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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ٠١
 

 سياست خارجی موفق، سياست داخلی ناکام؟
است خارجی خود موفق در سي" وحدت ملی"سردمداران دولت مستعمراتی کابل الف می زنند که حکومت به اصطالح 

دولت مستعمراتی در سياست خارجی خود . اين ادعا يک دروغ محض است. تر نسبت به سياست داخلی خود بوده است

دولت مستعمراتی کابل يک دولت دست نشانده است که نمی تواند .  نداشته استیناکام بوده و کدام موفقيت قابل توجھ

که يک کشور در اشغال باشد، سياست خارجی اش  تازمانی. جنبی داشته باشدسياست خارجی مستقل از ھدايت باداران ا

  . شود محدود به ھدايات کشور اشغالگر می

غنی دانند که  مسما شده است، خوب می" وحشت ملی"که به " وحدت ملی"مردم ما در خالل دوسال از نصب حکومت 

 ھای مختلف، در ھيچ موردی با ھم ه اين دو با سليقه و گذشت.به جز ابتذال کمترين دست آورد ديگر نداشته اندو عبدهللا 

 عبدهللا ھم با چه جمالتی جواب غنی بدگوئی کرد و غنی با چه کلماتی از عبدهللاما ديديم که چندی قبل . توافق نکرده اند

ھزار ھا و بيکاری باعث شده است که صد فقر و غربت  . فساد در دستگاه دو لت مستعمراتی  بيداد می کند. را داد

اگر کمک کشور ھای . جوان ما کشور را ترک بگويند که در جريان فرار ھم ھزار ھا تن آنھا قربانی حوادث گرديده اند

  .خارجی نباشد، اين نظام دست نشانده در خالل چند ماه سقوط می کند

ًاصال يک کشور .  ی نداشته که به آن می نازندوردآدر سياست خارجی خود ھم کدام دست " وحشت ملی" حکومت 

رسياست خارجی دما " ھر دو الف می زنند که غنی و عبدهللا. اشغال شده حق ابتکار را در سياست خارجی خود ندارد

ه دولت مستعمراتی بايد بداند ک. تواند از حدود تعيين شده پا را فراتر بگذارد افغانستان نمی". خود بسيار موفق بوده ايم

موفقيت در داخل، موفقيت در سياست خارجی را . بين سياست داخلی و سياست خارجی يک نوع رابطه موجود است

يک کشوری که نتواند شکم مردم خود را سير . افغانستان اکنون در حالت  تشتت و پراگندگی قرار دارد. شود سبب می

سياست داخلی و سياست . قول را در پيش گيردبسازد، چطور مکن است که بتواند يک سياست خارجی مستحکم و مع

 . توانند مجزاء از ھم قرار گيرند خارجی الزم و ملزوم يک ديگر اند و نمی

الف زدن زعمای دولت مستعمراتی در داشتن سياست خارجی موفقيت آميز، خود اين دولت دست نشانده را بيشتر 

  .  دھد کوچک و بی معنی جلوه می

 

 


