"که گويا تصميم برکناری " جمعيت اسالمی"و تمام " ءعطا"جور نمايد و ھم برای 

  .می نمايدبدان تمکين " جمعيت اسالمی"د داشته است، لذا ورا نيز با خ" عبدهللا"قت فچون موا

ع واليات شمال،  در واليت بلخ و مجمویبا اشغالگران المان" عطاء"ً ھمان طوری که قبال نگاشته بودم، روابط حسنۀ -٣

 ديروز ھمه شاھد بوديم که به عالوۀ وزير ،حين ھرنوع تغييری در حاکميت، پای المانھا را نيز به ميدان خواھد کشيد

 بخوانيد دساتير تازۀ الزم را حضوری -دفاع المان که سرزده و بی خبر به بلخ رفته و با سربازان آن کشور ديدار نمود

بندی اش را ياه، از دولت افغانستان خواست تا پ کشور نيز به افغانستان مسافرت نمود، سرپرست وزارت خارجۀ آن-داد

  ؟؟"کریجان "قنامۀ ساخت شخص ف نگفت کدام قانون؟ قانون اساسی ساخت استعمار و يا توا-به قانون حفظ نمايد

جمعيت "می داند از زبان و از آدرس قومندانھای " جمعيت اسالمی" انجنير داوود که خود را ھنوز ھم از اعضای -۴

ه اش را به دوش فًصريحا ابراز داشت که حاضر است به بلخ رفته با برخورداری از حمايت مردم محل، وظي" اسالمی

  .بگيرد

وحدت "به غير از موضعگيری معاون والی بلخ از حزب " ائتالف نجات" احزاب و نيروھای داخل و خارج از -۵

  . اکتفاء نموده اند" ه کوه بد مکوهښ"، ديگران به ھمان ضرب المثل معروف پشتو "محقق"جناح " اسالمی
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  :ًتمام فعل و انفعاالت سياسی چند روز اخير در واليت بلخ، چند نکته را مشخصا بازتاب می دھد

 شان دوخته شده است، ھرگاه  تمام چشم اميد شان به باداران خارجی" عطاء"اند حامی از جمله ب" جمعيت اسالمی "-١

بر طبل جنگ " عطاء"داده باشد، به يقين " ھمه جانبه"وزير دفاع المان و وزير خارجۀ آن کشور، به آنھا وعدۀ حمايت 

تکامل مصيبت ديگری بر مصايب را به ھيچ خواھد گرفت، امری که ممکن است در " باند ارگ"و تصميم  خواھد کوبيد

را " باندارگ"مردم و کشور ما بيفزايد، ھرگاه دولت المان از وی خواسته باشد که دست به کدام اقدامی نزند و تصميم 

  .بپذيرد، در آن صورت با کدام بينی خميری، راھی ديار بيکاران خواھد شد

د، نکه تعدادی از آنھا شعار ھای تند و تيز می دھسخت در پراکندگی به سر برده درکنار آن " جمعيت اسالمی "-٢

را با حلوای نسيۀ " غنی" اند، حاضر نيستند سيلی نقدۀ که مزۀ زندگی در رفاه را چشيده" جمعيت"اکثريت بزرگان 

  .مبدل نموده خود را به دردسر بيندازند" عطاء"

، قادر شده است "حنيف اتمر"و فعال آن و عض" MI6"زير رھبری مستقيم استخبارات خارجی انگليس " باند ارگ "-٣

را بر آنھا " باند ارگ"رخنۀ مرگباری نموده، از طريق ايجاد تفرقه بين آنھا، حاکميت " جمعيت اسالمی"در درون 

  .تطبيق نمايد

ً سمت حرکت اوضاع کامال روشن نيست، فکتور ھای جديدی در داخل و خارج افغانستان خود را نمايش می دھند که -۴

  .ايد با دقت متوجه آنھا بودمی ب

 !!ديده شود چه می شود

  


