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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جوالی ٠۵
  

  "يگریميانج"مريکائی به افغانستان برای آمدن سناتوران ا
  

" کانديد" برای ميانجيگری بين دو ی گراھاملنز و جان مکيندو تن از سناتوران دست راستی امريکائی به اسمای 

فکر می شود که سناتوران امريکائی . ھدايت دھند که چه بکنند" کانديدان"رياست جمھوری به افغانستان آمده اند تا به 

  . يکبار ديگر وابستگان خود را تول و ترازو نموده که کدام يک بھتر شرايط غالمی امريکا را می پذيرد

واشنگتن را بر آن داشت که ھر چه زود تر موضوع " انتخابات"ن عبدهللا و غنی به ارتباط نتايج جار و جنجال بي

بنابران، واشنگتن دو تن .  تا بتواند بر ساير نقاط بحرانی دنيا خود را متمرکز سازدھدافغانستان را خاتمه د" انتخابات"

را در افغانستان اشغال شده و مستعمرۀ خود " خاباتیانت"از سناتوان را به کابل فرستاد تا به زودترين فرصت تشنج 

  .مرفوع نموده و وابستگان خود را متوجه وظايف شان نمايد

اگر غنی شخص مورد نظر امريکائيان باشد .  پول و تھديد: خواھند داشت" کانديدان" سناتوران امريکائی دو پيشنھاد به 

منظور از رضايت . و يا به رضاء از صحنه دور ساخته خواھد شدکه از احتمال بعيد نيست، عبدهللا خواه به زور 

 ميليون دالر و يا ۶٠شايد مبلغ . پرداخت پول ھنگفتی به عبدهللا است که قيل وقال را بس کند و در يک کنجی بخزد

 از غنی کرده  ميليون دالر را۶٠نظر به افواھات سرچوک، عبدهللا ھم تقاضای .  ممکن بيشتر به عبدهللا تأديه خواھد شد

  .است

 در امور انتخاباتی می باشد،  ھا ذات مداخالت خارجیآنچه در تمام کش و قوس ھا بيشتر از ھمه می تواند مھم باشد،

مداخالتی که به وضاحت نشان می دھد، بازی انتخاباتی چيزی به جز تالش به خاطر فريب مردم نبوده و سرنوشت 

  .می نمايدتعيين ستعمار را نه رأی مردم، بلکه ارادۀ احاکميت 

مگر با تأسف وقتی به مطبوعات کشور اشغال شده و جيره خور نيروھای اشغالگر نظر انداخته می شود، آنھا چنان 

آگاھانه و موذيانه می کوشند تا اين انتخابات دروغی را، تقلبی و يا ھم درست تبليغ نمايند، که گذشته از عوام الناس، 

   .ه دام آنھا افتاده، يک پای ثابت آن تبليغات می گردندبرخی از خبرگان ما نيز ب

  

  .  اين است سرنوشت استخوان سوز کشور و مردم ما

 

  


