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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ می ١٧
  

  شيرزی و عطا نور: تبادل افکار بين دو لومپن
  

    
  آقا شيرزی گل                    عطا نور                                                                             

  

شيرزی لومپن پشتون و سگ باز . دو جنگ ساالر و دو لومپين دورۀ جنگ ھای داخلی از يکديگر ستايش می نمايند

اين دو . ا نور قرار گرفتت معيتی سگ بازان به مزار شريف رفت و مورد پذيرائی لومپين تاجک، عطأقندھاری با ھي

انتخابات پارلمانی نزديک است و اين دو انسان کش از حاال آمادگی می . يکديگر را ناز دادند  به آسمان ھا بلند کردند

  .گيرند

افرادی بی ھويت و فاقد شخصيت انسانی . سرنوشت افغانستان بدبخت و مردم بيچارۀ آن دردست چه کسانی افتاده است

کار کشته با ھم " سياست مدار و ديپلمات"شيرزی و عطا نور مانند دو .  حيات سياسی کشور ما شده اندتصميم گيرندگان

شيرزی با پذيرائی شاھانۀ عطا نور مواجه شد و به استقبال دعوت ھای مجللی . مصافحه نمودند و تبادل افکار کردند

 وضعيت جارى در كشور، از جمله واليات شمال، .قدم شما را به واليت بلخ خير مقدم می گويم: "عطا نور گفت. رفت

برنامه ھاى از قبل طرح ريزى شده است كه ھدف آن رسيدن به آسياى ميانه و چين با استفاده از تخريب اوضاع در 

  ".شمال افغانستان است

سياسی که  سای دولتين و دو زعيم  است تا گفتار دو تن از خفاشانؤ اين نوع صحبت بيشتر شبيه به مذاکرات بين ر

در انتخبات تقلبی رياست جمھوری، شيرزی به سوی عبدهللا شورای نظاری رفت و . انيده اندمردم را به سيه روزی کش

نگرانى ھاى : " جناب سگ باز شيرزی به جواب عطا نور فرمود. ازينرو با عطا نور در يک جبھه قرار گرفته است 

استه از احساس ملى و ل، قابل درک دانسته و آن را  برخ واليات شماويژهه ايشان را از بابت وضعيت امنيتى كشور، ب
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وطن دوستى ايشان خوانده، تصريح نمود كه برنامه ھاى خلق شده براى بى ثبات سازى شمال، خطرناک و نگران كننده 

ندھار به پادشاه اقليم پادشاه اقليم ق". است و نبايد از افغانستان به عنوان يک ابزار در جنگ نيابتى، استفاده صورت گيرد

دو خفاش سياسی، زدو بند ھای  با چنين طرز بيان و گفتار بين. دھد بلخ شادباش می گويد و به وی اطمينان ھمکاری می

  . رسد ديگری در افق سياسی افغانستان به مشاھده می

 . وجيبۀ مردم ما چيست؟ قيام عليه  دولت مستعمراتی و مزدوران امپرياليسم

 

 


