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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ سپتمبر ١۵
  

  :غنی و عبدهللا
  شوند دو اعجوبۀ خيانت به توافق نزديک می

  

  

  

  

  

  

  بخند تا واشنگتن به روی تان بخندد

  

 با حضور نمايندۀ سازمان ملل متحد نھائی شده و به اشرف غنی و عبدهللاطبق گفت و شنود ھا، متن توافقنامه توسط 

 پايان  امر و نھی صادر می  کنند تا ھر چه زودتر بحران راعبدهللا و غنیاجانب کماکان به . زودی اعالم خواھد شد

  اين توافق ھم نھائی گردد، عملی شدن آن بين اين دو شخصيت متکی به بيگانه بسيار مشکل به نظر میاگر واقعاً . دھند

  .  رسد

را با ھم تقسيم می کنند و  پست ھای دولت مستعمراتی عبدهللا و غنیقنامه ھنوز آشکار نشده که چطور تفاتفصيل اين مو

 ملی  و مردمی ندارند، اتکای شان اجانب خواھد ۀچون اين دو تن وجھ. کدام يک بيشتر نور چشمی استعمار خواھد شد

دھند و رئيس اجرائی با  يس جمھور با دو معاون خود طرح میايع است براساس اين توافقنامه، رئش. بود نه مردم کشور

ھای مھم امنيتی، سياسی و  ھکذاء رئيس جمھور  و رئيس اجرائی  پست .  کنند رھبری میدو معاون خود کابينه را 

شود که رئيس جمھور مکلف است که طی فرمانی در  ھمچنان گفته می. اقتصادی را طور مساويانه تقسيم می نمايند

  .کندجريان دو سال با تدوير لويه جرگه زمينه را برای تبديل پست اجرائی به صدرات  مساعد 

 امرهللا  وعطا نور، دانش و دوستم، محقق و محمدخان، اشرف غنی و عبدهللاوای به حال اين کشور که افرادی مانند 

 داوود  ويونس قانونی، سياف و اسماعيل، ضياء الحق امرخيل و فضل احمد معنوی، مجددی و ضيا مسعود، صالح

   !!واه! ! واه!!واه. جانب با ھم ھمکار خواھند شد و ھمه و ھمه در زير سقف يک حکومت متکی به اسلطان زوی

  

  


