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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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 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ اگست ١٣
  

   و انتقاد از دولت مستعمراتی"علومی"

  
  سالم به باداران اجنبی

انتقاد از دولتی به ردم افغانستان سرخ است، لب  که دستش در خون میپرچمي" نورالحق علومی"ميھن فروشی به نام 

اين ناموس فروش مسلکی نه مسلک دارد و نه شرافت بشری، . می کشايد که خودش جزء آن بود و شايد اکنون ھم باشد

بود و بعد از تجاوز بی سال ھا در خدمت کی جی . دست آوردن پول استه بلکه ھدفش صرف خيانت به افغانستان و ب

در " علومی" يادآور شد کسانی که او را می شناسند، می گويند که دباي. افغانستان، در خدمت سی آی ای درآمدامريکا به 

وی مدت بيش از ده سال در خدمت . امريکا درس خوانده، لذا وابستگی اش به سی آی ای از ھمين جا آغاز شده است

  .دولت مزدور روس ھم قرار داشت

به اين تصور اند که مردم گذشته ھای کثيف شان را " نورالحق علومی"دم مانند يک عده از ناموس فروش ترين مر

نسل نو ھم . اين يک تصور خام است. فراموش کرده و حال ھر چه بکنند و يا بگويند، می توانند ديگران را فريب بدھند

ه تا صنف دھم مکتب در اصل و نسب سردار است ک. اين پست فطرت را خوب می شناسد و به گذشتۀ وی آگاھی دارد

 از هکه ھميش برای تحصيل به امريکا رفت، در حالی. ًحبيبيه درس خواند و بعدا شامل کورس مستعجل عسکری شد

که در  عضويت شاخۀ پرچم حزب خلق را داشت تا اين. کرد امپرياليسم به نفع سوسيال امپرياليسم شوروی بدگوئی می

بعد از تجاوز امريکا به افغانستان، . جريان اشغال افغانستان توسط قوای شوروی در خدمت اشغالگران روس درآمد

به امر " وحدت ملی"بعد از تشکيل حکومت .  جانب را عبدهللا گرفت٢٠١۴عضو پارلمان افغانستان شد و در انتخابات 

 وزير داخله شد، الکن بعد از چند ماه نسبت بی کفايتی ار وظيفه جان کری وزير خارجۀ وقت امريکا، از جانب عبدهللا

: می گويد" علومی. "اين حادثه برای وی عقده خلق کرد که حاال از دولت مستعمراتی شکايت دارد. برکنار گرديد

شتر حکومت وحدت ملی به تعھداتی که به مردم داده بود عمل نکرده است و فساد گسترده در دولت باعث گسترش بي"

کند و فساد اداری در نھادھای  حکومت وحدت ملی مانند يک شرکت سھامی عمل می .  جنگ در افغانستان شده است
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زمانی که علومی وزير داخلۀ دولت مستعمراتی شد از دل ".  ھا در اين کشور شده است حکومت باعث افزايش ناامنی 

اين خاين به ھيچ کس صادق نيست و به .  را می ستودحمايت می کرد و آن" وحدت ملی"وجان از حکومت به اصطالح 

  .ھمه دروغ می گويد

  .  پی ببرندآنھا را بشناسند و به ھويت واقعی یصر پليدا عنچنينمردم بايد چھره ھای شيطانی 

  

  

  

  

 

 


