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  ؟گذرد در افغانستان چه می

٢٨٧  
  

 انزجار توده ھا از خريد اموال بی کيفيت پاکستان

حيث يکی از جنايتکار ترين و فاسد ترين دولت ھای جھان در طول  اکستان مندولت ضد مردمی و منحوس نظامی پ

چھار دھۀ گذشته با خريداری وطنفروشان، جاسوسان، کاسه ليسان و ناموس فروشان وطنی ما در تمامی زمينه ھای 

ًا با روی کار مخصوص. اقتصادی، سياسی، فرھنگی، نظامی و دولتداری افغانستان اشغالی و وابسته دخالت داشته است

نه تنھا ھيچ اقدام و .  امارت اسالمی طالبان اين دخالت ھا به شکل بی سابقه گسترش يافتئیآمدن دولت قرون وسطا

عملکرد طالبان جاھل، مزدور و جنايتکار از چشم دولت نظامی پاکستان پنھان نبوده بلکه ھر عمل آنھا به شکل سازمان 

  .وسی پاکستان طراحی و ديزاين می گرديديافته از سوی نظاميان و سازمان جاس

با روی کار آمدن دولت پوشالی و دست نشاندۀ کابل و شکست گروھک مزدور و جنايتکار طالب، اقدامات تروريستی و 

روزی نيست که طالبان مزدور و . جنايتکارانۀ دولت ضد مردمی پاکستان در طول چھارده سال گذشته افزايش يافت

اداران پاکستانی خود خون ده ھا انسان زحمتکش و فقير کشور ما را به زمين نريزند و خسارات جنايتکار به دستور ب

  . ھنگفت مالی به بار نياورند

حمله بر شاه شھيد شھر کابل که صد ھا کشته و زخمی بر جای گذاشت يکی از خونبارترين و وحشيانه ترين حمالت 

اين جنايت فجيع که در ساعت يک بامداد به . رو گرديدنده  با آن روبتروريستی بود که توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما

ليون ھا دالر خسارۀ مالی نيز يزحمتکش را به خاک و خون کشيد، مه ھای تودتن از که صد ھا  وقوع پيوست ضمن اين

حادثه را يکی توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ کشور ما که ھر روز شاھد فجايع ھولناک می باشند، اين . به ھمراه داشت

از خونبارترين و فجيع ترين جنايات طالبان و دولت مزدور پاکستان دانسته و به ھمين دليل با يک اقدام بی سابقه با راه 

  .اندازی کمپاين وسيع، اقدام به تحريم کاال ھای پاکستانی نمودند

پاکستانی به افغانستان اشغالی کاھش يافته و صد ھا درصد واردات اموال  ۴٠اين اقدام توده ھا باعث گرديده تا بيشتر از 

 حتی المقدور از  می رودامروز ھر افغان وقتی برای خريداری به بازارھا. ليون دالر به پاکستانی ھا ضرر برسديم

  . خريداری اجناس پاکستانی خودداری می نمايد
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 نستان اشغالیتبليغات جھانی به نفع گسترش فعاليت ھای جنايتکاران داعشی در افغا

اين آلۀ دست امپريالسم جنايتکار امريکا در گزارش اخير خود از » متحد« سازمان ملل ۀ القاعدۀ نظارت بر شبکۀکميت

ھمزمان با نشر اين . دھد  واليت افغانستان خبر می٢۵در » داعش«نفوذ و گسترش فعاليت ھای گروه تروريستی 

 را بر واليت ننگرھار آغاز نمودند که در اين حمله ده ھا ميکروب گزارش جنايتکاران داعشی وسيع ترين حملۀ خود

 تن از توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما را ٣۵اين نيرو ھای خبيث در اين حمله بيش از . داعشی کشته و زخمی شدند

نه ھای مردم چندی قبل نيز اين وحشی ھا با آتش زدن خا. در ولسوالی ھای بتی کوت و اچين واليت ننگرھار سر بريدند

 کشور به جرم ھمکاری با طالبان جنايتکار و ۀدر واليت ننگرھار و منفجر ساختن بيش از ده تن از توده ھای ستمديد

  .مزدور، وحشت و دھشت را در اين واليت حکمفرما نمودند

اين گروه در صديق صديقی سخنگوی وزارت نام نھاد داخلۀ دولت پوشالی کابل اين گزارش را رد کرده و از فعاليت 

  . دھد  تن از نيروھای داعش در افغانستان خبر می٣٠٠صرف واليت ھای ننگرھار و ھلمند و از کشته شدن 

موساد، سيا و ( مثلث شيطانی ۀ اعمال وحشيانه، خصمانه و غير انسانی ميکروب ھای داعشی بيانگر آن است که پروژ

ف از تبليغات گسترده برای بزرگ جلوه دادن اين گروھک ھد. به منظور رعب و وحشت طراحی گرديده است) ۶ام آی 

زرگری و وحشيانۀ جاری از جنوب به شمال نيز به ھمين منظور طراحی » جنگ«انتقال جبھۀ . ستراتيژيک می باشد

  . گرديده است

 


