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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ سپتمبر ٠١
  

 "عبدهللا"از " عبدهللا"انتقاد مشاور 
يفای وظيفه می کند، شخص  رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل ا"عبدهللا"که به حيث مشاور " مختار مفلح"مولوی 

او گفت ھر کسی که از ستراتيژی ترمپ حمايت می کند، در جنايت .  را متھم به خيانت ملی ساخته است"عبدهللا"

 فرود آمده و او را "عبدهللا"اين کلمات وی مانند چکش بر فرق . امريکا و ريختاندن خوخ مردم بيگناه ما شريک است

و ساير افراد دستگاه کثيف دولت مزدور کابل ھم " غنی"متوجه " مختار مفلح"ن حرف البته که اي. عصبانی ساخته است

کاسه ليسان کابل چنان بنای شور وشعف را گذاشتند که گويا يک زن " دونالد ترمپ"بعد از اعالم ستراتيژی . است

  .سنده، بچه زائيده است

گوئی  و گفت" مختار مفلح"رانش به نام مولوی شورای نظاری و يکی از مشاو" عبدهللا"گزارش ھا حاکيست که بين 

و ساير گروه ھای ضد ملی و " غنی"، "عبدهللا. "را متھم به خيانت ملی ساخته است" عبدهللا "،صورت گرفته و مولوی

يک عده . در مورد افغانستان حمايت کرده اند" ترمپ"ضد مردمی برای بقای خود و نگھداشت قدرت سياسی، از طرح 

که در دولت مستعمراتی کار می کنند و يا وظيفۀ مشاوريت را دارند، وجدان نسبی بھتر  باوجودی" شريف"از اشخاص 

  .از ساير ارکان دولت داشته حد اقل در  ظاھر با ستراتيژی ترمپ  مخالفت خود را ابراز داشته اند

اگر : "مولوی گفت.  متھم ساخته استرا به باد انتقاد گرفته و از او را به خيانت " عبدهللا"، "مختار مفلح" مولوی 

مپ در ژی تريکسانی که بسيار به صراحت از سترات. کرديد ی ھيچ کاری نداشتيد حداقل سکوت اختيار میئتوانا

ول ؤگناه در زير کوه شيندند و ديگر نقاط افغانستان مس ھای بی افغانستان استقبال کردند در ريخته شدن خون انسان

 .ی مردم افغانستان را بمباران کردند؛ مشروعيت اين نظام زير سؤال رفتئطيارات  امريکا سال که ١۶ اين .ھستند

  ".عنوان يک حکومت مستقل بيند نه به مريکا حکومت افغانستان را به ديد يک پروژه میادولت 

سد، بلکه اين حيث يک حکومت مستقل نمی شنا امريکا ھرگز افغانستان را من. ًکلمات آخر مولوی واقعا که منطقی است

  . داند  ادامۀ پروژه ھای جھانی خود می راکشور

  .قابل قدر است، اما به ھيچ وجه کافی نيست" تار مفلحخم"گفتار مولوی 

 

 

 


