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گزارشھا
عبدﷲ امينی -کابل
 ٠۵فبروری ٢٠١۵
روحيۀ نطق تصنعی کثيف نورالحق علومی

نورالحق علومی پرچمی که از جانب عبدﷲ شورای نظاری به حيث وزير داخلۀ حکومت وحشت ملی ايفای وظيفه می کند،
بعد از تأئيد شورای مستعمراتی ،طی صحبتی در وزرات داخله کلماتی را به کا برد که اصالً به آن کلمات معتقد نيست .او
صحبت خود را چنين آغاز کرد:
"نحمده و نصلی علی رسوله الکريم
باعوذ با من الشيطان الرجيم
بسم ﷲ الرحمان الرحيم"
آيا علومی به کلمات قرآنی باال معتقد است؟ ھر گز نه .او سال ھا مردم عامه را به خاطر خواندن آيات قرآنی تمسخر می کرد
و آنھا را احمق می گفت .چطور شد که خودش به يکبارگی احمق گرديد .فکر می شود که سرسپردگی به امرپاليسم از او
يک خر تماما ٌ عيار ساخته است .سپس خطاب به حاضران مجلس گفت:
"درود و تحيات به روح ھمه شھدای ملت متدين و پر افتخار افغانستان ،به خصوص شھدای پوليس و ساير نيروھای امنيتی
و دفاعی کشور که جان ھای شيرين خود را در راه دفاع از کشور ،تأمين امنيت و رفاه مردم عزيزمان قربان نمودند .برای
شھداء بھشت برين ،برای بازماندگان شھداء صبر جميل و برای مجروحان شفای عاجل استدعا می نمايم".
علومی يکی از عوامل مھم پرچم بود که برای رسيدن به مدارج عالی حزبی ،به ھر دنائت و ذلتی تن داد ،اما حاال به خاطر
روح شھدای ملتی که خودش و امثالش آن مردم را به شھادت رسانيده اند ،درود و تحيات می فرستد .اين کثافت پرچمی از
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خود صد ھزار نفر زخمی به جا گذاشت که تعداد کثير آن برای ابد معلول گشته اند ،الکن برای معلولين دايمی زادۀ دست
خودش ،شفای عاجل می خواھد .عجب انسان بی وجدان و پست فطرتی است و لعنت به ھمين نظام مستعمراتی که ھمچو
افراد را در خود جا داده است .آيا با تقرر اين نوع مردم ،که دست شان تا شانه در خون مردم بيگناه ما غرق است ،می توان
صلح و آرامش را در کشور برگرداند؟
علومی طرح  ٢٧ماده ئی را پيشکش کرد که تطبيق آن مورد شک و ترديد مردم ماست .اين انسان بی خاصيت و فروخته
شده به ھيچ پرنسيپ انسانی معتقد نيست ،بلکه صرف قدرت می خواھد و بس.
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