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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ فبروری ٢١
  

  !تسليم شد" جمعيت اسالمی"
عده احزاب و  و خارج از آن گواه است که تمام آن  تجارب تاريخی در افغانستان: کابل-١٣٩۶ اول حوت -سه شنبه

برای رسيدن به ھدف ھمه چيز را مشروع می دانند، غير قابل اعتماد ترين و سازشکارترين نھاد ھا بوده، که سازمانھا 

به فروش برسانند، از جمله در افغانستان را تبارات شان ع تمام ا- ھرچند بسيار ناچيز-ھميشه حاضر بوده اند، در بدل

  :چنانچه. عتبارش برای خارجی و داخلی در مقام اول ايستاده استدر معامله گری و فروش ا" جمعيت اسالمی"

يز کالن برداشته بود و از جانب خ از اين می گذريم که در بحبوحۀ تدوير کنفرانس اول بن که امريکا از يک جانب -١

الب، قدرت خودش ديگر کمترين تکيه گاه و نيروی مسلحی در داخل افغانستان نداشت تا با تکيه برآن بتواند بعد سقوط ط

 به جمع خودشان خيانت نمی کردند، ھيچ نيروئی نمی ،در کنفرانس" جمعيت اسالمی"را مستقر سازد و اگر نمايندگان 

تا آنزمان از طرف ملل متحد و تمام " برھان الدين ربانی"بر افغانستان حاکم سازد، زيرا حکومت را " کرزی"توانست 

، "حکومت خيانت ملی"ه قضيۀ تقلب در انتخابات و چگونگی تشکيل کشور ھای عضو آن رسميت داشت و بيائيم ب

مھيا گرديد، " جان کری "شغلی و مقامی از جانب" عبدهللا" می گردد که در آنجا به محض آن که برای شخص همشاھد

غنی " امريکا يعنی ، دو دسته و بار دوم قدرت را به نمايندۀفرستاده " درود"به ارواح پدر ھر چه جمعيتی بود 

 درصد نيروھای امنيتی ٩٠اين تسليم دھی در شرايطی صورت گرفت که در آن زمان بيش از . تسليم نمودند" احمدزی

غنی "در صورت بروز کدام درگيری تمام قوت جناح ". محقق"دولت دست نشانده يا جمعيتی بودند و يا ھم متعلق به 

  .ی گرديدمحدود م" دوستم"، به مليشه ھای "احمدزی

ًرسما اعالم داشت که حاضر نيست به فرمان ارگ تمکين نموده، چوکی واليت را " خدام" اکنون وقتی والی سمنگان -٢

قضيه را گذاشت به تصميم رھبری جمعيت، ھمه ديديم که مقاومت والی " عطاء"تسليم نفر ارگ نمايد و به پيروی از 

حاضر شد در ازای کرسی معاونيت " خدام"افق جمعيت اسالمی و ارگ، ًبعد از يک روز درھم شکسته، ظاھرا بنا بر تو

  . شورای عالی صلح و تقرر يک سفير از قوم ترکمن تسليم ارادۀ ارگ بگردد

گربزۀ تقابل نداشته و به ھيچ وجه قابل اعتماد " جمعيت اسالمی" اين تسليمی به ذات خود نشان می دھد، که نه تنھا -٣

مترين منفعتی برايش ببيند، تمام دارو ندارش را حراج می کند، بلکه اين نکته را نيز می کنيست و به محض آن که 

سجده " باندارگ"آغاز يافته، دير يا زود قھرمان پنبه اش نيز به پای " جمعيت اسالمی"رساند که پروسۀ تسليمی در 

  .خواھد نمود
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نۀ تسليم جمعيت را فراھم نموده، يا فشار امپرياليسم امريکا ا اين که چرا چنين شده، آيا امتيازات مادی نقده، زمي و ام-۴

 ، که نکند فردا، والی ھا، ولسوالًآنھا را وادار به عقب نشينی ساخته است و يا اين که اصوال آنھا از اين ھراسان شده اند

  .از فرامين خود آنھا نيز اطاعت ننمايند، مسأله ايست قابل غور و منوط به آينده... ھا و 

  !!ديده شود چه می شود


