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گزارشھا
عبدﷲ امينی  -کابل
 ١١فبروری ٢٠١٥

کشمکش دورنی بين شورای نظار و جمعيت:
صالح الدين ربانی کانديد عبدﷲ نيست
گزارشھا حاکيست که عبدﷲ عبدﷲ شورای نظاری نمی خواست که صالح الدين ربانی وزير خارجه شود .عبدﷲ به ربانی
گفته بود که غنی نمی خواھد که تو وزير خارجه شوی .بعد ازاين که احمد ضياء مسعود موضوع را از غنی سؤال کرد،
غنی گفت که عبدﷲ اصالً با وی درين مورد صحبت نکرده و با تقرر صالح الدين ربانی در پست وزارت خارجه کدام
مشکلی ندارد .ازاين معلوم می شود که بين گروه شورای نظار و جمعيت منازعه برای غضب چوکی ھا افزايش يافته است.
به ارتباط تعيين ربانی در پست وزارت خارجه ،عطا نور ھم شخصا ٌ به کابل آمده و با دکترغنی مالقات نمود و غنی ھم
موافقت خود را به تقرر ربانی اعالم داشت .غنی اول اکليل حکيمی را که فعالً وزير ماليه مقرر گرديده به حيث نامزد
وزارت خارجه درنظر گرفته بود .غنی بعد از مذاکرات خصوصی با عطاء ،تصميم خود را عوض نموده و امر داد که
صالح الدين ربانی وزير خارجه شود .جزئيات توافق بين غنی و عطاء افشاء نشده است ،الکن از شکست سياسی عبدﷲ
شورای نظاری و باندش پرده می دارد .غنی قادر شده است که از اختالفات داخلی شورای نظار و جمعيت خوب استفاده
نمايد .عبدﷲ قانونی را در پست وزارت خارجه در نظر گرفته بود ،الکن تيرش به ھدف نخورد .ازاين معلوم می شود که
بين گروه شورای نظار و جمعيت کشمکش جدی در حال تکوين است .گروھی که برای يونس قانونی کمپاين می کرد ،حاال
به ضد ربانی فعاليت می کند و او را چوچۀ انگيس می خواند و عطا نور را به حمايت پرچميان متھم می سازد.
مردم که از بيرحمی عمال شورای نظار و جمعيت به جان رسيده اند ،اختالفات درونی ميان افراد اين گروه ھای کثيف را به
فال نيک می نگرند.
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