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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ سپتمبر ٢٢
  

   به امريکا"غنی"سرسپردگی ھميشگی 

  
 بی قيد و شرط خود را از رئيس جمھور افغانستان اشغال شده بار ديگر، اما اينبار با ھمه پستی حمايت" اشرف غنی"

طی صحبتی " غنی. "دور جھان ابراز داشته و خود را صد در صد در خدمت امپرياليسم قرار داده تجاوزات  امريکا ب

ژی امريکا در قبال افغانستان نشان می دھد که طالبان و ياين سترات"که دومين اجالسيۀ ملل متحد گفت و در ھفتاد 

حاظ نظامی پيروز شوند فقط از طريق راه حل سياسی ما می توانيم به صلح دوامدار نايل حاميان شان نمی توانند از ل

خان خود " غنی"پائين نياورده بودند که " ترمپ"ھيچ يک از رھبران جھان به اين اندازه خود را در قبال نطق ." شويم

  .ھم به حيرت افتاده باشد" ترمپ"شايد شخص . را پائين آورد

.  ھم نداردیکه ارزش زياد ملل متحد خود را بار ديگر به امريکا بسيار ارزان فروخت، باوجودیدر اجالسيۀ " غنی

برای در قدرت ماندن سخت نيازمند تداوم اشغال افغانستان توسط امپرياليسم امريکاست و اال در خالل چند ھفته " غنی"

 شده و اسرائيل بودند که صحبت بی محتوا و تنھا رھبران دو کشور افغانستان اشغال. شود و يا چند ماه سرنگون می

 برای خوشنودی "غنی". ئيد کردند، بقيه ھمه آن را رد کرده و غير عقالئی ناميدندأرا در ملل متحد ت" ترمپ"تھديد آميز 

مبر، خطر خشونت به دست عوامل غيردولتی، شکل موج سپت ١١ سال پس از تراژيدی ١۶"امريکا اظھار داشت که 

ملل "ھمچنان مانند بادارش خاطر نشان ساخت که " غنی." "سياسی و تروريزم را به خود گرفته استپنجم خشونت 

مرد شماره دو خارج " غنی"ی که از زبان اکه ھر حرفی و ھر کلمه  خالصه اين." متحد به اصالحات ضرورت دارد

  .ئيد موضع امريکا و تجاوزات اين کشور بودأشد، به ت

  .می سازد" غنی"شرماند، مثل که خدا آدم را می  وقتی

ژی جديد اياالت متحده يدھشت افگنی در جھان، جنايت عليه بشريت، اصالحات در تشکيل ملل متحد، قدردانی از سترات

 افغانستان با دھشت افگنی، رويکرد مصالحه و مذاکره توسط حکومت افغانستان با طالبان و ۀ افغانستان، مبارزۀدربار

 .ت ملی در بخش سياست ھای داخلی بوددستاوردھای حکومت وحد


