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  کابل-عبد امينی

 ٢٠١۴ دسمبر ٢٠

  با اوباشان آشنا شويد

 نام حشمت غنی احمد زیه الشخوری ب

 

 فاسد با تقلب و ۀدر ھر زمان، يک يا چند تن از اعضای فاميل  رئيس جمھور دست نشانده و ديگر مقامات عاليرتب

حامد در سال ھای غالمی . دارند رياکاری تبارز می نمايند و خود را منحيث دانشمند، مشاور و تحليلگر معرفی می

احمد ولی  و احمد ضياء مسعود.  بودندحامدد مشاور خاص  دزمحمود کرزی بيسواد و قيوم کرزی، برادرش کرزی

 يک شارالتان واقعی است حشمت غنی احمد زیحاال نوبت .  ھم به خاطر برادر خاين به ميھن فخر می فروشندمسعود

 .آرزوی جلوه گری دارد" آگاه سياسی"که نه به حيث مشاور بلکه به اسم 

ين ا رئيس جمھور دست نشاندۀ فعلی افغانستان است که در زیاشرف غنی احمد برادر سکۀ حشمت غنی احمد زی

خواست خود را کانديد   میاشرف غنی احمد زیکه  شود  وقتی گفته می. اواخر روابط شان  با ھم بسيار تيره شده است

که  ينابعد از. ی جمع کندأ داد که برايش رحشمترياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل نمايد، يک مقدار پول به 

خواھم خود را  ی ھا از من است و من ھم میأ گفت که اين ر اشرفدست آورد، بهه ی ھا را بأ يک تعداد رحشمت

.  منازعه بين اين دو برادر باال گرفت که منجر به زودو خورد جسمانی بين شان شد. کانديد رياست جمھوری نمايم

سبت تقلب و اعمال ضد قانونی برای چند سالی به ن.  در مجموع يک انسان بی پرنسيپ و بی شخصيت استحشمت غنی

 يک دانگھی و يک حشمت غنی احمد زی. کرد امريکا ممنوع الورود بود و گاه گاھی با فاميل خود در دوبی ديدار می

فرد نھايت درجه بی سويه،  بی فرھنگ و لچکدول است که به نام نمايندۀ کوچی ھا بين اقوام افغانستان بيشتر تفرقه را 

برحسب نظر يک تعداد مردم، او در قاچاق مواد  مخدره و ساير اعمال خالف منافی اخالق ھم دست . زند من میدا

 محمود کرزی و قيوم کرزیبعيد نيست که روزی روابط دو برادر سکه بھبود يابد و اين انسان بی کرکتر مانند . دارد

نام " آگاه سياسی"نام ه ی شبکه ھای تلويزيونی از او بين جاست که  بعضاتأسف در. ميليون ھا دالر را به سرقت ببرد

  اين فرد نه دانش و نه فھم و درايت سياسی دارد تا بتواند آگاه سياسی شود . رند بمی
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