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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اگست ٣١

  کشمکش درونی در تيم عبدهللا عبدهللا
  

تی کابل، کشمکش د ر داخل تيم تقلبی دولت مستعمرا" انتخابات"در جريان چانه زدن بين غنی و عبدهللا به ارتباط نتايج 

خاتمه دھد و نتيجه را " انتخابات" حاضر خواھد شد به غايلۀ عبدهللاشود که  گفته می.  ھم آغاز شده استعبدهللا عبدهللا

   می شودویبه نفع غنی بپذيرد، اما فشار ھا از داخل مانع اقدام عبدهللا در پذيرش شکست 

 دست راستی عطا نور، صالح الدين ربانی و فضل احمد معنوی نظار ھر يک  افراد جمعيت اسالمی و شورایزسه تن ا

 را زير فشار عبدهللاھمين ھا .  اند که تمايالت شديد اخوانی دارند و حاضر به عقب نشينی نيستنده ایھای چھار آتش

حتا شنيده شده است که با عقب . دست آورده قرار داده اند که به آسانی زير بار نرود و حد اکثر سعی نمايد که امتيازی ب

 و ھمراھان غنی را دارد که با مقاومت شديد " رئيس اجرائی"دست آوردن پست ه  آرزوی بعطا نور، عبدهللازدن 

بی نظمی .  را به ذرايع مختلف از صحنه بکشدعطا نوردھد که با عبدهللا کنار بيايد و   ترجيح میغنی.  مواجه شده است

 از جريان عبدهللاکه  دھد بدون اين  به نوعی فرا گير شده  که  ھريک به نوبۀ خود دستور میعبدهللاو خودکامگی تيم 

  .  خود را به يک دلقک سرکس مبدل ساخته استعبدهللاگاه قھر و گاه آشتی، .  قضيه با خبر باشد

 رياست جمھوری دولت کرسیرسيدن به در را  او تاداند که ميدان را باخته و استعمار نمی خواھد   خوب میعبدهللا

 غنی را بر عبدهللاکه دردو ھفتۀ بعدی معجزه ای اتفاق بيفتد و استعمار  ، مگر اينبر رقيبش ارجيح دھدمستعمراتی کابل 

  .   دھدرجحان

 

  


