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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ٢۴
  

  "عطاء"نفر بعد از " قومندان رزاق"
 در تنور خانه اش می  زندگانی نموده و ھرکسی نانش راا بين آنھائی که در روستا ھ: کابل-  ١٣٩۶شنبه دوم جدی 

تا :" وجوددارد که می گويند" موقع شناس"پزد، يک ضرب المثل در مورد افراد فرصت طلب و يا به گفتۀ برخی ھا 

  "تنور گرم است نانش را می پزد

اين ضرب المثل که موارد استفاده اش ساحات زيادی از زندگانی اجتماعی انسانھا را در بر گرفته و می تواند مورد 

خوب درک شده، آنھا نيز در صدد اند تا " عبدهللا"و " غنی"عمال زياد داشته باشد، تا جائی که ديده می شود از طرف است

  .زمانی که تنور حمايت اشغالگران از آنھا گرم است، تمام نانھای شان را پخته نمايند

خ، از پرواز والی آن واليت به سمت گرم بودن تنور زمانی به اثبات رسيد، که اشغالگران مستقر در ميدان ھوائی بل

قندھار جلوگيری نمودند کاری که به غير از در يک مملکت اشغال شده، در ھيچ کجای دنيا که شمه ای از استقالل و 

" باند ارگ"اشغالگران با آن حرکت شان، به تمام مخالفان .  انجام يابددحاکميت ملی در آنجا وجود داشته باشد، نمی توان

 مخالفت نمايد، به آنھا و برای ما خدمت می نمايد و ھرکسی که با ازماست" باند ارگ"شن پيام فرستادند که واضح و رو

  .غضب ما گرفتار خواھد شد

درست درک و فھميده شد و از ھمان تاريخ " کرزی"اين پيام روشن و آشکار از طرف بعضی ھا، به خصوص شخص 

به نام " انسانی"ًرا رھا کرد بلکه خودش نيز چنان غيبش زد تو گوئی اصال " گهلويه جر"به بعد نه تنھا ديگر دنبال 

که معنای " ضياء مسعود"و " کرزی"خالف . وجود خارجی نداشته و يا ھيچ اتفاقی در افغانستان نيفتاده است" کرزی"

دند، که قضيه از چه قرار ًآن پيام را درک نموده، حرکت خودشان را مطابق به آن عيار ساختند، برخی ھا اصال نفھمي

  .قندھار و چند نفر ديگر" قومندان رزاق"، "عطاءنور"است، از جمله 

که تا اين " قومندان رزاق"که مزۀ نادانی اش را چشيد و خبر برطرفی اش را از طريق رسانه ھا شنيد، " عطاء نور"

برابر نيست، " غنی"ه زادی چون زمان نتوانسته، درک نمايد که موقف وی نزد اشغالگران با موقف جاسوس خان

  .بلند نمود" عطاء"صدايش را به حمايت از 

. گل نموده، طی فرمان جداگانه ای وی را نيز از شغلش برطرف نمود" باند ارگ"اينجاست که زرنگی و موقع شناسی 

  .ھرچند اين برطرفی تا ھنوز اعالم نشده، مگر آوازه ھای سرچوک، بر آن تأکيد می ورزد
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 می رساند که ،لق به دو قوم جداگانهعبا دو جنگساالر در شمال و جنوب غرب افغانستان، مت" اند ارگب"تقابل 

 را جزم نموده اند، تا حاکميت بالمنازع تکنوکراتھا و جواسيس آمده از غرب را بر افغانستان، شاناشغالگران عزم 

اين که طرف مقابل با تمام جناياتی که .  باج دھندبرقرار و محکم نمايند و ديگر حاضر نيستند تا به فوسيل ھای جھادی

 اشغالگران پيش خواھند گرفت، مسأله ايست تقابل مستقيمدر رکاب اشغالگران انجام داده اند، چه سياستی را در قبال اين 

  .که می شود جداگانه به ارزيابی گرفت

 !!ديده شود چه می شود

  


