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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جنوری ٠٨

  

  غنی بر ماندگار شدن قوای  تجاوز کار امريکا اصرار دارد
ودن قوای امريکا در افغانستان به نفع اين کشور  گفت که بولت دست نشاندۀ افغانستان تلويحاً مھور دجاشرف غنی رئيس 

غنی در مورد داعش اظھار نظر نموده و خاظر نشان ساخت  که خروج نيرو ھای  امريکائی از عراق گروه . است

اما مرد درجه دو از آخر متذکر نشد که داعش محصول امپرياليسم و عملکرد . وجود آورده افراطی داعش را ب

 موجوديت قوای امر يکا برای امنيت افغانستان البان مانند داعش افراطی اند بناءً  نگاه غنی، چون طاز. امپرياليستی است

  .  امريکا بود که عراق را به زودی ترک گفتهاز نظر غنی، اشتبا. حتمی است

کا از جنگ مردم امري". از آش کرده کاسه سرخ است: "گفتار غنی مرا به ياد ضرب المثل کابليان انداخت که می گويند

 خواھند که فرزندان شان بيھوده کشته شوند، اما  اشرف غنی می  اين کشور خسته شده اند و نمیۀوستيز قوای حاکم

 عکس جنرال ه پرچمی است که ب–اين عين روش مزدوران خلقی ". بايد شما باشيد تا امنيت ما را تأمين نمائيد"گويد که 

  .افغانستان، ھنوز ھم طبل دفاع از تجاوز شوروی به افغانستان را می نوازندھای روسی مخالف تجاوز به 

 اشرف غنی ھمچنين افزود که نيروھای امنيتی افغانستان به من می گويند شرايط عراق پس از خروج نيروھای 

من به ھمراه تمامی  "روی ھمين دليل. فتدبيی را ببينيد و اجازه ندھيد که اين حادثه برای افغانستان ھم اتفاق امريکائ

آفرين بر تو ای فرزند نمک حرام و ". نيروھای امنيتی و دولتی افغانستان از کاخ سفيد می خواھيم تا ما را تنھا نگذارند

يقين دارم که حمايت عبدهللا . شود و از زير پلو ملی می برايد چھرۀ واقعی ات ھر روز برمالء تر می. نا خلف افغان

  شما به ماورای سرحدات افغانستان هرا ھم داری زيرا بدون موجوديت قوای امپرياليستی ھر سشورای نظاری و محقق 

  .   فرار خواھيد کرد

خواھد بگويد که در صورت ماندگار شدن امريکا در افغانستان، طالبان در مجموع ضعيف شده و يا شايد نابود  غنی می

ا در صدد محو طالبان نبوده  بلکه صرف آنھا را تضعيف و تنبيه مرد درجه دو از آخر نمی فھمد  که امريک. خواھند شد

وای به حال آن ملتی که چنين مردی با درجۀ دوم . کنند که به اين ھدف خود رسيداوامر واشنگتن سرپيچی نکرد که از 

  .  از آخر، رھبر شان باشد

 

  


