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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ٠۶
 

 ديدگاه بعضی وکالء نسبت به امريکا تغيير می خورد
آھسته آھسته به نيات واقعی امريکا در وکالی شورای دولت مستعمراتی  ھشيار شده و از به فضل عنايت الھی يک عده 

 سال گذشت که افغانستان در اشغال امريکا  و ناتو قرار دارد و دولت فعلی کابل با ١۵بيش از .  افغانستان پی می برند

شود که گاه گاھی صدای انتقاد عليه   پيدا میتازه بيدار شده يلبا آنھم يگان وک.   ملحقاتش دست نشاندۀ امريکا استۀھم

  .مريکای اشغالگر را بلند می کنند که ما اين را ھم به فال نيک می گيريما

اشغال متداوم افغانستان به وسيلۀ امپرياليسم امريکا و اعمال خشونت و وحشيگری در کشور، مردم ما را به ستوه آورده 

يگان وکيلی که اينجا و آنجا . خواه رئيس جمھور است يا وزير و وکيل، ھمه در خدمت امپرياليسم قرار داشته اند. است

. د و از اعبتارش نزد امريکائيان کاسته نشودنلب به انتقاد می گشايد، انتقادش بسيار سطحی ھم است  که او را صدمه نز

ما قبل از . لب انتقاد شان ھم تيز تر شده است، آنھم تا حدیت تر شده و أين روز ھا بعضی وکالء يک کمی با جر ااما در

باشيم که رھبر و پيش قراول "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ھمه بايد مرھون سايت ھای ملی و مردمی مانند پورتال 

رياليسم داده ھمين سايت است که به مردم ما درس مبارزه را عيله امپ. مبارزۀ ضد استعماری و ضد امپرياليستی است

  در شورای دولت مستعمراتی گفت کهبھتر نسبت به ھمقطارانشًيکی از وکالی نسبتا . دھد است و ھنوز ھم ادامه می

فساد در تمام ارگان ھای نظامی و ھمچنين در ارگان ھای ملکی به اوج ...امريکا مايۀ شر و فساد در افغانستان است"

امريکا حتا به پيمان امنيتی که با افغانستان ...امنی، ھم ھمين فساد می باشديکی از داليل بزرگ نا . خود رسيده است

  ". امضاء نموده عمل نمی کند

يير عقيدۀ يک عده از وکالء را تحسين می نمائيم، ساير وکالء را تشويق می کنيم که عليه امپرياليسم و غکه ت ما در حالی

  . امی تاريخی نجات دھنددولت مستعمراتی اش موضع بگيرند و خود را از بد ن

  

  

  

 

 


