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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ٢٠
 

 کابل دولت است يا ائتالف شمال
  

دوستم و . راست می گويدمعلوم نيست که کدام يک . ائتالف شمال و دولت مستعمراتی کابل به جان يک ديگر افتاده اند 

دولت . عطاء ائتالفی برای دفاع از شمال به وجود آورده تا از قلمرو خود عليه تعرضات طالبان و داعش دفاع نمايند

   .دھد مستعمراتی کابل می گويد اجازه شبه نظامی سازی را به کسی نمی

عالم نمايد که ھر اقدام نظامی و سياسی بايد توافق دوستم و عطاء و محقق دولت مستعمراتی کابل را وادار ساخت تا ا 

دولت مستعمراتی . دھد اجازۀ شبه نظامی سازی را در بيرون از ساختار دولت نمی" مرکز"در چوکات دولت باشد و 

افغانستان که ھرتبعۀ  افغان حق دفاع از خود را دارد، وزارت دفاع  با وجودی"کيد کرد أکابل با ھدف قرار دادن محقق ت

محقق اظھار داشته بود که ھر تبعۀ افغان حق دفاع ".  دھد امی را به کسی نمیظو ارگان ھای امنيتی اجازۀ تشکيالت ن

  .از حريم خود را دارد و از طرفدارانش خواست که برای دفاع از خود آماده باشند

يان را از قلمرو شمال ششوند تا شور میًمشترکا با نيروھای دوستم و محقق آماده " عطاء ھمچنان اظھار داشت که 

م شخص از طرف کی اگی سراسر دولت مستعمراتی را پيچانده و کسی نمی فھمد که کديدبی نظمی و گند". اخراج نمايند

بی سروسامانی آنقدر در دولت مستعمراتی کابل رخنه کرده که مردم معتقد شده اند که . زند و در چه مورد حرف می

: کشمکش ھا در داخل دولت مستعمراتی ابعاد مختلفی را به خود گرفته است. قريب سقوط خواھد کرداين دولت کاذب عت

 عطاء که – غنی و تضاد دايمی دوستم – دوستم و تضاد محقق – غنی، تضاد غنی – عبدهللا، تضاد عطاء –تضاد غنی 

  . ًعجالتا يک شکل ائتالف موقت را به خود گرفته است

  . ی مردم افغانستان است، اما نابودی قشر فاسد حاکم يگانه راه حل استقربانی اول توطئه گر

  

  

 

 


