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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ مارچ ٠۶

 
  بی مھری امريکا به غالمان

  
 به تاد  اجازه نمی دھ،به قدرت نصب کرده که کسانی را چنانچه . دنشاندگان خود ھم رحم نمی کنامريکا اکنون به دست 

 تا در جلسات ساالنۀ ا بروندرئيس شورای دولت مستعمراتی و ھمراھان می خواستند که به امريک. مسافرت کندکا امري

غالمان بايد بفھمند که . ملل متحد اشتراک نمايند، اما سفارت امريکا از اعطای ويزه روی داليل نامعلوم خوداری ورزيد

  . د که باداران شان آنھا را در گودال می اندازندرس  نزد بادار خود نازدانه نيستند و روزی میهھميش

وف ابراھيمی رئيس شورای دولت مستعمراتی ھمراه با چند تن از ھمکاران می ؤطبق گزارش ھای غير رسمی، عبدالر

دولت امريکا به سفارت خود در کابل ھدايت داد . اشتراک ورزند تا در جلسات ملل متحد روندخواستند  که به امريکا ب

ين خصوص ارائه نکرده و خود را مکلف ھم نمی داند که به اامريکا داليلی در.  آنھا خوداری شودهای ويزه بطکه از اع

  .افغانستان دليل بگويد

که  طوری. و نوکران ديگری را بر می گزيننددور انداخته ه  بار ھا اتفاق افتاده که استعمار عمال خود را بعد از مدتی ب

 انداخت و به عوض شورای نظار و جمعيت ردوه ديديم شوروی سابق که زمانش رسيد، مزدوران خلقی و پرچمی را ب

اين نوع . دورش انداختنده ًامريکا طالبان را روی صحنه آورد، اما نسبت سرکشی موقتا ب. اسالمی را در خدمت گرفت

ق خواھش غالم را انتخاب می ب بوده و استعمار طء بار ھا در کشور ھای تحت اشغال مرعی االجراتعامل استعماری

  . دور می اندازده کند و با ب

  . افراد احمق ھنوز ھم نمی  آموزند و باز ھم خود را می فروشند

 

 


