
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
 محمود شاداب: يسندهون

  ٢٠١۴ جون ٢۵

 

 چرا امريکا غنی را بر عبدهللا ترجيح داد ؟
 اشتباھات . ای. آی.سی مچش اما از که ھردو به خاطر رضايت امريکا حاضر به ھر پستی ورذالت ھستند در حالی

ش را که به روسھا  به امريکا انجام دھد تا گناھانخدمات صادقانه  ديگر بايدۀيک دور عبدهللا پنھان نمانده است و

وی را عفو نموده از گناھانش در صورت کا ر  ش اخدايان امريکائی تطھير نمايد و ،وايرانيھا جاسوسی کرده بود

   . صادقانه در گذرند

 .در آمد » . ای. آی.سی«  امريکائی بيروت تحصيل کرده است ودر ايام جوانی به خدمت انشگاه ددر غنی

 در آمد » . ب. ج.ک«به خدمت  تحصيل کرده است ودر جوانی پوھنتون کابل عبدهللا در

 ھای آوردن ملل ضعيف به نفع سرمايه تحت انقياد در وخدمات صادقانه به خاطر کار کرده است غنی در بانک جھانی

 . انجام داده است چندين ملتی

وتحت انقياد در  ضربه زدن مبارزات مردم وخدمات صادقانه برای الدين کار کرده استءعبدهللا در پنجشير وخواجه بھا

عبدهللا   شمالۀدر زمان چپاول کابل توسط دزدان جبھ. نفع روسھا انجام داده است   مردم ما بهۀآوردن جنبش آزاديخواھان

نرسيد ومردار گرديد ھر دو بسيار تأسف کردند  وقتی گاو به کارد چندی مصاحب نجيب گاو بودند»  قھرمان «ومسعود 

 .بود بود ودر جنايت وآدمکشی مشاور خوبی برای ما می زنده می رفت که اگر با ما پنجشير می

 . اشرف را عقب زده است » . ای. آی.سی« وخدمت به  که در نوکری وبی ناموسی غنی برادری دارد به نام حشمت

وبه پاس  عقب زده عبدهللا را » . ب.ج .ک« وخدمت به  عبدهللا برادری دارد به نام لطيف که در نوکری وبی ناموسی

 . يافتءارتقا  جنرالیۀخدمات صادقانه اش تا رتب

قرار   وآدمکش ديگراوباما يا يک خاين رئيس آدمکشان وخدای نا خواسته در جای باشد» آمر « اگر ھر کسی ديگر ھم 

 . کند انتخاب می  کدام را،داشته باشد

که روسی شدن مود بود قرار نمی گرفت اگر چه امروز  زمانی در رقيب شان روسھا وايرانيھا کسی را که در خدمت

 . بوش واوباما اداء نمايد روز پنج بار نماز توبه به در گاه تواب شده باشد و ھر

که  ھمانطوری) ه ھم په وار دهد د پالرکه ژرنده (يوس نباشيد در دورۀ بعدی نوبت شماست عبدهللا عبدهللا مأ اما آقای

 در کار» اوبا شما «  تان ذکر کنيد بعد از مدتی به برکت نام ۀدر ھر نماز توب دوبار نام اوباما را  خدا ھستيدۀدوبار بند

 تان گشايش پيدا خواھد شد
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شما ھم  وديگر سگان شورای نظاری وجمعيتی مسعود وربانیگور  رکتدل سنگ اوباما برايت آب خواھد شد وبه ب

  .»بامابا ما ـ عبداللعبدا« خواھيد شد

شوی تو از اشرف غنی ھيچ چيز  کم نکند موفق می را يک لحظه ازسرت امريکاۀ  ھستی خدا سايیتو ھم جاسوس خوب

وحساب بانکی ميلياردی اگر  ی پول وثروتآبرو اگر غنی ندارد تو ھم ندار ناموس و شرافت و عزت و نداری کمتر

 . غنی دارد تو ھم داری

به زيارت قصر  کمی دوندگی وساالنه دوبار قبول شدن توسط امريکا کار آسان نيست و وطنفروشان در جمع رئيس شدن

ری کون الھزار د٢٠٠٠٠به ھرصورت با دريشی  سفيد رفتن کار دارد به اصطالح عوام کمی کون پارگی کار دارد
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