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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ٣١
 

 اشغال افغانستان ادامه خواھد يافت
  

ستان را در ذھنيت ھا بنشاند و خواھد مفکورۀ تدوام اشغال افغان امريکا با پيش انداختن دو سفير سابق خود در کابل، می

ًتبليغات امريکا دقيقا منافع اين کشور را در افغانستان زير . آن را در خورد افراد نادان بدھد تا مورد پذيرش قرار گيرد

که سرسپرده و مطيع اند، اتفاقی   تا زمانی،دھد نظر دارد و از جانب ديگر دولت دست نشاندۀ خود را اطمينان خاطر می

 .ن نخواھد افتادبرای شا

 اظھار نظر کرده اند که قوای اشغالگر امريکا بايد به تداوم کروکر و کننگھمسفرای سابق امريکا در کابل به اسمای 

کابل عليه طالبان، کمک " دولت"اين سفراء متذکر شدند که با وجود پيشرفت نيرو ھای . اشغال افغانستان ادامه دھد

امريکا بايد . کرديم دشمن قوی تر از آنست که ما تصور می.  مستعمراتی حتمی استامريکا به نيرو ھای امنيتی دولت

 اين دو تن عليه ۀبه تعھدات  اشرف غنی و عبدهللا عبدهللا نسبت به ارتباط با اياالت متحده ارج بگذارد و از مبارز

  .تندروان قدردانی نمايد

  کشمکش کمترين خدمتی به مردم افغانستان انجام نداده اند، می ستايش سفرای امريکا از غنی و عبدهللا که تا حال به جز

کيد نمودند که کشور شان به مقدار أسفرای امپرياليسم امريکا ت. تواند به پروپاگند امريکا در تداوم اشغال صحه بگذارد

انستان را از دست تواند به آسانی افغ نموده و روی ھمين دليل نمی" اریذسرمايه گ"عظيمی در افغانستان اشغال شده 

اين دوسفير دو تکتيک . به عقيدۀ آنھا ناکامی ھم برای امريکا و ھم برای افغانستان و منطقه مصيبت بار خواھد بود. بدھد

با اتخاذ اين دو روش، . ژيکيشکيبائی عادی و صبر سترات: قديم استعماری را در تداوم اشغال افغانستان سفارش کردند

  .اھد شدموفقيت امريکا تضمين خو

  .که به پا خيزند و زنجير غالمی را در ھم شکنند مردم ما به زندگی برده وار ادامه خواھد داد، مگر اين

  

  

 

 


