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   کابل- عبدهللا امينی
 ٢٠١٧ جون ٠٨

  عبدهللا کجاست؟

  

" صالح الدن ربانی"رئيس اجرائی و " عبدهللا عبدهللا: "در کنفرانس به اصطالح صلح کابل، دو نفر غايب بودند

رئيس جمھور دست نشاندۀ کابل به شدن رو به وخامت " اشرف غنی"و "  جمعيت اسالمی"روابط . وزير خارجه

بعد از حوادث اخير در کابل، باالخص کشته شدن چند تن از جمعيتی ھا در جريان . شود نھاده و ھر روز بدتر می

را دو چند باال برده و صف آرائی ھای جديدی در دولت " شورای نظار"و " جمعيت اسالمی"مراسم جنازه، خشم 

مردم آگاه از خرابی روابط در ميان ارکان دولت حکايت می کنند که شايد منجر به سقوط حکومت .  شده استآغاز

  .گردد" وحشت ملی"

 کشور در سطح پائين اشتراک کرده بودند، عاليم از ھم گسيختگی در دولت کابل به ٢٣در کنفرانس صلح کابل که 

: داشتند، اشتراک نکرده بودند دولت مستعمراتی که بايد در مجلس حضور می" مھم"دو تن از ارکان . مشاھده رسيد

ال ؤس" عبدهللا"نبود . وزير خارجۀ دولت مستعمراتی کابل" صالح الدين ربانی"رئيس اجرائی و " عبدهللا عبدهللا"

" جمعيت اسالمی"ی قھر کرده و دوباره به سو" غنی"برانگيز است، بدين معنی که شايد او بعد از جريانات اخير با 

از روی وظيفه بايد درين کنفرانس می بود و آن را رھبری می کرد، الکن عدم موجوديت او " ربانی. "برگشته است

 نزديک می" غنی"خود را به " عبدهللا"تا اکنون، . تبارز می دھد" وحشت ملی"ھم درز وسيع را در حکومت 

بين البين را حفظ می کرد که باعث شک و ترديد ساير دانست و در تصادمات جمعيت و غنی، ماھرانه موقف 

. می نشيند که درين مجلس جايش خالی بود" غنی"معموالً در ھمچو محافل، عبدهللا در پھلوی . جمعيتی ھا شده بود

  . که از او اصالً دعوت نشده است معلوم نيست که آيا عبدهللا خودش نيامده و يا اين

   .دانيم نشانۀ زوال شان میرا حاکم افغانستان را به فال نيک می گيريم و آن ما اين کشمکش درونی قشر فاسد 


