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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

 ٢٠١۶ سپتمبر ١۵
 

  "غنی"ی ااظھارت بی معن

  
  رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل طی صحبتی با يک عده از جوانان از آنھا خواست کهاشرف غنیدور روز قبل 

 قايل نشدند، زيرا خود اين نظام بر غنیجوانان حاضر در مجلس وقعی به سخنان . عليه فساد و بی عدالتی مبارزه کنند

گفتار . مبنای بی عدالتی و فساد بنياد گذاری شده و رئيس جمھور و رئيس اجرائی اش بر اساس تقلب به قدرت رسيده اند

  .مردم می دانند که در داخل ارگ چه نوع فساد گسترده حاکم است. ندارد گوش شنوا غنی مانند ئیو نصايح افراد بی حيا

نسل تحول، ثبات، وصل، وحدت "رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل با نيرنگ و خدعه جوانان را " اشرف غنی"

اين نسل جوان است که بين اقشار جامعه به خوبی می تواند ارتباط "خوانده و گفت  که " ملی و نسل تساوی مرد و زن

  ".  بر قرار کرد

 غنیبنابران صحبت .  کيست و به چه نحو به قدرت رسيده استغنی زيباست، ولی جوانان می دانند که غنیکلمات 

 می غنیآنھا از . دست آوردنده جوانان ما کار می خواھند تا بتوانند برای خود لقمه نانی ب. چنگی به دل جوانان نمی زند

 می خواھند غنیجوانان از . نمايندر سازد تا جوانان از کشورفرار نخواھند که شرايط  فعاليت توليدی را در کشور بھت

 صداقت در غنیجوانان از . که امنيت را برقرار سازد تا آنھا در سايۀ آرامش روحی به کار و زندگی فقيرانۀ خود برسند

  .  خواھندحرف و عمل می

 و شرکاء نتوانسته اند که ابتدائی ترين شرايط غنی. جوانان ما از استعمال کلمات مطنطن و الف و گزاف خسته شده اند

 ھمچنان گفت غنی.   ًزندگی را برای مردم خاصتا جوانان آماده سازند، پس گفتارش ھم فاقد ھر گونه ارزش خواھد بود

مردمش به فقر و تنگ دستی زندگی می کند که اين روند بايد تغيير کرده و مردم افغانستان يک کشور غنی است اما "که 
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مردم ما می دانند که موجوديت و . اين کشفی نيست که خودت کرده باشی! آقای مرد شماره دو از آخر". ھم غنی شوند

  . تحميل نظام ھای ضد مردمی باعث عقب نگھداشتن افغانستان شده است

  پس بايد سرنگون شويد. لت دست نشاندۀ کابل معضله ھستيد، نه حل معضالتخودت و دو! غنیآقای 

  

  

  

  

 

 

 
 


