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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ١٠
 

  و تضاد ھای درونی حکومت وحشت ملی"علومی"

 
ۀ دولت مستعمراتی کابل از پست  وزير داخل، پرچمی"یمنوالحق علو"شايعات قوی در کابل در گشت و گذار است که 

 پرچمی بود که مرتکب – يکی از جنراالن نظام ميھن فروشان خلقی "علومی". خواھد شد) برکنار(خود مستعفی 

 بود، درس "کی جی بی" در مکتب ضابطان مستعجل که محل سرباز گيری "علومی". جنايات غير قابل بيان گرديد

او يکی از دبل اجنت ھای شناخته شده در افغانستان می .  امريکا اعزام شدًخوانده و بعدا غرض تحصيالت بيشتر به

  .باشد

 وزير داخلۀ نظام مزدور کابل توسط "نورالحق علومی"بی امنيتی، بی ثباتی و يورش پی در پی طالبان باعث شد که 

اليت دست به اعتراض زده و رامی ھا اخير در کابل و وآمردم ھم نسبت نا. شورای مستعمراتی مورد انتقاد قرار بگيرد

 از جانب "علومی".  يکی از آنھاست مورد سرزنش قرار داده اند"علومی"مقامات امنيتی دولت مستعمراتی را که 

 "غنی"ً در پست وزارت داخلۀ نظام دست نشاندۀ کابل نصب شد، اما بعدا روی روش ارتجاعی اش به سوی "عبدهللا"

انتقادات متواتر  از بی کفايتی وی باعث شد که استعفای خود را به .  مکدر گرديد"عبدهللا"گرايش پيدا کرد و روابطش با 

 "علومی" زمانی بيشتر  شد که "عبدهللا عبدهللا" و "علومی"تضاد بين .   تسليم دھد که تا حال منظور نشده است"غنی"

وزارت داخله مقرر نمايد که از جانب  به حيث معاون امنيتی "عبدالرحمان رحيمی"می خواست يک فردی را به نام 

 می خواھد از تضاد درونی رقبای "غنی"شود که  پذيرد، معلوم میاستعفای علومی را ن" غنی"اگر .  رد گرديد"عبدهللا"

  . علومی از کسانی است که به ھر پستی تن در خواھد داد.  بر انگيزدیخود بھره برداری نمايد و يکی را عليه ديگر

اين افراد پست فطرت تولد شده اند تا به مردم خيانت کنند و ميھن را .  زياد است"الحق علومیرنو"وع در کشور از ن

 .بفروشند


