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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ٠٣
 

 افغانستان در دست نا فھمان: شجاعت معاون والی غور
 

 سرسپردگی را زير پا می نمايند و ۀه عنعنشود ک در ميان اعضای دولت مستعمراتی کابل، گاه گاھی افرادی پيدا می

البته اين دليل مردمی بودن و ملی بودن آن شخص نخواھد بود، اما در حالت کنونی . گری می پردازندءشجاعانه به افشا

تواند يک نقطۀ عطف در سياست افغانستان   بلند نمودن آواز ھای ضد دولت از جانب اعضای دولت خود می،افغانستان

  .تلقی گردد

که کم و بيش از نعمات مادی و معنوی برخور ای مورين نيمه عاليرتبه أبه يقين که کارد به استخوان رسيده که حتا م

 معاون واليت غور است که با گفتار شديد خود کابل امين توخیاز زمره، . دارند، بنای شکايت و اعتراض را گذاشته اند

.  صدق می کندامين توخیدر خصوص " وایسد، ناچار گويد وای ھر کی را دردی ر "گفتۀ. را وارخطا ساخته است

 در يکی امين توخی.   سابق غور متھم به اختالس شده بود که دوسيه اش ھنوز در دوران استیاين شخص از جانب وال

  :از مجالس گفت

و اکنون ...به دست افراد بيسواد و نا فھم باشد، تغييری در وضع کشور رونما نخواھد شدکه رھبری کشور  تا زمانی " 

اين شديد ترين کلماتی است که تا ".  افغانستان اميد داشتۀ شود به آيند عناصری در رھبری کشور حضور دارند که نمی

ن والی غور کمترين شکی وجود در معنی صحبت معاو. مور برحال قوای اجرائيه برآمده استأکنون از زبان يک م

شود که پست و مقام خود را به خطر  مور بر حال حاضر میأ درين است که چطور يک مألهندارد، الکن جان مس

. ھدف وی است" وحدت ملی"شود که رھبری حکومت   از کسی نام نبرده ولی به آسانی فھميده میامين توخیاندازد؟ 

که  فی خود را در افق ديده باشد، لذا با اين گفتار يا خود را اعاده می کند و يا اين شايد برطرامين توخیشود که  گفته می

  . گذارد دولت مستعمراتی کابل می" تاريخ"نامی از خود در 

اما افراد ھمکار با ھمچو دولت در ھر مقامی . اعتراض عليه دولت مستعمراتی از ھر فرد و جانبی که باشد، نيکو است

 .يخ ھم جوابگو خواھند بودکه باشند، نزد تار

 

 
 


