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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جنوری ١٣

  ن علومی، يک پرچمی ناموس فروش د رمقام  وزارت داخلهيتعي

  

يک خاين مسلکی، ناموس فروش و فاقد پنھان، در کنار ساير خاينان آشکار و در ليست کابينۀ حکومت وحشت ملی، 

 پرچمی، علومی به حيث والی قندھار –در زمان حاکميت مزدوران خلقی . شود  ديده مینورالحق علومینام ه شرف  ب

حال ھمين شخص مادر خطا از جانب . کرد که مرتکب جنايات بيشماری گرديد نظام مزدور آن وقت ايفای وظيفه می

چرا بايد متوقع بود که .  حکومت وحشت ملی تکيه خواھد زدۀئيد غنی در کرسی وزارت داخأری و تعبدهللا شورای نظا

  .که  جانيان و قاتالن مردم قدرت را در دست داشته باشند سوی آرامش برود وقتیه افغانستان ب

پرچمی ھا به ھيج  يکی از اعضای حزب انسان کش خلق شاخۀ پرچم است که مانند اکثريت خلقی ھا و نورالحق علومی

 شرف و وقار بشری ندارد و حاضر است که در بدل پول و قدرت به پست ترين علومی. پرنسيپ انسانی  معتقد نيست

شود که با دستگاه ھای استخباراتی امريکا رابطۀ   فکر میتحصيل يافته ھای امريکاست و قوياً او از . عمل تن در دھد

درزمان اشغال افغانستان توسط سوسيال امپرياليسم شوروی در خدمت کی جی بی رفت و به مقام . ه استنزديک داشت

شود که مانند دستگير پنجشيری و ظاھر طنين جاسوس دو  از عملکرد حال و گذشتۀ وی معلوم می. ھای عالی رسيد

ليل قوی به ارتباطات وی با دستگاه ھای تواند د دليل نزديکی اش با گروه شورای نظار می. جانبه يا چند جانبه است

 را عبدالحق علومیکه عمال شورای نظار به امر احمد شاه مسعود برادر سکه اش  باوجودی. استخبارات خارجی باشد

 . به قتل رساندند، اما اين شرف باخته خود را از ِلنگ عبدهللا شورای نظاری آويزان کرد تا به جائی برسد

 روز را در بر گرفت که حکومت ١٠٠بيش از .   مرد شماره دو از آخر ھمين بود که می بينيمنتيجۀ الف و پتاق غنی

غنی وعده کرده بود که اشخاص نجيب و صادق را در کابينه جا خواھد داد، باالخره . مزدور وحشت ملی کابينه ساخت

پابند " لزوم" که در صورت  عبدهللا را برمالء ساخت–تعين علومی در يک وزارت حساس فلسفۀ حکومتداری غنی 

 گله نيست زيرا شخصيت وی بر خيانت و از عبدهللا شورای نظاری اصالً . ودگونه پرنسيپ ھای انسانی نخواھند ب ھيچ

  . دانست خود در خندق ذلت افتاده است ميھن فروشی استوار است، اما پھلوان پنبه اشرف غنی که خود را دشمن فساد می

  . شود که به پا خيزند و عليه ھمچو انسان شرير و جنايت پيشه قدعلم نمايند ستان تقاضا میاز مردم با وجدان افغان


