
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٢۵

  "ترمپ" از طرح "غنی"خيزک و جستک 

  
 تفالۀ امپرياليسم

از خوشحالی شادی " غنی"ً را قبال از طرح امريکا در جريان نگذاشته بود، شخص غنی" مپتر"که ادارۀ  ودیجباو

 ناموس رادبرای اف. می خواھد جنگ را در افغانستان ادامه دھد و مردم ما را بکشد" ترمپ"که  اين. بازی می کند

اينھا صرف می خواھند در قدرت . ند شوه تعداد مردم ما کشته میچو ديگران فرقی نمی کند که به " غنی"فروشی مانند 

مرد شماره دو از آخر به اين عقيده " غنی. "باقی بمانند  و شرافت خود و عزت باقيماندۀ خود را در پای خوکان بريزند

و " غنی"است که اگر اشغال افغانستان توسط امريکا ادامه يابد و معادن طبيعی ما مورد دستبرد امپرياليسم قرار گيرد، 

روزی خواھد رسيد که غنی و ھمراھان . توانند چند صباح ديگری را در شوکت و دبدبه سپری نمايند  می"عبدهللا"

  . را تجربه نمايند"تره کی" و "امين"سرنوشت نکبتبار 

در مورد ادامۀ اشغال افغانستان اظھار " ترمپ"اشرف غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل حين ستايش از طرح 

ًخواھم خاصتا از ستراتيژی رئيس جمھور ترمپ ابراز امتنان کنم، اين ستراتيژی محصول يک  امروز میمن "داشت که 

از حالت ابھامی که ...ھای گذشته و تشخيص عناصر مؤفقيت است پروسۀ ھمه جانبۀ برای تحليل اوضاع، محاسبه درس

اغالط امالئی نقل قول آگاھانه [-". ده استالمللی واضح ش موقعيت افغانستان در اجماع بين. فرما بود، برآمديم حکم

جرأت گرفته و خطاب به " ترمپ"غنی از طرح  -]دلقک بھتر درک شده بتواند" غنی"تصحيح نشده تا درجۀ سواد 

به اين " غنی". "حوصله مندی ما از تدبير است، نه ترس. اين کشور روش خود را بايد تغيير دھد"پاکستان گفت که 

ين اواخر قرار داد ھای متعدد  اپاکستان در. به پاکستان به خاطر افغانستان است، نخير" ترمپ"تصور است که اخطار 

ھمچنان چين و پاکستان طيارات مشترک جنگنده می سازند که اين باعث خواھد شد که . نظامی با روسيه بسته است

 يک کشور مھم را در جنوب آسيا از ين صورت امريکاادر. ين به اسلحۀ امريکا نيازی نداشته باشداپاکستان بيش از

  .امريکا ھرگز پاکستان را به خاطر افغانستان تنبيه نمی کند. دھد دست می
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 درج شده  و به حيث خاينان ملی شناخته ه در اوراق سياه تاريخ کشور برای ھميشانغنی و عبدهللا بايد بدانند که نامش

  خواھند شدشده و 

  

  

  

  

 

 


