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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ١٠
 

 بگيريش که نگيريد
   از استفاده از روش ھای قومی و سمتی"عبدهللا"اخطار 

  
 شورای نظاری رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل در صحبتی گفت که تداوم استفاده از روش ھای "عبدهللا عبدهللا"

مسعود ھمواره مخالف " يه  دروغ  گفت که "عبدهللا". قومی و سمتی برای افغانستان مضر بوده و آيندۀ خطرناک دارد

کرد و   عمل می"عبدهللا" عکس گفتار "احمد شاه مسعود". "قوم پرستی و سمت دوستی بود و فکر باز برای ھمه داشت

در مقابل .  ھم مانند رھبرش تنگ نظر بوده و فاقد شعور اجتماعی و مردمی است"عبدهللا"خود . انسان تبعيض طلب بود

دھد و می خواھد که تمام مزايای سياسی و اقتصادی مربوط به گروه خود شان  ساير اقوام از خود تعصب نشان می

  . باشد

، ھر يک از اعضای شواری نظار نطق پراگنی کردند و حرف ھای "احمد شاه مسعود"در روز تجليل از اروح خبيثۀ 

 رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل جلب توجه "عبدهللا"از زمره، سخنان . ھميشگی خود را بار ديگر تکرار نمودند

 يک خاين به کشور، متعصب، قوم پرست و نژاد پرست "عبدهللا"شخص . مردم را کرد که او چه می گويد و چه می کند

. او مانند ساير رھبران دولت مستعمراتی فاقد ھر گونه حيثيت و آبروست که به بی آبروئی اش ھم فخر می فروشد. است

 از يک جانب مخالفت تصنعی. شود ًاز يک سو قوم پرستی را ظاھرا محکوم می نمايد، از جانب ديگر مشوق آن می

گروه شورای نظار از . خود را با نژاد پرستی بيان می کند، از جانب ديگر به نژاد پرستی شورای نظار دامن می زند

به ديگر اقوام و . را از آن خود کرد اداری  سکتور ھای ۀکه توسط امپرياليسم امريکا به قدرت رسانيده شد، ھم زمانی

افرادی مانند . ال ادامه دارد و تعصباتش ھم تداوم يافته استحاکميت شورای نظار تا ح. طوايف موقع نداده است

نا گفته . درت نمائی نموده و خود را بر مردم تحميل نمايندق صرف می خواھند که ...و " عطاء" ،"قانونی"، "عبدهللا"
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وزارت  از نگاه اخالق فردی ھم شخص ضعيف النفس است و به ناموس يک تعداد اعضای "عبدهللا"نبايد گذاشت که 

 .  خارجه  تجاوز کرده و بعد به آنھا سفارت و مستشاريت داد

  . منتظر باشند.  وساير شورای نظاری ھا رسيدنی است"عبدهللا"روز 

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 


