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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٢٨
 

 در شفاخانه باز ھم بی آبرو شد" غنی"
  
ی کابل، مورد تمسخر  رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل حين عيادت از زخمی شدگان حادثۀ تروريست"اشرف غنی"

ال و جواب ؤ مزدور با س"غنی". ضی از مريضان قرار گرفت و با بی آبروئی و عصبانيت  شفاخانه را ترک گفتعب

مرد شماره دو از . زخميان مواجه شد که از جواب دادن عاجز ماند و با پيشانی ترشی روی خود دور داد و فرار کرد

يک رئيس دولت دست نشانده ھرگز قادر نمی شود که با مردم خود . رود  میآخر، توان صحبت منطقی را ندارد و طفره

  .االت آنھا پاسخ گويدؤبنشيند و به س

 رئيس جمھور مزدور دولت مستعمراتی افغانستان "اشرف غنی"دو روز بعد از حادثۀ تروريستی در ناحيۀ دھمزنگ، 

کرد که  جانکاه به يکی از شفاخانه ھا رفت و فکر میاشغال شده به منظور عيادت از قربانيان و زخميان اين حادثۀ 

. جای زخميان قرار گرفتبال و جواب و  اھانت  ؤعکس مورد سه ب. مورد استقبال مريضان و زخميان قرار می گيرد

و  در يکی از اطاق ھای شفاخانه داخل شد و متوقع بود که ھمه به او سالم بدھند غنیکه  گزارش ھا حاکيست زمانی

 را در دو راھی غنیال پيچ کرد و ؤدر ميان زخميان يک فرد شجاعی  بود که او را س. خير مقدم بگويند، اما چنين نشد

اقش ت داخل اغنیخواست که  است، نمی" جنبش روشنائی" که يکی از اعضای ذوالفقار اميدشخصی به اسم . قرار داد

شما وعده : " گفتغنی به ذوالفقار اميد.  که با او صحبت نمايداقش شده و خواستت با بی حيائی داخل اغنیشود، الکن 

 ميليون ۴٠٠ جواب داد که غنیداده بوديد ھزاره جات را از زندان جغرافيائی نجات می دھيد، کجا شد وعده ھای شما؟ 

ه صورت  ميليون دالر را ب۴٠٠"ال کرد که ؤ باز سذوالفقار. ات تخصيص داده شده استبرای انکشاف ھزاره جدالر 

 خان به عصبانيت غنیاين جاست که ". لفظی اختصاص داديد، در عمل ھيچ پروژه ای در ھزاره جات تطبيق نشده است

شکست شرم آور رئيس "اين را می گويند .  را ترک می گويدذوالفقاراق تآغاز می کند و بدون نزاکت و تعارف ا

  ". ھانجمھور دولت مستعمراتی کابل ومرد شماره دو از آخر در ج

  .   اين دولت کثيف و سرانش را به مبارزه بطلبد، کار اين دولت مزدور تمام خواھد شدذوالفقاراگر چند فردی  مانند 

 

 

 


