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  کابل- یعبدهللا امين

 ٢٠١۶ فبروری ٢۶

   سفير در ھالند"علومی"! چه پستی

 

 پرچمی وزير داخلۀ دولت مستعمراتی کابل به حيث سفير در ھالند مقرر شده "نورالحق علومی"ا حاکيست که گزارش ھ

اکنون آشکار شده .  گزارش داديمعبدهللا عبدهللا و بادار داخلی اش يعنی علومیچند روز قبل، از کشمکش بين . است

بعد .  مرد شماره دو از آخر قرار داده استغنی در پناه ً بعدا خود راعلومیتالفات بين اين دو واقعی بود و خاست که ا

 قرار داد و روی ھمين دليل وکيل شورا و "سی آی ای" خود را در خدمت علومیاز زوال نظام مزدور مسکو در کابل، 

 .ديدعمراتی کابل تعيين گرًبعدا وزير در دولت مست

بل از افغانستان فرار کرد و با تمام اھل وبيت در ھالند  بعد از انھدام نظام مزدور مسکو در کاعلومیجنرال بی غيرت 

طبق اظھارات مردم، اعضای فاميل وی ھنوز در ھالند به سر می برند و از کمک ھای عذائی و منزل دولت . پناھنده شد

 "کی جی بی" سربازگيری مراکز از فارغان مکتب ضابطان مستعجل است که يکی از علومی. ھالند مستفيد می گردند

که با استفاده از يک بورس  بعد از فراغت از حربی پوھنتون، چند سال مصروف کار شد تا اين. در افغانستان بود

به .  شد به امريکا رفت و در آنجا حلف وفاداری به اين کشور ياد کرد تحصيلی امريکا که به ندرت به کسی ميسر می

 پرچمی و انقالبيون مضحک به اين –خلقی  عدۀ زيادی خاينان  را اجنت دو گانه ناميد کهعلومیعبارت ديگر، می توان 

ً کامال برمالء شد و اول به حيث وکيل در علومیبعد از تجاوز امريکا به افغانستان، ھويت دوگانۀ . افتخار نايل شده اند

 زادۀ برخورد بدهللاع و علومیاختالفات درونی بين .  جاگزين گرديد عبدهللا–غنی ًشورای مستعمراتی و بعدا در کابينۀ 

 ھر دو اجنبی پرست و خاين پرست اند، عبدهللا و غنیچون . ھای شخصی وسليقه ئی بود، نه روی داليل ملی و کشوری

بدون .  را گرفت تا سر انجام او را به حيث سفير در ھالند مقرر نمودغنی ھم با استفاده ازين حالت دست و پای علومی

 و فاميلش آگاه است و نزد اين کشور حيثيت يک ديپلومات شريف علومیکم و کيف زندگی ترديد که دولت ھالند از تمام 

  . يک کشور مستقل را نخواھد داشتۀو نمايند

 .اين است نتيجۀ خيانت به کشور و اين است پاداش به خاينان 


