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  کابل- ینيعبدهللا ام

 ٢٠١٧ سپتمبر ٠۴

 

  !کيچ ي ھ؟یا پارلماني یاستينظام ر
 مفھوم بسازد و ذھن آن ھا را در ی بی  مصروف جر و بحث ھایدارد که مردم ما را در حال کنون ی میسم سعياليامپر

 یسم طياليپرافراد وابسته به ام. ابندي کشور فرصت تفکر نی مشغول نگھدارد تا در مورد استقالل و آزادیموضوعات فرع

ند ي مطرح نمای را ھر چند باری و پارلمانیاستي استعمار و تداوم اشغال بحث نظام ری بقایده اند که براير کوشيچند سال اخ

که از اشغال کشور و کشتار  یتاده است، زمانف اتفاق اهشيھم. تا توجه مردم را از استعمار و اشغال کشور دور نگھدارند

گانه را در عقب ي چند تن از مزدوران بی خبریشود، فوراً رسانه ھا یکا صحبت ميمتجاوزامر  یرو ھايمردم  ما توسط ن

 یافغانستان  اکنون استقالل و آزاد. ندي نمای را مطرح می و پارلمانیاستي نظام ری و بدی خوبۀلأ آورند و مسیون ميزيتلو

  .سازد ی کشور محکوم ما حاکم مست که استعمار چه نوع نظام را بري، مھم نیدر حالت وابستگ.  خواھدیم

ان خون زد و کند ياما در م.  کنندی به آن اعتراف نمی است که مقامات دولت مستعمراتیسم جھانيالي امپرۀافغانستان در قبض

من خوب متوجه شده ام، ھر . ت خود را مستحکم سازنديسم حاکميالي وابسته به امپریک از گروه ھايدارند تا بتوانند ھر 

ل ي به وسای موقع استعمار جھاننابد، در ھماي یش مي در مردم ما افزای و ضد استعماریستيالي احساس ضد امپرکه یزمان

 در ی و پارلمانیاستيگر موضوع نظام ري بار دھان روزيادر. گر بکشاندي دیک سويت عامه را به ي خواھد ذھنیمختلف م

بعد از اعالم طرح ترمپ در مورد افغانستان، . ارندشود تا مردم را به خود مشغول د ی وابسته مطرح میون ھايزيتلو

سم و دولت مزدورش در کابل فوراً دست به کار شدند و موضوع يالي در مردم ما باال رفت و امپریکائياحساسات ضد امر

 یعمارک چال استين يا.  چند ماه آسوده شوندیله براين وسي کنند تا بدی را در رسانه ھا مطرح می و پارلمانیاستينظام ر

   افتندیک عده در دامش مياست که 

 و مصروف ی معنی بی محتاج اند، نه بحث ھای و عدالت اجتماعی ما به استقالل و آزادۀديکشور اشغال شده و مردم ستمد
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