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مبارک:
اعزام نيرو ھای "اردوی ملی" به پاکستان
بر مبنای ابتکار حکومت وحشت ملی غنی و عبدﷲ ،يک دسته از عساکر "اردوی ملی" افغانستان وارد پاکستان شده تا در
مکاتب نظامی پاکستان آموزش ببينند .آيا کدام عمل شرم آور تر نسبت به اين ابتکار غنی – عبدﷲ مشاھده شده می تواند؟
کشوری که دشمن سرسخت افغانستان است و ھر روز خاک ما را بمباران می کند و يا توسط تروريست ھای تربيه شدۀ شان
بی ثبات می سازد ،اکنون "اردوی" ما را تعليم می دھد .نمی دانم که ذره ای از غرور وشرافت در غنی – عبد وجود
دارد؟
باالخره پاکستان به آرزوی خود رسيد تا بتواند در تاروپود "اردوی افغانستان" رخنه کند و تاکتيک و ستراتيژی آن را
رھنمائی نمايد .اکنون دسته ھای عساکر افغان در ھمان مدارس پاکستان تعليم و آموزش می بينند که نيرو ھای ضد
افغانستان قبالً آموزش ديده اند .ازاين معلوم می شود که امپرياليسم امريکا مقدرات افغانستان را دوباره به پاکستان سپرده،
طوری که در دھۀ ھشتاد و نود کرده بود .اعزام نيروھای "اردوی ملی" افغانستان به پاکستان برای گذراندن دوره ھای
آموزشی در حالی صورت می گيرد که تعداد کثيری از طالبان پاکستان به علت دريافت پول بيشتر به داعش پيوسته اند.
اعزام عساکر "اردوی ملی" غرض آموزش به پاکستان يعنی کشوری که مھد تروريزم و افراط گرائی است ،مردم ما را
سخت آشفته و نگران ساخته است .آيا کشور ديگری دراين جھان نيست که بتوان از آن تقاضای کمک نمود و عساکر را
جھت آموزش عوض پاکستان به آنجا فرستاد.
مردم در کوچه و بازار کابل ازاين عملکرد حکومت وحشت ملی غنی – عبدﷲ اظھار نفرت می نمايند و آن را يک توطئۀ
بزرگ برای آيندۀ افغانستان می پندارند.
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