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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ نومبر ٢٠
  

  "عبدهللا" و "جمعيت"روز ھای بد 
  

د تفقد امپرياليسم امريکا ای نظار که بعد از کنفرانس اول بن به حيث جانشين بالمنازع طالب مورروجمعيت اسالمی و ش

ًبا غصب تقريبا تمام کرسی ھای قدرت در " کرزی"، در تمام دوران حاکميت ندقرار گرفتاشغالگر کشور ھای رو ساي

در اين مگر . ردند و پس انداز کند، خوردند بردنددولت دست نشانده، به چپ و راست فرمان داده، ھرچه در توان داشت

  .دنسختی را سپری می نماي اواخر به چند دليل روزگار

  .داليل درونی و فشار بيرونی: داليل روز گار بد جمعيت و شورای نظار در خطوط کلی آن شامل دو بخش می باشد

با اتوريتۀ " فھيم"سازمانده فتنه گر جمعيت و مرگ " برھان الدين ربانی"به حساب داليل درونی می توان از مرگ 

  .داليل بيرونی ھم در چند نکته خود را نشان می دھد.   نام برد،ت گوشمالی دھد را می توانسافراد خاطینظامی که 

آنھا از . با تکيه بر قدرت باداران اشغالگر آنھا می باشد" اتمر-غنی"اول موضعگيری قاطع، با برنامه و کاسبکارانۀ باند 

فادۀ ت، مورد اس خريد نموده شورای نظار را- طرف زور می گويند و از طرف ديگر افراد ضعيف النفس جمعيت يک

، اشغالگران نيز آنھا را ناتوان يافته، به خصوص بعد از پيوستن "اتمر-غنی"در کنار مواضع . خود قرار می دھند

  .آنھا قرار دارند" چخ کردن"ً، تقريبا در حالت  که به شدت در صدد تخريب حريف استبه اشغالگران" گلبدين"

که مزۀ قدرت، اعتبار و پول را چشيده است، در دو راھی خطرناکی گير کرده است که به " عبدهللا"در چنين حالتی 

در . را ديده نه پيش رفته می تواند و نه ھم جرأت عقبگرد را دارد" خر.. پيش روی شاخ گاو و در عقب ک"گفتۀ مردم 

خراب شد، در آغاز کوشيد تا خود را ثالث بالخير " اتمر- نیغ"با " عطا، دوستم و محقق"چنين فضائی وقتی مناسبات 

  . نشان داده، از معضله به دور نگھدارد

به نمايندگی از جمعيت وی را تحت فشار قرار داد تا به نفع آنھا " عطاء"يک جانب از اين سياست دير دوام نکرد، زيرا 

که يا روابطش را کنترول کند و يا اين که به مانند از وی جدی خواستند " اتمر- غنی"موضعگيری کند و از جانب ديگر 

 حمايت از بهبه منظور نجات خود بعد از آن که مطمئن شد که قوای اشغالگر " عبدهللا. "کنار زده خواھد شد" دوستم"

خواھد خواست تا خودش از مقام واليت بلخ استعفاء دھد در غير آن بيرون انداخته " ءعطا"ايستاده اند، از " اتمر -غنی"

  .شد
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نظار رد شد بلکه اکثريت قومندانھا و نيروھای نظامی جمعيت و شورای "ءعطا"نه تنھا از طرف " عبدهللا"اين پيشنھاد 

در چنين . ، برخی ھا با صراحت مقاطعۀ شان را با وی اعالم داشتندکه ھنوز ھم قدرت دارند، از وی روی گردانيده

  . افغانستان برايش تنگی می نمايدده که چنان خراب ش" عبدهللا"فضائی است که روز 

شنيده می شود که وی تصميم دارد در صورت دوام اوضاع، به ھندوستان پناھنده شده، فعاليت استخباراتی اش را به نفع 

تاريخ نشان داده که برای جاسوسان سرانجام فضاء آنقدر تنگ می گردد، که کائينات را به . ھند از ھمانجا ادامه دھد

  .گور تنگ و تاريک می بينندمانند 


