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    کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جوالی ١۴

  

  به امر کری، غنی و عبدهللا به توافق رسيدند
  

ضرب . ير خارجۀ امپرياليسم امريکا وز کری صحبت می کند، آنھم به امرعبدهللا و غنیگزارشھای شرم آور از توافق 

 چرا نتواستند .درين جا صدق می کند" تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر" ما مردم که می گويند ۀالمثل عاميان

ند و اراده ندارند و ازيرا ھر دو مزدور.  به توافق برسند و تشنج ساخت خود شان را خود از بين ببرنداين دو مزدور قبالً 

 شدند و بی کفايتی و بی کری بعد از غر و فش ھای زياد، باالخره تسليم نظرات غنی و عبدهللا. ھدايت اجنبی اندمنتظر 

  . شخصيتی خويش را به اثبات رسانيدند

موافقت کردند که تمام آراء صد در صد بازشماری شود و نتيجه را ھر دو کانديد " کانديد"، ھر دو کرینظر به امر 

 صورت خواھد گرفت "جامعۀ جھانی"اين باز شماری زير نظارت . ده حکومت واحد را تشکيل دھدپذيرد و شخص برنب

 کریاز صميم قلب از " کانديد"ھر دو . وابسته به اجانب ناظران خود را خواھند داشت" کانديد"و نمايندگان ھر دو 

 را به کرسی رياست عبدهللانخواھد توانست بازشماری . جات دھد دو حقير را از بالتکليفی نتشکر کردند که توانست آن

 از موضع اولش خود يک عبدهللاعقب نشينی . ر عقيده داده باشدي تغيغنیکه امريکا در مورد  جمھوری بنشاند، مگراين

اما . دور انداخته شود تا وی رئيس جمھور گردده ی تقلبی بأکرد که دونيم ميليون ر  پافشاری میقبالً او . شکست است

تصور نمی شود که بازشماری نتايج .   ساحات خواھد بودۀن به بازشماری صد در صد داده است که مشمول ھمحاال ت

  . از شرمساری الف زدنھايش نزد حاميانش کمی نجات بخشددر ظاھر  را عبدهللاتواند  ر دھد، اما میياولی را زياد تغي

ن انسانکش و نوکران داخلی شان ھر روز مورد ااوزاين است سرنوشت نکبتبار يک ملت مظلوم که در زير پاشنۀ متج

  .  گيرند تحقير و اھانت قرار می

 

  

  


