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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ١۵
  

 الف زدن پی در پی ائتالف
  

از " عطا"و " مدوست" "محقق"ائتالف جديد ميان . کسی که سنگی را بلند کرده نمی تواند، ماچ کرده به جايش بگذارد

الکن با وجود ھمه کالنکاری ھا، باز . روز تشکيل پيھم می الفد که دولت را سرجايش می نشاند و آن را آرم نمی گذارد

ھر روز تھديد و روز ديگر سر ماندن ." ھدف ما انھدام دولت نيست"می گويد که " محقق"شود که افرادی مانند  ديده می

شود که اين سه تن مزدور در صدد باج گيری اند تا چيزی  ين معلوم می ااز.  داشتثيری سياسی خواھدأ چه تغنینزد 

  .اينھا در فکر مردم خود نيستند. دست آورنده ب

برای شکستن انحصار بزودی "يکی از مزدوران شمال اعالم کرده است که " عطاء نور"گزارش ھا حاکيست که دفتر 

ھدف اين جملۀ پرطمطراق چه است؟ آيا عطاء می خواھد ." قدرت و استبداد در کاخ رياست جمھوری اقدام خواھيم کرد

که اين نظام دست نشانده را که خودش ھم جزء آنست به کلی منھدم کند و يک نظام مترقی تر را جانشين آن سازد؟ 

پرچم ھای ": امريکائی ھا پر است با تمسخرگفتبل که پشتش از طرف رئيس جمھور دولت مزدور کا" اشرف غنی"

 ميليون ۵٠٠پيشنھادم به اين ھمکاران اين است که يک پروژه .  مخالفت از سوی شرکای ناراضی را خنده آور خواند

 اين سهارد که لوده حق د" غنی."  "که در دو واليت چطور می تواند تغييرات مثبت بياورند مين کنند و اينأدالری را ت

اينھا ھر چيز را فقط . تقصير متوجه سه نفری است که خود ايمانداری به مبارزۀ واقعی را ندارند. تن را استھزاء کند

 نظامی از خود اراده ندارد و –اين سه فيودال سياسی . برای خود می خواھند و خواست شان  شخصی است، نه مردمی

  .تابع دساتير اند

  .اين کار شوقی نيست، بلکه مسلکی است. داری می خواھدمبارزه از خود پاي

  

  

  

  

 

 


