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    کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ٢٠
 

 "غنی" در دام "عطاء نور"
  

ولت مزدور  جمھور دس رئياشرف غنی والی فعلی واليت بلخ تغيير شخصيت داده و با عطاء نورشود که  شنيده می

. رفت و با او مخالفت می ورزيد  به شمار میغنین ا از زمرۀ منتقدعطاء نوريک زمانی، . راز شده استتکابل ھم 

 قادر شده است که ميان سران غنی.  داده و او را راضی ساخته که به کابل برگرددعطاء وعده ھائی به غنیاکنون 

 غنی به کابل بيايد، دست عطاء نوراگر . کند و آنھا را به ھم اندازدمنافقين جمعيت اسالمی و شورای نظار درز ايجاد 

  .در شمال افغانستان باز تر خواھد شد

.   والی واليت بلخ قرار گرفتعطاء نور به مزار شريف آمد و مورد پذيرائی گرم غنیبعد از سفرش به ترکمنستان، 

 و کشمکش بين جناح جمعيت اسالمی و شورای نظار  شورای نظاری سازدعبدهللا را جانشين عطاء می خواھد که غنی

 جان را فراری می سازد عبدهللاشود و ھم   در واليت بلخ خالص میعطاء با اين عمل، ھم از شر غنی. را وسعت بخشد

راضی ساخته که به  را خاريده و او را عطاء در جريان سفرش بغل غنی. که  به اصطالح يک تير و دو نشان می گويند

واليت بلخ کناری گيری خواھد کرد و به کابل " در ميان دوستانش اعالم کرد که از عطاءچند روز قبل . کابل بيايد

ھر جا که . لوب دانسته اند را فرصت طلب و مرتجع خوانده و او را يک انسان غير مطعطاءن،  امنتقد". خواھد رفت

ھمانگونه كه دروغ گفت و يک حاكميت نامشروع را "مخالفان وی می گويند . دود ش ايجاب کند به ھمان سو میمنافع

 شب نشيٮنى كرد، اينبار مى خواھد با دامن اتمر و غنىمشروعيت بخشيد و ھمانگونه كه عقب دروازه ھاى معامله با 

 بزرگتر در آينده براى زدن به اختالفات ميان جمعيتى ھا و زورگوئی خود را رھبر جلوه دھد و راه را براى معامله ھاى

در آينده شاھد خواھيد .  قدرت مطرح باشدۀخود باز كند  و از بى اتفاقى ميان تاجيكان و جمعيتى ھا سود ببرد تا در معادل

  ".  قرار خواھد گرفت تا عزيز انگليس ھا و امريكائی ھا شوداتمر و غنىبود كه او در پھلوى 

  . ن به ميھن و مردماين است سرنوشت شوم يک مرد سيانه و خاي

 

 


