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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٠۵
  

  نزاع و کشمکش در تيم اشرف غنی
  

کند که حتا    غنی میاشرف" تحول و تداوم"خبرھا حکايت از مشاجرات لفظی ميان افراد ذينفوذ در  تيم به اصطالح 

گوی بسيار  و ت گفتأ مسعود و جنرال دين محمد جرء گذشته  احمدضياۀھفت. منجر به بر خورد ھای جسمانی شده است

خشن  با اشرف غنی داشتند و به وی اخطار دادند که اگر پست اجرائی حکومت به آنھا تعلق نگيرد، عواقب اين عمل 

  .متوجه شخص اشرف غنی خواھد بود

 بھتر ديگر را ۀت خواھد سپرد  و يک وظيفأف غنی اظھار داشت که  که پست وزارت داخله را برای دين محمد جراشر

اما جريان صحبت قناعت ضياء مسعود را فراھم نتوانسته و درنتيجه با . ھم به احمدضياء مسعود  مدنظر خواھد گرفت

گفته شده است که با وساطت چند تن از ھمراھان  اين . گرديدنثار کردن چند دشنام از منزل اشرف غنی خارج 

با وخامت اوضاع صحی . ين حالت بھره برداری نمايداالف نتواند ازخ فروکش کرده است تا جناح مموقتاً خصومت  

جنرال دوستم، فيض هللا ذکی دست به يک سلسله مانور ھای سياسی زده است تا شخص خود وی جانشين جنرال دوستم 

ھمچنان حزب اسالمی شاخۀ جمعه خان ھمدرد خواھان اتخاذ روش قاطع اشرف غنی در برابر عطا محمد نور .  دگرد

دست ه جمعه خان ھمدرد اشرف غنی را متھم به تبانی با عطا محمد نور می کند که تا دل وی را ب. والی بلخ گشته است

. از غنی تقاضا کرده تا مذاکرات خود را با عبدهللا قطع کندکريم خليلی ھم . ورده و از گزند وی در آينده در امان گرددآ

  .خليلی از جانب عبدهللا متھم به تقلب شده است

ون نش مصکه تيم متقلب غنی ھم با بلند پروازی ھايش، از کشمکش و تضاد ھای درونی در ترکيب حاميا خالصه اين

  .     ين تيم خواھيم بودانيست و دير يا زود شاھد تصادمات بيشتر در

  

  

  

  

 

  


