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  کابل -عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جوالی ١١

 

  ستد پشت پرده بين عبدهللا و غنی و داد
  

زمند عقب در ھای بسته در  پيرو غنی شکست خورده و عبدهللا کهاين زمزمه وجود داردکابل پس کوچه ھای  کوچه در

 امريکا گرفته اند که تا آمدنش بعضی کار ھا ۀ وزير خارجکریھر دو دستورات الزم را از . معامله گری داخل شده اند

 .را انجام دھند

 سازش نخواھد کرد و کماکان به غنیشد که وی ھرگز با   شورای نظاری چنين استنباط میعبدهللاز کردار و گفتار 

 به عبدهللاما شرافت و وجدان کجاست که اشخاصی دون ھمتی مانند . ادامه خواھد داد" انتخابات"د به نتايج مخالفت خو

جعلی " پيروزی"ۀ ئ که از نشغنی.  است که تا چند روز ديگر منتظر باشندخواسته حاميانش از عبدهللا.  آن متکی باشد

 که ی اندشود که ھر دو انسان ھای بی پرنسيب اما حاال معلوم می. عامله گری را رد کرده بودسرمست است، ھر گونه م

ندارند، با ھم در سازش ھای ضد نيز  خود و قول و قرار  حتا به ھواداران که جای خود داردکمترين احترام به مردم 

  .کنند ملی ھمکاری می

و دساتير الزم را خواھد داد و آنھا را متوجه وظايف شان خواھد  روز شنبه به کابل خواھد آمد و به اين دکری کاکا

تنھا عطاء می ماند و . ئيد امريکا باشدأکه مورد ت ب قدرت را نمی پذيرد مگر آن اخطار داده بود که غصکری. ساخت

  .   خواھد کردبه يقين که او ھم بازيچه ای  در دست امپرياليسم است که با يک اشاره سر عبوديت را خم. غر زدن ھايش

  

  .شيار و بيدار باشند تا در دام توطئه ھای استعمار و عمال شان نيفتندومردم کشور ما بايد ھ

 

  

 


