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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٠١
 

 تبادل افکار بين دو فاشيست

  
  عطاء و احدی: دو خاين و نژاد پرست

با ھم ديدار کرده و و پيرامون بحران " نورالحق احدیا"و " عطاء نور"ن نژادی يعنی اچند روز قبل دو تن از متعصب

والی واليت بلخ و مربوط به گروه فاشيستی جمعيت " عطاء. "تبادل نظر نمودند" وحشت ملی"فعلی در حکومت 

ھويت .  است" افغان ملت"بود و يکی از رھبران سازمان فاشيستی " کرزی"وزير در کابينۀ " احدی.  "اسالمی است

ھر دو توسط امپرياليسم در قدرت نصب شدند و ھر دو در خدمت . اين به کشور برای ھمه واضح استھر دوی اين خ

 . اجانب اند

ًعطاء  و احدی با ھم ديداری داشتند تا اگر بتوانند در ظاھر تشنج فعلی را کاھش داده و مشترکا کاری برای رفع بحران 

جبھۀ نوين " را به نام یملت است، دو سال قبل سازمان ديگرکه احدی يکی از رھبران افغان  با وجودی. انجام دھند

يک پشتون متعصب است، اگر چه که خودش " احدی. "راه اندازی کرد تا بتواند مردم بيشتری را جذب نمايد" افغانستان

  .از نگاه قومی پشتون نيست، بلکه از اعراب منطقۀ سرخرود واليت  ننگرھار می باشد

در جناح ديگر، عطاء . می خواھد که خود را مدافع قوم پشتون معرفی بدارد و ديگر اقوام را دوست ندارد" احدی "

به جزء تاجيکان کسی ديگری " جمعيت اسالمی و شورای نظار"گروه . رود است که يک متعصب تاجک به شمار می

دانند که اگر  يگر حمايت می کنند، زيرا میفاشيستان اقوام مختلف با وجود داشتن تضاد ھا، از يک د. را قبول ندارند

وجه مشترک عطاء و احدی صرف در . قيام مردمی سرتاسری آغاز شود، اين  گروه ھای فاشيستی نابود خواھند شد
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از دست دادن قدرت است، و  اال کمترين ترس  و ، عامل بيگانه و ميھنفروش بودن" عبدهللا–غنی "تقابل با حکومت 

  . شود حرامزادۀ تاريخ ديده نمیتشابھی بين اين دو

  . تاريخ فرو خواھند رفتدان روزگار فاشيستان سرانجام به سر خواھد آمد و در زباله 

  

  

  

 

  

 

 


