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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٠٩
 
 

  از باقی ماندن قوای متجاوز امريکا"غنی"افتخار 
عين اين . ر اريکۀ قدرت نگھدارندبنھا را  متکی به اجانب اند تا آهرھبران نصب شده و دست نشانده در يک کشور ھميش

قوای متجاوز  رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل از افزايش "اشرف غنی". کند حالت در افغانستان کنونی صدق می

بقای دولت مستعمراتی کابل . يکا اظھار خوشی و غرور کرد و مطمئن شد که به اين زودی ھا سرنگون نخواھد شدامر

دانند که يک   وساير جيره خواران بيگانگان خوب میغنی، عبدهللا. ايت امپرياليسم امريکا از آنستمربوط به درجۀ حم

  . ھفته ھم بدون پشتوانۀ قوای متجاوز بقاء نخواھند کرد

 تن باقی ۵۵٠٠قرار بود اين تعداد در سطح .  تن اعالم کرد٨۴٠٠ با تغيير پاليسی، افزايش قوای امريکا را به اوباما

ازدياد در .   را به تغيير پاليسی وادار ساختاوبامااما اصرار نظاميان امريکائی و التماس دولت مستعمراتی کابل بماند، 

ۀ بزرگ سياسی نجات داد که امريکا آن دو طفيلی را برای مدتی حمايت  را از مخمصغنی و عبدهللاتعداد قوای امريکا، 

 شد که وضعيت امنيتی در افغانستان ھنوز متزلزل است و رئيس جمھوری امريکا در صحبتی  متذکر. خواھد کرد

شما : " به طالبان خطاب کرد و گفتاوباما. نيروھای امنيتی اين کشور ھمچنان به حمايت نيروھای امريکائی  نياز دارند

جنگ ھرگز موفق نخواھيد شد، زيرا  ھا است که با نيروھای امنيتی افغانستان مشغول جنگ ھستيد ولی در اين  سال

 جدائی امريکا از جامعۀ بين اوبامانکتۀ جالب در گفتار ". ستاده استيالمللی در کنار افغانستان ا  بينۀامريکا و جامع

  ضمن غنی. المللی است، بدين معنی که امريکا خودش يک قدرت جھانی است و از جامعۀ بين المللی متفاوت است

 تداوم ھمکاری ميان دو کشور ۀآن را نشان"  در افغانستان،  امريکابرای افزايش قوای متجاوزاوباما  اسقبال از تصميم 

گونه ھمکاری بين   شھامت اعتراف را ندارد که بگويد ھيچغنی". برای پيگيری و دستيابی به منافع مشترک دانست

 چيزی  عبدهللام بالشرط افغانستان و خودش و امريکای متجاوز و افغانستان اشغال شده وجود ندارد، بلکه امريکا حاک

  .  گدی ھای کوکی بيش نيستندجز

 به اھداف نظامی و سياسی خود در افغانستان و منطقه دست نيابد، قوای متجاوزش از  امريکاکه دانند تا زمانی ھمه می

صرف يک بھانه ای برای تداوم اشغال افغانستان و حضور  تروريسممبارزه با .  افغانستان و  منطقه خارج نخواھد شد

 .در منطقه است

 


