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  کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١٧ می ١۴
 

  ؟ی حاکميت ملی را نمی فھميداچرا معن! احمق ھا
ن  ا، ارتکاب يک و يا دو حادثه را از جانب بيگانگان و متجاوزهيک عده از انسان ھای سبک مغز، نادان و وابست

شايد يک عده . اما از اصل موضوع فرار می نمايند. دانند م شان برابر نباشد، تخطی حاکميت ملی میکه به زع

  کشور راۀاگر امريکا صرف يک گوش. نندز عمداً خود را به کوچۀ حسن چپ می ینفھمند، ولی تعداد ديگر

که از اشغال  ، در حالی" استحاکميت ملی ما را زير پا گذاشته"بمباران نمايد، يک تعداد می گويند که امريکا 

  .کشور اصالً ياد نمی کنند

ندارند، " حاکميت ملی"ين روز ھا به گفتار يک عده بی بند و بار بر می خوريم که کمترين فھم از اصطالح اما در

ين کمترين ترديدی وجود ندارد که ھر نوع تجاوز و عملکرد ضد حقوقی ادر. اما متواتر آن را استعمال می نمايند

شود، الکن يک عده اشغال کشور را در مجموع قصداً ناديده  يگانگان در کشور ما  نقض حاکميت ملی  شمرده میب

طور مثال يکی از اعضای شورای دولت مستعمراتی به نام ه ب. می گيرند و کمترين اشاره ای به آن نمی کنند

سيس اين نظام أاز روز ت! بلی خانم جان". پرتاب مادر بم ھا نقض حاکميت ملی است"می گويد که " با ھاشمیشکي"

تنھا پرتاب يک و يا دو بم . دست نشانده، حاکميت ملی افغانستان توسط امپرياليسم امريکا و شرکاء نقض شده است

خانيان در ھرم سياسی افغانستان آشکارا نشان از حاکميت را نقض نمی کند، بلکه اشغال کل کشور و نصب يک عده 

خودت ھم که عضو شورای دولت مستعمراتی ھستی، زادۀ تجاوز امريکا . دھد که افغانستان حاکميت ملی ندارد می

از يک طرف . ما را نابود ساخته است" حاکميت ملی"به کشور ما و نصب تحميل يک نظام ضد ملی ھستی که 

ئيد می کنی، زيرا از آن نفع أيک بم انتقاد می نمائی، اما از جانب ديگر اشغال کشور را تامريکا را به خاطر پرتاب 

  .بری می

  .اگر اين وکيل است و اين شورا، وای به حال کشور ما

  

  

  

 


