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   کابل- یني امعبدهللا

  ٢٠١٥ جنوری ٢٨

  

  یالنيق گاشارالتان اسح

 

  

ن يپ تري پرنسین و بي از مرتجع تریکي، ی نظاری عبدهللا شورای انتخاباتیل شورا و حاميوک) بينق (یالنيق گاد اسحيس

 داده ینه جاي کرد که از جانب عبدهللا در کابیار سعيبس. دھد ی تن در می عزتی به ھدف، به ھر بندي رسیبرا. انسان ھاست

د، الکن يتبارز نما"  خبرهاھل"ث يخواھد در مطبوعات منح ی میگاه گاھ. رش تا اکنون به ھدف نخورده استيشود، اما ت

. دور انداخته شده افتاده استه ب" نيمجاھد"جه، حال در صدد دفاع از ي نتی بیدن ھايد از دوينا ام. فھم و دانش آن را ندارد

  . کند ی مطرح م.ی آ. اس.ی در پاکستان، روابط تنگاتنگ او را با آی ویاد آور شد که اقامت طوالنيد يبا

نه ي مجلس، منتظر کابیما اعضا گفت که یونيزيتلو ۀبرنامک ي در " افغانستانینھضت مل"س حزب يئ ریالنيق گاد اسحيس

 .ار قرار داده بودي را معیسته ساالري خود شایھا  در تمام صحبتیم چرا که ويس جمھور بوديئ خوب از جانب ریا

 ی برای خوب سرزنش اصلۀنيکردن کاب نیبه خاطر معرف" د کرد که يکأت نکرد و یابيسته ارزي شاۀنينه را کابي کابیالنيگ

 رھبران ی برخی ھایتي درمورد نارضای  و."د پاسخگو باشدي بایس کار است و وأ در ریچرا که و. س جمھور استيئر

د صبر کنند و ين بايمجاھد" متذکر شد کهل خان ي به خصوص اسماع"نيمجاھد" رھبران یتينه و نارضاي کابیبعد از معرف
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ن ياگر به ا افزود، یو.  نخواھد بودین حکومت طوالنين حالت دوام داشته باشد عمر اياگر ا. دھندن حکومت فرصت يبه ا

 که ی نسازند و با آنھا صحبت نشود، کسانی راض، ھستندیکه ناراضرا  یکسان"ان گذاشته نشود و ي پاۀ نقطیل به زوديمسا

امکان دارد ھر گردند،  یل به مخالفان ميو تبدشوند  یر مو اکنون از نزد شان دو کردند یآنھا را در زمان انتخابات ھمکار

  ". آنھا تنھا بمانندیدو

د او و ي باید که حکومت وحشت ملي نمایک نوع اخطار صادر مي یالنيق گاشود که  شارالتان اسح یاز گفتار باال معلوم م

 ۀبه بھان.   خواھد افتادی اتفاقر غير آندرد يگر در نظر بگي دۀي مقامات عالیا در بعضينه و يب کابيھم سلکانش  را در ترک

 در مقابل یالنيگ.   بخزدی داخل نموده تا اگر بتواند در پستین ناراضيل خان، خود را در صف مجاھديعان و اسميمجاھد

 کرده و از برکت یدگناو سال ھا مفتخور و مفت چالن ز.  استیراثيش مي برای عزتین بيمان ندارد و اي ایپول و چوک

 یق مااسح. ات پر از ننگ خود موفقانه ادامه داده استيافغانستان به ح" خوش قلب" بضاعت و ی از مردم بیرات عده ايخ

. دن بسازدي به قدرت رسی برایديب دھد و از آن تھدي ترکیاسي خود را در قالب کلمات سی مذھب-  یخواھد جبروت ارتجاع

  . ستندي کم نی هللا مجددبي و نجیالنيق گا مانند اسحیدر کشور بدبخت افغانستان، افراد

  

  

 


