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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جنوری ١۴

  

 دو مرد  خيله به يک ديگر تبريک می گويند

 

 پوک و تگ و تگمار

 

ايشان .   گفتو تشکيل احتمالی کابينۀ حکومت وحشت ملی، عبدهللا به غنی و غنی به عبدهللا تبريکنسبت تعيين وزراء 

اين حکومت ! عجب احمق ھائی ھستند. قدمی مناسب برای متحد کردن ملت است" وحدت ملی"متذکر شدند که حکومت 

 . ھمان اصطالح وحشت ملی برای اين حکومت مزدور اسم با مسماست. تواند باشد به جزء وحدت ملی ھر چيز می

کومت وحدت ملی قدمی مناسب برای متحد کردن ملت است و ح: "که عبدهللا به مردم افغانستان گفت خنده آور اين

آيا ھمين عبدهللا نيست که خودش و حاميان شورای نظاری اش  ". برد ی را از بين میئ مسايل قومی، زبانی و منطقه

ريکا اين کثافت ھا به ام   سال است که منازعات قومی، زبانی و منطقه ئی را دامن زده اند که حتا بوی گند٣۵بيش  از 

طرفداران شورای نظار در امريکا تا جائی که از دوستان مقيم و يا برگشته از امريکا شنيده می شود، . ھم رسيده است

.  مبلغ جنگ زبانی، نژادی و تجزيه طلبی بوده و صد ھا ھزار دالر در تبليغ مفکورۀ خويش مصرف نموده اندهھميش

وپاگندی اين کثافت ھا بوده است که توسط دو باجه، قوی کوشان و سيد مخدوم جريدۀ مزدور اميد يکی از وسايل پر

ھر دو تن رابطۀ مستقيم به استخبارات ايران دارند و . شده است رھين وزير قبلی اطالعات نظام مزدور کابل اداره می

نه معذرت خواسته و گفت که  عبدهللا به خاطر طوالنی  شدن جريان انتخابات و تعيين کابي.  شوند از آنجا رھنمائی می

بی حيائی ھم يک حد دارد، اما برای ".  شده استء حکومت وحدت ملی با در نظر داشت منافع ملت امضامۀتوافقنا"

 . غنی و عبدهللا يک وسيلۀ تداوم مزدوری به اجانب است

. اصطالح غير وابسته است مربوط به غنی و يک تن ديگر به ١٢ تن مربوط به عبدهللا، ١٢ تن اعضای کابينه، ٢۵از 

مد نظر " منافع ملت"با تعيين وزراء بر مبنای وابستگی به دو جناح عبدهللا و غنی، عبدهللا شورای نظاری ادعا دارد که 
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ھمچنان  مشاھده می کنيم که قاتالن مردم مانند کريمی و علومی د ر پست ھای دفاع و داخله تعيين شده . گرفته شده است

 خلقی در کابينۀ و در ارگ  زير نظر –ا که مشاور امنيت ملی غنی است عالوه کنيم، سه پرچمی اگر اتمر ر. اند

آی اس آی کجا ھستند که اعتراض کنند، چرا خلقيان و " مجاھدين سر به کف. "امپرياليسم  ايفای وظيفه خواھند کرد

 نه محقق، نه خليلی و نه حضرت و نقيب پرچميان ناموس فروش دوباره روی صحنه آمده اند؟  يقين دارم که نه سياف، 

  .  اينھا نوکران امپرياليسم اندۀ زيرا ھم. صدای خود را بلند خواھند کرد)  مسلمان ؟(

 

  


