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 !يک فکاھی
  . باشی*می شد به اين حد مزاقیفکر ن! جان» عبدهللا«

، در به اصطالح انتخابات »ابشورای ائتالفی احز«و» حزب ائتالف ملی«داکتر عبدهللا عبدهللا، کانديد مورد نظر 

  .رانی ھايش، فکاھئی گفت که چندان خنده دار نبودسخنرياست جمھوری سال آينده، در يکی از 

  :از اين قرار بود» عبدهللا«فکاھی 

کارا، به خوبی  جھانی، به خصوص امريۀملت افغانستان طی دوازده سال گذشته، خدمات ودست آورد ھای عظيم جامع"

ر کردن جيب خود می باشند، می توانند از کر خدمت به ملت نيستند ودر صدد پکه به ف ھا آن کسانیتن. درک نموده است

 يکی از اين دست اشخاص، آقای کرزی می باشد که با ۀاز جمل. چشم پوشی کنند اين کمک ھا وخدمات ارزنده وبزرگ،

کرزی ھميشه . مردم را نيز تحميق کند ته وپشت و رو کردن ھای گوناگون خود می خواھد اين کمک ھا را به ھيچ گرف

 جھانی از افغانستان رخت سفر بر بندد، يکی از اين تقالھای کرزی، داير ۀدست به ھرنوع تقالئی می زند تا جامع

خود را از امريکا بايد نيروھای :  کهمی باشد که از آن طريق می خواھد مردم را متقاعد کند» لويه جرگه«نمودن 

  "بدين طريق می خواھد رفتن امريکا را از افغانستان، يکی از خواسته ھای مردم تعبير کند افغانستان بيرون کند و

  .يا لعنت به مزدوری ودم تکان دادنش در پيش امريکا، بازھم مربوط می شود به ملت» عبدهللا«خنده به اين فکاھی 

يا از اين طريق می خواھد !) ؟( خواھد امريکا را از افغانستان بيرون کندمی» هلويه جرگ«که کرزی با داير کردن  اين

گاھھای دائمی نظامی امريکا در ن امريکا را دائمی کرده، به پايبا دور ھم جمع نمودن چند مزدور ديگر وبلی گوی، ماند

که امريکا در افغانستان باقی افغانستان، مشروعيت ببخشد ومی خواھد خود را تبرئه کند که گويا اين خواست مردم بوده 

بماند نه کرزی تنھا، چيزيست که ھمه به روشنی چون آفتاب، درک می کنند ولی چون مزدوران وسگان پاسبان منافع 

،  انتظار بيان اين قبيل دارندکه برای شان ديکته می شود، بيان  د وچيزینخوربامپرياليست ھا، بايد طبق نرخ روز نان 

  .لدينی از آنھا، بعيد نيستفکاھی ھای مال نصرا

  گويش کابلی کلمۀ مزاح عربی* 

  

 

 


