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  افغانستان/ کابل -  سليمی نعيم
  ٢٠١٩ اپريل ٠۶

  

 
 : عمل تا شعار از تفاوت

  
 

 فکر کسی اگر " که گفت مشخصی آدرس داشتن بدون گرايانه ملی ظاھر به یئگو گزافه با غنی جمھور رئيس قبل چندی

 که شد مدعی ھمچنان او ؛" است اشتباه در کنم ءامضا را ديگر گندمگۀ معاھ يک که کند مجاب را من تواند می کند می

 می خان هللا امان غازی . کرد ءامضا را گندمک ۀمعاھد که خان يعقوب محمد امير نه ، خواھيم می شجاع شاه نه "
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 از چگونه او دانم نمی ؛ " . خواھيم می غزنوی محمود خواھيم می نيکه ميرويس ، خواھيم می بابا شاه مداح ، خواھيم

  . نبرد نام انگليس استعمار عليه ما کشور شھامت با قھرمانان از يکی " غازی" خان اکبر وزير

  ٨ۀسرمقال ) "کنيد بررسی غانستاناف ارتش ھای نيرو يونيفورم برای را جايگزينی طرح : پنتاگون به امريکا ۀکنگر "

 . ) ١٣٩٧ حمل ١٥ ، شنبهپنج، صبح

 ھای دوربين چشم از را افغانستان ارتش تا است اين ًظاھرا گويا جديد جايگزين ھای يونيفورم ديزاين و طرح از ھدف

 پنتاگون که نمود فراموش نبايد را مطلب يک ولی ؛ نمايد اخفا و ستر شکلی بھترين به ( ! ) دشمن بين شب و بين روز

 ٤٥٠٠٠ ( آور سرسام تلفات بر بنا مسلح قوتھای به سربازگيری جذب و جلب ميزان آن حسب که يافته دست اسنادی به

 و است يافته کاھش ديگری زمان ھر بيشتراز ) جمھور رئيس خود شخص اظھارات به نظر گذشته سال ٤ در سرباز

   . باشد داشته را بارزی نقش نو البسه ديزاين و طرحريزی در مطلب ھمين شايد

 اين با نيز را ) اکراميه ( تدفين مصارف و احتياطی ھای کفن پنتاگون البسه اين با يکجا که اين نبود بدی فکر ؛ خوب

 آنھا پرداخت از کابل پوشالی دولت ،اختالس و فساد موجوديت بر بنا اوقات غالب زيرا ، نمود می عالوه ھا يونيفورم

 . دکن می خالی شانه

 حسب نصورتآ در ، کنند تھيه ديگران را افغانستان اردوی لوژستيک و يونيفورم که وقتی نمائيد قضاوت خود شما حال

 مشخص آدرس بدون ۀبزدالن ھای زنی الف نصورتآ در پس ؛ "دھد می نيز فرمان ، دھد می نان ھرکه " مشھور مثل

   ؟ داريم را کلمه نسبی مفھوم به قلا حد جمھوريت و حريت ما ياآ ؛ ندک می افاده را مفھومی چه

 ... شما ديدگاه

 

 

  


