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عبدﷲ امينی -کابل
 ٠٢فبروری ٢٠١٧

روز ھای دشوار "عبدﷲ"

عبدﷲ در ھلمند
به ھر رنگی که خواھی جامه ميپوش من از طرز خرامت می شناسم
عبدﷲ عبدﷲ شورای نظاری رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل نه مرد دنيا شد و نه زن آخرت .از روز تقررش در
مقام فعلی از جانب کری وزير خارجۀ سابق امريکا ،از ھر سو زير فشار و حتا اھانت قرار گرفته ،الکن به روی خود
نمی آورد .عبدﷲ سعی کرد که به قيمت گروھش با غنی کنار بيايد ،اما غنی ھم وقعی به وی قايل نشده و روز به روز
او را در مضيقه قرار داده است  .عبدﷲ فقط به فيشن و زنکه بازی دل بسته و کار ھای اصلی خود را فراموش کرده
است .احتمال دارد که گروه جمعيت و شورای نظار او را از گروه به دور اندازند.
عبدﷲ عبدﷲ روز ھای دشواری را تجربه می کند .در محافل جمعيت اسالمی و شورای نطار به شدت مورد انتقاد قرار
گرفته و طوری که شنيده می شود احتمال اخراج وی موجود است .منتقد اصلی عبدﷲ ،عطاء نور و قانونی اند که چند
روز قبل او را در يک محفلی زير حمالت خود قرار دادند .عبدﷲ برای اين که جايگاه سابق خود را باز يابد ،اکنون از
تغيير قانون اساسی و فدرالی شدن افغانستان صحبت می نمايد .اين طرح سازمان استخباراتی پاکستان نيز است که می
خواھد در افغانستان نظام فدرالی به وجود آيد تا بر مبنای آن چند واليت به طالبان دست نشاندۀ پاکستان تعلق گيرد .دو
روز قبل عبدﷲ به ھلمند رفت تا در مورد امنيت اين واليت فعاليتی از خود نشان دھد و آن را به رخ جمعيت و شورای
نظار بکشد .می گويند عبدﷲ با بعضی از طالبان ھم ديدار نموده و رابطۀ خود را با پاکستان تقويت کرده است .روی
ھمين دليل است که مردم از نزديکی دوبارۀ جمعيت و شورای نظار با دستگاه استخباراتی پاکستان حرف می زنند .با
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اين فعاليت ھای دروغين و ضد ملی ،عبدﷲ می خواھد که وفاداری خود را به جمعيت اسالمی و شورای نظار ثابت
بسازد.
عبدﷲ يک انسان خاين به کشور و مردم ماست .اين شخص بايد از صحنه حذف و حتا نابود شود.
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