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  کابل- عبد امينی

  ٢٠١۴ دسمبر ٢١
  

  کابينۀ حکومت وحشت ملی
  

انی در پست ھای  بعد از تقالی چند ماھه بين دو دلقک استعمار يعنی غنی و عبدهللا، چند تن بی حيثيت و فاقد شرف انس

ی به پارلمان دولت مستعمراتی فروشان حرفه ئقرار است که اين ميھن . کابينۀ دولت مستعمراتی کابل  تعيين شدند

: نوع امپرياليسم تکميل گردددست آورند تا طی طريق دموکراسی ه ئيد آن دستگاه استعماری را ھم بأمعرفی گرديده و ت

  :  رياليسم در کابينه جا خواھند گرفت تن به حيث خدمتگذاران امپ٩ فعالً 

  فضل احمد معنوى نامزد وزارت داخله، از تيم داکتر عبدهللا -١

 شيرمحمد کريمى نامزد وزارت دفاع، از تيم داکتر اشرف غنی -٢

 صالح الدين ربانى نامزد وزارت امور خارجه، از تيم داکتر عبدهللا -٣

 غنیجيالنى پوپل نامزد وزارت ماليه، از تيم داکتر اشرف  -۴

 عادت نادرى نامزد وزارت کار و امور اجتماعى، از تيم داکتر اشرف غنی -۵

  نامزد وزارت انکشاف دھات،]گل ضياء[ ؟ ايانم گلزخ -۶

 سردارمحمد رحيمى نامزد وزارت تجارت، از تيم داکتر عبدهللا -٧

 فيض هللا ذکی، نامزد وزارت اطالعات و فرھنگ، از تيم داکتر اشرف غنی -٨

 يس امنيت ملی، از تيم داکتر اشرف غنیرحمت هللا نبيل رئ -٩

تعيين اين انسان ھای فروخته شده بر مبنای تعلقات گروھی، قومی و شخصی صورت گرفته و به ھيج وجه اصل شايسته 

اول، افراد شرف باخته . ين خصوص نبايد شاکی بودادر. ساالری که شعار الشخوران سياسی است، مراعات نشده است

دوم، اشخاص ملوث . و نظام مزدورش قرار گيرند و صد در صد تابع دساتير استعمارگران باشندبايد در خدمت اجانب 

بايد منافع گروھی، قومی و قبيله ئی را بر منافع ملی  ترجيح دھند، در غير آن جائی در کابينۀ حکومت مزدور نخواھند 

  .   داشت

   ملت محروم و ستمکش ما انجام شود؟آيا ممکن است با چنين کابينۀ مضحک و ضد ملی کاری مفيد برای

  .تا شما چه بگوئيد، »نه«:پاسخ من روشن است

 

  


