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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ نومبر ٠١
  

  يک بام و دو ھوا

  
  اين دو مزدور را تماشا کنيد

 هرئيس اجرائی ھميش" هللا عبدهللاعبد"رئيس جمھور و " اشرف غنی"دو کودن و مزدور  دولت مستعمراتی کابل يعنی 

مردم ما متحير اند که به حرف کی . در تضاد قرار دارند  و سخنان يک ديگر را آگاھانه و يا غير آگاھانه رد می نمايند

مخالف با آن است " عبدهللا"حامی صلح با طالبان است، اما " غنی. "باور نمايند و به سخنان کی  بيشتر ارزش قايل شوند

اقض در گفتار اين دو اعجوبۀ خيانت و رذالت، حتا نيرو تن. ر می کند که جنگ تا سرحد نابودی طالبان ادامه يايدو اظھا

  . متجاوز را گيچ کرده است که با چه کسی بيشتر  در تماس باشندیھا

: ُ در دو بعد جريان دارد"مذاکرات صلح افغانستان"رئيس دولت مستعمراتی کابل اظھار می کند که " اشرف غنی"

بار ديگر پيش طالبان سر عذر را گذاشته و از آنھا " غنی." "مذاکرات با پاکستان و مذاکرات بين االفغانی با طالبان"

تماس ھای صلح بين دولت کابل و طالبان از دوسال بدينسو قطع شده و جنگ . تقاضا کرده است که به صلح بيپوندند

از ملل "رئيس اجرائی به دادن ھرگونه امتياز به طالبان مخالفت نموده و " عبدهللا"ح ديگر، در جنا.    يافته استتشد

اين دو نظر نه تنھا مردم ما بلکه جامعۀ ." متحد خواسته است که رھبران طالبان را در لست تروريستان قرار دھند

ينگونه تناقض  ااز. ر کی حمايت نمايندجھانی را در حالت  سردرگمی قرار داده که کدام يک راست می گويند و از نظ

 خيانت ه ھایتار اين اعجوبف بين اين دو مزدور بار ھا شنيده شده است و روی ھمين دليل است که مردم به گ ھاگوئی

  . باور ندارند

  . اين دو نمايندگان استعمار جھانی اند. نمايندۀ مردم افغانستان اند" عبدهللا"و نه " غنی"نه 

 


