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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١٧ مارچ ١۵
  

 افغانستان با امريکا"  پيمان امنيتی"بی ارزش بودن 
اظھار می کنند که امضای پيمان ده، که گويا تازه وجدان شان بيدار ش شورای دولت مستعمراتی یيک عده از وکال

پس . امنيتی بين افغانستان و امريکا فاقد ارزش بوده و کمترين کاری برای تأمين امنيت برای افغانستان انجام نداده است

. بھتر است که اين پيمان استعماری لغو شود و خود نيرو ھای امنيتی افغانستان مسؤوليت بيشتری را در دست گيرند

 .ًيک پيمان عملی نشود، پس به موجوديتش روی کاغذ اصال ضرورتی احساس نمی شودکه  زمانی

از ای  بستر، صدای اعتراض از ھر سو بلند شد و مردم و عده ۴٠٠بعد از حملۀ مخالفان دولت مستعمراتی به شفاخانۀ 

يند که تمام مشکالت و  در شورا می گوافرادھمين . شورای دولت مستعمراتی صدای اعتراض را بلند کردند" وکالی"

ً ادعا دارند که امريکا قبال از طرح حمله به شفاخانۀ ءبعضی از وکال.  ناامنی ھا توسط امريکا و پاکستان خلق می گردد

از پاکستان : "يکی از وکالء به اسم عبدهللا محمدی گفت.  آگاه بوده ولی دولت مزدور خود را با خبر نساخته است۴٠٠

بيرون نا امنی ھا را در افغانستان تقويت می کند و امريکا از داخل به اين کار دست می زند و ھردو کشور در کشتار 

  ".مردم کشور دست دارند

پاکستان به حمايت امريکا جنراالن متقاعد خود را به شکل قراردادی " عبيدهللا بارکزی يک وکيل ديگر متذکر شد که 

 ضد نيروھای امنيتی کشور آموزش دھند و آن کشور جنگ اعالم شده را عليه دولت هطالبان را باستخدام کرده است تا 

  ".و مردم افغانستان شروع کرده است

 نشراتی بود که صدای اعتراض خود را عليه اين پيمان استعماری نھاداولين "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " پورتال 

شود و به پيش بينی آن  است که حقانيت ضد استعماری اين پورتال معظم ثابت میج اين.بلند کرد و به آن اعتراض نمود

 . صحه می گذارد

شود، جای خوشی است، اما صرف انتقاد کافی  آھسته آھسته بيدار می" وکالی ملت"که وجدان يک عده از  ين ااز

  .  ستاده شوندي کنار مردم مظلوم خود ااين وکالء بايد خود را از شواری دولت مستعمراتی کنار بکشند و در. نيست

 

 


