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 رھبران حکومت اصالح شوند: ضياء مسعود

  

 ضياء اين گفته به گفتار.  چيزی عجيبی اتفاق می افتد، می گويند که قيامت نزديک شده استدر فرھنگ ما اگر گاھی

حيث نمايندۀ رئيس جمھور در امور   منضياء مسعودشخص .  صدق می کننداحمد شاه مسعودبرادر مسعود 

يبکار، حکومتی اين فر. ايفای وظيفه می کند و جزء ارکان دولت مستعمراتی است" اصالحات و حکومت داری خوب"

 اگر رھبران " اخطار داده است که مسعود. را به بی کفايتی متھم می کند که خودش ھم يک عنصر مھم آن است

 !شاهللاءما". شود  می] و جوجست[شان جستجو حکومت بھتر نشوند، جاگزين 

ضياء خود . دھد که آدم  شو وگرنه چپيت می کنم  اخطار میغنی به غنی نمايندۀ ضياء مسعودگزارش ھا حاکيست که 

عجيب که ھم در قدرت است و .  ھم يک فرد ناپاک و جاسوس بوده  که دستش در خون مردم تا شانه سرخ استمسعود

مردم . ًگی سياسی برای ملت واقعا پذيرفتنی نيست اين پراگند" اخطار کرد که مسعود. ھم از قدرت شکايت می کند

شوند که بديل اين   ھای رھبران پايان نيابد، مردم مجبور می کشند که اگر تا چند وقت ديگر اختالف انتظار اين را می

زير دفاع و يا لوی درستيز يک اين گفتار به منزلۀ يک اخطار نظامی است که گويا و". جو کنند و حکومت را جست

که خودت به حيث  شود از زمانی ال میؤ سضياء مسعوداز . کشور به رئيس جمھور ملکی ھمان کشور صادر کند

با معاش گزاف تعيين شده ای، چه کاری نيکی انجام داده ای " اصالحات و حکومت داری خوب" در امور غنینمايندۀ 

خواھی  کی را می. شود ستان ھنوز ھم از زمرۀ فاسد ترين کشور ھا شمرده میکه بتوان آن را اصالحات گفت؟ افغان

 و غنی انتقاد می کند و گاھی عبدهللا و غنی از دوستمگاھی . شويد، ديگر تان تگمار يکی تان تگ می. فريب دھی

ن نزديک شده  و دانند که زمان مصرف شا رھبران فاسد دولت مزدور کابل می.  را مالمت می نماينددوستم ،عبدهللا

  .روی ھمين دليل می خواھند که سقوط خود را به تأخير اندازند

 . دام دولت مزدور کابل روز شماری می نمايندھمردم ازين بازی ھای طفالنه خسته شده و به آرزوی ان


