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  کابل- عبدهللا امينی 

  ٢٠١۶ نومبر ١١
  

  عبدهللا به ترمپ تبريک عرض کردند/غنی

  
اين دو بی .  را به وی تبريک گفتنددونالد ترمپ انتخاب نتنيلری کليھ قبل از عبدهللا و غنی دو مزدور استعمار يعنی

 تبريکات ترمپينرو، پيش دستی کردند و به  ااز. مقدار، مزدوری به اجانب را بھترين گزينش برای بقای خود می بينند

حيات سياسی خود به حمايت بيگانگان  برای تداوم هانسان ھای ضد ملی ھميش. خالصانۀ خويش را تقديم نمودند

  .شوند د و اال در زير ضربات مردم خود لگد مال مینضرورت دار

 رئيس اجرائی دولت عبدهللا عبدهللا رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل و اشرف غنیگزارش ھا حاکيست که 

 را در انتخابات رياست جمھوری امريکا تبريگ گفتند و غالمانه ترمپمستعمراتی قبل از ديگران و با عجله موفقيت 

سفير امريکا در کابل به ھر دو اطمينان داد که روش امريکا در قبال .  آرزوی موفقيت نمودنددونالد ترمپبرای 

توقع شدند که  با اظھار تشکر از سفير امريکا، مغنی و عبدهللا. افغانستان تغيير نخواھد کرد وھمچنان باقی خواھد ماند

. امريکا به حضور نظامی خود در افغانستان ادامه دھد، زيرا بقای آنھا در اشغال کشور شان توسط امريکا و ناتو است

 و نتنيلری کليھاز خالل مناطره ھای انتخاباتی .  را در قبال افغانستان بدانيمترمپھنوز خيلی زود است که روش 

. زی بحث را پيرامون بحران افغانستان ندارند و حالت اين کشور را پذيرفته اند معلوم شد که ھيچ يک آرودونالد ترمپ

 از تدوام روش امريکا به ھر دو اطمينان داد که موجب خوشی شان غنی و عبدهللاھمين دليل است که سفير امريکا به 

 را در اشغال خود خواھد شود که امريکا برای ساليان ديگر در افغانستان خواھد ماند و کشور ما تصور می. گرديد

  .داشت

  . افغانستان رھبران ملی و مبارز می خواھد که اين کشور فاقد آنست

 

  


