
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 ٢٧
  

  از قدرت، کدام زخم چرکينی را آشکار ساخت؟" عطاء"اخراج 
٢  

  
  

ضمن آن که  ال و نيرنگی که به کار برده، قادر شددر سياست ھای تفرقه افگنانه اش موفق بوده، با ھر چ" غنی "-١

را نيز از پشتوانۀ الزم آن محروم ساخته، با در نظرداشت آن " عبدهللا"تحميل نمايد، " جمعيت اسالمی"انشعابی را بر 

" ينگلبد" نيز از طريق ھمکاری با  را"عبدهللا"تجريد نموده  معاون اول " دانش"و " خليلی"را با خريدن " محقق"که 

  .دھدمی  خاتمه "وحشت ملی"ينده به عمر حکومت آدر چنگال خود دارد، دير يا زود حد اکثر الی انتخابات 

 دھه بدون کدام مرکزيت دموکراتيک، خالف تمام جريانات ۴که تا حال يعنی در جريان  حدود " جمعيت اسالمی "-٢

و " باند ارگ"توطئه گريھای ند، سرانجام در مقابل سياسی چپ و راست توانسته بود، پيک مرگ انشعاب را از خود برا

  .انشعاب زانو زده، بخشھائی از آن در تقابل با بخش ھای ديگر آن قرار گرفته اند

 تا جائی که از ترکيب سنی افراد و تجمع آن ھا در جناح ھا بر می آيد، شواھد نشان می دھد، که اختالفات فعلی در -٣

حدت يافته، مگر ريشه در سھم خواھی نسل ھای بعدی " عطاء"و " عبدهللا"قابل ھرچند بعد از ت" جمعيت"درون 

به عبارت ديگر . جمعيت در مقابل رھبران کھن سال آن که به نحوی بر کوه ھائی از پول لم داده اند، نيز می باشد

يا اعتقادی، بلکه سھم خواھی نسل دوم از قدرت و نه مبنای قومی دارد و نه ھم مبنای سياسی و " جمعيت"انشعاب 

  .ثروت جمع شده نزد نسل اول می باشد

بيانگر " عطاء"اعالم حمايت شورا ھای واليتی زابل، قندھار و مشرقی که ھمه متشکل از فوسيل ھای جھادی اند از  -۴

دگی می شود، نب تکنوکراتھا نمايًکه عمدتا از جانرا " باند ارگ"آن است که فوسيل ھای جھادی معنای سياست ھای 

  .صف آرائی که احتمال اشتعال شعله ھای جنگ در آن منتفی نيست. درست فھميده عليه آن صف آرائی می نمايند

 ھرچند تا حال اشغالگران چنين وانمود نموده اند که گويا حاضراند در دفاع از تکنوکراتھا بايستند، مگر حوادث -۵

نھا آمادگی دارند، به خاطر دفاع از چند تکنوکرات بی پشتوانه و دست خالی، در تقابل با يا آآبعدی نشان خواھد که 

فوسيل ھای جھادی که من بعد از جانب قدرت ھای منطقه و جھانی نيز حمايت خواھند شد، بايستند و يا عطای 

 اھداف ستراتيژيک منطقه ئی تکنوکراتھا را به لقای شان بخشيده، با تماشھای رقص مرگ تنی چند از آنھا، جھت تحقق

  .شان دوباره عقد اخوت با فوسيل ھای جھادی منعقد می نمايند
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 ھرچند تا اکنون، طالب در زمينه ابراز نظری ننموده مگر در صورتی که ادعا ھا مبنی بر ارتباط طالب با روسيه و -۶

تکنوکراتھا، چگونه به پايبوس طالب شتافته، با ايران درست باشد، بايد منتظر شد و ديد که فوسيل ھای جھادی در تقابل 

  .تمام آنھا متحدانه عليه تکنوکراتھا صف خواھند بست

در ھر صورت جريان حوادث نشان می دھد، که کمترين بی توجھی به سياست تجريد طرف مقابل از ھر دو طرف، 

   "صدای خر به خاوندش نرسد"فضائی را به وجود خواھد آورد که به گفتۀ وطنداران 

  !!ديده شود چه می شود


