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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ١٣
 

 غضب مردم از آمدن کری به کابل
  

د مالقات نمايد و به آنھا جان کری وزير خارجۀ امپرياليسم امريکا طور غير مترقبه به کابل سفر نمود تا با مزدوران خو

 از حکومت دست نشاندۀ امريکا در کابل ًمردم عميقاسفر کری به افغانستان زمانی اتفاق افتاد که . دساتير الزم را بدھد

ئيد عملکرد احمقانۀ حکومت أسخنان کری در ت. ناراضی اند و آرزو دارند تا ھر چه زودتر گلم اين نظام چيده شود

  . دهللا مردم ما را بيشتر عصبانی ساخته و آن را محکوم نموده اند عب-غنی " وحدت ملی"

 افغانستان در ،ميھن فروشان ادعا دارنداز آيا ھنوز ھم جای شک در اشغال افغانستان باقی مانده است که يک عده 

. درک نموده اند اما شکر خدا که مردم ما به عمق توطئه ھای امپرياليستی پی برده و نيات باطنی آن را . اشغال نيست

 تا ختم دورۀ پنج د  به وجود آمد باي٢٠١۴حکومتی که بعد از انتخابات "کری در جريان صحبتش با غنی اظھار داشت 

. اين گفتار آمرانۀ کری احتمال ھر گونه به راه انداختن لويه جرگه را در مورد آيندۀ حکومت از بين برد". سال ادامه يابد

را نشانه ای از ماندگار شدن امپرياليسم امريکا در افغانستان  از سخنان دستوری کری سخت عصبانی شده و آنمردم 

افراد دارای عقل و بصيرت از قبل می دانستند که افغانستان در اشغال است و به يک مستعمرۀ امريکا مبدل  .می دانند

  . شده است

د گروه ھای جھادی و شاخۀ کرزی از صحبت کری ناراضی به نظر  عبدهللا مانن–يک عده از مخالفان حکومت غنی 

دسته بندی ھای اخيری . رسند زيرا گفتار کری اميد آنھا را در سقوط اين حکومت از داخل به يأس تبديل نموده است می

ه  غنی و  عبدهللا تشکيل گرديده، اين خوشبينی را نزد مخالفان خلق نموده بود ک–غنی " وحشت ملی"که عليه حکومت 

عبدهللا خاموشانه در صدد . سخنان کری بيشتر کمر غنی را بسته کرده است. عبدهللا بيش از دوسال دوام نخواھند کرد

  .تعويض حکومت است تا صالحيتش بيشتر شود و منحيث صدراعظم ايفای وظيفه نمايد

آيا بدون قيام مردمی .  بازی می نمايندمشاھده می نمائيد که بيگانگان با سرنوشت کشور و مردم ما چگونه! ھم مينھان

   !می توان ازين حالت نجات يافت؟  ھر گز نه

 

 

 
 


