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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ مارچ ١۴

  مرگ قسيم فھيم و بی سرپرستی شورای نظار
  

کی از رھبران اين گروه ھرچند باری ي. مرگ زودرس قسيم فھيم، شورای نظار را در حالت سرگيچی قرار داده است

  . طبيعی و يا غير طبيعی جھان را وداع می گويند و با عالم ھا ثروت قارونی پيروان را بی سرپرست می گذارند

 در کابل شنيده می شود که ميان افراد صف اول شورای نظار برای مقام رھبری کشمکش آغاز شده و ھر يک خود را 

 عبدهللا عبدهللا که کانديد رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل  .ند فھيم می داتر برای جانشينی قسيممستحق بيشتر و 

ی اصلی تاجک و ھسته ھای اما چون او دورگه است، نيرو ھا. مستحق می داندبيشتر است، از ھر کس ديگر خود را 

اما مشکل وی انزوا و ی رھبری دارد اقانونی ھم دعو.  بر وی اعتماد ندارنداصلی ستمی ھا در شورای نظار کامالً 

سابقه را در ميان پيروان شورای نظار " جذبۀ"لذا آن کشش و . خاموشی  نسبی اش به ارتباط حوادث کشور بوده است

بسم هللا محمدی . تواند تبارز کند پسر ربانی چون خالص جمعيتی است و رگ وريشۀ پنجشيری ندارد، ھم نمی. ندارد

 وی، او ھم فرد نظامی است و ھم ۀبه عقيد. داند شين طبيعی قسيم فھيم میفرد ديگری است که خودش خود را جان

الکن محمدی از محبويت زيادی در ميان گروه شورای . پنجشيری و در پست ھای حساس ھم تا  اکنون کار کرده است

  . نظار برخوردار نيست زيرا در بعضی اختالس ھا و ندادن حق به ديگر شورای نظاريان متھم است

نور، از يک طرف دلش می خواھد تا کالن شورای نظاری ھا گردد، اما از طرف ديگر به ھيچ صورت حاضر عطا 

، زير نام رھبری را، رھا کرده » بلخشاھنشاه« نيست تا چوکی واليت بلخ يا به ھمان عبارتی که در مزار گفته می شود

وری را قبول نمايد و از طرف ديگر بادارنش روزۀ معاونت رياست جمھ شورای نظار و جانشين قسيم فھيم، چوکی دو

 با کنار رفتن وی از چوکی واليت بلخ، ميدان را برای ھم به وی اجازۀ چنين کاری را نمی دھند، زيرا آنھا نمی خواھند

فرد ديگری که در درون جمعيت از اعتباری برخوردار بود و تا حدودی آن . ۀ چند مادره يعنی دوستم رھا نمايندلگوسا

نيست، بلکه به مورد اعتماد کامل شورای نظارنه تنھا بار را حفظ کرده است، اسماعيل خان است، مگر نامبرده نيز اعت

ز  نفر از اعضای شورای نظار حين فرار از دست طالب و رھا کردن ھرات، ا١٠٠٠خاطر به کشتن دادن بيش از 

  .يست تصفيۀ آنھا بيرون نيستل

که کدام يک از افراد فاسد اين گروه ضد ملی مقام  اين.  طوفانی را می گذارندکه شورای نظار يک دور خالصه اين

تواند مربيان بيرون مرزی را قانع  دست می گيرد، بستگی دارد به مھارت ھمان فرد که با کدام ھنر میه رھبری را ب

  . سازد

 


