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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ١٧
  

  "عبدهللا"روز ھای سخت 
٣  
  

ش در کل به خصوص بخ" باند ارگ"تنھا به حل مشکالت بين " عبدهللا"روز ھای سخت : ١٣٩۶ قوس ٢۵شنبه 

ًمحدود نمی گردد، بلکه فرا تر از آن رفته، عجالتا "  شورای نظار-جمعيت اسالمی"و افراد وابسته به " اتمر-غنی"

  . را نيز نشانه گرفته است" رياست اجرائيه"ترکيب به اصطالح  قسمتی از

در کنفرانس " ائيهرياست اجر"ساختۀ " کری"معاون دوم نھاد " محمد محقق"ھمه می دانيم وقتی حدود سه ھفته قبل 

زبان باز نمود و به " قاسم سليمانی"و سازندۀ آن " فاطميون"منعقده در تھران به ستايش از لشکر " بيداری اسالمی"

" اتمر- غنی"مخالفت را در داخل افغانستان به خصوص از جانب  بخش باند عظيمی از ، موج ودرسم آخوندی آنھا را ست

 حق داشتند دست به چنان اعتراضاتی بزنند، زيرا در حالی آنھا تا حدودی. وی بار آوردعليه  امريکا انو ساير نواله گير

" ترمپ"روشنتر از آفتاب گرديده و حتا شخص سعودی  امپرياليزم امريکا، اسرائيل و عربستان با "داعش"که پيوند بين 

 معرفی داشت، ابراز "کلينتن"  و خانم"اوباما" را محصول سياست ھای نادرست "داعش"حين مبارزات انتخاباتی، 

مانی از شکست سياست امريکا معنا می دھد و اين امری ، به صورت غير مستقيم ابراز شاد"شداع"سرور از سرکوب 

  .بود و است که نواله بگيران نمی توانند با آن موافق باشند

است، فرصت " سيا"در بھانه تراشی و استفاده از فرصت شاگرد خوب که تا حال ثابت نموده " غنی"به ھمين منظور، 

برطرف سازد، به مثابۀ نخستين گام " رياست اجرائيه" را از معاونت دوم "محقق"، تا شدرا غنيمت شمرده در صدد آن 

" عبدهللا"فت در جلسۀ شورای امنيت ملی جلوگيری نموده است و چون با مخال" محقق"در ھمين زمينه، از شرکت 

سۀ شورای امنيت ملی را داير ننموده، تمام فيصله ھا را در ارگ در يک محدودۀ محدود نظامی ًمواجه شده، اصال جل

  . استکرده اتخاذ" عبدهللا"بدون 

خود اعالم نموده بود، معضل ديگريست بر " خط سرخ"که ترکيب رياست اجرائيه را " عبدهللا"اين مسأله برای 

مطرح است و از جانب ديگر، ائتالفش " غنی"ف حب چوکی و حفظ آن به ھر قيمت و فشار چه از يک طر. معضالتش

خوب می داند که سازش و تسليم به خواست " عبدهللا. "که بخشی از رأی فعلی اش را مرھون وی می باشد" محقق"با 

واست ديگری از جانب به عالوۀ آن که در ھمان حد محدود نمانده و فردای پذيرش، با خ" محقق"در قبال " غنی"
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سانی به آھم کسی نيست که به " محقق "مواجه خواھد گرديد و اين خواستھا تا نابودی کاملش ادامه خواھد يافت،" غنی"

  .راھش را گرفته دنبال کارش برود" دوستم"چنين خواستی تن دھد و به مانند 

را از درون نشانه " شورای نظار- المیجمعيت اس"که روابط " عطاء"تا جائی که ديده می شود، خالف حل مشکل 

را با ساير تشکل ھا ھدف قرار داده، در " جمعيت و شورای نظار"بخوانيد " عبدهللا"مناسبات " محقق"گرفته، مسألۀ 

به چوکی می چسپد و يا اتحادش را حفظ می نمايد، مسأله ای " عبدهللا"اين که . واقع تالشيست جھت تجريد کامل آنھا

  .ی آينده آن را روشن خواھد نمودکه روز ھااست 

  !!ديده شود چه می شود


