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ترمپ جان رحم کن :اين حال زار من را ببين
اشرف غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی افغانستان به روز  ٩فبروری تيليفونی با دونالد ترمپ رئيس جمھور امريکا
صحبت کرد و از او التجاء نمود که "به لحاظ خدا ما را کمک کنيد" .غنی با غذر و زاری به ترمپ گفت که ما به قوای
بيشتر شما ضرورت داريم .ما را تنھا نگذاريد که تباه می شويم .اگر طالبان بيايند ھمه را نابود می کنند .ترمپ دلش به
حال غنی بی مسلک سوخت و وعده داد که يک عده از عساکر امريکائی را به افغانستان خواھد فرستاد تا غنی و عبدﷲ
را از سقوط نجات دھد.
گزارش ھا حاکيست که دونالد ترمپ رئيس جمھور امريکا و اشرف غنی رئيس جمھور دست نشاندۀ دولت مستعمراتی
کابل چند دقيقه با ھم صحبت نمودند .در ظاھر امر ،ھر دو آمر و مادون در بارۀ مبارزه با تروريسم و مسايل اقتصادی
صحبت کردند ،اما موضوع اصلی حفظ دولت غير مشروع و ضد ملی غنی و عبدﷲ بود که چطور اين نظام مزدور از
قھر مردم و سرنگونی حفظ شود .ترمپ وعدۀ کمک را داد و عالوه نمود که "افغانستان برای امريکا مھم است و ما اين
کشور را فراموش نمی کنيم" .غنی از ترمپ تقاضا نمود که افغانستان ھنوز ھم به عساکر متجاوز امريکا ضرورت
دارد و در غير آن اين کشور )نظام فاسد فعلی( سقوط خواھد کرد .غنی سرسپردگی خود را به رئيس جمھور جديد
امريکا ابراز داشت و خود را خدمتگذار دايمی امريکا معرفی نمود .اين بار غنی به تنھائی با ترمپ صحبت نمود و
عبدﷲ دراين مکالمۀ تيليفونی شريک نبود .افراد نزديک به عبدﷲ عبدﷲ رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل می
گويند که عبدﷲ می خواھد که خودش ھم در صحبت تيليفونی غنی با ترمپ نيز شريک باشد ،اما اين ابتکار را برای
خود محفوظ نگھداشته است.
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ازين معلوم می شود که امپرياليسم امريکا به ميل خود افغانستان را ترک نخواھد کرد ،مگر اين که به زور اخراج
گردد.
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