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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اپريل ١٣
 

  نيرو به يمناعزام
   عبدهللا–موافقت پنھانی غنی 

  

آھنگی نشان تساند و ھمھم با وجود مخالفت ھای ذات البينی بين غنی و عبدهللا، ھر دو مزدور در بعضی موارد با 

 اعزامگزارش ھا حاکيست که عبدهللا شورای نظاری رئيس اجرائی حکومت وحشت ملی در ارتباط با . دھند می

  .نيرو به يمن از مخالفت دست  کشيده و جانب غنی را گرفته است

تواند و شب و روز بی امنيتی و کشتار کشور را به سوی  افغانستان فقير و مستعمره که خود را اداره کرده نمی

غنی اين . خواھد که نيرو به يمن بفرستد تا کمکی به تجاوز عربستان به آن کشور کرده باشد برد، حال می میتباھی 

دست گرفت و بعداً موافقت ديگران مانند شورای علمای مرتجع  و يک تعداد روحانيون فاسد مانند ه ابتکار  را ب

  .حضرت و نقيب را ھم حاصل کرد

 ئيد تجاوز عربستان به يمن نشان میأاری که ظاھراً خود را از مخالفان سرسخت تکه عبدهللا شورای نظ  جالب اين

 نيرو به يمن بيشتر از اعزامداد، مذبوحانه از موقف خود عقب نشينی کرد و اکنون در پھلوی غنی نشسته و حتا به 

که کاکا کری  آورده و يا ايندست ه بدون ترديد که عبدهللا امتيازی و يا رشوتی از غنی ب. دھد غنی دلچسپی نشان می

  .او را سخت سرزنش کرده است

که گروه شورای نظار و جمعيت منافقين   معلوم نيست که آيا عبدهللا به تنھائی درين خصوص تصميم گرفته و يا اين

در صورت موافقت اين دو گروه با تصميم عبدهللا و با در نظر داشت روابط ديرينۀ . اسالمی ھم با وی شريک اند

شورای نظار و جمعيت منافقين اسالمی با واواک، معلوم نيست روابط شان با دستگاه استخباراتی ايران به کدام سو 

.  شود جنگ يمن در حقيقت جنگ عربستان و ايران است که انعکاس آن در افغانستان ھم شنيده می. خواھد رفت

 تا با نيرو ھای مشترک  کشور ھای بفرستديمن دولت مستعمراتی کابل می خواھد که به تعداد ده ھزار عسکر به 

 امريکا در دست با کمک لوژيستيکرھبری نيرو ھای متجاوز را عربستان . متجاوز عرب به يمن يورش برند

  .خواھد داشت

شود و مردمش قصابی رھبران خاين و   بحران زده، بار ديگر در توطئه ھای امپرياليستی غرق خود میۀشرق ميان

 . گردند مزدور صفت می

 


