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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ نومبر ٠۴

 "عطاء" و "غنی"معامله گری 

  
غانستان اشغال شده و مستعمره که اخالق انسانی به پائين ترين نقطه رسيده است، در ميان مقامات دولت در اف

بد قولی، عھد شکنی و بی وفائی جزء . شود که حد اقل به قول و قرار خود پابند باشد مستعمراتی فردی سراغ نمی

 چيزی ًشود که گويا اصال  امروز تبديل میجنگ ديروز به بغل کشی. فرھنگ طبقۀ فاسد حاکم  افغانستان شده است

عطاء " رئيس دولت مستعمراتی کابل و "اشرف غنی"شود که مذاکرات مخفی بين  اکنون شنيده می. اتفاق نيفتاده است

 از منتقدين درجه اول عطاء نور.  والی منافقين جمعيت اسالمی در بلخ ادامه دارد و زدوبند ھای در جريان است"نور

  . سر بماندغنیکه شايد حاال نزد  بوده  غنی

 جمعيتی والی بلخ توافقاتی صورت عطاء نور رئيس دولت دست نشاندۀ کابل و اشرف غنیگزارش ھا حاکيست که بين 

دست خواھد آورد و به عوض يکی از ه  پست جديد و مھمی در مرکز بعطاء نورخواھد گرفت که به موجب آن 

يک شايعه دانست، اما اھل را  اين گزارش را رد کرده وآن عطاءکه  اوجودیب. دوستانش والی بلخ تعيين خواھد شد

 کدام حالت استثنائی غنی تأکيد کرد که ديدار وی با عطاء. در کابل از زدوبند ھای مخفی اين دو مزدور آگاه اند" خبره"

صوص نه رد و نه تأئيد کرده ارگ گزارشات را درين خ. ندارد و بار ھا اتفاق افتاده و در آينده ھم تکرار خواھد شد

 تصادمات و برخورد ھای سياسی و غنی و جمعيت اسالمی ربانی" برجستۀ"از چندی بدينسو، ميان اعضای . است

 می خواھد که حاکميت خود را بر واليات غنی.  لفظی صورت گرفته که مردم را بيشتر متجسس اوضاع ساخته است

  .  در صدر لست قرار داردعطاء نور. بکدوش سازدتحکيم بخشد و واليان سرکش را از وظيفه س

که ھر دو را نابود  بھتر آن.  به کابل بيايد و يا در بلخ باقی بماند، تغيير مثبت در وضع کشور پديد نخواھد آمدعطاءخواه 

  . ساخت تا مردم از شر شان نجات يابد


