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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اپريل ٢٢
 

 کابينۀ مستعمراتی تکميل شد
  

باالخره بعد از مدت بيش از شش ماه، دولت مستعمراتی کابل کابينۀ خود را تکميل کرد و شورای مزدور ھم به آنھا 

 اصل ليافت و اھليت مد نظر نبوده، بلکه روابط قومی، مذھبی، لسانی و مھم تر از ءيين ورزادر تع. ی اعتماد دادأر

بر مبنای اين روش ضد ملی، ناکامی کابينۀ ضد ملی در افق به مشاھده . داری به اجانب  مطرح بوده استاھمه وف

  .رسد می

ھر . برای تعيين ورزای بی کفايت رسيدند" ئینھا"غنی و عبدهللا دو مزدور قسم خوردۀ بيگانگان  سرانجام به توافق 

 خود را در چنين ءکه وزرا وقتی. يک چند وزير را دست چين نموده و آنھا را به شورای مستعمراتی معرفی نمودند

 ءدر تعيين ورزا. حالت می يابند، صرف جوابگو به ھمان شخصی است که او را تعيين کرده، نه مردم و کشور

 بايد به امپرياليسم ءدر قدم اول ھر يک از ورزا. ملی و يا اھليت کاری اصل نبوده استھرگز تجربه و صداقت 

 افراد ه بءبعداٌ نزديکی ورزا. تسليم شوند و وفاداری خود را به امريکا اعالم داشته و اشغال افغانستان را بپذيرند

. رسد عيين شخص حتمی به نظر میئيد زورمندان در تأصاحب نفوذ قومی و مذھبی مورد مالحظه قرار گرفته  و ت

افرادی مانند نورالحق علومی که تا حال چند بار خريد و فروش شده در . اکثريت اعضای کابينه تعلقات اجنبی دارند

علومی يکی از عمال کی جی بی بود که بعد از تجاوز امريکا به . مھم ترين پست يعنی وزارت داخله تکيه زده است

اکليل حکيمی وزير ماليه، سابق سفير افغانستان در واشنگتن و رئيس . را به سی آی ای فروختافغانستان خود 

عبدالباری جھانی . جمھور احتمالی آينده يکی از گماشتگان سی آی ای در افغانستان است که سابقۀ فاميلی ھم دارد

، يکی ديگر از عمال کرد خلقی وزير اطالعات و فرھنگ که سال ھا در صدای امريکا اجرای وظيفه می

اين شخص وظيفه دارد که مسير وزارت اطالعات و فرھنک را از ايرانی بودن به امريکائی بودن . امريکاست

اين چند . م آخندی ايران شده بودادر زمان سيد مخدوم رھين اين وزرات فقط يکی از ادارات نظ. تغيير جھت دھد

 ھم به يک نحوی تعلقاتی با بيگانگان دارند، ءمت اعظم ساير وزرابدون ترديد که قس. مثال محدودی است که ذکر شد

شوند، بايد به بيگانگان مربوط باشند که جائی  که در اريکۀ قدرت نصب می زيرا در يک کشور اشغال شده افرادی

  .برای مردم گرايان و ملی گرايان باقی نمی ماند

 به منظور سر سپردگی به ءاين ورزا. ی داشته باشندمردم ستمکش ما نبايد آرزوی خدمت را از کابينۀ وحشت مل

 . امپرياليسم و عمال داخلی شان تعيين شده اند، نه به خاطر خدمت گزاری به مردم و کشور


