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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ اگست ٠۵
 

  عبدهللا جای دوستم را می گيرد

  

  
 

امريکا می خواھد عبدهللا شورای نظاری را که اکنون به حيث . شود که کابل انتظار يک خانه تکانی را دارد شنيده می

معياد پست رياست اجرائی دولت . يفه می کند، عوض دوستم مقرر نمايدرئيس اجرائی دولت مستعمراتی اجرای وظ

. رسد  بود  تا غنی و عبدهللا را دور ھم بنشاند، بعد از دو ماه به  پايان میهمستعمراتی که توسط امريکا خلق گرديد

اش ساخته و دھن که بعضی اسرار را ف  اينًدرد بخور نخواھد بود خاصتاه ين برای امريکا مھرۀ ب ادوستم بيش از

 .پارگی می کند

حيث خدای افغانستان عمل   امپرياليسم امريکا که اکنون مندر حلقات نزديک به دولت مستعمراتی کابل شنيده می شود،

در آن نصب کرده بود، حذف نموده و را کند، تصميم دارد که پست رياست اجرائی را که خودش خلق کرده و عبدهللا  می

با اين تغيير، امريکا .  مطيع و فرمانبردار است، در پست معاونيت اول رياست جمھوری مقرر نمايدعبدهللا را که ھنوز

ی می گويد که ئدوستم درين روز ھا چيز ھا. ھم دل عبدهللا را خوش می سازد و ھم از شر دوستم سرکش رھائی می يابد

   .برای امريکا نا خوش آيند است

ماند، شايد خودش و باگر عبدهللا بيکار . پست رياست اجرائی به جز کشمکش، مفيديتی نداشته است تقرر عبدهللا در  

حاميانش در شورای نظار و جمعيت اسالمی مشکالتی برای امريکا و دولت مستعمراتی کابل خلق نمايند، پس بھتر 

 در پست معاونيت اول  رياست جمھوری اول از شر دوستم نجات يافت و دوم عبدهللا را: است که با يک تير دونشان زد

دانند که مقرری افراد در پست ھای عالی دولت مستعمراتی  ھم ميھنان ما می. يابد" مشروعيت"نصب کرد که بيشتر 
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که موافقت  تواند رئيس جمھور و معاون رئيس جمھور شود، مگر اين ھيچ فردی نمی. کابل مربوط به امريکاست

  .امريکا را داشته باشد

شود که دوستم به آسانی از صحنه کنار نخواھد رفت و پست معاونيت اول رياست جمھوری دولت مستعمراتی  ته می گف

که  امريکا تا چه اندازه بر دوستم فشار وارد می کند تا او را برکنار سازد، مستلزم  زمان و  اين. را رھا نخواھد کرد

  .   روش امريکا در افغانستان است

ھر تغيير در باال از . شده حاکميت ندارد و زعامت نصب شده نير از خود اراده و حيثيت نداردافغانستان اشغال 

 . شود امپرياليسم سرچشمه می گيرد و بر مردم ما تحميل می

  

 

 

 
 


