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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٢٣
 

   دروغ می گويدهغنی مانند ھميش

 
 اينقه گک صالحيت می خواھم

چند . ت دروغ می گويد و مردم را اغوا می کندرئيس جمھور دست نشاندۀ افغانستان اشغال شده طبق عاد" اشرف غنی"

ھر روزی که می گذرد، ! یاچه گفتار احمقانه . روز قبل اظھار داشت که وی آرزو دارد که صالحيت ھايش کم شود

تمرکز قدرت در دست رئيس جمھور دست نشانده يک حالت عادی شمرده . به صالحيت ھا و قدرتش می افزايد" غنی"

پس کی می تواند . ئيس اجرائی که او خود يک دست پروردۀ استعمار است، به حد اقل رسيده استاختيارات ر. شود می

 به ادعای پوچ غنی باورمند باشد؟

 می خواھد صالحيت ھايش کاھش يابد و آن را نه به افراد، بلکه به"در يک صحبت مطبوعاتی گفت که " اشرف غنی"

ھر امتحان را من نمی توانم بگيرم، صالحيت را به افراد نه بلکه به "او ادامه داد و اظھار داشت که ". نھاد ھا بسپارم

ناقص غنی  یمردم از جمله بندی ھا". ھايم کم شود  خواھم صالحيت يس جمھوری ھستم ميئسپارم چون من ر نھادھا مي

مردم می خواھند .  راست نمی گويد و عملکردش خالف گفتارش است" غنی"قدر درک کردند که چيزی نفھميدند، اما اين

اين . بدانند که چرا غنی و ساير رھبران دولت مستعمراتی کابل فکر می کنند که مردم نمی فھمند که آنھا چه می گويند

 ھمان فرد زادۀ مريضی دماغیقضاوت گروه ضد ملی ديگران را مانند خود نادان و کودن فکر می کنند که اين طرز 

 .دھد مرد شماره دو از آخر بايد بداند که مردم فريبی خودش را بيشتر ذليل و خوار جلوه می. است

 .و امثالش قادر به فريب مردم نخواھند بود" غنی. "مردم ما قدرت تشخيص خوب و بد را دارند

  

 

 


