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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جون ٠٨

  حمله به کاروان عبدهللا عبدهللا در ميرويس ميدان
  

، دو انفجار به وقوع ) دھه ھا قبلته سنگیکو(ميرويس ميدان عبدهللا عبدهللا در ناحيۀ " انتخاباتی"در جريان مبارزات 

اين انفجارات بعد از ختم . به شخص عبدهللا کمترين آسيبی نرسيد.  گذاشتی زخمی به جا٢٢ کشته و ۶پيوست که 

صحبت عبدهللا عبدهللا در ھوتل آريانا واقع در چھا راھی کوته سنگی زمانی صورت گرفت که موتر حامل عبدهللا از 

  . صد متر دور شده بودمرکز حادثه چند 

دھند و به آن فخر می فروشند، تا حال ادعای دست  طالبان که وقوع ھر حادثه را به عمليات ضد دولتی خود نسبت می

از آن گذشته، ھمه می دانيم که طناب گردن طالب و انتحاری در . داشتن در حمله به کاروان عبدهللا عبدهللا را نکرده اند

 وعده ھائی که عبدهللا به پاکستان داده و حمايتی که پاکستان از وی می کند، باز ھم بعيد است که دستان پاکستان است، با

  .در اين سوء قصد دست طالب در ميان بوده باشد

 باشد؟ شايعات در کابل طوری فضای سياسی را فرا گرفته که مردم شخص  ای بايد در عقب چنين حادثهچه کسانیپس 

که کمترين  دانند که در نتيجه جان چند تن بيگناه را گرفت بدون اين ول اين انفجارات میعبدهللا و گروه او را مسؤ

  .  به عبدهللا رسيده باشده ایصدم

سوی خود جلب نمايد و باعث شود که مردم از روی ه که عبدهللا عبدهللا توجه مردم را ب مردم تبصره می نمايند برای اين

به نفع او نبوده و از جانب " انتخابات"از نگاه عبدهللا، سير .  را به راه انداختیی بدھند، چنين جنايتأ او ردلسوزی به

 بايد او به خلق اءً بن. ديگر عدم پذيرش وی از جانب اوباما در ميدان ھوائی بگرام، برايش سرشکستگی بار آورده است

ھان و نزديکان سياسی عبدهللا مانند سردار زلمی رسول آسيب که ھيچ يک از ھمرا جالب اين. اين حادثه دست می زد

البته .  شود اما خود عبدهللا زنده می ماند محافظ عبدهللا کشته می. نديده، بلکه تلفات صرف متوجه مردم عادی و فقير بود

 دست داشتن عبدهللا و لاگر داليالکن .  بسيار مشکل است که بتوان در حالت کنونی افغانستان اين حادثه را پيگيری نمود

توان عبدهللا عبدهللا را به اتھام راه اندازی توطئه و قتل افراد بی گناه به  تيم او در آفريدن اين جنايت رونما گردد، می

  . محاکمه کشانيد
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