
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 ٢۶
  

  از قدرت، کدام زخم چرکينی را آشکار ساخت؟" عطاء"اخراج 
١  

  
د، و ھرکسی بخواھد ھمه چيز را در خدمت  وقتی ھدف خدمت به خلق و کشور نباش: کابل-١٣٩۶ جدی ٠۴دوشنبه 

برآورده ساختن اميال و آرزوھای خود قرار دھد، واضح است که موجوديت منابع مختلف توزيع ثروت، اختالفات را در 

  .جريان دارد" جمعيت اسالمی"امری که ھمين اکنون در . بين کاسه ليسان نيز زياد نموده، آنھا را به جان ھم می اندازد

والی بلخ را از جمع ساير دزدان و غارتگران بيرون کشيده، زير نام " عطاء محمد نور" "باند ارگ"ی که از زمان

که بيشتر " عطاء"شخص " غر وفش"استعفاء وی را به مانند يک لتۀ کثيفی به دور انداخت ، ھمه شاھديم که در کنار 

باند "و يا " عطاء"فغانستان، له و يا عليه شخص يک پوقانه را می دھد، در بسياری از مناطق ا از صدای رفتن باد 

آنچه در اين زمينه بيشتر از ھمه قابل توجه . موضعگيری ھائی صورت گرفته، که زياد دور از انتظار نبود" ارگ

است، که عمق شاريدگی و " جمعيت اسالمی افغانستان"از آدرس و حتا متناقض  متضاد  و است، موضعگيری متفاوت

  . نھاد اخوانی را آشکار می سازدبی بنيادی اين

به مشورۀ " عطاء"و موضعگيری ھای متضاد و متناقض آن زمانی اھميت پيدا کرد، که " جمعيت اسالمی"قضيۀ 

ی خميری از شرش راحت شوند، يندوستان فھميده تر از خودش و يا ھم به مشورۀ آنھائی که می خواستند، با بھانه و ب

ھرگاه بگويد برو، خواھم رفت و اگر . می تواند تصميم بگيرد" جمعيت اسالمی"راجع به سرنوشت وی تنھا : "گفت

  - نقل به مفھوم-."بگويد ايستاده شو، چون کوه ھندوکش خواھم ايستاد

د، و تصميم شان می رساند، باعث گردي" باند ارگ"که به نحوی مبين نرمش و سازش وی را در قبال " عطاء"اين تذکر 

و " عطاء"اينجا بود که ھمه شاھد بوديم که خالف تصور . بيفتد" جمعيت اسالمی"تا توپ اين بازی سياسی به ميدان 

به اميد تقرر مجدد به کدام کرسی، ھويت " جمعيت اسالمی"برخی از جمعيتی ھای ديگر، اولين کسی که از مقامات 

به تعقيب چند تن ديگر . بود" امر هللا صالح"پشت کرد، " جمعيت"وابستۀ خويش را به نيروھای اشغالگر نشان داده و به 

وکيل ھرات در " فاروق مجروح"س شان أاز اعضای جمعيت که نام شورای اجرائی را با خود يدک می کشند و در ر

" ندارگبا"پارلمان حاکميت دست نشانده قرار دارد، با رفتن به ارگ و انتشار يک اعالميه پشتيبانی شان را از تصاميم 

  .اعالم داشتند
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 شورای مشرقی -در تقابل با اين روند، به عالوۀ آن که شورا ھای واليتی قندھار، زابل، و ديروز ننگرھار، لغمان و کنر

نيز از " جمعيت"، اسماعيل خان، ولی مسعود و چند تن ديگر از افراد اعالم داشتند" عطاء" حمايت شان را از -سابق

  ن که چنين روندی چه چيز ھائی را نشان می دھد و به کجا خواھد کشيد؟ حمايت کردند، اي" عطاء"

  !!ديده شود چه می شود

  ادامه دارد

  


