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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اگست ١۶

 

 ضعف وجدانی عبدهللا عبدهللا
  چرا بعضی انسانھا اينقدر دروغ می گويند

  

  عبدهللا برای امريکا دعای خير می فرستد

  

زعامت در نظام ھای  مستعمراتی . ات حاکم آن ھاستيکی از مشخصات نظام ھای مستعمراتی کذب و ريای طبق

زعامت .  خود را در قالب جمالت فريب دھنده بپوشاندۀپيوسته به مردم خويش دروغ می گويد تا چھرۀ سياه و آلود

  .فاسد کنونی افغانستان ھم عاری ازين غبن و رياکاری نيست

نامزدان "مھوری افغانستان اشغال شده می گويد که رياست ج" کانديدان"عبدهللا عبد يکی از ! خوب توجه کنيد

ھر دو ستاد به توافق سياسی و . رياست جمھوری منافع افغانستان را در اولويت برنامه ھای خود قرار می دھند

تکنيکی صورت گرفته متعھد ھستند و به مردم و جھان ثابت می سازند منافع افغانستان را در اولويت قرار می 

که عبدهللا نه  دلچسب اين. انسان عاقل و بالغ به طرز کالم اين نامرد و خاک فروش معتقد خواھد بودکدام ".  دھند

. داند، بلکه اشرف غنی احمد زی را ھم از زمرۀ حاميان منافع ملی قلمداد می نمايد تنھا خود را حافظ منافع ملی می

  . در ھمين جا صدق می نمايد" خند می گويم، تو مرا مال بگوآمن تو را "گفتۀ 

مسايل "چون دروغگوی حافظه ندارد و از منتھای در ماندگی و خوش ساختن استعمار در جای ديگر می گويد که 

 افغان ھا است اما به ۀامنيتی، حاکميت قانون و مبارزه با فساد  از مشکالتی است که غلبه بر آنھا در اصل وظيف
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عجيب انسان بی وجدان، پر ".  جھانی جھت بازيابی اعتماد مردم و بازرگانان نياز می باشدۀمريکا و جامعاايت حم

  .رو و ھمچنان کودن

. که در خواب حرف می زد  و يا اينهه بودئ خود يا نشیشود که عبدهللا در جريان شکل دادن جمله بندی ھا  فکر می

دست آوردن اعتماد مردم را متکی به حمايت قدرت ھای ه ب. معتقد استاين فرد نه به خود و نه به مردم خود 

که آرزو دارد ھر چه زود تر رئيس جمھور ھم " رياست جمھوری"اين بار اول است يک کانديد . داند استعماری می

  . دست آورده خود را از طريق کمک استعمار ب" مردم"شود، می خواھد اعتماد 

تقدس امريکا برای . ی طرفداران خود ھم اعتماد نداردأشود که اين فرد حتا به ر  میاز جمله بندی عبدهللا معلوم

  .     غنی احمد زی باال تر از مردم و کشور شان است" رقيبش"عبدهللا و 

  

  

  

 

 


