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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۴ سپتمبر ١٣
 

  عبدهللا عبدهللا
 طور مشروط حکومت وحدت ملی را می پذيرده ب

  عقب نشينی شرمسارانۀ عبدهللا
  

  

    نازنين ميده بکن رقصيک قدم پيش يک قدم پس      

 مثل بلبل واریه م بخوان دوبيتی بھھمرا      پای وردار بيا بميدان ميده ميده گل واری  

  مثل سنبل واریه خدا بی جوره است         خرمن موھای افشان به دت بـد باال بلنــاين ق

شفافيت داشته باشد، " حدی" انتخابات تا ۀيج می گويد که  اگر به تفکيک آرای پاک از ناپاک توجه شود و نتعبدهللاتيم  

ند روز قبل اصالً حاضر چ است که تا عبدهللاين يک برگشت ارتجاعی تيم . تشکيل حکومت وحدت ملی را می پذيرند

ر عقب شايد فشار ھای داخلی و خارجی د.  باشدعبدهللا کارھا به نفع ۀکه ھم به پذيرش ھيچ گونه حالتی نبودند مگر اين

  .  از موضع اولی اش نقش خود را بازی کرده استعبدهللا عبدهللانشينی 

که   با اين نوع انعطاف پذيری آنی نشان می دھد که حاضر به ھر نوع معامله گری است در صورتیعبدهللا عبدهللاتيم 

واسته ھای آنان تا  در امور انتخابات گفت، اگر به خعبدهللا عبدهللا نطاق سنچاره کی. با سرافگندگی از صحنه دور نشود

 معلوم عبدهللازين روش تيم . يک يا دو روز آينده رسيدگی صورت بگيرد، به پيشبرد مذاکرات شان ادامه خواھند داد

در قبال وعده ھای مادی و معنوی از جانب بيگانگان سرانجام تسليم خواھد شد و به عقيدۀ خودش عبدهللا شود که  می

  .ت نفسانی خود خواھد کردرا فدای خواھشا" ی پاک مردمأر"

پروائی عاشقان اولی را تنھا خواھد گذاشت بی  بودند، خواھند ديد که معشوق شان با عبدهللاکه  حامی و دوستدار  کسانی

 و عاشق ديگر را بر خواھد گزيد 

  


