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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٠٢
 

 ائتالف سه گروه ضد ملی عليه دولت ضد ملی
در انقره جمع " حزب وحدت"ی و ربان" جمعيت اسالمی"دوستم، " جنبش اسالمی"ً اخيرا شنيده شد که سه گروه مافيائی 

که ھمه از اعضای دولت " عطا نور"و " محقق"، "دوستم. "و ياران وی تشکيل دادند" غنی"شده و ائتالفی را عليه 

 ًھدف کلی اين ائتالف کامال روشن نيست، اما از قراين معلوم می. ت کرده بودندين اجتماع شرکامزدور کابل اند، در

خونخوار، گروه ھای ائتالف شمال سخت " حکمتيار"بعد از آمدن . ی به وجود آمده است گيرزشود که برای امتيا

  . رخطاء شده و تصور می کنند که آنھا به حاشيه رانده خواھند شد که شايد درست ھم باشداو

راد ھر يک اينھا از اف. برمبنای احساس ميھن دوستی و آزادی خواھی نيست" عطاء نور"و " دوستم" "محقق"ائتالف 

ين مردم نوکيسه ااز. مافيائی ھستند که توسط امپرياليسم امريکا به قدرت رسانيده شدند و صاحب ميليون ھا دالر گرديدند

که به  اينھا می ترسند که مبادا روزی قدرت سياسی و مالی خود را از دست بدھند و يا اين. در افغانستان زياد است

اکنون آمدن حکمتيار مانند چکش بر فرق شان حواله شده و روی اين . ھای شان مورد محاکمه قرار گيرندخاطر خيانت 

می  درست ھم به يقينرئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل را به قوم پرستی متھم ساخته اند که " اشرف غنی"دليل 

  .باشد

ستی داشته و قلب شان مانند قلب غنی پر از کينه و  نا گفته نبايد گذاشت که ھر يک ازين سه نفر خود افکار نژادپر

بار ھا گروه ھای ميھن فروش با ھم ائتالف کرده . شود که ائتالف اين طفيلی ھا دومدار نباشد تصور می. کثافت است

 امتيازاتی برای ھر" غنی"اگر . تقاضاھای اين سه تن شخصی است، نه ميھنی. اند، اما بعد از مدتی از ھم پاشيده اند

 ضد ملی و ضد مردمی صرف به فکر خود ھستند و پروای افراد. شود که قناعت شان فراھم گردد يک بدھد، فکر می

  . مردم را ندارند که در کدام حالت ضد بشری به سر می برند

  .دست آوردن مقام و پوله ائتالف جديد مردمی نيست، بلکه گروھی است برای ب

 

 

 


