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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ٢۴
 

 غنی و عبدهللا: ھدايات اوباما به دو مزدورش
  

  

 
 

اوباما رئيس  جمھور امريکا با دو تن از مزدورانش ھر يک اشرف غنی رئيس جمھور و عبدهللا عبدهللا رئيس اجرائی 

در جريان صدور ھدايات ويديوئی، اين . دولت مستعمرتی کابل ويديوئی  صحبت نمود و برای شان ھدايات صادر کرد

لبخند تصنعی  در لبان ھردو مزدور ظاھر شد .  خارجی شدنددو بی حيا و سر سپرده سراپا گوش دادند و تابع اوامر آمر

 . خويش اطمينان دھند" ھم آھنگی"تا بادار را از 

درين صحبت .  ويديوئی اوامری به غنی و عبدهللا صادر کرد و آنھا را متوجه اعمال شان ساختصحبتاوباما طی يک 

اشرف غنی که در حقيقت " رھبری" مذاکرات صلح با طالبان تحت ويدوئی، اوباما موافقت خود را در مورد ابتکار

ھدايات اوباما .  کابل با طالبان در اسالم آباد اظھار نمودجلسۀتوسط امريکا آغاز شده، اعالم کرد و حمايت خود را از 

  .يک نوع اخطار به عبدهللا و حاميانش ھم بود که در ارتباط به مذاکرات صلح سنگ اندازی نکنند

ً اسالم آباد ظاھرا پشتيبانی جلسۀکه عبدهللا و حاميان شورای نظار و منافقين جمعيت اسالمی از  شود با وجودی ته می گف

اوباما ھمچنان از عملکرد قوای  امنيتی افغانستان ابراز . کردند، در عقب آن را به ضرر غنی تخريب می نمايند

که، اوباما بی  خجالت آور اين. حاکم و محکوم ستايش نمودخرسندی کرد و از تعميق روابط امنيتی بين دو کشور 
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 ستانی و خيانت در افغانستان بيداد تکه فساد، رشو دولت مستعمراتی کابل را ستود، در حالی" ضد فساد"موجب  روش 

آنھا  اين ھم يکی از روش ھای امپرياليسم است که از يکسو بر فرق مزدوران  خود می کوبد و از جانب ديگر . می کند

  . پاک می کندرا را  در آغوش می گيرد و اشک ھای شان 

  کشور ما با اين حرامزادگان تاريخ چه معامله بايد بکنند؟

 

 


