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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٢١
 

  عبدهللا در تقابل با عطاء

  

اميد که ميھن فروشان روزی سر يک ديگر را بخورند تا ملت از شر . منازعه ميان خاينان ھيچ زمانی پايان نمی يابد

که گاھی رفيق و يار و ياور يک ديگر بوده اند، به جان "  عبدهللا و عطاء"ًاخيرا دو مزدور استعمار، . شان آسوده گردد

ر اريکۀ ب استعمار جھانی اند و ھر دو توسط امپرياليسم امريکا عاملھر دو . انتقاد می نمايندھم  افتاده و از يک ديگر 

ھيچ يک از نظر گاه ميھن دوستی بر ديگری برتری ندارند، بلکه ھر دو خاين و ناموس فروش . قدرت نشانده شده اند

 . نيستکه از يک ديگر انتقاد می نمايند، دليل شريف بودن ھيچ يک آنھا اين. اند

جمعيتی والی واليت " عطاء نور"رئيس اجرائی دولت مزدور کابل از گفتار " عبدهللا عبدهللا"گزارش ھای حاکيست که 

از بحران امنيتی کشور شاکی بوده و دست مرکز را " عطاء نور. "بلخ انتقاد کرده و آن را غير مسؤوالنه خوانده است

شورای نظاری را مورد مالمتی قرار داده و او را ناکام " عبدهللا"ًشخصا " عطاء ".درين بی امنيتی ھا دخيل دانسته است

  .در تأمين امنيت کشور دانسته است

را رد نموده " عطاء"اين ادعای " عبدهللا." "ی داده اند، پشت کرده استأعبدهللا به کسانی که به او ر" گفت که " عطاء "

اری ھای اخير در کابل ھمچنان ادامه دارد و نتايج آن به سمع مردم تحقيقات در خصوص بم گذ"و اظھار داشت که 

انتقادات اين دوتن زادۀ تفکر روشنگرانه و ملی ." او برای مردم کار می کند نه برای حفظ چوکی خود. خواھد رسيد

قيمت بربادی ھر دوی اين جرثومه عاشق قدرت اند، ولو که به . ًاين دو خفاش نيست، بلکه کامال شخصی استۀ گرايان

عبدهللا و عطاء حافظ  ناموس شخصی خود  نباشند، چطور ممکن است که که زمانی . فاميل ھای خود شان ھم باشد

  . بتوانند ناموس  کشور را حفظ نموده و امنيت را تأمين نمايند

  . اميد که ھرچه زودتر از صحنه ناپديد شوند. اين خاينان اندۀ مردم آرزومند نابودی ھم

 


