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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ٢٣
 

 ؟ غنی يا دوستم،دھد  فرمان میچه کسی
  

دھد و کی   امر میدر کشور اشغال شدۀ افغانستان و موجوديت يک دولت دشت نشانده و مزدور، معلوم نيست کی

ھرج و مرج در تمام . داند که که آمر اول و دوم و سوم کی ھا اند ھمه پخپلسر روان اند و کسی نمی. اطاعت می کند

  .زوايای دولت مستعمراتی ريشه دوانيده است

د را دوستم به غنی ارزشی قايل نيست و بدون ھدايت کسی اسپ خو. شود بين غنی و دوستم ھر روز فاصله ايجاد می

که در کابل باشد و امورات سياسی و  معاون اول رياست جمھور دولت مستعمراتی کابل عوض اين. دواند چھار نعل می

اين مشورۀ غنی نيست بلکه به زور . رود اداری را پيش ببرد، خود لباس عسکری به تن نموده و به جنگ طالبان می

زند که به زودی طالبان را تار و مار نموده  ھر روز ھم الف می. کند و پروای غنی و عبدهللا را ندارد خود عمل می

  .وشمال را از چنگال آنھا آزاد خواھد ساخت که تا حال به کدام موفقيتی نايل نشده است

ل، کاروان موتر او را مورد چناچه روز قب.  طالبان ھم آرام نيستند و با استفاده از فرصت عليه دوستم اقدام می کنند

تمام ارگان ھای دولت مستعمراتی در يک حالت بی نظمی و . حمله قرار دادند، اما کدام آسيب جدی به دوستم وارد نشد

 در دستگاه حکومت مزدور کابل ھم وزير است و ھم صدراعظم و ھم "هعاليرتب"خودسری اند و ھر يک از افراد 

جانب چند تن کاسه ليسان در محاصره اند و صالحيت شان تا ھمان حدی است که غنی و عبدهللا از . رئيس جمھور

با اين نوع حکومت داری، مردم حق دارند عليه دولت مستعمراتی کابل قيام . ن کرده استيامپرياليسم برای شان تعي

  . نمايند و حاکميت را در دست گيرند

  ينماگر اين شاگرد است و اين مال، حال کشور را خراب می ب

 

 


