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ک تن مــــباديبر زنده  ن بوم ويچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد  
مي  از آن به که کشور به دشمن دھم      يھمه سر به سر تن به کشتن دھ  
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   کابل-  یني امعبدهللا

 ٢٠١۵ مارچ ١٧

   و عبدهللایرقابت غن

 

  یلعنت ھر دو جھان به شما مزدوران اجنب

سم يالي خود را به امپریرند تا سرسپردگي گیکا را مي امریسوه  سفر بی آمادگ و عبدهللای که غنیدر روز ھائ

کوشد تا خود را با  یک ميھر . د شده استيانت  تشدي خۀن دو اعجوبيکا ثابت کنند، کشمکش و رقابت بيامر

در .  کابل واشنگتن است نهید بدانند و ندانند که مرکز امر و نھيکه شا یب جلوه دھد، در حاليت تر  از رقيصالح

 عمره را به جا ی،  ادای با مقامات سعودیاسي مذاکرات سۀعالو ه عربستان شتافت تا بیسوه  بیحال حاضر غن

 در ی، غسلیعبدهللا ھم به ھند رفت تا بعد از مذاکرات با مقامات ھند. آورد تا اگر خداوند از گناھانش در گذر شود

  .مان نگھداردا ھا او را از گزند روزگار در  از خداوندان ھندویکي" رام"رد تا ي گنگا بگیايدر

ن دو را يواشنگتن از باال ا.  ھدف روان استیل نشده و لنگ لنگان و بي ھنوز تکمیم بند وحشت مليحکومت ن

 ی به زودی بوسی و عبدهللا غرض پای، غنیکائينظر به امر باداران امر. کند تا دست از پاچه خطا نکنند ینظاره م

ً يد را مستقيه تازه کنند و مھمتر از ھمه اوامر جدند آمد تا قشقبه واشنگتن خواھ  و یچند ماه خودسر. افت بدارندي درما

 یميل حکي اکلین منظور، غني ایبرا.  ساخته استی را عصبانیکائي، اربابان امری حکومت وحشت ملیھودگيب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

بش ين ضمن، رقيادر. نگتن فرستاده است مذاکرات به واشیب مقدماتي ترتیر سابق افغانستان اشغال شده را برايسف

کا روانه کرده تا تدارک سفر او را يشده را به امراشغال  سابق افغانستان ی از سفرایکيب جواد يد طيعبدهللا ھم س

ن دو دلقک يا.  کندیگر استعمال ميک ديه ي خندد، اما ھر دو را علیش ھر دو ميواشنگتن به ر. رديکا بگيبه امر

ده ي و حماقت دین مسخرگيا چني دنیدر کجا. شود ی میرائي پذیعوت شده و از آنھا رسمکا ديخوش اند که به امر

  ن دو الشعور بدمد؟ يا که دریشده است؟ کجاست وجدان و شعور آدم

  .    سرنوشت آنھا را در دست داردیگانيکند و چه فروما ی بر آنھا حکومت مید بدانند که چه ناکسانينھان ما بايھم م

 


