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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ مارچ ١٨
 

  "عطاء" در مقابل گفتار "عبدهللا"سکوت 

  
  دو حرامزاده

يک عده از طرفداران شورای نظار .  جمعيتی در حال گسترش استعطای شورای نظاری و عبدهللادرز عميقی  بين 

 ھم انداختن جمعيت و ه در بغنیشود که طرح  معلوم می.  حمايت نمی کنندعبدهللاخود را در حاشيه کشانيده و از 

عبدهللا ، عبدهللا والی واليت بلخ به روش و کردار عطاء نوربعد از حمالت . رود شورای نظار به موفقيت پيش می

ين ا درهللادعبيک عده تصور می کنند که خاموشی .  نداردعطاء نورنی در مورد صحبت اظھار داشت که کدام گفت

  . استعبدهللاخصوص بھترين گزينه برای 

 آروزی خوشبختی و موفقيت عطاء نوربرای " رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل اعالم کرد که عبدهللا عبدهللادفتر 

 در انتخابات سال عبدهللا چند روز قبل نسبت حمايت از عطاء نور. است" يعنی که کش"معنی اين جمله ". می نمايد

 به زعم خودش از عبدهللا.  از اعضای جمعيت اسالمی معذرت خواسته و آن را بد ترين اشتباه خود دانسته است٢٠١۴

يت چيزی ديگر اما واقع.  خويشتنداری نشان داده و سياستمدارانه عمل کرده استعطاء نورخود در مقابل حرف ھای 

  .بوده است

 شايد مسايل عطاءزيرا .  در منازعه داخل شود،  بازنده خواھد بودرعطاء نودانست که اگر بيشتر با   میعبدهللا 

شد و رسوائی ھايش عالم را می گرفت،   گران تمام میعبدهللا" حيثيت"خصوصی تری را افشاء می کرد که برای 

  درغنی فھميد که  حريف قوی تر مانند عبدهللاکن ل. رسوائی ھا مھم نيست نوع  بی حيثيت اينعبدهللاگرچه که برای 

 تعجب شده ۀکه ماي چيزی. کمين است که از کشمکش ھای درونی جمعيت و شورای نظار بيشتر بھره برداری می نمايد
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 به حمايت صريح عبدهللاشايد اگر .  در منازعۀ اين دو نفر استامرهللا صالح و قانونیاست بی تفاوتی و کنار کشيدن 

  . بر می خاست، اما چنين نشدعطاءًبود، حتما در مقابله با   مطمئن میمسعود و يا برادران صالح و قانونی

  . ، مصداق می يابد"از ھر طرف کشته شود، خير اسالم است"درين جا گفتۀ 

 

 


