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   کابل– عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ می ١۴
  

  تالش آدمکشان

   در پيوستن به غنی احمد زی و عبدهللا عبدهللا 
  

وه ھای ضد ملی و وابسته به اجانب می کوشند خود ين روز ھا افراد و گرا که درخبر ھای سر چوک حکايت از آن دارد

اين افراد و گروه ھا بد ترين و شرير ترين مردم اند .  دھندندرياست جمھوری پيو" کانديدان"را با يکی از به اصطالح 

  .که مرتکب جنايات وحشتناکی گرديده اند

ين امد زی اعالم کردند و احمد زی ھم ازچند روز قبل شنيده شد که شورا ھای حزب اسالمی حمايت خود را از غنی اح

مردم ما واقف اند که حزب اسالمی تحت رھبری گلبدين . حالت اظھار شادمانی نمود و آن را به فال نيک نگريست 

ئيد يکی از عمال أ اخير در افغانستان مرتکب نگرديد و حال می خواھد با ت٣۵حکمتيار چه جناياتی نبود که در طول 

. دانيم که ھر کس به اصل خود بر می گردد اکنون می. اه تازه ای برای خود در افغانستان سراغ نمايدامپرياليسم جايگ

حزب اسالمی . شوند و آن امپرياليسم است بدون ترديد که ھر دو يعنی غنی احمد زی و حکمتيار به يک جا منتھی می

  . را در جريان جنگ ھای داخلی به ويرانه تبديل کردندحکمتيار و شورای نظار احمد شاه مسعود کابل 

زلمی رسول يک انسان بی خاصيت و بی دانش حمايت خود را از عبدهللا شورای نظاری اعالم " سردار"از جانب ديگر 

شود که در صورت تقرر عبدهللا در پست رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل، رسول در چوکی  گفته می. کرد

 روابط ديرينه با سازمان ھای استخباراتی دول خارجی داشته اند که ھمين ،اين دو ھم.  ه خواھد نشستوزارت خارج

عبدهللا ھمچنان از قومندان زرداد مربوط به حزب اسالمی و معروف .  دھد نکته ھر دو را از دل و جان با ھم پيوند می

زرداد . به افغانستان برگشته و به او کمک نمايدبه سگ که در لندن زندگی می کند، دعوت نمود که تحت حمايت وی 

ش در سروبی  به آسانی گذشته نگ ھای داخلی کسی از محل حاکميتنمادی از وحشت و درنده خوئی بود که در جريان ج

ه عبدهللا معتقد است ک. حين بازگشت، قافلۀ موتر ھای عبدهللا از زرداد در ميدان ھوائی کابل استقبال کردند. نمی توانست

  .  ر دھديزرداد می تواند رای مردم لوگر و سروبی را به نفع او تغي

شرافت "ھا برای رسيدن به ھدف، تا مقام حيوانی نزول می کنند و " تحصيل يافته"ھم ميھنان ما متوجه می شوند که حتا 

  . خود را زير پا می نمايند" انسانی

 

 


