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   کابل- عبدهللا امينی 

  ٢٠١۶ اگست ٢١

 مالقات دو کودن

 
  دو کودن، دو بی آبرو و دو بی کرکتر

ھای  دل خود را ه ھم ديدار کرده تا عقد، دو کودن معروف، بعد از سلسله دشنام ھا و دو زدن ھا با غنی و عبدهللا

 طبق معمول صحبت اين دو تن را موفقيت آميز دانسته و آن را مفيد معرفی غنی و عباافراد متملق مربوط به . بکفانند

 رئيس عبدهللاچند روز قبل، . الکن  منابع آگاه گفتند که در صحبت اين دو کودن کدام پيشرفتی  حاصل نشده است. نمودند

ی بودن و بی أ رئيس جمھور دولت مستعمراتی انتقاد نموده و او را به خود راشرف غنیجرائی دولت مستعمراتی از ا

  .حوصله بودن متھم نمود

يک روز مانند سگ به سوی يک ديگر غو می زنند و حمله . سرنوشت مردم بيچارۀ ما در دست چه کسانی افتاده است

که  اصطالح اين.  کرده و با يک ديگر گردن مالی می نمايندًغالھا مشترکا جست و خيزشروز ديگر مانند . می کنند

بی  مقامات دولت مستعمراتی آنقدر بی پرنسيب و. شود حتا به ھمين حالت ھم اطالق نمی" سياست پدر و مادر ندارد"

 اين دو کودن در سه مرحله جلسۀ قرار است که. شود  معنی و تعبيری به آنھا پيدا نمییينرمقدار اند که در ھيچ ديکش

که رئيس دولت و رئيس اجرائی دولت مزدور افغانستان  مسخره اين. صورت گيرد تا از نظرات يک ديگر مطلع گردند

اشغال شده که با ھم دوسال کار کردند، حاال می خواھند که از نظرات يک ديگر در مورد چگونگی تشکيل حکومت 

کسی می تواند مانند اين حکومت بی کفايت، بی شرم و بی آبرو در جھان سراغ داشته آيا . با خبر شوند" وحشت ملی"

 ھم وعده داده که آنھا را مورد بررسی قرار غنی در ميان گذاشته و غنی شرايط خود را با عبدهللاشود که  باشد؟ گفته می

سرباز زده و " وحشت ملی"حکومت  از تعھدات خود به ارتباط شرايط تشکيل غنیً قبال گفته بود که عبدهللا. دھد

  .حکومت را بيشتر وحشت زده ساخته است

 . بھترين چاره، سرنگونی ھر دو است. بی حيائی اين دو کودن تا زمان سرنگونی ھر دو ادامه خواھد يافت

 


