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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٠٢
  

  جنگ و جدال در تيم عبدهللا عبدهللا
 کوشند از يک ديگر انسان ھای خاين، جاسوس صفت و کاذب با خود و دوستان خود ھم صادق نيستند و پيوسته می

 رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل به مشاھده می" کانديد "عبدهللا عبدهللاين حالت در تيم . دست آورنده امتياز ب

  .  رسد

 بين اعضای تيمش  برخورد ھای جسمانی صورت گرفت که يک تعداد از وفاداران عبدهللا داکتر ۀشب پنجشنبه در خان

.  بيش از چند روز است که بين اعضای تيم اصالحات مسايل قومی بروز کرده است.  ند زخمی شدعطا نور و محقق

 از قوم ھزاره می باشد،  پس بايد پست رياست اجرائی حکومت عبدهللا مدعی است که چون نصف آرای داکتر محقق

 اخطار داده اند  که تنھا عبدهللا و يک تعداد ديگر به داکتر عطا نوراز سوی ديگر .مستعمراتی آينده به وی تعلق گيرد

که، اعضای پشتون تيم  تعجب آور اين. پنجشير وارث تاجک ھا نيست، بلکه ساير تاجکان ھم حق وارث شدن را دارند

 . دورگه در ھيچ تقسيم بندی در نظر گرفته نشده اندعبدهللا

" گرامی"دست اندازی ھا ميان مھمانان ،  عبدهللا عبدهللاھمين اختالفات قومی و مذھبی باعث  شد که در جلسۀ تيم 

اين کشمکش آنقدر جدی شد  که .  اتفاق افتاده که در نتيجه سر و روی يک ديگر را به قدر کافی خون آلود نمودندعبدهللا

ھمچنان  شنيده .  کردندرد وبدلھم فير تفنگچه عليه  عطا نور و طرفداران محقق،  محافظان عبدهللا ۀدر بيرون از خان

 در جريان تماس ھای تيليفونی در مورد تقسيم قدرت در عطا محمد نور و عبدهللاست که چندين بار بين داكتر شده ا

کيد  نموده است كه بعد از اين پنجشيری ھا از أ ت مکرراً عطا محمد. حكومت آينده مشاجرات لفظی صورت گرفته است

 بسم هللا  ويونس قانونیعد از رد و بدل چنين حرف ھا،  ب. حزب جميعت و تاجكان افغانستان نمايندگی كرده نمی توانند

  .  اخطار دادند تا متوجه حرف ھای لجام گسيختۀ خود باشد جداً عطا نور به عبدهللا به طرفداری از محمدی

آيا ارزش دارد که .  چطور ممکن است افغانستان با اين نوع مردم لومپن و ھرزه روی آرامش وسعادت را ببيند

 ارزش غنی و يا عبدهللاين نوع مردم زير ھر بھانه ای که باشد حمايت نمايند؟ آيا پشتيبانی از اقالبی ازروشنفکران 

  روشنفکری را زايل نمی سازد؟

  

  

 

 

  


