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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ می ٢۴

  

  مجددی برای اشرف غنی استخاره و عبدهللا عبدهللا دعای سر استعمار را می کند

امريکا استخاره کرده که اشرف غنی احمد زی شخص بھتری برای  هللا مجددی حامی امضای پيمان استعماری با صبغة

اشرف غنی احمد زی بر عبدهللا برتری ) تخيل مجددی(مجددی گفت که بر مبنای استخاره . باشد رياست جمھوری می

  روحانيون پر خوری می کنند و با شکم پر به خواب میمعموالً . برخوردار استداشته و از علميت و فضليت بيشتری 

پرند و يا خواب ھای وحشتناک می  خورند، قوله می کشند، از بستر می تکان می در جريان خوابکه اينجاست . روند

معلوم نيست که در شب استخاره برای اشرف غنی، مجددی چه مقدار غذا خورده بود که او را به الطاليات و . بينند

  .  استعمار کالسيک در افغانستان می باشندۀايندناگفته نبايد گذاشت که مجددی ھا نم. ھجويات واداشته است

شود، " انتخاب"که به حيث رئيس جمھور  به مجردی"از جانب ديگر، عبدهللا عبدهللا شورای نظاری وعده داده است 

، سر بندگی به حضور استعمار خم کرده هعبدهللا مانند ھميش".  امضاء خواھد کردمنيتی دوجانبه را با امريکا فوراً پيمان ا

عبدهللا " انتخاباتی"ھمچنان از قول بعضی سايت ھا، تيم . و خود را غالم حلقه به گوش امپرياليسم معرفی نموده است

عبدهللا نزد استخبارات پاکستان التجاء نموده . عبدهللا با مقامات پاکستانی تماس گرفته و از آنھا تقاضای کمک نموده است

به طالبان ھدايت دھند که در مناطق پشتون نشين نارامی خلق نموده تا مردم از ترس جان " ی دھیأر" در روز که

پاکستانی ھا از شخص عبدهللا و جمعيت . ی بدھندأنتوانند به حوزه ھای انتخاباتی رفته و به اشرف غنی احمد زی ر

گفته  ميشود که .  بودند. آی. اس. اسالمی معاشخور آیدر دھۀ ھفتاد و ھشتاد، گروه ھای. اسالمی شناخت خوبی دارند

  .       دھد پاکستان با شناخت قبلی که با عبدهللا دارد، او را بر اشرف غنی  ترجيح می

  !  ل و اوباشانی افتاده استاراذسرنوشت شوم کشور در دست چه 

 

 


