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سياسی

عبدﷲ امينی -کابل
 ٢٢جنوری ٢٠١٧

خوشحالی "غنی" و "عبدﷲ"

غنی به عبدﷲ زنگ زد و گفت که "تبريک بچيم! ترمپ مه و تو ره زود بر طرف نمی سازه" .عبدﷲ به غنی جواب
داد که "چشمته صدقه به ای خبری که دادی" .بله اشرف غنی رئيس دولت مستعمراتی کابل و عبدﷲ عبدﷲ رئيس
اجرائی ورخطا بودند که روزگار شان با ترمپ چه خواھد شد .ھر دو با تيم ترمپ تماس گرفتند و نيمه اطمينان حاصل
کردند که تا امر ثانی به کار خود ادامه دھند.
گزارش ھا حاکيست که اشرف غنی رئيس دولت مستعمراتی کابل و عبدﷲ عبدﷲ رئيس اجرائی اش خاطر جمعی
حاصل کردند که ادارۀ ترمپ حد اقل در حال کنونی آنھا را از کار برطرف نساخته و ھر دو فضله می توانند که تا امر
ثانی به کار خود ادامه دھند .بعد از پيروزی ترمپ جمھوريخواه در انتخابات رياست جمھوری ماه نومبر  ،٢١٠۶غنی
و عبدﷲ در اضطراب به سر می بردند و به سر نوشت سياه خود می انديشيدند .يکی از نطاقان دولت مستعمراتی گفت
که "ترمپ از حمايت دوامدارش از افغانستان اطمينان داده است" .غنی و عبدﷲ بايد بدانند که در سياست ھيچ چيز
دوامدار نيست :نه وعدۀ دوستی و نه خصومت ديرينه پا برجا می ماند .ترمپ ھنوز جا به جا نشده تا بتواند قاطعانه در
مورد افغانستان تصميم بگيرد .ترمپ يک روز ھم در سياست نبوده و در دولت کار نکرده است .ماه ھا کار است که
ترمپ خود را بشناسد و به کار رياست جمھوری آشنائی پيدا کند .مھم تر از ھمه ھزار ھا معضلۀ ديگر در امريکا
موجود است که در صدر کار ترمپ قرار دارد و بايد به آنھا رسيدگی شود .دو مزدور مانند غنی و عبدﷲ اصالً يک در
صد فکر ترمپ را اشغال نمی کنند .ترمپ شايد به شعبۀ جنوب آسيا در وزارت خارجه ھدايت دھد که کار افغانستان را
پيش ببرد تا اين که خودش فرصت تفکر را درين خصوص پيدا نمايد.
روز سقوط ھر دور مزدور فرا خواھد رسيد .در ھمين چند روز ديگر عيش کنند ،بدزدند و برقصند.
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