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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ نومبر ١٩
  

   نزديک است"عبدهللا"پايان حيات سياسی 
کارۀ جمعيت و شورای نظار فکر خود را ھمه " فھيم"و سرانجام " ربانی"، "مسعود"که بعد از مرگ " عبدهللا عبدهللا"

 از نزديکان ديروزش در عده ایخوش نموده بود، به قرار گفتۀ  می کرد و از طرف ديگر به وعده وعيد ھای امريکا دل

  .روز ھای بدی را سپری می کند" جمعيت اسالمی"

ل و قرار ھای قبلی که با خالف قو" عبدهللا عبدهللا"و شورای نظار، اسالمی به اساس گفتۀ عده ای از اعضای جمعيت 

. ، سخت ترسيده و برای بقايش تالش می نمايد"غنی" به ترکيه از طرف باند "دوستم"دوستانش داشت، بعد از تبعيد 

  .فرو می رودبيشتر مگر تالشھايش تا حال سودی نکرده، مانند يک غريق در باتالق، با ھر حرکت 

 روی ملحوظات خاصی که امريکا داشت، از طرف آنھا به بازی "جان کری"اين انسان بی مغز و فاسد که در زمان 

، اوضاع را تغيير داده و ديگر نمی تواند حاميانشگرفته شد، توان آن را نداشت تا بداند که تغيير در قصر سفيد و رفتن 

نمی به بگرام آمد و با وی از روی اکراه چند جمله مبادله نمود، " تيلرسون"مورد تفقد قرار گيرد، وقتی  به مانند سابق

اين انسان فاسد، .  شدريخ مصرفش به انتھا رسيده، دير يا زود از کرسی قدرت به دور انداخته خواھدأ که تخواست بفھمد

تماس با حاميان گذشته و  را به روی خود بياورد، به منظور" تيلرسون"دو رو و جبون بدون آن که برخورد تحقير آميز 

  .ًاحتماال پيدا کردن حاميان جديد، با اميد زياد به امريکا مسافرت نمود

ًجريان مسافرت وی در امريکا افتضاح برخورد بگرام را چند چندان ساخته، گذشته از آن که مقامات کاخ سفيد اصال 

ی ر عمل حاميان گذشته اش نيز پشت و، دبگوينده ھم که شده، سالم وی را عليک حاضر نشدند تا برای حفظ ظاھر قضي

و بی  افتضاحاوج . با وی برخورد نمودندرا خالی نموده، با تحقيری که در خور شأن يک نوکر خود فروخته است، 

مالقات از جانب زمانی خود را نشان داد، که صدر اعظم کانادا حاضر نشد با وی ديدار نمايد و پيشنھاد خرمتی 

  .را به زبان غير دپلماتيک رد نمود" عبدهللا"

بارديگر نشان داد، که در دنيای سرمايه داری ھمه چيز تأريخ مصرف خود را دارد، مزدوران " عبدهللا"تجربۀ مسافرت 

 .شان نگذشته باشدًفقط تا زمانی ظاھرا اعزاز و تکريم می گردند، که تأريخ مصرف 


