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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ مارچ ٢٧

  

 زلمی رسول" سردار"نادر نعيم به نفع " سردار"عقب نشينی 
 

 که نادر نعيم نواسۀ مدتھا بدين طرف شنيده می شداز در شھر کابل که فعالً به شھر شايعه و افواه سياسی مبدل شده، 

نعيم  يکی از کانديدان رياست جمھوری دولت دست نشاندۀ کابل به زودی به نفع زلمی رسول از صحنه کنار " سردار"

شايعه ای که سرانجام واقعيت يافته و به اساس گزارش خبری کوتاه و مختصر تلويزيون دم و دستگاه . خواھد رفت

مذاکرات بين اين دو تن با  .به نفع زلمی رسول منجر شد» نادر نعيم«، به کناره گيری »نگاه«يران يعنی آخوندی ا

شود که کرزی نادر نعيم را ھم تھديد و ھم تشويق نموده تا در بدل يک  گفته می. حامد کرزی ادامه داردميانجی گری 

  .  گيری در دولت دست نشاندۀ آينده از کانديدی خود به نفع زلمی رسول منصرف شودیبخشش سياسی نامعلوم  و جا

 بھتر بناءً . به موفقيتی دست نخواھد يافتداند که   مردمی ندارد و میحمايتنادر نعيم آنھا با حرکت از اين منظر که 

لمی رسول که از قبيلۀ درانی ھم دست آوردن يک پست ولو که بی اھميت ھم باشد، به نفع زه خواھد بود که در عوض ب

 موضعگيری و پشتيبانی کرزی از زلمی رسول  بر مبنای طرز .، بر وی فشار می آورنداست از صحنه دور گردد

رگه  کرزی سخت در ھراس است که مبادا اشرف غنی غلجائی و عبدهللا عبدهللا دو. ی اش استوار استئتفکر قبيله 

  . را در آينده در مضيقۀ  بزرگی قرار دھند و روزگار آنھا  را سياه سازندميدان را ببرند و او و برادرانش 

حال با عقب نشينی نادر نعيم؛ . رياست جمھوری افغانستان اشغال شده باقی مانده است" انتخابات"چند روزی ديگر به 

ل وعده ھای چرب و نرم به بعيد نيست که چند شارالتان و بی ھويت ديگر ھم در بد. تعداد کانديدان به ھشت رسيده است

  . نفع يکی از کانديدان مزدور اجانب منصرف شوند

 

 


