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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ١۶
 

  "عبدهللا" و "غنی"باز ھم 

  
  

 را عبدهللا حاضر نيست که غنی. يان نيافته، بلکه بيشتر شده استا پغنی و عبدهللاکشمکش بين دو مزدور استعمار يعنی 

 ھر دو به ميان کشانيده نشده "پير دين" جان کریھنوز پای . دھد  ادامه میغنی ھم به انتقادات خود از عبدهللاببيند و 

داند گپ   جديدی در حال تکوين است که خدا مییصف آرائی ھا.  می خواھد که ميانجيگری نمايد گيالنی اما پيراست،

 کشور را به سوی بی نظمی بيشتر سوق خواھد داد عبدهللا و غنیمردم ھراس دارند که خيره سری . به کجا خواھد کشيد

  .که برندۀ ميدان طالبان خواھند بود

ند بين اين دو اعجوبۀ خيانت و قباحت ا آنقدر باال گرفته که حتا ديپلمات ھای خارجی حاضرعبدهللا و غنیرسوائی 

 عبدهللا و غنیوابسته به اجانب آمادگی خود را برای آشتی دادن " روحانيون"درداخل يک عده از . ميانجيگری نمايند

ين دو می احيث يک ريش سفيد جھادی از من" معروف به نقيب گفته است که گيالنیاز زمره، پير . اعالم داشته اند

 سياف". خواھم که به لحاظ خدا و منافع کشور اختالفات کوچک خود را کنار گذاشته و راه سازش را در پيش گيرند

 ھنوز خبری نيست که با زدن جان کریاز .  پيش کرده تا اين دو پديدۀ استعمار  را آشتی دھدیمنافق ھم آرزو دارد که پا

از فساد داخل ارگ آگاھم و " ادامه داده و گفته است که غنی کماکان به انتقاد خود از عبدهللا. ا تأديب نمايدلی ھر دو ريس

 غنی می خواھد با تداوم انتقاد از عبدهللا". از دوسيه ھای فساد که با شرکت ھای بين المللی بسته شده است ما خبر داريم

عبدهللا  حاضر به ديدار با غنی. دست آورده شورای نظار دوباره بجايگاه از دست رفتۀ خود را در ميان جمعيت و 

که سفير ھند می خواھد که بين اين  مسخره تر اين. نيست و می خواھد که بيشتر او را تحقير کرده و بی اعتبار جلوه دھد
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ه بيشتر صعود می ھر روزی که می گذرد، بوی گند اين دو فضل. دو کثافت ميانجيگری کند و  آنھا را به راه بياورد

  .نمايد

  . اميد که روز رھائی مردم به سرعت نزديک شود. مردم می خواھند از شر ھر دو رھائی يابند

 

 

 
 


