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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ جوالی ١١
  

  به فروش ميھن در وارسا موفق شدند"عبدهللا" و "غنی"
 

 
 تو را تنھا نمی مانيم! بچه جان

 به بار غنی و عبدهللا در وارسا موفقيت بی نظيری برای دو اعجوبۀ خيانت يعنی اجماع سران پيمان تجاوز کار ناتو

 هين ناحيا در اشغال باقی خواھد ماند و از٢٠٢٠ناتو به اين دو ناخلف اطمينان داد که افغانستان حد اقل تا سال . آورد

اين دو فقط  برای زاری و .  بودندعين و غين بی حيثيت ترين نمايندگان درين اجالس. تشويش خاطر در خود راه ندھند

از قھر ملت در را  ناتو تقاضا نمايند که اشغال افغانستان را تداوم بخشند و آنھا نالتماس به وارسا رفته بودند تا از سرا

 . امان داشته باشند

پولند که سابق اجالس سران پيمان تجاوز کار ناتو در وارسا در حقيقت يک نوع زورآزمائی عليه روسيه بود، آنھم در 

ناتو خواست به روسيه بفھماند که دست و پای اين سازمان در ھر جا حتا . رفت از زمرۀ اقمار شوروی به شمار می

 يعنی اجالس سران ناتو، دو مزدور افغانبا استفاده از . نزديک به سرحدات روسيه دراز است خواه بخواھد و يا نخواھد

را در اشغال " ميھن شان"اشتراک کردند تا از اشغالگران کشور خواھش نمايند که چند سال ديگر  ھم غنی و عبدهللا

 ھر دو بروند، الکن اين دو فضلۀ تاريخ غنی و عبدهللاضرور نبود که . داشته و اين دو را در آغوش خود نگھدارند

قر است و بين شان کدام کشمکش وجود خواستند که به جھان نشان دھند که دولت مستعمراتی افغانستان محکم و مست

زد تا موجوديت غير   اين جا و آنجا خيز و جست میعبدهللا.  نفش اول داشتغنی ھا و دست دادن ھا مذاکرهدر . ندارد

 ھزار عسکر خود را ١١، ناتو حاضر شد که به تعداد غنی و عبدهللانظر به التماس . ضروری خود را به اثبات برساند

ناتو . محفوظ نگھداشته باشدمحتوم  نظام مستعمراتی کابل را از سقوط تا در افغانستان نگھدارد ٢٠٢٠حد اقل تا سال 
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عالوۀ کمکی است که از جانب ه اين ب. به افغانستان کمک خواھد کرددالر  ميليون ٨٠٠ھمچنان وعده داد که ساالنه 

 در فروش غنی و عبدهللای ناتو سبب شد که در حقيقت فشار امريکا بر اعضا. اشغالگران امريکائی صورت می گيرد

  . ميھن به موفقيت برسند و اشغال افغانستان را تداوم بخشند

 بايد برای ھر دو کف. ميھن است، اين اولين موفقيت عين و غين آنھم در فروش "حکومت وحشت ملی"بعد از ايجاد 

  ؟!زد و شاد باش گفت

  

  

 

 

 
 


