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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ سپتمبر ١٣
 

 افزايش وجدان ملی اعضای شورا
ًرگان ھا تقريبا  ارگان دولت مزدور کابل جزء ساختار دولت مستعمراتی بوده و اعضای اين اردانيم ھ که می طوری

شود که نسبت  باوجود اين، بعضی افرادی ھم در ارگان ھای دولت مستعمراتی پيدا می. دسته جمعی حامی استعمار اند

اين نوع مردم فکر واحد ندارند و شخصيت شان با حاالت . صد مزدور اجانب نيستنددربه ديگران کمی بھتر بوده و صد 

اگر يک اندازه وقت بر اين مردم صرف . ن آواز ضد استعماری را ھم بلند می کنند وقت يگاعينتغيير می کند، الکن در 

يک . شود تا آنھا را متوجه خطا ھای فکری شان ساخت، اين امر می تواند در تغيير شخصيت متزلزل شان کمک کند

  . ين حالت قرار دارنداًعده از اعضای شورای دولت مستعمراتی دقيقا در

عده از اعضای شورای دولت مستعمراتی از ادامۀ جنگ خسته شده و می خواھند که امريکا ھر شود که يک  شنيده می

 ندارد، یگونه طرح دارند که امريکا برای آوردن صلح ھيچ اين گروه اظھار می. چه زودتر افغانستان را ترک بگويند

بتواند بيشتر در افغانستان باقی بماند و منابع آن را غارت بلکه می خواھد جنگ در افغانستان به درازا بکشد تا امريکا 

 افغاستان را لغو –اين عده  از اعضای شورا  اکنون معتقد شده اند وقت آن  رسيده است که پيمان امنيتی امريکا . کند

ھيچ  . استھدف امريکا فقط کشتار و توھين مردم م. کرد، زيرا امريکا به مقدسات ما مردم کمترين احترامی ندارد

 افغانستان باقی می –تغييری ھم از لحاظ امنيتی درافغانستان پديد نيامده است، پس چه ضرورتی به پيمان امنيتی امريکا 

ميزی بود که عساکر آگفتار عده ای از وکالی شورای دولت مستعمراتی، عکس العمل به شعار ھای توھين . ماند

  .  و اکنون امريکا نتايج آن را مشاھده می کندامريکائی چند روز قبل از خود تبارز دادند

وکالی شورا از خواب گران برخيزند وجانب مردم خويش را بگيرند و از خيانت به ميھن بيش تا وقت آن رسيده است 

  . ازين خودداری ورزند

  

 

 

 


