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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ مارچ ٢۶

  

  غنی گفت، شکر خدا که تلفات امريکائی و اروپائی نيست

  
 بدهللا در حضور آمر امريکائیغنی و ع

 مارچ به سوی واشنگتن پرواز نمودند تا  بار ديگر ٢٢ت يعنی غنی و عبدهللا به تاريخ حدو اعجوبۀ خيانت و وقا

اين اولين سفر ايندو خاين بعد از تقرر شان در پست ھای مورد نظر . به امپرياليسم امريکا ثابت کنندرا سرسپردگی خود 

د تا از گزند ند تا توجه مقامات امريکائی را برای حفظ امنيت شان جلب نماينکن  عبدهللا سعی میغنی و. به امريکاست

  .مخالفان در امان بمانند

 مارچ،  اوباما و غنی نظرات خود را پيرامون مسايل سياسی و امنيتی ٢۴در کنفرانس مطبوعاتی قصر سفيد، مورخۀ 

من : " ال به ارتباط توانائی نيرو ھای امنيتی افغانستان گفتؤ  يک سغنی به جواب. افغانستان و جھان اظھار داشتند

شکر خدا که تلفات امريکائی و اروپائی در آن گزارش ھا وجود ندارد . روز دوبار گزارش امنيتی را مالحظه می نمايم

کند که   افاده میکی چنين رھبر يک کشور  را به اين بی عزتی ديده است؟ اين جواب."  و يا  به حد اقل رسيده است

مصيبتی سر کند که چه  فرقی نمی. تلفات افغان ھا مھم نيست، بلکه سعی شود که امريکائيان و  اروپائيان به جھنم نروند

 که تو  ارواح پدر و ًواقعا.  ما کشته نشوند می آيد، فقط ما سعی می نمائيم که باداران امريکائی و اروپائیافغان ھا

در روز قبل، ھر دو قھرمان ميھن فروشی و بی وجدانی  در کنفرانس مطبوعاتی با . ساخته ایمادرت را در گور آرام 

کاروائی اين دو درين کنفرانس به دلقکان . کری وزير خارجۀ امريکا حاضر شدند و به اوامر وی به دقت گوش دادند

  .صحنۀ تمثيل مشابه بود

عالج اصلی در انھدام . ديدی و زعامت روی سعادت را خواھد تواند که افغانستان با اين نوع رھبر کی تصور کرده می

 .  رژيم مستعمراتی کابل است


