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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ سپتمبر ١٧
 

 تجمع دولتی
شور ما به اشارۀ امريکا و امر دولت مستعمراتی کابل، عده ای از وطنفروشان به کابل آمده تا تجاوز متدوام امريکا به ک

دولت مزدور کابل  وسايل حمل ونقل را برای مزدوران خود آماده ساخته تا تعداد زياد مردم . مورد تائيد قرار دھندرا 

ين خصوص مصرف نموده و اشود که سفارت امريکا در کابل صد ھزار دالر در گفته می. خاين را به کابل بيارود

در اعالميۀ ساختگی آمده .  تجاوز امريکا به افغانستان به کابل بفرستندئيدأرشوت داده است که جوانان قندھار را برای ت

  . است جوانان واليات جنوبی افغانستان از ستراتيژی امريکا در افغانستانن حمايت می کنند

تفرقه بينداز و "امريکا مصمم است که در ميان طيف ھای مختلف مردم ما چند دستگی ايجاد نموده و ھمان تکتيک 

دوش دارد تا مردم ه دولت مستعمراتی کابل که آلۀ دست  استعمار است، اين وظيفه را ب. را تطبيق نمايد" بکنحکومت 

ًامريکا صد ھا ھزار دالر مصرف نموده و رشوت داده است که يک عده مردم خاصتا جوانان را . را از ھم جدا کند

به کابل آورده تا حمايت خود را از تجاوز متدوام امريکا به بفريبد و آنھا را از قندھار وساير واليات جنوب شرقی  

. موضوع طالبان صرف يک بھانه است تا امريکا بتواند بيخ خود را در افغانستان پخته نمايد. افغانستان ابراز بدارند

ردمی و ملی کسانی که به کابل آمده اند، پسران و دختران جنگ ساالران و فيودال ھا بوده و کمترين شعور سياسی، م

 ی جالوکس را در ھوتل ھای ھا وسايل نقل و انتقال ميھن فروشان را به کابل آماده ساخته و  آنۀدولت مزدور ھم. ندارند

ھن فروشان آمده است که امريکا بايد بيشتر در افغانستان بماند تا طالبان را  خاينانۀ اين تجمع ميۀدر اعالمي. داده است

اين بسيار شرم آور است که يک دولت نمی تواند امنيت خود را تأمين نمايد و .  برقرار سازدريشه کن ساخته و امنيت را

 .از يک کشور خارجی و متجاوز می خواھد که امنيتش را در دست گيرد

  . خاينانه می شماردچنين تحرکاتی را بيگانه پرستان را محکوم نموده و جميعمردم شريف ما اعمال ضد ميھنی 

  

 

 

 


