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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ سپتمبر ٢۶
 

 "عبدهللا" و "غنی"ديدار عاشقانۀ 
  

  
  "ی کاکل ھای چنگت بگيرمال ب-در بغل تنگت بگيرمبيا که " :عاشق و معشوق

 رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل بعد از چند روز جوت عبدهللا عبدهللايس دولت مستعمراتی کابل و  رئاشرف غنی

 شکايت کرده بود که با او غنی از عبدهللاچندی قبل . يک ديگر را عاشقانه در آغوش گرفته و راز  و نياز کردند) قھر(

 تأکيد کرد که اگر کسی مانند عبدهللا. ضه کرده استدر ھيچ مورد مشوره نکرده و تمام اختيارات را در دست خود قب

ميانجيگری افراد متعدد به شمول روحانيون وابسته به اجانب سبب شد که .  حوصله ندارد، نبايد رئيس جمھور شودغنی

 .ًموقتا اختالفات خود را کنار بگذارند" ليلی و مجنون"اين 

ً عجالتا با يک ديگر آشتی نموده تا عبدهللا و غنی" متنفذ "گزارش ھا حاکيست که نظر به وساطت يک عده از اشخاص

 مجنون وار غنیدھد که  عکس باال نشان می. ھای خوب اند" آدم"به مردم و جھان نشان دھند که ايندو حد اقل در ظاھر 

بغل نيمه باز " لیلي" با ناز و کرشمۀ عبدهللا.  تنگ بکشد، باز نموده تا  او را در آغوش  خودعبدهللابغل خود را برای 

ھيچ گونه اختالفی ميان "نطاقان ليلی و مجنون اکنون می گويند که .  مجنون ساخته استغنیخود را آمادۀ پذيرائی از 

".  او، تفاوت ديدگاه روی برخی موضوعات وجود داردۀی کشور وجود ندارد و تنھا به گفتئرئيس جمھور و رئيس اجرا

 را عادی جلوه یت؟ نطاقان و يا مطبوعات دست نشانده که می خواھند ھر چيزداند که دروغگوی اصلی کيس خدا می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 اختالفات ۀ که اگر يک ديگر را پوست کنند، دل شان يخ نمی کند، چطور شد که به يک بارگی ھمعبدهللا و غنی. دھند

  . دروغگوئی ھم يک حد دارد. کنار زده شده ودنيا گل و گلزار گرديد

  . ز يک خاين نجات می يابند و  در دست خاين ديگر می افتندا. مردم ما طالع ندارند

  

  

  

  

 

 

 
 


