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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ نومبر ٠٢

  ملت واحد، زعامت خاين

  
". ملت افغانستان واحد و غير قابل تقسيم است"ار داشت که  رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل اظھ"اشرف غنی"

توانند در يک سرزمين واحد برادرانه و  مردم کشور می. الکن از کيفيت ناقص حکومت وحشت ملی حرفی نزد

  .که زعامت در کشور مردمی بوده و مزدور اجانب نباشد مساويانه زندگی نمايند به شرط اين

که جمله بندی  ينا شورای ھای توسعۀ روستائی با طمطراق صحبت نمود،  غافل از در جريان اجالس مشورتی"غنی"

، "ملت افغانستان واحد و غير قابل تجزيه است"او چندين بار متذکر شد . زند ھای احساساتی اش چنگی به دل ملت نمی

  انجام می"عبدهللا"غنی و يا "که   را جدی نمی پندارند و حتا معتقد اند صحبت ھائی"غنی"با وجود اين مردم صحبت 

ھر عمل اين دو ميھن فروش باعث از ھم پاشيدگی ملت شده . دھد واقعی  نيست، بلکه صرف روی زمانه حرف می زنند

که خود زعيم و کل زعامت در بند اجانب باشد و از بيگانگان دستور بگيرد، آن  وقتی. و مردم را تکه تکه ساخته اند

 با کذب "غنی". سوی ھمکاری ملی بکشانده  خود و وملت را ب، در ميان مردم خويش تبليغتواند وحدت را زعامت نمی

کدام ". ھمبستگی ملی در اولويت کار دولت کابل قرار دارد و به صورت پايدار ادامه خواھد يافت" گفت که ءو ريا

ی است و حکومت وحشت ملی دولت مستعمراتی خود ضد مل. تواند اعتماد نمايد  می"غنی"ديوانه به اين حرف ھای 

که بک حکومت بر پايه ھای لرزان استعماری  و ضد مردمی استوار شده  زمانی.  ضد ملی تر از ھمه" عبدهللا–غنی "

  تواند که ھمبستگی ملی تأمين گردد و ملت بر دولت اعتماد نمايد؟ باشد، آيا تصور شده می

اين پديده ھا در افغانستان کنونی . ی اصلی بقای يک کشور استعدالت، مساوات، ميھن دوستی  و فقدان تعصبات پايه ھا

 . وجود ندارد


