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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اپريل ٢١

 

  عبدهللا بر ابقای عطا نور–توافق غنی 
با وجود کشمکش ھای ذات البينی بين دو مزدور اجانب  يعنی غنی و عبدهللا، ايندو اعجوبۀ خيانت عجالتاً به اين 

خصوصاً درين روز ھا که حمالت مخالفان شدت گرفته، .  اند که عطا نور را در واليت بلخ نگھدارندنتيجه رسيده

بنابران تا زمان عادی شدن اوضاع، امير عطا نور به امارت . گردد برطرفی عطا نور برای آنھا موفقيت تلقی می

  .خود در مزارشريف ادامه خواھد داد

 در اريکۀ قدرت ھر روز پيچيده تر شده و فضای سياسی مکدرتر شده میسياست افغانستان با موجوديت خاينان 

ھمه جا را دروغگوئی، تقلب و دوروئی فرا گرفته و مشکل . از دوستی و برادری و شھامت ديگر خبری نيست. رود

 و زند غنی به جان عبدهللا می.شود بی اعتمادی و سوء نظر در تمام سطوح مشاھده می. است به کسی اعتماد کرد

در چنين فضای ناسالم سياسی، معامالت پشت پرده ھم صورت می گيرد که . عبدهللا ھم در صدد فريب غنی است

  .ی قابل پيش بينی نيستبرای کسيک روز قبل 

افتد و يک ديگر را به پشت پا زدن توافقات در ايجاد  مشاجرات زيادی بين غنی و عبدهللا روزمره اتفاق می 

که ھر دو زير  دھند، خصوصاً زمانی اما يگان دفعه با ھم سر خوش نشان می. حکومت وحشت ملی متھم می سارند

شود که غنی و عبدهللا موافقت کرده اند که در حال حاضر عطا نور را از   شنيده می. فشار و يا تھديد قرار گيرند

. ريف دور نسازند و عطا ھم درين اواخر لحن صحبت خود را نسبت به غنی و يارانش نرم تر ساخته استمزار ش

عطار نور که به خاطر تخطی از پرنسيب ھا حقوق بشر، زير فشار سازمان جھانی حقوق بشر است بيش از ميليون 

رای نظاريان و جمعيتی ھا در لندن چنانچه به يک تعداد از شو.  خود را بھتر جلوه دھدۀدالر مصرف کرده تا وجھ

اين نوع مانور .   چند روز قبل مظاھره نموده و از عملکردش ستايش به عمل آورندویپول توضيح کرده تا به نفع 

  .شود، الکن سرانجام قانون شکنان در دام مردم  و قانون خواھند افتاد  تکرار میهھا و خاک به چشم زدن ھا ھميش

اگر مردم ما خاموش باشند، . در چنگ نيرنگ بازان و  فريبکاران  صاحبان قدرت افتاده اندمردم ما سال ھاست که 

  . از شر مافيای  کشور نجات نخواھند يافت

 

 


