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 Political  سياسی

  
  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ فبروری ٠٣

 چوکی فروشی
  

 
  دو فضلۀ استعمار

 والی بلخ داد و ستدی در حال تکوين عطاءنور رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل و اشرف غنیين گفته ميشود  که ب

عطاء  حاضر خواھد شد  که چند پست را در داخل و خارج در اختيار جمعيت اسالمی شاخۀ غنیاست که به اساس  آن 

حيث معاونش تعيين  موده و شايد ھم من حمايت نغنی در انتخابات آينده از کانديدی عطاء نوردر مقابل .  بگذاردنور

  .  در زباله دان سياست فرو خواھد رفتعبدهللادور انداخته خواھد شد و ه پست رياست اجرائی ب. گردد

 عطاء نور و غنیگزارش ھا حاکيست که در پی اختالفات داخلی ميان اعضای منافقان جمعيت اسالمی و شورای نظار، 

 واليت و چندين قونسلگری را در ١۵ سفارت ٣٠ حاضر خواھد شد که غنیی با ھم داشتند که به موجب آن ئديدار ھا

را آھسته آھسته جمع کند و عبدهللا  می خواھد که گلم غنیتبصره ھا چنين است که . اختيار جمعيت اسالمی بگذارد

ضای جمعيت اسالمی و شورای نظار در گرفته اختالفات شديدی ميان اع.  را مورد التفات قرار دھدعطاء نورعوض او 

 ھم با استفاده از وضع درھم و برھم اين دو گروه، می غنی. است و ھر يک می کوشد تا رقيب خود را از صحنه بردارد

تقسيم چوکی ھا به اساس کفايت و اھليت نه، . خواھد ميان شان بيشتر درز ايجاد کند و از آن به نفع خود بھره داری نمايد

 ھم آن را در مرحلۀ اجراء  کرزیامريکا اين دروازه را باز کرد و. که به مبنای امتيازدھی سياسی استوار شده استبل

که دانش و فضليت دارند ولی در گروه کثيف سياسی شامل نيستند، فرصت پيشرفت برای شان ميسر  کسانی. گذاشت

  .ی پرتاب خواھند شدانخواھد شد و در يک گوشه 

 . اين نظام ضد مردمی در قدرت باشد، اين نوع خيانت ھا ادامه خواھد يافتتا زمانی که 


