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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جنوری ٢۴
 

 "عبدهللا" و "غنی"بی آبروئی 
  

  
    محمود صيقل                                           حمدهللا محب                                     

  
  جواد و صمد:دو دوست جان جانی و ھم نوع   

امروز آگاه شدم که اين دو .  به ايشان نوشتمترمپ به ارتباط اطمينان عبدهللا و غنیچند روز قبل در مورد خوشحالی 

 سفير فعلی افغانستان مستعمره در واشنگتن، دهللا محبحمفضلۀ استعمار توسط چھار تن از ناموس فروشان به اسمای 

 شرکت کرده دونالد ترمپ کوشش کردند که در مراسم حلف وفاداری محمود صيقل و طيب جواد،  "مشھور "عمر صمد

 برای  کمتر ترمپھمان بود که .  جواب رد به آنھا داد و ھر گونه تضرع کارگر نيفتادترمپتيم . و به پايبوسی وی برسند

 .از يک دقيقه تيليفونی با مزدوران خود صحبت کرد که نزديک بود از خوشحالی سکته کنند

 رئيس اجرائی اش کوشش عبدهللا عبدهللا رئيس دولت مستعمراتی کابل و اشرف غنیاز طريق دوستان آگاه شدم که 

 متحد و دو تن  نمايندۀ افغانستان اشغال شده در مللمحمود صيقل سفير خود در واشنگتن و حمدهللا محبکردند که توسط 

 را متقاعد سازند که از آنھا ھم دعوت شود تا در ترمپ تيم طيب جواد و عمر صدگان معروف مانند ديگر از فساد پيش
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،  ھستنداوباما وزير خارجۀ کری از دست نشاندگان عبدهللا و غنیچون .  سھم بگيرنددونالد ترمپمراسم حلف وفاداری 

 طيب جواد:  که از دو بد نام معروف بيشتر استفاده کنندند خواستعبدهللا و غنی.  به تقاضای آنھا وقعی قايل نشدترمپتيم 

 داشتند ترمپ سابق سفير دولت مستعمراتی کابل در واشنگتن و ھمسرش  شب نشينی ھائی با طيب جواد. عمر صمدو 

 را ھمه شنيده اند و از سرنوشت يکی از عمر صمد شخصيت پائين . خجالت برای  ھم ميھنان با وجدان بودۀکه ماي

 که نواسۀ صديق فرھنگ است، عمر صمد.  پنجشير را پيچانيده بود–ھمسرانش ھمه آگاھند که بوی گندشان فضای کابل 

مال  را می شناسند، از اعطيب جواد و عمر صمدافرادی که . به ھر نوع پستی و دنائت در امريکا تن در داده است

ھر دو بسيار . خالف اخالق اين دو ناموس فروش قصه ھا می گويند، اما کجا حيا و شرف درين دو باقی مانده است

و تنھا  با سرشکستگی مواجه شدند عبدهللا و غنیبه ھر صورت، . خوش ھم ھستند که نواميس خود را از دست داده اند

  .  دل خوش کردندترمپفونی با به صحبت تيل

  .  و قاصدان آنھا رسوا و بی وجدان نسازدعبدهللا و غنیی را مانند خدا ھيچ کس

  

  

 

 

  

 

 


