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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۴ دسمبر ٠١

  

  توافق غنی و عبدهللا بر سر تشکيل کابينه
  

 مستعمراتی کابل به توافق نزديک  بر سر تشکيل کابينۀ دولتعبدهللا و غنیدرکابل آوازه است که دو خاين ملی يعنی 

در خالل چند ماه گذشته، بار ھا گفته شده است کا اين دو اعجوبۀ خيانت . توان به اين جريان مطمئن بود اما نمی. شده اند

  .  و قباحت  به موافقه رسيده اند، الکن روز بعد ھمه چيز عوض شده است

باشد، اين يک موفقيت نسبی برای امپرياليسم امريکاست که بعد  صحت داشته عبدهللا و غنیاگر تصور کنيم که توافق 

، چھره ھای جديد عبدهللا - غنیشود که در کابينۀ  گفته می.  رسيده که عاقبتش معلوم نيستیاز جد و جھد زياد، به ھدف

 مشخص الکن دولت مستعمراتی کابل. استوار خواھد بود" اصل شايسته ساالری"ظاھر خواھد شد و به اصطالح بر 

چيست؟ آيا روش مردمی و ميھن دوستی محک خواھد بود و يا وفاداری  به " شايسته ساالری"نساخته  است که محک 

 امورش در دست اشغالگران قرار دارد، ۀتواند باور نمايد که در افغانستان اشغال شده که ھم امريکا و ناتو؟ کی می

 .  معنی و مفھوم ندارد پس ادعای دولت مزدور کابل منطقاً .ميھن دوستی، وجدان پاک و صداقت بتواند محک باشد

حکومت مزدور افغانستان . د داشتن دولت مستعمراتی عضويت خواھۀشود که چھار زن ھم در کابين ھمچنان شنيده می

 یزنانی که در کابينۀ دولت مستعمراتی شامل م. خواھد طور کاذب به جھان نشان بدھد که به حقوق زن وفادار است می

البته تفاوت در شخصيت فردی مرد و  . گردند، از نظر شخصيت سياسی دست کم از مردان خاين و بی شخصيت ندارند

زن موجود است، اما زمانی که افراد مختلف دور ميز يک حکومت مورد حمايت اجانب می نشينند، آنگاه تفاوت ھا از 

  . شوند رود و ھمه به مزدوران اجانب مبدل می بين می

 

  


