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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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    کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۴ اگست ١١
 

 

 دو اعجوبۀ بی وجاھت
   عبدهللا–کميدی غنی 

 

 
 

 بيا يک ديگر را در آغوش گيريم       تا کری را خوش و خندان سازيم
  
 

تان بازگشت تا شاگردان احمق خود را قمچين بزند و آنھا را به راه کری وزير خارجۀ امپرياليسم امريکا به افغانس

که کسی در باالی سر آنھا نباشد و دستور  از نگاه کری ھر دو غبی و نادان اند و تا زمانی. ھدايت کند" راست"

دو . پيدا شودشود که مانند اين  دو تن، کسی تا اين اندازه حقير و بی عزت  تصور نمی. ندھد، کاری انجام نمی دھند

ھر بار بايد . توان يافتن راه حل برای معضله ای را ندارند که خود خالق و مخلوق آنند) ازنگاه جسمی؟(مرد بالغ 

شما . وظايف ضد ملی شان بسازدبادار اجنبی به افغانستان اشغال شده بيايد و اين دو کودن و شرف باخته را متوجه 

سوی غنی و ه به عکس باال يک نگاه اندازيد و می فھميد که کری با تمسخر پيروزمندانه و پر از مکر و فريب ب

 . عبدهللا نگاه می کند و دستور بغل کشی را به ھر دو بچۀ ناخلف افغان صادر می نمايد

جيح ر غنی و يا غنی را بر عبدهللا تر عبدهللا را ب، وقار باالکدام انسان بی وجدان خواھد بود که با مشاھدۀ عکس بی

اگر کدام چنين يک فردی پيدا شود و جانب يکی را بگيرد و ديگر را محکوم نمايد، بی شک آن فرد در ضعف . دھد
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خود که از نگاه دماغی روز ھای اخير زندگی ذلت بار  يا اين. شخصيت انسانی اش دست کم از غنی و عبدهللا ندارد

  . را سپری می نمايد

  !قضاوت با شما

 

 


