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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports گزارشھا

  
   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اگست ٢۵

  

  :اوباما به غنی و عبدهللا امر کرد

  .....!، ورنهآدم شويد

 

فرصت اوباما به ھر دو تن خاين به کشور يعنی اشرف غنی احمد زی و عبدهللا عبدهللا ھدايت داد که به زودترين 

امريکا . فق برسند، در غير آن ھر دوی تان  را قفپائی خواھم برداشتابگو مگو ھای طفالنه را کنار گذاشته و به تو

ين روز ھا گرفتاری ھای زياد جھانی دارد و نمی خواھد که يک بحران ديگر را در کشور مستعمره اش ادر

 . افغانستان تجربه نمايد

ھر دو . اباتی و آمد و رفت کری به کابل نتايج چشمگيری برای امريکا نداشتتداوم بحران در شمارش آرای انتخ

 ھمان خرک را بوسيدند، الکن بعداً  يک ديگر را در آغوش گرفتند و روی ناپاک يک ديگر کریدست نشانده مقابل 

شان عالم را منازعه بين اين دو به زدوخورد ھای جسمانی و چاقو کشی ھم انجاميده و رسوائی . بود و ھمان درک

فونی تيل با اين دو دلقک سياسی،  فغانستان باعث شد که اوباما شخصاً بی نظمی ھای کنونی در ا. فرا گرفته است

از نظر گاه واشنگتن، افغانستان نمونۀ موفقيت تجاوز امپرياليسم امريکاست و . داخل تماس شود و به آنھا ھدايت بدھد

  . ای طبقۀ حاکم امريکا بار آوردنبايد روسياھی بر

رياست جمھوری دولت " انتخابات"فونی با دو نامزد بی ھويت  و گوی تيلگست  اوباما در گفتا ٢٢به تاريخ 

بيش از مستعمراتی کابل، به آنھا اخطار داد که پای خود را از گليم شان درازتر نکنند و با گفتار و کردار بد خويش  

سرسپردگی خود را به عبدهللا  و غنیيعنی بعد از صدور ھدايات، ھر دو !  سفيد نگردندصراين باعث بی آبروئی ق

اوامر اوباما به غنی جان . ی در زمنيه صورت خواھد گرفتئاوباما اعالم کردند و وعده دادند که به زودی توافق ھا
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شگی يک ديگر را در آغوش  استعمار مانند دو دوست و يار ھميه ھای سبب شد تا اين دست پروردعبدهللا جانو 

  . پافشاری نمايند"  تفاھمات دو جانبه"گرفته و بر روی 

  .   که در دست چه نا کسان افتاده استیاين است حالت زار کشور

 

 


