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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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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٢۴

  از توته توته شدن عبدهللا خبری نيست

 

 

 

اگر توته توته ھم شوم، نتيجۀ انتخابات تقلبی را قبول نمی " رئيس اجرائی کنونی، قبالً به جديت گفت که  عبدهللاعبدهللا

 رئيس جمھور مقرر نشود، به جاده ھا خواھند رفت، عبدهللاکه   چندين بار اخطار داد در صورتیعطا نور".  کنم

 . خواھند دادشورش خواھند کرد و يا حکومت موازی را در شمال تشکيل

رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل " انتخابات"غنی برندۀ . ين گفتار ھا و تھديدات ميان تھی تحقق نيافتايکی از

 بايد به انسان با شرف. که خود را توته توته کند  به ايندحتا بينی خود را ھم خون نکرد، چه رسعبدهللا اعالم شد، اما 

 غنی بردار »بُخچه«را بپذيرد و منحيث " رياست اجرائی" قانع شد که پست دهللاعب. چيزی که می گويد، عمل کند

 والی مافيائی عطا نور.  با بدن سالم اما بدون حيثيت مقام پايان تر از ادعايش را پذيرفتعبدهللا. وظيفه اجراء نمايد

در صورت بقاء در پست فعلی، به سوی .  ھم از ُغر و فش سابق افتاده و حالت ذلتبار فعلی را پذيرفته استواليت بلخ

 باقی نگذاشته و عطابرای ) ؟(تھديدات بی مفھوم و لچکانه، آبروئی .  خواھد شتافت و از او معذرت خواھد ساختغنی

ک تحفۀ کالن پولی، به اين سادگی جا ي بدون دهللاعبتوان گفت که  به يقين می. از او يک مسخرۀ سرکس ساخته است

 در بدل پول گزاف در عبدهللا رياست جمھور مشاھده کرديم که ٢٠٠٩سال " انتخابات"که در  طوری. کرد خالی نمی

  .شود که عين قضيه بار ديگر ھم تکرار شده است تصور می.   عقب نشينی کردکرزیمقابل 
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خواھشات . ، بلکه ھر دو مزدور صفت و غالم صفت اندنيستندار مردم و کشور خدمتگھيچ يک  عبدهللا و نه غنینه 

با اين چنين زعامت کثيف، نبايد متوقع بود که اين دو اعجوبۀ خيانت . نفسانی برای ايندو بر منافع ملی برتری دارد

  .  دھند سوق میو رفاه سوی آزادی ه افغانستان را ب

 

  


