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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ١٧
 

 آدم شويد: "عبدهللا" و "غنی"اخطار امريکا به 
  

نقش بر آب " حکومت وحدت ملی " در چوکاتعبدهللا و غنیامريکا نگران است که دست آورد ھايش به ارتباط نصب 

.  باال گرفته و به يک ديگر فحش و ناسزا می گويندعبدهللا و غنی اختالفات دو مزدور استعمار يعنی ھادرين روز. نشود

 اخير رياست جمھوری اوباما، امريکا نمی خواھد که به يک سرشگستگی ديگر مواجه شود و حاصل  ھایدر ماه

 که امريکا از زمان تجاوز به افغانستان داشته ،با وجود ناکامی ھای پی در پی. جه بماندزحماتش در افغانستان بی نتي

بی آبرو خواھد بيشتر از قبل اذيت خواھد کرد و را  بيشتر امريکا عبدهللا و غنی" وحشت ملی"است، سقوط حکومت 

  .  ساخت

می ترسد که تمام زحمات اين کشور در خلق ً عميقا تشويش دارد و عبدهللا و غنی امريکا از اختالفات ۀوزارت خارج

 امريکا به اين دو مزدور  خود اخطار داده است که خود را ۀوزارت خارج. به ھدر برود" وحشت ملی"حکومت 

خالف توقع دانست، اما را  غنی از عبدهللاوزرات خارجۀ امريکا انتقاد . را در پيش گيرند" راست"اصالح نمايند و راه 

: امريکا به زبان ديپلماسی به ھر دو تن بی غيرت گفت. اعالم داشت" وحشت ملی"ھنوز ھم حمايت خود را از حکومت 

 را تشويق می کنيم که با يک ديگر ھمکاری نمايند تا به اھدف مشترک عبدهللا و رئيس اجرائی غنیما رئيس جمھور "

رود و تحريک طالبان به موفقيت ھای نظامی دست  راسر افغانستان رو به وخامت میکه امنيت در س در آوانی". برسند

وارد خواھد بيشتر از پيش يثت امپرياليسم امريکا ضربۀ بزرگی به آبرو و ح" وحشت ملی"يافته اند، فروپاشی حکومت 

شاند و تا زمان ختم انتخابات  امريکا سعی می ورزد که به ھر طريقی که شده مزدوران خود را سرجای شان بنًءبنا. کرد

  .امريکا و  آمدن رئيس جمھور نو آنھا را سر پا نگھدارد

  .  راحت بکشندیبه ديار عدم برود تا بتوانند نفس" وحشت ملی"مردم ما متوقع است که ھر چه زود تر حکومت 

  

 

 
 


