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 ٢٦جنوری ٢٠١٥

 ٣٤گروه متعلق به اجانب در جنگ افغانستان دخيل اند
رحمت ﷲ نبيل نامزد مقام رياست امنيت ملی حکومت وحشت ملی اظھار می دارد که ده ھا حزب و جريان مذھبی عليه
منافع افغانستان کار می کنند .او تأکيد کرد  ٣٤حزب سياسی و جريانمذھبی در افغانستان در خدمت استخبارات کشورھای
ھمسايه عليه امنيت و منافع ملی افغانستان فعاليت دارند ،اما برحسب عادت و رسم دولت مستعمراتی کابل از کشور ھای
مورد نظر و دستگاه ھای استخباراتی آن نام نبرد.
قبالً ھم شايع شده بود که بيش از  ٣٠حزب سياسی و گروه مذھبی و تعداد بيشماری از اخبار ھا و سايت ھا از حمايت پولی
و رھنمائی مستقيم استخبارات کشورھای ھمسايه برخوردار بوده که جوانان را به نام جھاد در جنگ افغانستان تشويق می
نمايند .عجب اين که الف و گزاف مقامات امنيتی افغانستان حد و اندازه ندارد .در سال ھای اول نصب نظام مزدور غرب در
کابل ،علی احمد جاللی ھميشه الف می زد که "من ليست مافيای مواد مخدره را در دست دارم و آن را به موقع برمالء
خواھم کرد" .نه درک جاللی شد و نه درک ليست مافيائی اش .امرﷲ صالح الفوک شورای نظاری متواتر و با غرور می
گفت که "ما می دانيم که کدام کشور ھسمايه در افغانستان مداخله می کند" ،اما قادر نشد که يک بار نام آن کشور مداخله
گر را به زبان راند .آيا شھامت شان صرف ھمينقدر است که مجھول صحبت نمايند تا صدمه نبينند و دروازۀ پيشرفت در
نظام مستعمراتی به روی شان در آينده بسته نشود .ھر سه اين بزن بھادر و پھلوان پنبه ھا کمترين شھامت نداشتند و ندارند
که بگويند که چند وزير ،چند رئيس و چند معين )به شمول خود شان( به دستگاه ھای استخباراتی اجانب متعلق اند؟
مردم ما ازاين نوع روش ھای دو دل و گزاف گوئی ھای غير ضروری به ستوه آمده اند .اگر شھامت ابراز نظر و
افشاءگری را نداريد ،از الف زدن ھم بپرھيزيد .البته اين را ھمه می دانند که ممکن است استعمار صالحيت افشاءگری را
طورکامل به شما نداده باشد که دراين صورت زياده روی و سرپيچی از امر استعمار کار شما را تمام خواھد کرد.
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