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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٠٣
 

 "غنی" شريک "عبدهللا"

  

  دھد؟ اين عکس چه را نشان می

رئيس اجرائی " عبدهللا عبدهللا" "نيک"به نحوی تبليغ می کند که در انجام کار ھای به اصطالح " عبدهللا"جناح 

 اتفاق می هکه يک حادثۀ بد انجام می يايد که در واقعيت ھميش اما زمانی. دھد  ياری میهرا ھميش" اشرف غنی"

از آن " عبدهللا"ی عمل می کنند و يا اظھار عقيده می نمايند که گويا اشورای نظاری به گونه " عبدهللا"افتد، حاميان 

" عبدهللا"يکی از داليلی که . ين يک دروغ محض استا. سر خود آن را انجام داده است" غنی"خبر نداشت و 

  .بوده است" غنی"اخراج شد، نزديکی بی حدش با " حزب اسالمی"شورای نظاری از شورای  رھبری 

رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل " عبدهللا عبدهللا"رئيس جمھور و " اشرف غنی"يک نوع مقاولۀ غير کتبی بين 

ن دو فرد ضد ملی بايد از يک ديگر حمايت نمايند وگر نه توسط مخالفان نابود خواھند به امضاء رسيده است که اي

اين دو با ھم به توافق رسيده اند که از يک ديگر انتقاد کنند تا خاک به چشم مردم اندازند و ديگران را فريب . شد

اين دو .  الزم وملزوم يک ديگر اند که زوال يکی از آنھا، زوال ديگر را سرعت می بخشداين دو ميدانند که . دھند

بنابران، . ستاده نماينديرا سر پا ا" حکومت وحدت ملی"از جانب امريکا ھدايت گرفته اند که با ھم کار کنند و 

نند که در ھر خالفکاری و نقض دا ھم مينھان ما می. و حاميانش ھرگز نمی توانند رفع مسؤوليت نمايند" عبدهللا"

" الکوزی"در قسمت اعطای زمين به شرکت " عبدهللا. "شود يکجا ديده می" غنی"و " عبدهللا"قانون رد پای 

، "غنی"موران دولت توسط أدر مقرری و برطرفی ھای م. ی رضايت را دارداخاموشی اختيار کرد که عين معن

  .شانه ای از ھمکاری صميمانۀ غنی و عبدهللا با يک ديگر استاين خود ن. صدای خود را نمی کشد" عبدهللا"

 به ھر رنگی خواھی جامه ميپوش       من از طرز خرامت می شناسم

 


