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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اکتوبر ٢٧
  

  !امام حسين نواسۀ خداست: غنی گفت
  

ت، بلی می ال کرد که آيا نواسه ھای حضرت محمد را می شناسی، شخص ديگر گفؤشخصی از يک شخص ديگر س

"او گفت . پس نام ببر. شناسم ُخسن و خسين دختران حضرت معاويهَ روز قبل در مورد حضور غنی در يکی از ". َ

مساجد شيعه ھا گزارشی تقديم کردم که  تفصيل صحبت وی که در مطبوعات گزارش يافته حکايت از يک  اشتباه 

  .کند بزرگ مرد شماره دو از آخر می

به يقين که اين يک اشتباه بزرگ لفظی است ". امام حسين نواسۀ خداست"ی اظھار داشت که در جريان صحبت خود غن

نظر به ھمين خطا کاری، غنی از تمام مسلمانان جھان معذرت . که ناشی از پخپل سری و خودسری در ارگ است

توانند و خود  است که حتا گفتار ابتدائی را اصالح کرده نمیچه بالئی نوکران امپرياليسم را پيش مانده  . خواسته است

بدون ترديد که اشتباه تايپی باعث فريب غنی در صحبتش شد، اما اگر غنی .   و سرافگنده می سازندهرا بيشتر شرمند

ود که ھرج ش معلوم می.  و فی البديھه آن را اصالح نمايدًنست آنابود، می توا داشت و فکرش متمرکز می عقل سليم می

و مرج سراسر ارگ را فراگرفته و کسی نيست که نطق ھای رئيس جمھور دست نشانده  را مورد ارزيابی قرار دھد و 

در دستگاه ھر دولت افراد کاری موجود است که نطق  رئيس دولت را می نويسند و آن را . غلطی ھا را اصالح نمايد

 ھم يک کار عمدی باشد که غنی بد نام را بد نام تر ساخته و او را شايد اين. خوانند و اصالح می نمايند بار ھا می

  . مسخره نمايند

دلقک ھای  امپرياليسم در افغانستان ھر روز شرمنده تر و بی آبرو تر می گردند، اما کجاست آن غيرت انسانی که دست 

  . و انسانيت را نشان دھددگان استعمار را از مزدوری و خودفروشی دور نگھدارد و به ايشان راه سالم رپرو

 

 
 


