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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ نومبر ٢٧

 دو اعجوبۀ خيانت و قباحت: غنی و عبدهللا

 

 دو اعجوبۀ خيانت

گويند و رھبر مورد نظر خود را گران  ين روز ھا حاميان دو خاين ملی يعنی غنی و عبدهللا به يک ديگر ناسزا میادر

حاميان غنی، اعمال گذشتۀ عبدهللا شورای نظاری را محکوم نموده و او را بازماندۀ استخبارات شوروی و . فروشند می

طرفداران غنی ھمچنان عبدهللا را که يکی از شاگردان خاين ملی احمد شاه مسعود .  دانند دست نشاندۀ فعلی ايران می

از جانب ديگر، حاميان عبدهللا، غنی را .  داخلی و تشويق جنگ ھای قومی متھم می نمايندیاست، به دامن زدن جنگ ھا

  . اخته و او را جاسوس غرب، بی دين و فاشيست می خوانندنبه چھار کتاب کافر ش

 نظر گاه افراد غير وابسته به گروه ھای جنايت پيشه و سازمان ھای ضد ملی، غنی و عبدهللا ھيچ کدام برتری بر يکاز 

در ھر دو تن . ھر دو تن در ميھن فروشی يد طوال دارند. ھر دو تن انسان ھای فاقد شرف انسانی اند.  ديگر ندارند

خدمت اجانب بوده و در استخدام سازمان ھای استخباراتی کشور ھای بيگانه قرار دارند، و ھر دو تن از دل و جان 

 ھر دو، سعی می. بين افغانستان اشغال شده و امريکای اشغال کننده اند" معاھدۀ دو جانبۀ امنيتی"حامی پروپاقرص 

 ی بر ديگریلذا چرا بايد يک. فروشند د و درين خصوص فخر میورزند تا خود را بيشتر وفادار به امريکا جلوه دھن

توان انکار کرد، اما در  ھر يک را نمیۀ البته خصوصيات فردی و عملکرد انسانی حال و گذشت. برتری داشته باشد

 در جريان. دست عبدهللا در خون مردم ما سرخ است. شوند مجموع ھر دو از خوان استعمار و امپرياليسم تغذيه می

اگر . جنگ ھای داخلی يکجا با رھبرش احمد شاه مسعود ھزار ھا تن را در شھر کابل و  ناحيۀ افشار از دم تيغ کشيد

دانيم که برای بقای نظامش در گذشته و حال، امريکا  را می  در خون کسی آلوده نيست، حد اقل اينماً دست غنی مستقي

چه مستقيم و يا غير مستقيم . چرا يکی بر ديگری رجحان داشته  باشدپس . خون ھزار ھا افغان بی گناه را ريختانده است

 . ھر دو قاتل ملت اند
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برای زدودن و نابود کردن اين دو غدۀ سرطانی، يک قيام ملی سرتاسری ضروری است و اال از شر چنين اعجوبه ھای 

  .     خيانت و قباحت رھائی نخواھيم يافت

  

  

 

  


