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عبدﷲ امينی  -کابل
 ١٢مارچ ٢٠١٧

ادعای پوچ "عبدﷲ" شورای نظاری

عبدﷲ عبدﷲ رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل اظھار داشته که "ادارات ملکی افغانستان نبايد تحت تأثير تغييرات
سياسی دولت افغانستان قرار گيرند" .آيا جملۀ احمقانه تر نسبت به گفتار عبدﷲ سراغ شده می تواند؟ از زمان تأسيس
اين نظام کثيف و مزدور ،ھمه مقرری ھای اداری سياسی ،قومی و نژادی بوده است .ھر يک از گروه ھای خاص می
خواھند قدرت اداری و سياسی را در دست داشته باشند و ديگران را از شرکت مساويانه در حيات سياسی و اداری
محروم سازند .ناگفنه نبايد گذاشت اين طرزالعمل ضد مردمی ھميشه در افغانستان عقب نگھداشته شده مورد استعمال
داشته است.
گزارش ھا حاکيست که عبدﷲ عبدﷲ شورای نظاری رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل در يکی از صحبت ھای
يکنواخت خود اظھار داشت که "ادارات ملکی نبايد تابع تغييرات سياسی و سليقه ئی شود" .کی می تواند به اين گفتار
رياکارانه و پوچ عبدﷲ اعتماد نمايد .از روزی که اين نظام فاسد که عبدﷲ نمايندۀ آن است ،روی صحنه آمده تا اکنون
گروه ھای فاسد قومی و نژادی و زورگويان بر حيات و ممات کشور حاکم بوده و ادارات ملکی را از خويشاوندان خود
پر کرده اند .نمی دانم که اين فاسقان کی را می خواھند بازی بدھند .اگر کرزی است يا غنی ،اگر غنی است يا قانونی و
يا عبدﷲ ھمه در خويش خوری و طايفه پرستی غرق اند و در زمان قدرت ادارات را طبق ذوق سياسی خود پر می
کنند .اھليت و کفايت برای اين مردم نابکار ارزش ندارد و تابع ھيچ گونه تعامل اخالقی نيستندُ .پف کردن و ھوائی
حرف زدن دردی را دوا نمی کند و مردم ھم ازين گفتار ھای اليعنی خسته شده اند.
نه قول و نه گفتار افراد "نامرد" ،کدام ارزشی دارد
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