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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ اکتوبر ٣٠

 افغانستانخيانت در سه اعجوبۀ 

 
سياست کنونی افغانستان اند  چرخ دھندۀ دوستم و  عبدهللا،غنی. به عکس باال نظر افگنيد که چه از آن استنباط می کنيد

ھرسه يک ديگر را در آغوش می کشند و چندی بعد به يک ديگر فحش و دشنام . نھا در دست بيگانگان استآ افسارکه 

آنقدر در کثافت و چتلی غرق اند که برآمدن از آن خندق کثافات برای شان . شرم و حياء از ھر سه پريده است. دھند می

ر خارجی ھا اند، ھر سه دست پروردۀ بيگاگان اند و ھر سه توسط اجانب به قدرت نصب ھر سه مزدو. مقدور نيست

  !!؟توان سراغ کرد؟ ازين کرده خوشبختی می. شده اند

يک روز دست به گردن از يک . ً را ظاھرا ھمکار نزديک ساختدوستم و عبدهللا، غنی ، ٢٠١۴انتخابات تقبلی سال 

. ا روز ديگر چنان بر يک ديگر می تازند که که گويا سال ھا در جنگ بوده اندديگر تعريف و توصيف می نمايند، ام

عبدهللا روزی که . کند که مافوق ديگران است  مرد شماره دو از آخر در رأس ھرم سياسی قرار دارد و تصور میغنی

 را در آغوش می کشد و روی غنید، الکن دو روز بعد دھ  را مورد را انتقاد قرار میغنیاز پھلوی چپ بر می خيزد، 

رفت تا برای   قھرمان ساخت و خانه به خانۀ سمت شمال میغنی، از ٢٠١۴ در جريان انتخابات دوستم. او را می بوسد

ھمين .  را قھرمان و بھترين رھبر معرفی می کردغنین وقت آدوستم در . ی جمع آوری نمايدأآيندۀ خود ر" رھبر"

 را عبدهللا و غنی را به خويش خوری متھم ساخت که عکس العمل عبدهللا قوم گرائی و  را بهغنی چند روز قبل، دوستم

که آب از سرچشمه خت باشد،  توان برای افغانستان بدبخت انجام داد؟ وقتی با اين کدر دولتی، چه می. در پی داشت

ر جای ديگر است که افغانستان  اين ھمه نابسامانی ھا دۀبه يقين می توان گفت سر رشت. اميدی برای بھتر شدن نيست

  .  در آشوب باشد تا اشغال کشور تداوم يابدهھميش

  . بايد اين سه گدی  نابود شوند تا انسان ھای واقعی جای آنھا را بگيرد.  بيش نيستندئیسه دلقک باال گدی ھا


