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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ١٣
 

  ی حضرت چلوسئدو رو

  
کی را يک روز ي. صحبت شان ھر لحظه تغيير می کند.  متقلب و دروغگو اندهافراد ملوث و وابسته به بيگانگان ھميش

يک روز يکی را به آسمان ھا بلند می نمايند، روز ديگر آن يکی . دھند ستايش می کنند، روز ديگر به آن فرد فحش می

اگر . توان سراغ کرد می" صبغت هللا مجددی"چنين خصلت ضد بشری را در شخصيت ضعيف . را به زمين می زنند

ئيد می أرا ت" غنی"ضعيف النفس يک روز " انسان"اين . ھد بودکسی به او مقام و پول بدھد، بھترين آدم روی زمين خوا

 در صحنۀ هبا اين روباه بازی، حضرت می خواھد که ھميش. دارد کند و روز ديگر پشتيبانی خود را از مردم اعالم می

  .سياست افغانستان مطرح باشد

د ميدان شده و با گفتار دو پھلو می وار" صبغت هللا مجددی"بعد از حوادث خونبار کابل که صد ھا تن کشته شدند، 

اعتراضات و تظاھرات حق مشروع و قانونی مردم  است و "مجددی گفت که . خواھد که ھويت ناپاک خود را بپوشاند

از آن حمايت و پشتيبانی می کنيم و در رابطه با اصالحات در حکومت، خواھان اصالحات بنيادی در نظام ھستيم و در 

مردم بايد از مسدود ساختن راه ھا "دھد و می گويد که  ين وقت تغيير جھت میعاما در ".  ھمسو با شما ھستيماين مورد 

اين دون ھمت ". و اذيت شھروندان جلوگيری کنند که اين ظلم عظيم است که مبادا سبب نزول قھر و غصب الھی گردد

 و حوادثی که در کشور رخ می دھد مناسب نمی دانم نظر به ضروريات"دارد که   دولت اظھار میزھمچنان با حمايت ا

در اين ترتيب سياسی، از حکومت اصالح قاطع می خواھيم که اگر نکنند . که اشخاص بزرگ حکومت برطرف شوند

زند و ھم به نعل، دردی  اين نوع گفتار مزخرف مجددی که ھم به ميخ می". حالتی می آيد که حکومت بايد برطرف شود
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معرفی بدارد که ھم پول بيت المال را بخورد " صالح و شريف"مجددی می خواھد که خود را شخص . ندک را دوا نمی

  . وھم محبت مردم را داشته باشد

. روی  میهيا جانب مردم را بگير يا به سوی دولت مستعمراتی برو که ھميش. يک راه را انتخاب کن! حضرت جان

  . ھويت ضد مردمی ات را مردم شناخته اند

  

 

 

 


