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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٢٣
 

 دھد جنگ را در افغانستان ادامه می" ترمپ"
نستان اظھار داشته بود و آن را رئيس جمھور امريکا که بار ھا مخالفت خود را با ادامۀ جنگ در افغا" دونالد ترمپ"

دانست، سرانجام تسليم نظاميان جنگ طلب امريکا گرديد و وعده داد که تا زمان نامعلوم در   بزرگ میۀيک ضايع

مردم افغانستان اميدوار بودند که با خروج نيرو ھای امريکائی و کاھش جنگ و دست کشيدن . افغانستان خواھد جنگيد

شود  آشکار می" ترمپ"الکن از اظھارات .  يرانی ھا، صلح و آرامش به کشور بر خواھد گشتطالبان از کشتار ھا و و

که  نيرو ھای جنگ طلب در امريکا بر وی غلبه کرده و او را وادار ساختند که مخالفت خود را با خروج عساکر 

  .ننداز خوشحالی مانند شادی خيزک می ز" عبدهللا"و " غنی. "متجاوز امريکا اعالم نمايد

در مورد افغانستان و تصميمش در تداوم اشغال افغانستان، مردم ما سخت " ترمپ"با شنيدن اظھارات جنگ طلبانۀ 

دو دست پروردۀ استعمار بسيار " عبدهللا"و " غنی. "يوس شده و صرف عده ای از خاک فروشان شادمان شده اندأم

پايان نيافته بود که اين " ترمپ"ھنوز صحبت . دھند  میخوشحال اند که چند روز ديگری به حيات بی ننگ شان ادامه

از خطر سقوط آنی نجات را دو تفالۀ استعمار به ادارۀ ترمپ تبريک گفتند که به اشغال افغانستان ادامه داده و آنھا 

  .بخشيده است

، طالبان بايد از اگر اين طرح ترمپ عملی گردد. ھا تا پايان خواھد جنگيد" تروريست"وعده داد که عليه " ترمپ "

تحريک طالبان که چند روز قبل طی يک مکتوب سرکشاده از . صحنۀ سياسی افغانستان به کلی محو شده و ناپديد گردند

خواسته بودند که به جنگ افغانستان پايان دھد و نيرو ھای امريکا را ازين کشور خارج سازد، از بيانيۀ " ترمپ"

که نيرو ھای متجاوز امريکا در افغانستان باقی بماند، ما ھم جنگ را  تا زمانی"اخيرش به شدت انتقاد نموده و گفتند 

شود که جنگ ھای شديدی در افغانستان در خواھد گرفت و ھزار ھا تن ديگر کشته  ازين معلوم می". دھيم ادامه می

  .خواھند شد

  . ی مواجه خواھد شداين بار ھم به شکست ذلت بار. امريکا از شکست ھای خود درس عبرت نگرفته است

  

  

 

 


