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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جوالی ٢١

  مھمانی گردک غنی و عبدهللا
  

مھمانی ھا و . ندا حاال عاشق و معشوق يک ديگر شده اند و شب و روز به امر ارباب در پھلوی يک ديگرعبدهللا و غنی

 بزم است و شب غنیيک شب در خانۀ . شود قيماق چای خوری ھا با تعداد زياد ھمراھان با مصارف گزاف برپا می

  .يعنی به اصطالح کابليان ِگردک می کنند. عبدهللاديگر در ويالی 

نکنند، ھر دو سرسپرده دستور  به ھر دو امر داد تا با ھم بسازند و برای امريکا بحران ديگری خلق کریکه  ينابعد از

 به کریشورای نظاری ھا الف می زنند که زور آنھا بود که .  را پذيرفتند و يک ديگر را در آغوش کشيدندکری

واقعيت چيزی ديگر . افغانستان آمد و ميانجيگری نمود وگرنه ما به ارگ حمله می کرديم و چند واليت را ھم می گرفتيم

  :رو استه حال کنونی، با چند بحران در نقاط مختلف جھان روبامريکا در . است

 عراق، سوريه، تجاوز اسرائيل به سرزمين فلسطين و مھم تر از ھمه بحران اوکراين ذھن طبقۀ حاکم امريکا را به خود 

ھنوز قسمتی کرد آنھم در شرايطی که  لذا تشنج در افغانستان درد سر بيشتری برای امريکا خلق می. مشغول داشته است

ھمچنان، افغانستان از نگاه تجاوزکاران . از قوای متجاوزين امريکا و ناتو در افغانستان اشغال شده مستقر ھستند

ازينرو واشنگتن خواست تا ھر چه زودتر بحران ناشی از . است امريکائی نمونه ای از موفقيت سياست خارجی امريکا 

  . ارزش داردعبدهللا صالحيت دارد و نه تھديد غنینه . زم را صادر کردرا حل کند و ھدايات ال" انتخاباتی"تقلب 

 .صند نزد امپرياليسم گدی ھای کوکی اند که طبق کوک متجاوزين می رقعبدهللا و غنیاين دو عاشق و معشوق يعنی 

  


