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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٢۶
 

 دو الفوک: "عبدهللا" و "غنی"
  

  
                                                        

  ھر دوی تان چه پوکی ھستيد                                                     
    

 آغاز زشورای نظاری رئيس اجرائی اش ا" عبدهللا عبدهللا"رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل و " اشرف غنی"

ده اند که اگر ده داکه توسط امپرياليسم امريکا برمردم ما تحميل گرديد، دايم به مردم وع" وحشت ملی"تشکيل حکومت 

داد که در  خود اخطار می "برادران ناراضی" سفله ھم کماکان به "کرزی". پيوندند، نابود خواھند شدمخالفان به صلح ن

مخالفان اين نوع اخطار ھا را با تمسخر استقبال می . صورت لجاجت و عدم قبولی صلح، روزگار شان سياه خواھد شد

  .عمال امريکا چه می گويندًکنند و اصال ری نمی زنند که 

از جنگ دست کشيده و به "رئيس جمھور دولت مزدور کابل در جريان نماز عيد از طالبان خواست که " اشرف غنی"
جمله پردازی ھا و اخطار ھا را طالبان و اين نوع ". در غير آن به زودی سرکوب خواھند شد. جريان صلح بپيوندند

در روز آخر رمضان طالبان . ساير مخالفان دولت مستعمراتی بار ھا شنيده اند و ھر بار ھم کمترين اعتنائی نداشته اند
در ھيچ جای .  پوليس دولت مستعمراتی کابل وارد کردند و ده تن آنھا را در ھرات کشتندھایی بر نيروا کشنده تضربا
 سال است که دولت کابل به مخالفان عين اخطار را ١۶. ستان نيست که طالبان و يا داعش فعاليت نداشته باشندافغان

به افراد مسلحی که " تکرار کرد که "غنی". صادر می کنند، اما کمترين تفاوتی در عمليات مخالفان صورت نمی گيرد
اگر . خير افگندن وقت نداريدأگويم که شما ديگر برای ت میکنند؛ به طور واضح  گناه را سوگوار می  مردم بیعيدھر روز

 ھم گفت که "عبدهللا"". افغان ھستيد اقدام به صلح کنيد و اگر افغان نيستيد، نيروھای امنيتی شما را سرکوب خواھند کرد
ستعمراتی کدام مسير  نگفت که دولت م"عبدهللا"". مخالفان نمی توانند ما را ار مسيری که انتخاب کرده ايم، مانع شوند"

  .اين دو فقط خود را مسخره می سازند. را می پيمايد و ھدفش چه است
  .  برای مخالفان ارزش ندارد، زيرا اين دو خود دست نشانده و مزدور اند" عبدهللا"و " غنی"گفتار و اخطار ھای 

 
 


