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  کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١٧ مارچ ٢٩
 

  بيا که خوب پچقت کنم! عزيرم بيا

  
 نه به آن شوری شور  نه به اين بی نمکی

 والی واليت بلخ عطاء نور روز قبلش به مزار شريف، خدمات  رئيس دولت مستعمراتی کابل حين سفر چنداشرف غنی

ين معاشقۀ علنی لذت  ايقين دارم که ھر دو از. ستود و او را مانند عاشق و معشوق سخت در آغوش تنگش گرفترا 

،  در کرسی رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل تکيه زدغنیکه  ين ابعد  از. بردند که  آب دھان بينندگان سر داد

داند  ًصحبت اين  دو عاشق و معشوق ظاھرا بسيار صميمانه بود، اما خدا می. اين دومين سفر وی به مزار شريف بود

  . ابھام چه چيز  ھائی می گذردۀکه در پشت پرد

 کشود و او عطاء نور حين سفر دومش به مزارشريف، دھن به ستايش جنگ ساالر اشرف غنیگزارش ھا حاکيست که 

 اما می. ند و در دو جناح سياست افغانستان اشغال شده قرار دارنداھر دو دشمن سرسخت يک ديگر. به آسمان ھا بردرا 

که ممکن است از  دانند که ھر دو را  استعمار برمردم افغانستان تحميل کرده است، لذاء وجه مشترک دارند و تا جائی

ھمين . ھديد کرده بود که شايد از پست واليت بلخ استعفاء بدھد تعطاء نورچند روز قبل . يک ديگر حمايت می نمايند

 برای مزار شريف انجام داده، عطاءی که ئ از کار ھاغنی.  به مزار شريف بشتابد و او را دل آسا نمايدغنیباعث شد که 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

. انتخابات ناميد را متقلب غنی ھم عطاء را به تشکيل حکومت موازی متھم نموده و عطاء غنیدر گذشته، . قدردانی کرد

که يک ديگر را در آغوش کشيدند و رو  ًروابط اين دو تا ھمين اواخر خراب بود، اما بعدا رو به بھبودی رفت تا جائی

  . بوسی نمودند

  .خدا آدم را از شر اين دو شيطان لعين نجات بدھد

  

  

 

 


