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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٠۵

  عقب نشينی بزدالنۀ محقق

  
ی کابل از رئيس اجرائی دولت مستعمرات" عبدهللا عبدهللا"و معاون دوم " حزب وحدت"محمد محقق يکی از رھبران 

" محقق"چندی قبل، . موضع خود عقب نشينی نموده و دولت مزدور کابل را که خودش ھم جزء آنست تأئيد کرده است

و دارودستۀ وی " غنی" ضد هدر انقره جمع شده و زير نظر دستگاه استخباراتی ترکيه، ائتالفی را ب" عطاء"و " دوستم"

او "ه است که محقق بنای عذر و زاری را گذاشته و گفته است که ھنوز رنگ متن ائتالف خشک نشد. تشکيل نمودند

 .فقط خواھشات نفسانی دارند. ھيچ يک ازين سه تن، افراد با شرف و با پرنسيب نيستند." طرفدار سقوط نظام نمی باشد

در ميان مردم ثيری مثبتی أعمال استعمار چندان تاز )  محقق، دوستم و عطاء(طوريکه انتطار می رفت، ائتالف سه تن 

ھويت ضد . ھر يک ازين  سه تن به يک و يا چند دستگاه ھای استخباراتی کشور ھای بيگانه مربوط اند. نداشته است

و " غنی"بنابران،  به راه انداختن يک ائتالف عليه يک دستگاه و يا فرد ضد ملی ديگر مانند . دانند ملی آنھا را ھمه می

در انقره به عکس العمل شديد شورای  مستعمراتی و " غنی"تشکيل ائتالف ضد . يارانش نمی تواند کاری ار پيش ببرد

که نسبت به دوی ديگر کمی ھشيار تر به نظر می خورد، زود " محقق. "ساير اجتماعات سياسی در افغانستان مواجه شد

يک عده از اعضای سنا ". يست، بلکه اصالح آن را می خواھدائتالف در صدد سقوط دولت ن"جنبيد و اظھار داشت که 

ائتالف مخالف در داخل حکومت را شرم آورخوانده و خواستار برکناری سران اين ائتالف از "و شورای مستعمراتی، 

مور عاليرتبۀ دولت أکسی نمی تواند که ھم معترض باشد و ھم م. شايد اين اعتراض درست باشد". حکومت شده اند

ی برای خود دارند که اگر برآورده شد ئھادھد که اين سه تن فقط تقاضا اين ائتالف صرف نشان می. ور کابلمزد

  . خوشحال اند، و گرنه مخالف

ھويت اينھا با . سال ھا از خوان استعمار تغذيه شده اندکه اين سه تن کسانی اند . مبارزه ايمان داری و پايداری می خواھد

   .ھويت غنی فرقی ندارد

 


