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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ١۴

   و پاکستان"غنی"

  
  او قندول و سمندول مه

ا متھم به انجام آن می سازد، اما ًآنا پاکستان ر" اشرف غنی"تان اتفاق می افتد، نسھر باری که حادثۀ تروريستی در افغا

افغانستان دست  اسالم آباد را . دو روز بعد ھمه چيز تغيير می کند و دولت مستعمراتی کابل نزد اسالم آباد زانو می زند

داند که با کمک به شبکۀ تروريستی حقانی که در خاک پاکستان فعاليت   می در کابل دخيل می٣١در انفجار مھيب روی 

درحاشيۀ کنفرانس شانگھای " نواز شريف"و "  اشرف غنی"چند روز بعد . نه ساز اين حادثۀ ھولناک شده بوددارد، زمي

  . چيزی اتفاق نيفتاده استئی گوتو مرکز قزاقستان ديدار کردند و چنان با ھم محبت می کردند آستانهدر 

اين شخص . شد، مثل اشرف غنی رئيس جمھور دولت دست نشاندۀ افغانستان می شودکه يک انسان بی پرنسيب  وقتی

يک کشور اشغال شده حق راه انتخاب آزاد را در . تواند ھم داشته باشد راه مشخصی در سياست خارجی ندارد و نمی

 می که تا حال ٣١َدر روز حادثۀ تروريستی . سياست خارجی خود  ندارد و تابع اوامر کشور حامی و اشغالگر است

دست پاکستان را در آن دخيل دانسته و روش اسالم آباد را در قبال " غنی"معلوم نيست که کی آن را مرتکب شد، 

 کابل صورت گرفت و پاکستان نمايندۀ درجۀ سه خود را به کابل فرستاد و جلسۀچند روز بعد . افغانستان محکوم نمود

و " غنی"پس در کنفرانس ھمکاری شانگھای در شھر آستانه مرکز قزاقستان، س. نشدوقعی به اتھامات دولت کابل قايل 

با روش دو پھلوئی، کابل نمی تواند با اسالم آباد مقابله .  ديدار کردند و با خوشی يک ديگر را در آغوش گرفتند" نواز"

  .روش کابل بايد معيين و متدوام باشد که نيست. نمايد

و غنی ھا بايد از صحنه " غنی. "نبايد توقع داشت که برای منافع کشور کار نمايداز يک رھبر ضد ملی و ضد مردمی 

 .    گم شوند


