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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ٠٣
 

  روند دو مزدور به بروکسل می

  

  دو دلقک استعمار

  

از جانب افغانستان اشغال . داير گرددقرار است که يک جلسۀ سه روزه درمورد افغانستان در بروکسل پايتخت بلجيم 

اما . دی را دراز نموده و خود را به جامعۀ جھانی متحد نشان بدھندک شرکت خواھند کرد تا دست تغنی و عبدهللاشده، 

ين دو دلقک استعمار جداگانه سفر می کنند و پول کمکی جھانی را صرف  اين است که ھر يک از اجان موضوع در

دولت مستعمراتی کابل ھنوز ھم يکی از فاسد ترين کشور ھا در جھان شمرده . ات خود می نمايندخود نمائی و اختالف

  . فضاء پيچانيده استدر شود که بوی گندۀ آن  می

کشور ھای اشغال کننده، جلسۀ سه روزه را به ارتباط افغانستان در بروکسل مرکز بلجيم به راه می اندازند که از جانب 

الکن گزارش ھا حاکيست که اين دو جداگانه به .  شرکت خواھند کردغنی و عبدهللاستعمار يعنی " ردنام"افغانستان، دو 

افغانستان ناتوان و فقير، پول مصرف اين دو و ھمراھان .  از دھلیعبدهللا از کابل و غنی. سوی بلجيم حرکت می نمايند

 ۀ خيانتاعجوبدو  اين ۀدليل سفر جداگان. افغانستان اشغال شده در مجامع بين المللی نمايندگی نمايندرا می پردازد تا از 

 فضای کابل بيشتر حکمتيارًخصوصا با آمدن . ھنوز ھم اختالفات شخصی و سليقه ئی است که به آسانی ترميم نمی شود

  .داند که برايش يک سرخور پيدا شده است  میعبدهللامتشنج شده و 

وعده ھای مالی جھانی، اولويت برنامه ھای :  در جلسۀ بروکسل سه موضوع به ارتباط افغانستان مطرح خواھد شد

تا حال افغانستان در تمام ساحات ناکام بوده و نتوانسته است که نسبت فساد در دستگاه . افغانستان و جريان عمومی کار
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ھم نقش " وحشت ملی"اختالفات درونی حکومت . اده برداستف" جامعۀ جھانی"دولت  به وجه درست از کمک ھای 

  .عمده در ناکامی ھای دولت مستعمراتی داشته است

  . بھترين وسيلۀ نجات از دست اين دو مزدور، فقط  قيام مردمی است

 

  

 

 

 
 


