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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١٧ می ٠٢
  

 غنی مريض است: ضياء مسعود راست می گويد

 

  دوستان جان جانی

. تاو بار اول راست گفته و يک حقيقت را بيان کرده اس.  بايد تبريک گفتاحمد شاه مسعود برادر ضياء مسعودبه 

با اظھار قدردانی ازين گفتار ". اشرف غنی مريض و روانی است" در يک صحبت خود گفت که ضياء مسعود

ضياء کاش .  بايد معترف بود که اين شخص به يک واقعيت صد در صد درست پی برده استضياء مسعود" وزين"

  .ن رھائی بخشندو شرکاء به بسيار حقايق ديگری اعتراف نمايند و خود را از عذاب وجدامسعود 

 رئيس جمھور اشرف غنی شورای نظاری در مراسم ياد و بود وحشت ھشت ثور اظھار داشت که ضياء مسعود

 جان را رد نمی کند، اما ضياءھيچ کسی اين گفتۀ ". مريض است و بيماری روانی دارد"دولت مستعمراتی کابل 

 ضياءحال ھمه فکر می کنند  که . لب ھا می نشستکاشکه اين حرف ھا را قبل از برطرفی اش می زد تا بھتر در ق

 نه تنھا نتوانست که اصالحات بھتری را در امور حکومتداری خوب ضياء جان.  عقدۀ دل خود را می کفاندجان

افغانستان از "  در جای ديگر می گويد که ضياء جان. گرديد" اصالحات"بياورد، بلکه خودش ھم قربانی ھمان 

 دروغ می گويد، بدين معنی که وضع ضياء جاناين جا ". لحاظ سياسی و اقتصادی در بدترين وضعيت قرار دارد

باوجود اين، چون دروغگوئی جزء . اقتصادی و سياسی افغانستان در گذشته خوب بوده و اکنون خراب شده است

 در انتخابات اشرف غنی" او گفت . اه دروغ می گويد آگاه و يا ناآگضياءفرھنگ پست فطرتان است، اينجاست که 

ن شد و تن ندادن به مزدوری باعث شد که از مقامم عزل ي رئيس جمھور افغانستان تعيجان کری با کمک ٢٠١۴

 بودی غنیبيش از دونيم سال مزدور . قسمت اول جمله اش درست است، اما در مورد خودش دروغ می گويد". شوم
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چند سال معاون رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل بودی که اين دولت توسط . يکاستکه او ھم مزدور امر

  پس چطور ادعا می کنی که مزدور نبودی؟. ن امريکائی به وجود آمدامتجاوز

 .شورت را شور ميگوئيم و بی نمکت را بی نمک!  قندولضياء جان


