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 Reports  گزارشھا

 
   کابل-  ینيعبدهللا ام

 ٢٠١٥ فبروری ١١

 

  :تي و جمع نظاریشورا ن يب یمکش دورنشک
  ستيد عبدهللا  ني کاندین ربانيصالح الد

  

 یربان به  عبدهللا.ر خارجه شودي وزین ربانيصالح الد خواست که ینم ی نظاریشورا  عبدهللاعبدهللاست که يگزارشھا حاک

ال کرد، ؤ سیغن موضوع را از اء مسعودياحمد ضکه  نيابعد از. یر خارجه شوياھد که تو وزوخ ی نمیغنگفته بود که 

جه کدام ر در پست وزارت خاین ربانيصالح الدن مورد صحبت نکرده و با تقرر ي دری با و اصالً عبدهللا گفت که یغن

  . افته استيش ي ھا افزای غضب چوکیمنازعه برات يو جمع نظار ین گروه شورايشود که ب ین معلوم ميااز.  نداردیمشکل

ٌ به کابل آمده و با عطا نور در پست وزارت خارجه، یربانن ييبه ارتباط تع  ھم یغنمالقات نمود و  یغندکتر ھم شخصا

نامزد ث يده به حيه مقرر گردير مالي  وزکه فعالً  را یميل حکياکل اول یغن. تش اعالم دایربانبه تقرر موافقت خود را 

 م خود را عوض نموده و امر داد که يتصم، عطاء با ی بعد از مذاکرات خصوصیغن. وزارت خارجه درنظر گرفته بود

عبدهللا  یاسيافشاء نشده است، الکن از شکست س ءعطا و یغن ن ي بتوافقات يجزئ. شودر خارجه ي وزین ربانيصالح الد

ت خوب استفاده ي نظار و جمعی شورای قادر شده است که از اختالفات داخلیغن. دارد ی و باندش   پرده می نظاریشورا

شود که  ین معلوم ميااز. رش به ھدف نخوردي را در پست وزارت خارجه در نظر گرفته بود، الکن تی قانونعبدهللا. دينما

 کرد، حاال ین مي کمپایونس قانوني یکه برا یگروھ . ن استي در حال تکویت کشمکش جدي نظار و جمعی گروه شورانيب

   .   د سازیان متھم ميت پرچمي را به حماعطا نور خواند و یس مي انگۀکند و او را چوچ یت مي فعالیربان ضد هب

ف را به ي کثین گروه ھايان افراد اي میده اند، اختالفات درونيت به جان رسي نظار و جمعی عمال شورایرحميمردم که از ب

  .    نگرندیک ميفال ن

 

 


