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  ،»ارگ« به ،»غنی«آيا آمدن 

 ؟است» مرزای توتله«پيام خلع و عزل بچه بيريش حامل 
از رئيس جمھور » بلخ«والی مطلقٔه  ،»عطاء محمد نور«گردد که از رخداد ھای سياسی اخير مشھود و محسوس می 

بار ھا گفته است  ،»اشرف غنی« ،ثقوقرار راپور منابع م .شديداً احساس خطر نموده است ،ديوانه» اشرف غنی«شدن 

 .پايان می بخشد »مرزای توتله«مطلقٔه بچه بيريش  »امارت«به  ،که در صورت رئيس جمھور شدن

حق و حقوق اکثريت  ،»پنجشير«بخش کوچکی از مردم ، اھد پيداست که يک اقليت شورای نظاریاز قراين و شو

 در صورت پيروزی .کان افغانستان را پايمال ساخته و من حيث نمايندگان مليت تاجيک خود را تحميل کرده انديتاج

خلق ھای تاجيک بايد  ٠ دھنداين پرازيت ھای اجتماعی کرسی ھای مھم و بلند دولتی را از دست می ،»اشرف غنی«

 . . را به پای ميز ھای محاکمه بکشاننده ئیاين جنايتکاران حرف

به شمول » جمعيت اسالمی«با برخی از رھبران و اعضای  ،»عبدهللا عبدهللا« در رأس آن ھا ،»شورای نظار«رھبران

 انارشی را در جامعه مستولی ،جمر سر می پرورانند تا با ھرج و در پالن اغتشاش ،مردار شده »ربانی«پسر ارشد 

 . ماھی گرفته و بقای سياسی و اجتماعی شان را برای مدت زمان ديگر تمديد نمايند،گردانند و با خيط کردن آب

کار گماشته می شوند و توسط دولت مرکزی خلع ه ين است که واليان توسط دولت مرکزی انتخاب و باقاعده بر

وی را  »کرزی«که کار گماشته شد و زمانی ه ب ،»کرزی«توسط  ،»عطاء محمد نور« .صالحيت و عزل می گردند

ه اطاعت نکرد و از رفتن ب» کرزی«از امر» عطاء محمد نور«، يدتا به کابل بياخلع صالحيت نمود و از وی خواست 

  .کابل اباء و امتناء ورزيد

شورای « را روی دست نگرفت زيرا توسط سگانھيچ اقدامی ،»عطاء محمد نور« در مقابل اجتناب ورزيدن ،»کرزی«

در معرض خطر جدی  ،»عطاء محمد نور«ھر صورت عمر واليت و امارته ب .در محاصره بود ،»جمعيت«و » نظار

 محکوم به شکست است زيرا» عطاء محمد نور« و پايانی قرار دارد و ھر نوع تالش بغاوت نمودن و تمرد کردن توسط

يگانه  .ھم چو سابق قدرتمند نبوده وتوان مقابله و مجادله از آن ھا سلب گشته است» جمعيت«و » شورای نظار«

ھمانا فرار از  ،و ھمقالده ھای شورای نظاری و جمعيتی اش باقی مانده است» عطاء محمد نور«الترناتيفی که برای

 !کشور با ميليون ھا دالر ثروت می باشد وبس
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جمعه خان «و  »گلم جمع«از قماش جنايتکارش ه است و رقيبانش خطر جدی را احساس کرد ،»عطاء محمد نور«

را سرنگون » عطاء محمد نور« ھر شکل ممکنه تکيه زنند و ب» بلخ«ثانيه شماری دارند تا بر کرسی واليت  ،»ھمدرد

 .زدقيمت گناھانش را بپردا» مرزای توتله«بچه بی ريش  ،»عطاء محمد نور«زمان آن رسيده است که .و نابود سازند

 

 

  


