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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٢۵
 

 را رد کرد" غنی"روسيه ادعای 
طالبان حمايت که روسيه از  رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل را مبنی بر اين" اشرف غنی"دولت روسيه ادعای 

به اين صراحت روسيه را متھم به پشتيبانی از " غنی"اين بار اول است که . می کند، بی اساس خواند و آن رد نمود

جنگ سرد بين امريکا و روسيه به . به اشارۀ امريکا از روسيه انتقاد کرده باشد" غنی"شايد . طالبان نموده است

ت مزدور در امچون افغانستان در اشغال امريکاست، زع. ه خود گرفته استافغانستان ھم سرايت کرده و شکل حاد را ب

  . ديگری نداردواشنگتن راهکابل به جزء اطاعت از اوامر 

رئيس جمھور دولت مزدور کابل " اشرف غنی"منابع خبری روسيه گزارش دادند که وزارت خارجۀ اين کشور گفتار 

" غنی"انتقاد . غير منطقی خواندرا طالبان حمايت می نمايد، رد نموده و آن که روسيه از تحريک سياه  را در مورد اين

از روسيه زمانی صورت گرفت که تيلرسن وزير خارجۀ امريکا بدون اطالع قبلی به کابل سفر نموده و حمايت خود را 

تيلرسن خواست به . به روسيه سفر نمود و از روش امريکا انتقاد کرد" کرزی"چند روز قبل .  اعالم نمود"غنی"از 

از دماغ خود " غنی"فکر توطئه را عليه " کرزی"در حال کنونی مرد دلخواه امريکاست و " غنی"بفھماند که " کرزی"

ھم به نوبۀ خود غرض خوشی واشنگتن، روسيه را به باد انتقاد گرفت و اين کشور را در حمايت از " غنی. "دور نمايد

  .طالبان متھم ساخت

جدال امريکا و روسيه گير افتاده و خاطرۀ جنگ سرد دھۀ ھشتاد بار ديگر در کشور اشغال شدۀ افغانستان  افغانستان در 

زعامت در کابل نه شھامت دارد و نه اراده که بتواند از کشوری مانند روسيه بدون اشارۀ امريکا انتقاد . شود تکرار می

 .نمايد

  . ی و شھامت ندارد که بر مبنای آن عمل نمايدأور از خود رافغانستان درگير جنگ با قدرت ھاست وزعامت اين کش

 

 

 


