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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ١۵
  

  "عبدهللا"روز ھای سخت 
١  

حد اقل در " د ضياء مسعودماح" از مفقود شدن  قبلاگر به خاطر تان مانده باشد، چند روز: ١٣٩۶ قوس ٢٣پنجشنبه 

تا جائی که ھمۀ ما از اين باند ھای قدرت شناخت داريم ھرگاه حدسھای من درست .  شما را مطلع ساختم،سطح رسانه ھا

 و يا فرد ديگری از آن باند صدايش را بلند نموده با شناختی که از روابط خصمانۀ "ضياء مسعود"ًنمی بود، يقينا شخص 

، نددارند، چند داو و دشنام نثار من ھم می نمود" انور دنگر" قصاب محلی آنھا و" جمعيت اسالمی"خانوادگی من با 

  .مگر ديديم که از سنگ صدا برآمد و از آنھا نه

تحوالت آيندۀ جمعيت بيان داشته که شما را نيز به ينک باز ھم ھمان منبع نزديک به جمعيت، مطلب ديگری را راجع ا

  :در جريان قرار می دھم

و اختالس حدود سه ميليارد دالری " برشنا"وست، تمام سروصدا ھائی که در اين اواخر راجع به شرکت  به گفتۀ آن د

  عليه -  اعم از غنی و عبدهللا-"باند ارگ"در آنجا بلند شده و ھمه روزه در صدر اخبار قرار دارد، بھانه ايست از جانب 

ًاين بھانه دقيقا زمانی از توبرۀ اختالسھا بيرون کشيده شد، که ". کرزی"، وزير آب و برق ادارۀ "اسماعيل خان"

جنبانيد و " عطاء، دوستم و محقق"متشکل از " ائتالف نجات"و دمی با به اصطالح  ً معروف، اوال سر"اسماعيل خان"

ًادار شان علنا مخالف آن موضع گرفت، وعده در قندھار، با وجودی که ب" کرزی"به تعقيب آن، بعد از جرگۀ مشورتی 

  .نمود تا مھمانداری جلسۀ بعدی را ھرات به دوش بگيرد

اين که .  اختالس سه ميليارد دالری در شرکت برق را  رويدست گيردۀرا وادار ساخت تا مسأل" باند ارگ" اين وعده 

" اسماعيل خان" می گردد به اين که در نھايت کار به کجا خواھد کشيد و آيا کسی دزد معرفی خواھد شد و يا نه، بر

" باند ارگ" معنای اين حرکت " خاناسماعيل"باشد و يا خير؟ ھرگاه " باند ارگ"ينده تابع آخواھد فھميد که می بايد در 

بيرون کشيده سرنوشت ميشی که حين جنگ قوچھا پايش شکسته " کرزی"و " غنی"را بداند و پايش را از جنجال بين 

 خاطر داشته باشد، مسألۀ اختالس در شرکت برق نيز ھمان طوری که روشن شده بود، خاموش می گردد، در بود به

البته تا ھمان حدودی که منافع باداران شان . شکار خواھد ساختآرا " اسماعيل خان"سير و پودينۀ " باند ارگ"غير آن

و طرف ديگر ترس " غنی"ده، يکطرف زورگوئی ھای بين دو سنگ گير نمو" عبدهللا" در اين ميان بيچاره .اجازه دھد

  .از دست دادن حمايت جمعيت در کل
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