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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ١٩

   در کابل"مک مستر"

  
  غنی و نرش مک مستر

 افغانستان به دولت  مشاور امنيت ملی رئيس جمھور امريکا به کابل رفت تا از تدوام اشغالمک مسترجنرال 

خون آشام " انسان" يک مک مستر. مستعمراتی کابل اطمينان دھد و ھمچنان از نتيجۀ انفجار پرتاب مادر بم ھا آگاه شود

اطمينان داد که امريکا از آنھا عبدهللا  و غنیاين کثافت به دو کثيف ديگر . است که در عراق مرتکب جنايات عظيمی شد

  . پيوندند، در ميدان جنگ شکست خواھند خوردن صلح نلبان اخطار داد که اگر به جريااو به طا. حمايت می کند

 را به کابل فرستاد تا نتيجۀ انفجار مادر بم مک مستر رئيس جمھور امپرياليسم امريکا مشاور امنيتی خود دونالد ترمپ

ًنزديک ارزيابی نموده و ضمنا به خاينان افغان اطمينان دھد که امريکا عجالتا از آنھا حمايت می نمايداز را ھا  اطمينان . ً

افغانستان بعد ازين ملجای " گفت که مک مستر.  بودعبدهللا و غنی به دو خاين مسلکی ترمپ بھترين تحفۀ مک مستر

 بر اشغال طويل المدت افغانستان توسط امپرياليسم امريکا  دالمک مستراين طرز صحبت ". تروريست ھا نخواھد بود

 ھای  ش را در افغانستان و جا ھای ديگر از راهبھتر است پاکستان منافع "او در مورد پاکستان  گفت که. و ناتو است

ه حق  در حقيقت اين نشان دادن چراغ سبز به پاکستان است ک."سياسی دنبال کند، نه از راه گروه ھای خشونت گرا

رھبران " ھمچنان از فساد اداری در افغانستان شکايت نمود و ھدايت داد که مک مستر. مداخله در افغانستان را دارد

ًبحران قبال دولت مستعمراتی کابل را به گسترش فساد " سازمان جھانی". "کابل بايد اصالح شوند و فساد را کاھش دھند

  . متھم ساخته بود

مبارزان راه آزادی خود را برای نبرد . که به زور اخراج شود ادی ترک نمی گويد، مگر اينامريکا افغانستان را ار

  . متداوم ضد امپرياليستی آماده سازند

 


