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   کابل-  عبدهللا امينی
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 تناقض گوئی دولت مستعمراتی
 کی درست می گويد؟

 

 گردانندۀ چه کسی و معلوم نيست که ًاخيرا ميان اعضای عاليرتبۀ دولت مستعمراتی کابل، تناقض گوئی بيشتر شده

ًھر يک چيزی می گويد که خود و جانب مقابل خالف آن را بعدا اظھار می . سياست خارجی افغانستان اشغال شده است

قبل از مجادله عليه طالبان، دولت مستعمراتی بايد . دولت مستعمراتی تا گلو در بی نظمی و بی  ثباتی  غرق است. کند

  .سازد" آراسته"خود را 

در شمال کشور، به کابل برگشته و در مورد سياست " فتوحات"دوستم گلم جم معاون اول دولت مستعمراتی بعد از 

 جھانی ۀپاکستان دشمن افغانستان است و جامع: "دوستم در مورد پاکستان گفت. خارجی افغانستان اظھار نظر می کند

شمنان افغانستان، دوستان پاکستان ھستند و دوستان افغانستان، دشمنان بايد عليه اين کشور اعمال فشار کند و بداند که د

  .او ھمچنان افزود که پاکستان در قتل و ترور افغان ھا دست داشته است". پاکستان ھستند

 توان شک کرد، شخص وی در گذشته طالبان مخلوق پاکستان را  باوجوديکه  به ادعای دوستم در مورد پاکستان نمی

از جانب ديگر اشرف غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل موضع قبلی خود را نسبت .  ناميد" افغانستان"فرزندان 

  .به  پاکستان تغيير داده و کمی نرمش را در پيش گرفته است

واضع م"شود و حاال می گويد که   غنی چندی قبل در مورد پاکستان گفت که حمالت خود کشانه از پاکستان رھبری می

 ضد پاکستان را نمی دھيم، اما از ه فعاليت از خاک افغانستان بۀما به ھيچ کسی اجاز. ما در برابر پاکستان روشن است

  ". ضد افغانستان فعاليت می نمايندهشود  که مانع کسانی شود که از خاک پاکستان ب پاکستان نيز تقاضا می

نيازی به ميانجيگری پاکستان در پياده "تی کابل اظھار می نمايد که  از جانب ديگر عبدهللا رئيس اجرائی دولت مستعمرا

با اين نوع تناقض گوئی در سياست خارجی، دولت مستعمراتی کابل خود را مسخره می سازد و بی ". کردن صلح نيست

می خندند و پاکستان و ايران و ھند ھر يک به ريش دولت مستعمراتی . اعتمادی جھانی را نسبت به خود خلق می نمايد

 .آن را به باد استھزاء می گيرند

  .  افغانستان محتاج يک دولت مستقل ملی است که بتواند مستقالنه حرف برند و آبرومندانه عمل نمايد

 

 


