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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اکتوبر ٠۵
 

 چرا عبدهللا عبدهللا خاموش است؟
  

اک کرده بود، بعد از عبدهللا عبدهللا رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل که عوض غنی در جلسات ملل متحد اشتر

اما بعد از برگشت تا حال خاموشی .  مھمی انجام خواھد دادافغانستان برگشت که گويا کارواقعۀ قندوز به عجله به 

ممکن است که درک کرده باشد که جرياناتی در حال تکوين . اختيار نموده و در مورد حادثۀ قندوز چيزی نمی گويد

  .ندارداست که توانائی مقابله با آن را 

اما ضربۀ مھلک تر . تصرف قندوز توسط طالبان ضربات بزرگی به حيثيت دولت بی حيثيت مستعمراتی کابل وارد کرد

قندوز يک مرکز مھم سياسی، نظامی و . را گروه ھای شورای نظار و منافقين جمعيت اسالمی احساس می کنند

ًاگر قندوز کال . اين دو گروه نارام و سراسيمه شوندستراتيژيک برای شورای  نظاری ھا و جمعيتی ھاست و بايد ھم 

شد که عبدهللا بعد از  تصور می. سقوط نمايد، سمت شمال از دست شورای نظار و جمعيت سرانجام بدر خواھد شد

قندوز تا کنون ُبازگشت از امريکا با غنی تصفيۀ حساب خواھد کرد، الکن مھر سکوت بر لب گذاشته و پيرامون حادثۀ 

مردم حدس می زنند . رود که در پس پرده جرياناتی در حال تکوين است که کسی خبر ندارد گمان می. حرفی نزده است

 متقاعد "عبدهللا" در شورای مستعمراتی  و گفتار ھای ايندو در جلسۀ سری شورا، "علومی" و "نبيل"که بعد از احضار 

ئی رور توطئه از بيرون و به ھدايت بيرون رھبری شده باشد، عبدهللا شھامت رويااگ.  که با دم شير بازی نکندشده است

، زيرا خود عبدهللا با توطئه و توسط ھمان توطئه گران در ھرم نداشته و در اينده نيز نخواھد داشتبا توطئه گران را 

روش ھای باداران اجنبی، عبدهللا با دھن باز کردن و يا انتقاد کردن از .  داده شده استیسياسی دولت مستعمراتی جا

  . نمايد تحمل "قراریبه  ش را درد" و ماندپس بھتر است که خاموش . خود را بازنده و حتا مرده خواھد يافت

ھم غنی و ھم عبدهللا آلۀ دست و يا برده ای  بيش نيستند و ھرگز شھامت گردن کشی را در مقابل  آمران بيگانه نخواھند 

 بايد سر عبوديت خم کند و خاموش ، که رتاکوس نيست، بلکه يک نوع ببرک و کرزی ديگری استعبدهللا اسپا. داشت

  . باشد

 

 


