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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جون ٢٢
  

  وکيل خواب آلود
  

ار چند روز قبل يکی از وکالی شورای دولت مستعمراتی کابل به اسم قربان کوھستانی در يک پروگرام تلويزيونی اظھ

دانم که جناب وکيل در کدام عالم بود که  نمی". ما نبايد بگذاريم که معادن ما توسط امريکا و اروپا چور شود"داشت که 

که در عالم ملکوتی سير و  آقای وکيل يا در خواب آلودگی قرار داشت و يا اين. کار برده استه چنين جمله ای را ب

  .کرد سياحت می

در خالل اين مدت، متجاوزين امريکا نه برای ما . گذرد  سال می١۴ا و متحدين بيش از از تجاوز امپرياليسم امريک

ھمه دارائی ھای مادی و معنوی ما تا اکنون مورد چور و چپاول متجاوزين امريکائی و . ناموس گذاشتند و نه ثروت

قوق مردم است، حاال درک نموده اما آقای قربان کوھستانی که در ظاھر مدافع ح. متحدين اروپائی اش قرار گرفته است

خواھم بدانم که آيا کدام مردی در  می. گيرد که معادن افغانستان مورد دستبرد امريکا و کشور ھای اروپائی قرار می

  ستاده شود؟يروی منافع امريکا اشود که بتواند رويا دستگاه دولت مستعمراتی کابل يافت می

 سال اخير افغانستان و يا تبارز ١۵بی خبری کلی شما از سياست و تاريخ : کند  صحبت شما نمايندگی از دو چيز می

شويد، لذا ھمان حالت بی  در ھر دوصورت، شما محکوم تاريخ می. که نيستيد" ملی"دادن خود منحيث يک شخص 

: خوب گوش کنيد. من بايد شما را از خواب آلودگی برھانم. تفاوتی و خواب آلودگی مبين بينش ناقص و خاينانۀ  شماست

دولت مستعمراتی افغانستان اشغال شده صالحيت و حاکيمت .  افغانستان در اشغال امريکا و متحدين اروپائی اش است

  .داخلی و خارجی ندارد که بتواند ثروت طبيعی خود را از چنگال اشغالگران امريکائی و اروپائی نجات دھد

تمام . تواند مستقالنه تصميم بگيرد  از خود اراده و استقالل ندارد و نمیکه در اشغال است،  کشوری،  شما بايد بدانيد

دستگاه ھای يک کشور اشغال شده مانند قوۀ اجرائيه، قضائيه و مقننه جزء دولت مستعمراتی يک کشور اشغال شده 

قالل خود را باز که افغانستان است تا زمانی. شورائی که شما عضويت آن را داريد، يک شورای مستعمراتی است. است

ًلطفا از خواب سنگين بيدار شويد . نيابد، دولتش مستعمراتی باقی خواھد ماند که فاقد ھر نوع اراده و استقالل عمل است

  .در غير آن برای ابد ملعون تاريخ خواھيد بود. و خود را از بد نامی تاريخی که تا حال نصيب تان شده، نجات دھيد

  . توان افغانستان را از شر دشمنان نجات داد؟ ھرگز بيخبر، میبا اين نوع وکالی بيخرد و 

  

 

 


