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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ١٨
  

  "عبدهللا"روز ھای سخت 
۴  

نده، ت ھای قبلی شمردم، محدود نمابه سه مشکلی که در قسم" عبدهللا"روز ھای سخت : ١٣٩۶ قوس ٢۶شنبه يک

وی را در زير تار خام سرپرستی نگھداشته، ھر " غنی"است که " صالح الدين ربانی"مشکل ديگر وی حل مسألۀ 

  .لحظه که دلش بخواھد می تواند وی را از وزارت خارجه بيرون پرتاب نمايد

 رلمان ھمان دولت،اين را ھمه می دانيم که بعد از استيضاح چند تن از وزرای دولت دست نشانده توسط به اصطالح پا

اين . ًمجددا به سرپرستی گماشته شد" غنی"نيز از کار برکنار و توسط " صالح الدين ربانی "در جمع تعدادی از وزراء

 مگر در عمل ه و داردًھرچند رسما در وزارت خارجه، مقام سرپرستی آن وزارت را داشت" ربانی"را ھم می دانيم که 

 بلکه حتا صالحيت مقرر نمودن يک شتهولت دست نشانده، کدام نقش و رولی ندانه تنھا در تعيين سياست خارجی د

ھمين وضعيت بود که وی را وادار به پرخاشجوئی نموده، از . ردرا نيز در مربوطات آن وزارت نداخرد رتبه مأمور 

" حنيف اتمر"ری افغانستان ضمن حمله بر تمام دولت دست نشانده، خواستار اخراج فو" جمعيت اسالمی"موضع رھبر 

به تمسخر گرفته شده، باعث کنار ماندن " باند ارگ" پيشنھادی که از جانب .گرديد" باند ارگ"يکی از پايه ھای اساسی 

  .بيشترش گرديد

وی نيز خود را به ترکيه " دوستم، عطاء و محقق"از جانب " ائتالف نجات"اين را ھم می دانيم که به محض تشکيل 

  . آنھا دست اتحاد دراز نمودهبه مثابۀ انگشت ششم برسانيده 

" صالح الدين ربانی"و باندش نگاه می نمائيم، بدون لحظه ای درنگ می توانيم درک نمائيم که آنچه " غنی"وقتی به 

، در جمع گناھان کبيره به شمار رفته، دير يا "غنی" يعنی مغز متعفنشخص به خصوص " باندارگ"انجام داده از ديد 

را " عبدهللا"و اين ھمان چيزيست که بيشتر از ھر چيز ديگری . فرود خواھد آوردنش  برگردود شمشير خود راز

ًکه رسما مقام " صالح الدين ربانی"خوب می داند که اخراج و دور انداختن " عبدهللا. "ھراسان ساخته و می سازد

  :درا با خود يدک می کشد، چند معنا می دھ" جمعيت اسالمی"رھبری 

  در حاکميت مستعمراتی" جمعيت اسالمی" اعالم ختم دوران شرکت -١

نای معپر نموده است، اين اخراج خود به خود به " حزب اسالمی"را تاحال افراد " جمعيت"جای خالی که  از آنجائی -٢

  .نيز می باشد" جمعيت"بر " حزب"اعالم برتری 
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افغانستان مخفی نموده اند، چنين اخراجی به معنای اخراج قب اقوام  از آن جائی که ھر دو نھاد اخوانی، خود را در ع-٣

  .خواھد راندو چه بسا تقابل را به اپوزيسيون " جمعيت"يک قوم از حاکميت تبليغ شده، 

نيز " غنی"عالوۀ آن که از جانب جمعيتی ھا رانده خواھد شد،  در ھمين محدوده باقی نمانده به مشکل" عبدهللا" برای -۴

را شب و روز آرام " عبدهللا"و اين ھمان کابوسی است که . اخراجش خواھد نمود" کاخ سپيدار" را گرفته، از دست وی

  .نمی گذارد

  !!ديده شود چه می شود


