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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٠٢
 
  

 "جان مکين"انتخابات امريکا و منافقت 
 و دوستان ءاباتی در امريکا، رقبادر جريان روز ھای انتخاز مطالعۀ جرايد و تعقيب رسانه ھای امريکائی بر می آيد که 

دو . شان يک ديگر را به ضعف و ناکامی متھم می سازند و خود را بھترين کانديد برای حفظ منافع امريکا می پندارند

 بر حيات امريکا حاکم بوده  و مجالی برای تبارز هخواه ھميشدار يعنی احزاب دموکرات و جمھوريحزب بر سر اقت

شود و اين سلسله از آغاز دولت امريکا تا کنون  ھر چھار سال يا ھشت سال حزب عوض می. ودش حزب ديگر داده نمی

 . گردند گاه گاه افراد مستقل ظھور می کنند، الکن بعد از مدتی از صحنۀ سياسی  ناپديد می. ادامه داشته است

خواه فتۀ جان مکين سناتور جمھوري در گ.داند  را مسؤول ادامۀ جنگ و خونريزی در افغانستان می"اوباما" جان مکين

مک کين در زمان بوش از .  دلسوزی به مردم افغانستان نيستیکمترين شکی وجود ندارد، اما اين گفتارش از رو

.  ًتجاوز به افغانستان کامال حمايت نمود و صد در صد پشتيبانی خود را از روش وی در  افغانستان و عراق اعالم کرد

 در زمان جنگ ويتنام پيلوت طيارۀ جنگندۀ امريکا بود که در فضای ويتنام شمالی سقوط داده شد و مدتی اسير مکين

مکين در صحبت .  رقيب انتخاباتی اوباما بود که طور فاحش شکست خورد٢٠٠٨او در سال . جنگی در آن کشور بود

  .نستان مالمت دانسته است را در نا امنی افغااوباما حمايت کرده و تنھا اشرف غنیخود از 

اوباما که  اين.  او معتقد است که امريکا نبايد قوای خود را از افغانستان خارج سازد، بلکه بايد به تجاوز خود ادامه دھد

 قرار گرفته مکينبرای فريب مردم امريکا و جھان قسمتی از قوای امريکا را از افغانستان خارج ساخته، مورد انتقاد 

اوباما يک رھبر شکست خورده است و سياست ھای غلط وی باعث شکست جنگ در افغانستان "ت که  گفمکين. است

 ديگری در  دھد که اين شخص بدون جنگ چيزاين گفتار سناتور جنگ طلب امريکائی به وضاحت نشان می". شد

رانه اش از مکين فرق صلح طلب نيست، بلکه شايد روش تجاوزکاھم  اوبامااشتباه نشود که . خواھد افغانستان نمی

  .دانند داند، دليلش را ھمه می  را انسان خوب می اشرف غنی،مکينکه  اين. داشته باشد

 .  خورند ين کشور را نمیامردم ما و جھان به منافقت سياسيون امريکا آشنائی دارند و فريب شعار ھای انتخاباتی در

 

 

 


