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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ٢۴
 

 !زووور
   می گويد من مزدوز کسی نيستم"غنی"

  
ابل طی صحبتی اظھار داشت که  رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل، بعد از حادثۀ تروريستی اخير در ک"اشرف غنی

خواھد که خود را فريب   می"غنی"معلوم نيست که آيا .  چقدر احمقانه  است"غنی"اين گفتار ". من مزدور کسی نيستم"

 از آغاز "غنی"نام . در ھر دو صورت وقت خود را ضايع می سازد. که  خاک به چشمان مردم می اندازد بدھد و يا اين

حيث مزدور در تاريخ افغانستان ثبت شده   و ديگران من"کرزی، جاللی، احدی"کا تا اکنون مانند نظام دست نشاندۀ امري

  !!خوشا به حالش. است

 به ارتباط امنيت و حکومتداری خسته شده و آرزو دارند که "عبدهللا" و "غنی"ًمردم ما واقعا از حرف ھا و گفتار ھای 

گونه  در واقعيت ھيچ(ھر حادثۀ بدی که اتفاق می افتد .  تر چيده شودگلم اين دو اعجوبۀ خيانت و وقاحت ھر چه زود

 در عقب ميکروفون رفته، زار نالگی می کنند و آه و افسوس می "عبدهللا" و يا "غنی"، )شود خبر خوش شنيده نمی

گاھی شديد .  دل با مردم خود دلسوزی ندارندھرگز از ته. شان تصنعی و جعلی است حرکات و گفتار ۀالکن ھم. کشند

. مردم حيران اند که اين دو مزدور از آنھا چه می خواھند. د، اما يک لحظه بعد سر عذر را پيش می کنندنحرف می زن

بيا ... تو از بيگانه پول می گيری و مردم را می کشی" طی صحبتش گفت "غنی" اپريل، ١٩روز بعد حادثۀ تروريستی 

ًاز يکسو نام طالب را اصال به .  توجه فرمايند"غنی"ھموطنان ما به ترکيب جمالت ". ت ميز مذاکره بنشينبا من پش

می خواھد با او ) طالبان(از سوی ديگر از مخالفان . زبان نمی آورد و صرف می گويد که تو از بيگانه پول می گيری

نه که طالبان را رھنمائی می کند، نام نمی برد و فقط ً در صحبت خود اصال از ھمان کشور بيگا"غنی". مذاکره نمايند

: کند اين صحبت مبھم چه حالت را برای طالبان و آمران بيگانۀ طالبان افاده می. را استعمال می کند" بيگانه"کلمۀ عام 

  . "عبدهللا" و "غنی"ضعف و ناتوانی دولت مستعمراتی کابل و عجز 

   حکومتداری کرد؟، ور صفت با اين مردان بی ھمت و مزدمگر می شود 

  

  

 

 
 


