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   کابل-  عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ نومبر ١٢
  

 "ترمپ"از انتخاب " کرزی"خوشحالی 
  

 به حيث رئيس ونالد ترمپداز انتخاب  اولين رئيس جمھور دست نشاندۀ امريکا در افغانستان اشغال شده  حامد کرزی

 از ادارۀ اوباما دلخور شده بود زيرا او بار ھا توسط مقامات امريکائی کرزی. جمھور امريکا نھايت درجه مشعوف شد

 حتا می خواست که در ماه جوالی اوباما.   معاون رياست جمھوری امريکا مورد تحقير قرار گرفته بودبايدنبه شمول 

در . ًاند، اما بعدا نظر به مشورۀ دستگاه ھای استخباراتی از تصميم خود منصرف شد کرزی را از صحنه بپر٢٠٠٩

.  را نگذارد که رئيس جمھور شودکرزی، امريکا مصمم شد که ھيچ يک از برادران ٢٠١۴انتخابات رياست جمھوری 

  . زود گذر شدقيوم کرزیاز ھمين رو کانديدی 

خواه است که شايد  ھم يک جمھوريترمپ. خواھان استجمھوري شده  ساخت نبايد فراموش کنيم که نظام افغانستان اشغال

 ترمپمقامات دولت مستعمراتی کابل ھم از انتخاب . ژيک حزب را با خود داشته باشديصد عقايد سياسی و ستراتدرچند 

متصور است که اگر بتواند  مار گزيده بيش از ھر کس ديگر خوشحال به نظر می رسد و کرزی. ابراز رضايت کردند

 شخص سوم در افغانستان  کرزی، عبدهللاوغنی بعد از . به يک نحوی در رأس ھرم سياسی افغانستان دوباره نصب شود

اميدوارم که امريکا تحت " گفت که کرزی.  تبريک گفت و برای وی آرزوی سعادت و موفقيت نمودترمپبود که به 

من آرزو دارم که جنگ عيله تروريسم متوجه پناھگاه . ی بيشتری دست يابد به سعادت و خوشدونالد ترمپرھبری 

رخطا اند که مبادا اين کشور آنھا را تنھا بگذارد و به سر نوشت ااکثر جاسوسان امريکا نارام و و".  تروريست ھا شود

ی که در خدمت ه ئبه يقين که ساير گروه ھای سياسی و مذھبی و يک عده از جنگ ساالران حرف. شومی دچار سازد

  .سی آی ای بودند، دچار سراسيمگی شده که وضع آنھا چطور خواھد شد

اين فاسقان تاريخ می دانند که اگر حمايت نظامی امريکا نباشد، لگد . مقامات دولت مستعمراتی از قھر ملت در ھراس اند

  . مال مردم خود خواھند شد

 

  

 

  


