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عبدﷲ امينی  -کابل
 ١۴مارچ ٢٠١٧

"عطاء" گفت :راه من از "عبدﷲ" جداست

سرباال و سر خم
معلوم می شود که روابط ذات البينی ميان اعضای شورای نظار و جمعيت اسالمی رو به خرابی است و يک ديگر را به
شدت تخريب می نمايند .اين يک خبر خوش برای تيم غنی است که سعی می نمايند تا اختالفات را بين شورای نظار و
جمعيت اسالمی وسعت دھند .روابط عطاء نور والی واليت بلخ و عبدﷲ عبدﷲ رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل
درين روز ھا سخت تيره شده تو گوئی اين دو از قبل خصم يک ديگر بوده اند.
گزارش ھا حاکيست روابط عطاء نور والی بلخ و عبدﷲ عبدﷲ درين روز ھا رو به خرابی رفته و کلمات غير متعارفی
بين شان رد و بدل شده است .عطاء نور در يکی از صحبت ھای خود گفت " :رئيس اجرائی دولت افغانستان در گرفتن
حق حزب جمعيت اسالمی ناکام بوده است بنابراين راه او از عبدﷲ عبدﷲ جداست" .عطاء متذکر شد که عبدﷲ
مصروف زدو بند برای بقای خود است و ھيچ زمانی تالش نکرده است که از حقوق جمعيت اسالمی دفاع نموده و يا به
اعضای اين حزب پاسخگو باشد .چندی قبل يکی از نطاقان رياست اجرائی اعالم کرده بود که "عطاء نور از ما
نمايندگی نمی کند و ھيچ فردی نمیتواند که به نمايندگی از آدرس رياست اجرائی حکومت وحدت ملی وارد رايزنی و
گفت وگو با دولت شود" .به عالوۀ اين نوع اختالفات ،تقسيم ثروت دزديده شده اصل قضيه را ميان اعضای جمعيت
اسالمی و شورای نظار نشان می دھد .طوری که گزارشات غير رسمی از داخل جمعيت می رسد ،ميليون ھا دالر
دزديده شده در جيب افراد اين دو گروه افتاده که منشاء اصلی کشمکش ھای درونی ميان اعضای جمعيت و شورای
نظار است.
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مردم ما بايد بدانند که با چه انسان ھای فرومايه و پست فطرتی سروکار دارند که کمترين احساس مردمی و ميھنی در
آنھا وجود ندارد.
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