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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ جوالی ١٣
 

 ژيک ھر کشور متجاوز استيافغانستان عمق سترات
  

  
  

دانم  نمی". شود تژيک ھيچ کشور نمیافغانستان عمق سترا" رئيس دولت مستعمراتی کابل اظھار داشت که اشرف غنی

ِژيک تمام کشور ي افغانستان عمق سترات؟ در خواب است يا بيداری، ھشيار است با مجنون، عاقل است يا ديوانهغنیکه 

امريکا برای آبادانی افغانستان به کشور ما تجاوز نکرده ، بلکه به خاطر . ھای متجاوز به شمول ايران و پاکستان است

ژيک يدست آوردن عمق ستراته برتانيه به فکر دوباره ب. شده است" تشريف فرما"ژيک در افغانستان يستراتداشتن عمق 

  .  نه به خاطر دليل ديگرکرده متجاوز ٢١ به افغانستان قرن ١٩قرن 

شنائی آ  به اصطالحات سياسی و معنای آنھاغنیدانم که آيا  شود؟  نمی  کرده کسی لوده تر در دنيا پيدا میغنیآيا از 

 حين غنیسرمست از بادۀ پيروزی در وارسا، .  ين روز جفنگ و ھذيان می گويد امرد شماره دو از آخر در. دارد

افتخار "شورای نظاری ابراز شادمانی کرد و آن را عبدهللا بازگشت در يک مصاحبۀ مطبوعاتی از نتايج سفر خود و 

دھد و مانع سقوط   ادامه می٢٠٢٠اتو اشغال افغانستان را تا سال  خوشوقت بود که پيمان تجاوز کار نغنی. دانست" ملی

افغانستان عمق "متذکر شد که " ژيکيعمق سترات" با اشاره به اصطالح غنی. گردد دولت مستعمراتی کابل می

 پاکستان است که در زمان طالبان  افغانستان را يک حويلی عقبی خود غنیھدف ". گردد ژيک ھيچ کشور نمیيسترات

ينجا دوباره به تعرضات خود عليه ھند  ادانستند که در صورت شکست از ھند به افغانستان عقب نشينی نموده و از می

 غنیاما .  نمايدخود استفاده" ژيکيعمق سترات"خواست که از افغانستان منحيث  بدين معنی که پاکستان می. آغاز کند

ژيک امريکا، برتانيه و پيمان تجاوز کار ناتو است که ھدف يفراموش کرده است که ھمين اکنون افغانستان عمق سترات

ايران می خواھد . ژيک کشور ھای متجاوز و ناتو استيآنھا از تجاوز و اشغال کشور ما تبديلی آن به عمق سترات

 خود  را در مورد افغانستان ۀپاکستان ھنوز ھم تفکر گذشت.  خود مبدل سازدژيک فرھنگیيافغانستان را به عمق سترات
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عجب ". افغانستان حاکميت ملی دارد که بايد ھمسايگان آن را احترام نمايند" تأکيد کرد که غنی. از دست نداده است

ملی واھی نخواھی حاکميت ھر کشوری که استقالل نداشت، خ. ًافغانستان اصال استقالل و آزادی ندارد! انسان پر روئی

 و غنیسازد و او را مسخره می کند، ولی  چنين سخنان غير منطقی شخص گوينده را بيشتر بی آبرو می. ھم ندارد

  .  خود را باخته و حيثيتی برای آنھا باقی نمانده استیًيارانش قبال آبرو

  . گير افتاده اند" رھبرانی"وا به جان مردم ما که با چه 

  

  

  

  

 

 

 

 
 


