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 يک روز وزير، يک روز منتقد: "احدی"

 
صيل کرده، فارغ او که در غرب تح.  يکی از متعصب ترين وزرای دولت مستعمراتی بوده است"انورالحق احدی"

. شود  در شرق ميانه پنداشته می"سی آی ای"اتحصيل يونورستی بيروت ھم است که يکی از مراکز سرباز گيری 

حينيکه از قدرت  پائين افتاد، حال از نظام . شد که وزير بود، ھمه چيز برای او گل و گلزار معلوم می زمانی

 او را سفير يا مشاور بسازد، "غنی" دير منتظر ماند تا اگر "احدی". مستعمراتی که خودش عضو آن بوده انتقاد می کند

 .   اما تيرش به ھدف نخورد و  اکنون در صف منتقين نظام مزدور کابل درآمده است

 او را به خيانت متھم "افغان ملت" اعضای ھااست که درين روز" افغان ملت" رئيس شاخۀ يکی از جناح ھای "احدی"

شود،  توانست که از راه ھای غير مشروع صاحب ميليون ھا  ان شرف باخته که داماد نقيب ھم میاين انس. می نمايند

از لحاظ .  بينم وضعيت فعلی افغانستان را خوب نمی"او طی يک مصاحبۀ مطبوعاتی اظھار داشت که . دالر گردد

ننده است و نه ھم گفتگو ھای دربارۀ صلح، نه نشست چھارجانبه اميدوار ک. نظامی، جنگ در کل کشور جريان دارد

  ". متأسفانه جنگ در کل کشور دوام خواھد کرد و زندگی مردم را بيشتر از پيش متأثر خواھد ساخت. قطر

تجاوز امريکا . دارد سال است که جنگ در افغانستان ادامه ٣٨  سال اخير، ١۵ بايد گفت که صرف نظر از "احدی" به 

شود چطور  ال میؤ س"احدی"از . از يک سو و حمالت طالبان در ھر کنج و کنار کشور آسايش را از مردم ربوده است

بعد از تجاوز امريکا، کدام روز افغانستان خوب .  سال درک کردی که وضعيت افغانستان خوب نيست١۵شد که بعد از 

  .بوده که حاال نباشد

روی ھمين دليل است که مردم .  فيصد باال رفت٢٠ به صفر رسيد و بيکاری بيش از ٢٠١۵ر سال  رشد اقتصادی د

 "احدی".   سال در کجا بود که حاال بيدار شده است١۵ خودت درين وجدان. ن از کشور فرار می نمايندًخاصتا جوانا

تعيينات بر اساس لياقت و . ی ندارندمردم به اين حکومت اعتماد. وضعيت حکومتداری ھم خراب است"تأکيد می کند که 
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. چه انسان ھای کودن و بی حياء بر مردم ما حکومت می نمايند". العاده زياد شده است فساد اداری فوق. شايستگی نيست

که   نگاه تو انسان بی ارزش، زمانیزا. کدام وقت و کدام ساحه ای از حکومتداری خوب بود که حاال خراب شده است

ت مستعمراتی و افغانستان اشغال شده بودی، آن وقت ھم آرامی بود و ھم حکومتداری خوب، اکنون که خودت وزير دول

  . بر شده استزوزير نيستی ھمه چيز زير و 

  . پستی و ذلت حد نمی شناسد"  احدی"پستی يک حد دارد، اما در وجود 

   

 

 

 

 
 


