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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ١۶
  

  "عبدهللا"روز ھای سخت 
٢  

 معلم که نمی گذارد آب خوش از گلويش پائين رود، حل مسألۀ" عبدهللا"دومين مشکل : ١٣٩۶ قوس ٢٣پنجشنبه 

  .ائتالف نموده است" باند ارگ"والی بلخ است که خالف تمام تعامالت حزبی و دولتی با مخالفان " عطاء"

به " باند ارگ"در قسمت نارام ساختن شمال ناکام ماند، " دوستم"با " باند ارگ"می دانيم که وقتی برنامه ھای ھمکاری 

 اول رياست جمھوری دولت دست نشانده، دوسيه ساخته ضمن برای معاون" ايليچی"ازای کشاد نشان دادن نشيمنگاه 

می قبل از اين نيز " غنی"آنچه مسلم است . را نيز وادار به فرار نمودند زندانی ساختن چند تن از محافظانش، خودش

  . نمايدمقامش را نيز ابقاء" عطاء"استفادۀ ابزاری نمايد و حتا حاضر شد در پھلوی رفتن به بارگاه " عطاء"خواست از 

يکی از فتنه انگيز ترين " برھان الدين ربانی"شاگرد " عطاء"ًنمی توانست درک نمايد اين بود که اوال " غنی"آنچه را 

يش آن قدر بی اعتبار در دوستی ھا" غنی"ت در ثانی شخص رھبران جھادی بود که کسی وی را فريب داده نمی توانس

نيفتاد، بلکه " غنی"نه تنھا در دام " عطاء"به ھمين اساس .  اما به وی نهاست که می شود به لنگ حمام اعتبار قايل شد

نشان داد " عبدهللا"و " غنی"به خصوص " باند ارگ"، به ايستاده" دوستم"و " محقق"ًبعد از ابقای مقام، رسما در کنار 

  .است" باند ارگ"برايش مھمتر از ھمکاری با ] بخوانيد از خودش[که منافع شمال 

قرار گرفت که يا چوکرۀ حزبی اش را به راه بياورد و " غنی"تبارز نموده وی زير فشار " عبدهللا"بود که مشکل اينجا 

اين برکناری خالف آن که . يا ھم حاضر شود تا بدون کدام عکس العملی از جانب وی و جمعيت، از کار بر کنار گردد

  :سان است عملی کردنش ساده نيست، زيراآگفتنش 

دوام قدرت در بلخ، به معنای بقای سرمايۀ غير منقولش در آن واليت و ساير واليات من جمله کابل " عطاء" برای -١

 ميليون ۵٠٠موفق شده در جريان سالھای اشغال با ھزار حرمزادگی در ھمکاری با اشغالگران بيش از " عطاء. "است

 آن يعنی حدود يک ميليارد دالر ديگر آن به شکل غير منقول در دالر از سرمايه اش را به خارج انتقال دھد، مگر دو چند

افغانستان سرمايه گذاری شده است، او می داند که وقتی دستش از کار گرفته شود، نه تنھا سرمايه ھای غير منقول از 

ول نيز از  منقۀو خانواده اش چنان زير فشار قرارگيرند، که سرماي دستش خارج می گردد، بلکه امکان آن که خودش

به ھمين علت برای وی بقاء در واليت بلخ، به معنای بقای شخص خودش شمرده شده می . آنھا گرفته شود، بعيد نيست

  .تواند
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نھای آن تشکل، خوب می دانند که او تعداد ديگری از قومند" محمدی"و " قانونی" از قبيل "جمعيت اسالمی" اراکين -٢

در " صالح الدين ربانی"و " عبدهللا"د، از آنجائی که دو نرمه فيس جمعيتی يعنی از قدرت کنار زده شو" عطاء"ھرگاه 

به مثابۀ آخرين ميخ بر " عطاء"برکناری را ندارند، " غنی"عمل نشان داده اند که کمترين ظرفيت و ارادۀ تقابل با 

گفته اند تا در " عبدهللا"ار به از ھمين رو ھر دو نفر تا حال چندين ب. می باشد" جمعيت اسالمی"تابوت موريانه زدۀ 

  .را از کار برکنار نمايد" جمعيت اسالمی"يعنی سمبول حاکميت " عطاء"ايستاده نگذارد، " غنی"مقابل 

اين فرصت و جرأت را " غنی"به " کرزی"عليه تالشھای " غنی" اعالم حمايت رسمی امريکا و ساير اشغالگران از -٣

  .فيصله نمايد" باند ارگ"ع را به نف" عطاء"داده است تا قضيۀ 

از اين ناحيه نيز " عبدهللا"، می شود گفت که روز ھای سختی در انتظار "غنی"بادر نظرداشت ھر دو مشکل و موقف 

" عطاء"به معنای بقای خودش است و از طرف ديگر برکناری " جمعيت اسالمی"زيرا از يک جانب، بقای . وجود دارد

از ھمين رو است که سخت تالش دارد تا فرد ديگری را از .  گره خورده استبا دوام شرکتش در حکومت دوسره

و ھم " جمعيت اسالمی"حفظ شده بتواند و ھم موقف " عطاء"به آن مقام مقرر نمايند، تا ھم منافع " جمعيت اسالمی"

  .بر آورده شده بتواند" غنی"خواست 

يافت که در مقابل " جمعيت اسالمی" فردی را از درون اين که چنين راه ميانبری می تواند انتخاب گردد و می شود

 بتواند ايستاده شود، سؤاليست که که طناب تمام خباثت ھا را در دست دارد،" گلبدين"و بالقوۀ " باند ارگ"تھديد بالفعل 

  .جواب آن در آينده روشن خواھد شد

  !!ديده شود چه می شود


