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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ٢٩
 

 مجازات يا مکافات

 
   پرچمی- دو تن از بازماندگان نظام مزدور خلقی 

ل از پست ھای خود نسبت غفلت و خيانت مستعفی شده بودند، دو تن از عمال دولت مستعمراتی کابل که فقط چند روز قب

شود، او را از يک راه ديگر اعاده می کنند و در پست  که فردی به جرمی متھم می ھر باری. دوباره مقرر گرديدند

واگر . يسماند و خدمتگذار امپريال" صادق"در افغانستان اشغال شده خاينی وجود ندارد، بلکه ھمه . ديگر تعيين می نمايند

انی اشغالگران امريکائی کسی ھم توسط مردم محکوم به فساد و خيانت شود، آن کس توسط دولت مزدور کابل به پشتيب

  . اريکۀ قدرت قرار می گيردر دوباره بو انگليس

قدم شاه شھيم " جنرال"عبدهللا حبيبی و " جنرال"گزارش ھا حاکيست که دو تن از نظاميان خاين به ميھن به اسمای 

اين دو بی آبرو . وزير دفاع و لوی درستيز سابق به حيث سفرای افغانستان مستعمره در اردن و قزاقستان مقرر شده اند

بعد از حادثۀ حملۀ مرگبار طالبان به قول اردوی مزارشريف نسبت غفلت در حقيقت خيانت از وظايف شان مستعفی شده 

البته اين نوع .  ميھن فروش را مجازات نمايد، به حيث سفير تعيين  شان کرده اين دو اما دولت عوض اينک. بودند

در يک نظامی که بر مبنای خيانت و ميھن فروسی بنا  شده باشد و از رئيس جمھورش گرفته تا . مقرری ھا تعجب ندارد

ستعمراتی کابل در اين عملکرد دولت م. مور عادی آن نوکر بيگانگان باشند، بايد ھمچو تعيينات صورت بگيردأم

واقعيت تشويق ميھن فروشی است و به نسل ھای آينده می فھماند که به کشور شان خيانت کنند و بعد از آن پايه ھای 

  .ترقی را به آسانی طی می کنند

  . دانم که ملت بدبخت ما چه وقت از شر اين خاينان نجات خواھد يافت نمی

 


