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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ١٨
 

  از ادعای قبلی"ظاھر قدير"عقب نشينی 

  
نگ ساالر ننگرھار از ادعای قبلی خود در مورد ارتباط  معاون اول شورای دولت مستعمراتی کابل و جظاھر قدير

اين عقب نشينی وی آنقدر پيش رفت که .  با داعش دست کشيد و سر اطاعت به دولت خم نموداستانکزی و حنيف اتمر

ازين نوع  ساخت و بافت ھا . حتا يک قسمت از قوای خود را در اخيتار نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کابل گذاشت

  . ز جانب افراد بی پرنسيب بار ھا در افغانستان ديده شده استا

سه ماه .  صدق می کندظاھر قديردر مورد "  خر عيب ديگراز خر يک عيب و پائين شدن بر باال شدن "ضرب المثل 

دھد   را با داعش مطرح کرد که گويا او به زودی اسنادی را ارائه میاستانکزی و اتمرقبل با چنان طمطراق، ارتباط 

  نرم تر شده رفت تا اينظاھر قديرکه گذشت،  اما ھر روزی.  برچيده خواھد شدغنیکه بر مبنای آن گلم ھر دو نفر مھم 

افراد وابسته به . دتطميع و يا تھدي. درين جا دو دليل در مورد وی صدق خواھد کرد. که به کلی قور گفت و سر ماند

اجانب که خود فاقد شخصيت ملی و مردمی اند، به آسانی با پول خريداری شده و يا وعده ھای شيرينی برای شان داده 

ھمچنان، اين نوع اشخاص که اساس مردمی ندارند، با کمترين تھديد خود را از صحنه کنار می کشند تا . شود می

 از ادعای قبلی اش ظاھر قدير روش تطميع و يا تھديد در مورد عقب نشينی شود که ھر دو تصور می. نگردند متضرر

برای دل خوشی دولت، بيش از ھزار تن از افراد خود را در . نقش داشته است که حال صدای خود را ھم نمی کشد

يستی نقش اولی بدون کمترين ترديد که ارباب امپريال. اختيار دولت مستعمراتی گذاشت تا حسن نيتش بيشتر ثابت گردد

  . بازی کرده استظاھر قدير"  خنثی ساختن"خود را در 

که منافع شخصی و گروھی ايجاب کند، افراد بی کرکتر  زمانی. ين نوع زد و بند ھای کيثف استاتاريخ کشور ما پر از

 . و فاقد ھويت مردمی به سرعت سقوط می نمايند

 
 


