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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۴ اگست ١٧

 

  بی کفايتی نظام مزدور کابل و تجاوزات پی در پی پاکستان

د که دو حرامزادۀ تاريخ، اشرف غنی احمد زی و عبدهللا عبدهللا شورای نظاری بر سر يک ديگر می کوبنزمانی در 

سوی ه تا در اريکۀ قدرت رياست جمھوری افغانستان اشغال شده بنشينند، دولت فاشيستی پاکستان به تاخت وتاز ب

  . ين کشور مستعمراتی نيست که خم به  آبرو بياوردادھد و کسی در افغانستان ادامه می

 حکومت مزدور کابل بار .حمالت پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان درين اواخر افزايش چشمگيری يافته است

کشيدۀ افغان شاھد  ملت در بند. که اين حمالت تداوم يابد، آن را بی پاسخ نخواھد گذاشت ھا اعالم کرده  در صورتی

داند که افراد فاسد در باال جز الف زدن و گزاف گوئی کار ديگری برای  بی کفايتی نظام مزدور کابل بوده و می

رياست جمھوری، بھره " انتخابات" پاکستان ھم با استفاده از ھرج و مرج ناشی از . مين امنيت کشور نکرده اندأت

گروه شورای نظار و جمعيت منافقين اسالمی که . برداری نموده و می کوشد تا افغانستان را بيشتر بی ثبات سازد

ھديد کردن مردم در ت. قسمت اعظم قوای نظامی و پوليس را در دست دارند، چرا در دفاع از کشور بر نمی خيزند

اگر شھامت داريد از خاک و ناموس تان دفاع . داخل و اخطار دادن در ساختن حکومت موازی شيوۀ مردانگی نيست

ی و فخر فروختن به خاطر رسيدن به مقامات و پست ھای مستعمراتی برای شما و أچانه زدن بر سر چند ر. کنيد

ر يک اين بی ھويتان  دفاع و پشتيبانی می کند، يا کودن است يا که  از ھ ھر فردی. کشور تان  غرور نمی آفريند

ھيچ انسان عاقل ازين دو دست پرودۀ اجانب زير ھر بھانه . که به بيماری رو به تزايد روانی گرفتار شده است اين

  .  متعلق اندای که به کدام قوم و طايفه  يناای که باشد، حمايت نمی نمايد، صرف نظر از

دولت . خوب می فھمد که افغانستان کنونی در منجالب بدبختی غرق است که توانائی دفاع از خود را نداردپاکستان 

اشغال کشور در دست نيرو امپرياليستی غرب، نتوانسته است که يک سال  ١٢مزدور کابل در خالل مدت بيش از 

 ت امنيتی را در اختيار مزدوران شورای فيصد قدر٩٠که استعمار  باوجودی.  نيروی دفاعی قابل اعتبار آماده کند

گذاشت، اما مردم عاقل و دور انديش ما ھرگز قوم و ) تاجکانبه صورت عمده ( و منافقين جمعيت اسالمی نظار

 خاينان را مربوط به ھر قسمتی از افغانستان که باشند، ضد ملی ۀنژاد خاصی را محکوم به خيانت نمی کند، بلکه ھم

 خواه درلفافه و  يا در بازی نوکر منشعده ای از روشنفکران متقلب و تاريخ نويسان . ناسندو خاين به کشور می ش

که ھويت  يناخود را در تاريخ کشور بازی می نمايند، اما غافل ازۀ با کلمات به جانبداری يکی بر ديگر نقش موذيان
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ما جوانان از نقش عامالنه و . ستشان قبالٌ افشاء شده و راه فرار آنھا از خندق تنگ نظری دشوار تر شده ا

در قبال حوادث افغانستان و جھان قلباٌ ابراز سپاس می نمائيم "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "روشنگرانۀ پورتال 

  . با ھمين روش نشراتی خدمات مردمی خود را به پيش ببرندما و اميداواريم که پورتال عزيز 

تواند امنيت را   بر اساس منافع گروھی و شخصی استوار است و ھرگز نمیکه  در کشور جريان  دارد روش ھائی

که افغانستان آزاد نشود و دست  تا زمانی.  مين نمايد و افغانستان را در شاھراه ترقی و سعادت سوق دھدأدر کشور ت

شر دشمنان داخلی و خاينان مربوط به ھر دين و مذھب، قوم  و نژاد و مليتی که اند در کشور کوتاه نگردد، ما از 

  .  خارجی در امان نخواھيم شد

  

 

 


