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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

 ٢٠١۵ مارچ ٣٠

  :غنی گفت
 فرخنده ديوانه بود

  

  

  غنی:    کوچک مرد                       فرخنده                : گ دختربزر

از طريق يکی از دوستان در امريکا آگاه شدم که اشرف غنی ميھن فروش رئيس جمھور بی وجدان دولت مستعمراتی 

 بود يا ئهنشدوستم معلومات نداشت که آيا غنی در جريان صحبت ". فرخنده ديوانه بود"کابل به يک شخص گفت که 

گفتار اين کودن مرا به . خود غنی به ديوانه بودن شھرت دارد و حالت و حرکاتش گويای اين واقعيت است. عادی" آدم"

ديوانه (که از پھلوی دارالمجانين می گذشتيد، افراد مريض  وقتی. ياد سخنان ديوانه ھا در دارالمجانين علی آباد انداخت

  ". رويد و ديوانه ھا کجا میا"ديگران را می گفتند که ) ھا

بعد از ختم بيانيه،  يکی از معاونين کوفی . سسۀ تحقيقاتی صلح و جنگ در واشنگتن داشتؤاشرف غنی صحبتی در م

در جريان اين صحبت، آن . عنان سابق سرمنشی ملل متحد که شناخت قبلی باغنی داشت، چند دقيقه با وی حرف زد

فرخنده "غنی به جواب او گفت که . ال کردؤغنی در مورد فاجعۀ فرخنده و طرز وحشتناک کشتن وی سشخص از 

اين . گويد معاون کوفی عنان از شنيدن چنين جواب شوکه شد و تعجب کرد که فرد درجه دوی جھان چه می". ديوانه بود

.  را که با غنی حرف زد، برايم بگويدموضوع تا حال در مطبوعات درز نکرده و دوستم ھم نخواست که اسم آن شخص

آيا يک رئيس .   وی بيشتر برمال گرددۀاميد که اين حرف ھای ضد اخالق بشری غنی  علنی شود و چھرۀ مسخ شد

 در مورد يک انسان بيگناه در کشورش که قربانی وحشيان شد، ۀ وجدان فروختهنه ديوانو صاحب وجدان جمھور عاقل 

که التيام بخش درد ھا  و حافظ امنيت کشور و   انسان مريض وبی شخصيت، عوض اينزند؟ اين ھمينطور حرف می

آيا اين کودن حد اقل به اصول صحبت . گردد مردم خود باشد، خودش بيشتر مشوق خشونت و بی بند و باری می
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شری و خصلت ديپلماتيک وارد است که چه بگويد و چطور افاده کند؟ از قرار معلوم، غنی فاقد ھر گونه احساس ب

  . لعنت به او. انسانی است

  .ديگر راھی وجود ندارد. چه بايد کرد؟ يگاه راه قيام مردمی و ملی است

  

  

 

 


