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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٣١
 

 سناتور جنگی يا سگ جنگی
وض چند روز قبل در مورد سگ جنگی در شورای دولت مستعمراتی گزارش دادم که وکالی ضد ملی و ضد مردمی ع

اکنون از سناتور جنگی و به عبارت ديگر از سگ جنگی در سنای دولت . کار وانجام وظيفه چطور به جان ھم می افتند

اگر اين سگان استعمار به حيات يک ديگر خاتمه بدھند و ملت را از شر شان . مزدور کابل خبر شدم که مايۀ ننگ  است

ند و از دندان کندن و جفيدن ان سگان در شورا و سنا تنھا پاچه گيرالک. آسوده سازند، باعث خوشی مردم ما خواھند شد

  . پيش نمی روند

گزارش ھا حاکيست که در سنای دولت مستعمراتی کابل تصادمات جسمانی بين دو سناتور بی وجدان و فروخته شده در 

اين دو سناتور به اسمای رحمت هللا اچکزی و محمد . کلمات مورد خطاب قرار دادندگرفته و يک ديگر را به بدترين 

ی، ه ئاين دو سگ اول مانند لچکان عنعن. حنيف حنفی از واليات قندھار و ارزگان اند که از حياء و شرف تھی می باشند

اده و بر يک ديگر دست اندازی ًعليه يک ديگر فحاشی لفظی نموده و بعدا که دل شان خوب خالی نشد، به جان ھم افت

ين دو شرف باخته انتقاد  ااين درگيری آنقدر افتضاح آميز بود که ساير سناتوران بی حيثيت ھم شوکه شدند و از. نمودند

  .نمودند

 و سناتوران جنگ و زدوخورد اتفاق افتاده ء از زمان تجاوز امريکا به افغانستان، تا حال چندمين بار است که ميان وکال

افغانستان نه تنھا از خشونت طالبان . استعمار ھم اين حالت را تشويق می کند تا تداومش در افغانستان بيشتر شود. ستا

 .شود که اين ھم يک طرح استعماری است و تجاوز نيرو ھای استعماری رنج می کشد، بلکه از درون ھم تخريب می

  .  دارندانتظارن را ين گونه سگ جنگی خسته شده اند و پايان آ امردم ما از

  

 

 


