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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ٢٧
 

  بيشتر سر زبان ھاست"عطاء"
وه از عملکرد يک عده از افراد مھم ايندو گر. اختالفات درونی جمعيت اسالمی و شورای نظار رو به افزايش است

 والی واليت بلخ حلقه عطاء نور رئيس اجرائی دولت مستعمراتی خوشنود نيستند و می خواھند که  به دور عبدهللا عبدهللا

دانند تا    با برادران مسعود ھم باال گرفته است و موشکافان تضاد ھای آنھا را بيشتر پولی میعبدهللاخالفات . بزنند

جمعيت اسالمی و شورای نظار درمانده شده و رھبری اين گروه به اين فکر افتاده است که ، حکمتياربا آمدن . سياسی

  . بايد در داخل نو آوری آورند

 سياسی و گروھش از و اعتبار خود را نزد دوستان ضعف شخصيتی و سياسی خود را به نمايش گذاشته عبدهللا عبدهللا

 در محافل سياسی کابل، جمعيت اسالمی عبدبيرنگ ظاھر شدن  و غنی توسط عبدهللا زدن یپشت پا. دست داده است

که تحوالت سياسی  ًو شورای نظار را به اين عقيده رسانده است که بايد به فکر چاره جوئی افتاد، خصوصا در زمانی

 سازند عبدهللا را جانشين عطاء نورجمعيت اسالمی و شورای نظار در صدد اند که . در کابل به سرعت در حرکت است

  .تا بتواند با حوادث سياسی کابل دست و پنجه نرم نمايد

ولی .  انداخته اندعطاء نور اظھار نارضايتی می کنند و وزن خود را در عقب عبدهللا ھم از موقف مسعود برادران 

ن ال برده ازھميؤبحران ھای روز افزون مشروعيت متزلزل حکومت وحدت ملی را زير س : "در صحبتی گفتمسعود 

خاطر بھبود وضعيت موجود و برون رفت از بحران سعی و تالش ھای جدی ه رو شماری از نھاد ھای سياسی کشور ب

اجتماعی در سرتاسر  نھاد ھا ونيروھای سياسی و ،  رايزنی ھا ومشورت ھا با شخصيت ھای ملیۀبه خرج داده و با ادام

ايجاد حکومت جديد در "  است که گفت عبدهللا عبدهللاحبت  درست نقطۀ مقابل صولیاين گفتار ". دھيم کشور انجام می

کيد کرد که حکومت وحدت ملی براساس آرای مردم شکل گرفته و أوی ت. عوض حکومت وحدت ملی يک خواب است

  ". سال ادامه خواھد داشت۵تا 

  . نی شود شايد قرباعبدهللا.  ما بايد شاھد تحوالت جدی در داخل جمعيت اسالمی و شورای نظار باشيم

 

 

 

 


