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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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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٢۶
 

  شتافتند"تيلرسن"بی عزت به ديدار " عبدهللا"و " غنی"
ان و توقف کوتاھش در ميدان ھوائی بگرام، وزير خارجۀ امپرياليسم امريکا به افغانست" تيلرسن"سفر غير منتظرۀ 

سراسيمگی در ميان مقامات رذيل دولت مستعمراتی کابل خلق نمود که چطور بتوانند به خدمت وزير خارجۀ  امريکا 

که خود را رئيس جمھور می خواند، به پذيرائی وزير " غنی"خالف تعامل ديپلماتيک، . برسند و از او پذيرائی نمايند

 سال اخير افغانستان اشغال شده اين دومين بار است که رئيس جمھور اين کشور ۴٠در تاريخ . رود ا میخارجۀ امريک

آخرين رئيس جمھور دولت دست نشاندۀ " نجيب هللا. " يک کشور ديگر به ميدان ھوائی می شتابدۀبه استقبال وزير خارج

  .ه مسکو به اثبات رساندسوسيال امپرياليسم شوروی ھم به ھمين نحو، مقام بردگی خود را ب

  
در عکس راست . عکس راست از جانب دولت کابل و عکس چپ از جانب سفارت امريکا در کابل منتشر شده است

  .شود خطر مشاھده نمیزنگ ساعت ديواری و آلۀ 

مرد شماره دو از آخر . می خندنددولت مزدور کابل آنقدر بی عزت و بی آبرو است که حتا امريکائيان ھم به ريش آنھا 

وزير خارجۀ امريکا را که " تيلرسن"با رئيس اجرائی اش مانند دو بردۀ حلقه به گوش به ميدان ھوائی بگرام شتافتند تا 

يک رئيس جمھور ده ھا کيلومتر سفر می کند تا وزير . بدون آگاھی آنھا به افغانستان آمده بود، خوش آمديد بگويند

مردم ما ازين عملکرد مقامات دولت . را که از نگاه رسمی سه درجه پائينتر از اوست، پذيرائی نمايدخارجۀ امريکا 

حتا عرف ديپلماتيک ". شود مانند اينھا مردم بی عزت کمتر پيدا می"مستعمراتی سخت انتقاد کرده و زمزمه کردند که 

 باشد، بدين شکل خود را بی عزت و بی ھم ايجاب نمی کند که يک رئيس جمھور ولو ھر چقدر که پست فطرت ھم
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که خود را از بی عزتی نجات دھند، دفتر رياست جمھوری نظام دست نشانده و مزدور کابل  برای اين. شرف بسازد

  . عکس باال را دستکاری کرده که زعامت ناموس فروش  دولت کابل را تبرئه نمايد

  . لعنت دو جھان به شما حرامزادگان تاريخ

  

 

 

 


