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عبدﷲ امينی  -کابل
 ٠٢جنوری ٢٠١٧

عطاء و عبدﷲ در جدال اند
درين روز ھا ميان اعضای منافقين جمعيت اسالمی و شورای نظار يک نوع بازی کشت و مات در حال تکوين است.
خصوصا ً بين عطاء والی واليت بلخ و عبدﷲ رئيس شورای اجرائی دولت مستعمراتی کابل تشنج باال گرفته است.
عطاء عبدﷲ را يک شخص بی صالحيت و فاقد تصميم گيری می داند و می خواھد که او جای خود را به شخص ديگر
به احتمال اغلب خود عطاء خالی نمايد .زمزمه ھا شنيده می شود که غنی ھم آرزو دارد تا عبدﷲ شورای نظاری را از
صحنه دور کند و عطاء را جانشين او سازد.
از مت ھاست که که صف آرائی در گروه ھای شورای نظار و منافقين جمعيت اسالمی آغاز شده و عليه يک ديگر
توطئه می چينند .خصوصا ً روابط عطاء نور و عبدﷲ عبدﷲ رو به تيرگی می رود و تصادمات شفاھی ھم بين اين دو
فضلۀ استعمار صورت گرفته است .عطاء می گويد که بيش ازين به "به توانائی تصميم گيری سياسی آقای عبدﷲ "باور
کامل ندارد و از ھمين رو مذاکرات مستقيم را با رئيس جمھور غنی روی مسايل تقسيم قدرت آغاز کرد" .اين جملۀ
عطاء در مورد عبدﷲ که سال ھا از يک جبھه نشخوار می کردند ،ضربۀ مھلکی بر فرق عبدﷲ محسوب می شود .اگر
غنی و عطاء به توافقاتی برسند ،صف آرائی ھای جديدی در افغانستان پديد خواھد آمد و قدرت غنی بيشتر خواھد شد.
غنی و ھمراھان ماھرانه از اختالفات جمعيت و شورای نظار بھره برداری نموده و سعی می ورزند که يکی را عليه
ديگری استعمال نمايد .اگر قرار باشد که دوستم از صحنه دور شود ،غنی به يقين که به عطاء رو می آورد تا او را از
واليت بلخ به کابل منتقل سازد .اين يک تير و دو نشان است :دور ساختن دوستم بدنام و عبدﷲ بيکاره از اريکۀ قدرت
و آوردن عطاء به کابل که جانشين عبدﷲ گردد .در اين مقطع ،واليت بلخ ھم در اختيار غنی قرار خواھد گرفت.
کشمکش قدرت در افق دولت مستعمراتی ديده می شود .اميد که اين ھمۀ نزاع ھا به مفاد مردم ما تمام گردد.
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