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سياسی

عبدﷲ امينی -کابل
 ٣٠جنوری ٢٠١٧

حملۀ "قانونی" بر "عبدﷲ"
مناسبات دورونی دو گروه خاين شورای نظار و جمعيت اسالمی در حال شاريدگی است .روابط فردی ميان افراد ذی
نفوذ اين دو گروه ضد ملی ھم به تيرگی می رود .قانونی و عبدﷲ در حال دست به يخن شدن ھستند .قانونی و عطاء،
عبدﷲ را متھم ساخته اند که به منافع مردم تاجک پشت پا زده و برای بقای خود ھمه را فداء کرده است .عبدﷲ فکر می
کند که حمايت امپرياليسم امريکا را دارد و ھيچ کسی نمی تواند او را از موقفش برطرف سازد .کشمکش ميان اعضای
جمعيت اسالمی و شورای نظار عاقبت بدی برای اين دو گروه خواھد داشت.
يونس قانونی يکی از کاسه ليسان ارتجاع که قبال ً رئيس شورای دولت مستعمراتی ھم بود ،در يک محفلی لبۀ تيز انتقاد
خود را متوجه عبدﷲ عبدﷲ رئيس اجرائی دولت مستعمراتی و عضو شورای نظار ساخت .قانونی از عبدﷲ نام نبرد،
الکن ھمه در آن محفل پی بردند که منظورش کی است .قانونی گفت " :شايد صد دليل برای اختالف ميان بزرگان وجود
داشته باشد اما بزرگترين دليل موجوديت عناصر متملق و چاپلوس ميان بزرگان و اطراف خود ماست که به خاطر منافع
خود ميان بزرگان مقاومت اختالف ايجاد می کنند .تعداد اينھا از انگشت يک دست کمتر است و گاھی در يک خانه
برای يک نفر بعد از خلفای راشدين ارزش قايل می شوند و در خانۀ ديگر عکس آن را می گويند و بعد از آن که از آن
خانه ھم خارج شدند ،عکس آن را می گويند و در بين بزرگان اختالف می اندازند" .ھدف قانونی کامالً متوجه عبدﷲ
بود .چنانچه بار ھا شنيده شده است که عبدﷲ می خواھد به منظور باقی ماندن در قدرت ،ميان اعضای شورای نظار و
جمعيت تفرقه خلق کند و آنھا را بين ھم اندازد .قانونی ادامه داد که " اين چھره ھا را شناسائی کنيد و قبول کنيد دليل اين
که اتحاد نمی شود ،جز اين افراد نفاق گر چيز ديگری نيست" .در حين صحبت کردن قانونی ،سرھا به تأئيد حرف ھای
قانونی تکان خورد و رنگ عبدﷲ که ھمانجا نشسته بود ،سرخ و زرد شد.
دعای مردم اين است که اين ملت بيچاره روزی از شر اين شياطين واقعی نجات يابد و کشور به سوی آرامش بر گردد.
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