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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ مارچ ١۵
 

 مزدور کابل شرم ندارددولت 
ا  حسن استقبال  به ارتباط  بعضی تقرری ھ"عبدهللا" و "غنی"گزارش ھا حاکيست که امپرياليسم امريکا از توافقات 

آيا ازين مسخره تر چيزی ديگری وجود دارد که مقرری ھای يک . خوانده است" مفيد"کرده و آن را به حال افغانستان 

 از زمرۀ بی حيثيت ترين و  عبدهللا–غنی حکومت وحشت ملی .  کشور مورد تحسين يک کشور خارجی واقع شود

  . اعجوبۀ خيانت و خباثت شرم و حياء ندارنداما اين دو . مزدور ترين نظام ھا در جھان است

 رئيس اجرائی "عبدهللا عبدهللا" به "اوباما"ًقبال گزارشی در مطبوعات غير دولتی  افغانستان به نشر رسيده بود  که 

گفته شد که اين ھدايت .  رئيس جمھور مداخله نکند"اشرف غنی"دولت مستعمراتی کابل ھدايت داده تا در کار ھای 

 "عبدهللا" و "غنی"بعد از ھمان صحبت بود که .  طی يک صحبت ويديوئی سه نفری صادر گرديد"عبدهللا" به "ااوبام"

در مورد نامزدی وزير داخله و نامزدی رئيس لوی څارنوالی به توافق رسيدند و مسرت امپرياليسم امريکا را بار 

  .آوردند

 هڅارنوال، وزير داخل ھای تازه را دربارۀ لوی ما خوشحال شديم وقتی توافق" وزير خارجۀ امريکا گفت که "جان کری" 

يس اجرائيه برای ئ ر"عبدهللا" و "غنی"جمھور يسئما از ھمکاری ميان ر. و رھبری جديد شورای عالی صلح ديديم

". کنيم ستقبال میآوردن اصالحات در حکومت وحدت ملی و برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان، پشتيبانی و از آن ا

شود که اين حالت را چگونه می  ال میؤاز حاميان تجاوز واشغال افغانستان که می گويند افغانستان در اشغال نيست، س

افراد وسايت . پنداريد؟ اگر از کمترين شرافت بشری برخورداريد، نظر خود را با داليل به ھم ميھنان تان ارائه دھيد

يکا عربده می کشيدند، نظرات خود را در قبال حوادث افغانستان ابراز دارند تا ھويت ھای ضد ملی که سال برای امر

   .خاينانۀ شان بيشتر افشاء گردد

 می گذرد، ھويت ضد ملی و ضد مردمی اين دو شرافت باخته "عبدهللا" و "غنی"که از حيات نکبت بار  ھر روزی

  . ددولت مستعمراتی را سرنگون سازن به پا خيزند و زمان آن رسيده که مردم برباد رفتۀ ما. شود برمالء می

 

 

 
 


