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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ١٨
 

  راه ائتالف گم است

 
 سه مزدور استعمار

اينھا يک روز . لق شده استمعلوم نيست ائتالف سه گانۀ محقق، دوستم و عطاء چه می خواھد و برای چه اين ائتالف خ

گويند که ما مخالف سيستم نيستيم و نابودی اش را نمی   دھند و روز ديگر می را مورد سرزنش قرار می" غنی"

 که ائتالف می خواھد که ابدين معن. ھمين جا صدق می کند" دست آيد و ھم يار نرنجده ھم لعل ب"ضرب المثل . خواھيم

ھر سه تن از رھبران گروه ائتالف . ين وقت اربايان خارجی شان از آنھا آزرده نشوندعامتيازاتی از غنی بگيرد و در 

  . مزدور صفت اند"عبدهللا" و "غنی"مردم بی شخصيت، بی پرنسيب و مانند 

ًاما دفعتا آمران نابغۀ زمان و مرد شماره دو  شکايت می کنند، " غنی"روند، از  رھبران گروه ائتالف ھر جا که می

مردم نمی فھمند که اين سه مھرۀ ارتجاع و خيانت برای . ئيد نظام می پردازندأخارجی به ياد شان  می آيد و از ترس به ت

تالف دشمن نظام نيست، ما ئشورای ا: "يکی از حاميان اين گروه ائتالفی می گويد. چه اين ائتالف را تشکيل داده اند

... ام با خون و عرق ما ساخته شده است و به کسی اجازه نمی دھيم که آن را سرنگون کندنظ. اصالح گر نظام ھستيم

با ." ما مخالف استبداد، انحصار و تک روی با ھر عنوان ھستيم. تالف طرفدار دموکراسی و انتخابات استئشورای ا

نند که اگر زياده روی نمايند و دا رھبران ائتالف می. اين توجيه، ائتالف ھويت ارتجاعی خود را به مردم شناساند
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مخالفت خود را با اين سيستم فاسد ابراز بدارند، روزگار شان از جانب تجاوزگران سياه خواھد شد و به سرنوشت 

  . مواجه خواھند گرديد" قسيم فھيم"و يا " ربانی"

  . ناسندمردم به ھويت اصلی ائتالف کنندگان خوب پی برده اند و پوست آنھا را در چرم گری می ش

  

 

 


