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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ١٩
 

 جدال غنی و دوستم
  

يک نظامی که به زور شمشير بيگانه . رئيس جمھور يک چيز می گويد و معاونش چيز ديگری! مزخرفی عجيب دولت

تشکر می کند، اما " صلح آميزش"غنی از مال عمر نسبت پيام . روی صحنه می آيد بايد ھم ھمينطور بی لگام باشد

 اين جيره خواران استعمار چطور کشور را اداره می کنند؟. سازد دوستم خود را برای جنگ عليه طالبان آماده می

راتب سپاس خود را از مال عمر نسبت حمايت از غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل نسبت تجليل عيد فطر م

اين اولين  بار است که رئيس جمھور دولت مزدور کابل با چنين گردن پتی از طالبان اظھار . تعامل صلح اعالم کرد

. تواند راه حل نھائی برای ختم جنگ و خونريزی باشد می" مذاکره"کيد نمود که تنھا أغنی ھمچنان ت. شکران می نمايد

او . سازد ھا کيلومتر دور تر، دوستم معاون اول غنی در ميمنه گفت که خود را برای جنگ عليه طالبان آماده میھزار 

اين . ادامه بدھندگفت که حاضر است لباس رزم به تن کند و به جبھه برود، اگر طالبان به حمالت و خشونت خويش 

نان نبود يک روش چدھد و ھم تضاد عقيده گويای بی اعتقادی سران دولت مستعمراتی را نسبت به يک ديگر نشان می

  . رساند مشترک مذاکراتی را به اثبات می

عميقی اختالفات . دھند  به عملکرد کشتن و تخريب خود ادامه میانهمخالفين ھم به اين ضعف دولت پی پرده اند و بيباک

 روش مذاکراتی با طالبان عوض اين. گريبانگير دولت مستعمراتی کابل است که معلوم نيست به کدام سو در حرکت اند

ًاخيرا دوستم و عطاء ائتالف . کند که ريشه ندارد که رسمی و ھمه جانبه باشد، نمايندگی از چال بازی ھای شخصی می

ًيه داعش و طالبان به راه انداخته اند که بعدا محقق ھم به آن پيوسته مشترکی را ماورای دولت مستعمراتی در نبرد عل

شمال افغانستان در چند ماه اخير شاھد .  بيگانگان ھم درين  سازش ھای  موقتی شامل استۀدست ھای پشت پرد. است

  . ًنارامی ھا وحمالت تروريستی  بوده که قبال سابقه نداشته است

 .ونی ھمه خاينان را ببينند تا بتوانند نفس راحتی بکشاندمردم آروز دارند که روزی سرنگ

 


