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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ می ٠٣
 

 غنی اعالن جھاد داد
  

فغانستان چند روز قبل غنی رئيس جمھور دست نشاندۀ افغانستان عليه گروه ھای دھشت افگن اعالم جھاد داد و گفت که ا

دست ه اما معلوم نيست که غنی شھامت و اجازۀ جھاد را از کجا ب.   را به گورستان تروريست ھا مبدل خواھد ساخت

  .گردند آورده و کدام گروه ھا مشمول ليست تروريست ھا می

 کشور را فرا ين روز ھا طور بی سابقه ای افزايش يافته و سراسرافعاليت ھای مخالفان ضد دولت مستعمراتی کابل  در

 داعش ھم در افغانستان نفوذ نموده و به فعاليت ھای تروريستی یکه خبر ھا می رساند، نيرو ھا طوری. گرفته است

ھمچنان نيرو ھای  اربکی متعلق دولت و امپرياليسم ھم به بی ثبات ساختن کشور نقش خود را بازی . آغاز کرده اند خود

دف غنی از اعالم جھاد عليه تروريستان چه است و کدام گروه و يا گروه ھا را حال آشکار نشده است که ھ. می نمايند

اگر طالبان يک سازمان تروريستی است، پس چرا دولت مستعمراتی با اين گروه در قطر داخل مذاکره . شود شامل می

به ارتباط صلح مذاکره ت دولت مستعمراتی وارد قطر شده تا با طالبان قرون وسطائی  أشود؟ روز گذشته، يک ھي می

  .نمايد و  جنگ و جدال را در افغانستان به پايان  برساند

 اگر داعش ھدف است، آيا غنی می. شود که طالبان ھدف غنی نيست ين روش دولت مستعمراتی کابل معلوم میا پس از

عليه سازمان ھای تروريستی داند که داعش چطور به افغانستان رخنه کرده است؟ آيا دولت افغانستان توانائی رزمی را 

دارد يا خير؟ نيرو ھای دولت مستعمراتی کابل که معاشخور استعمار اند، نتوانسته اند که از خود ابتکار رزمی نشان 

ھمچنان اگر ھدف غنی از مبارزه عليه تروريسم نيرو ھای . دند و سازمان ھای تروريستی را در کشور منھدم کنندھ

مپرياليسم است که شب و روز مردم را به جان رسانيده اند، آيا غنی اين صالحيت را دارد و يا تعليم ديدۀ  اربکی توسط ا

کند که تعقل مرد درجه  دو  االت زيادی در ذھن مردم خطور میؤاجازه گرفته است که اربکيان را تار و مار نمايد؟ س

  .برد ال میؤاز آخر را زير س

يک نظام بايد اول مستقل باشد تا بتواند به اتکای . شود ی محتوا تأمين نمیثبات به الف زدن ھا و گفتار ھای ب صلح و

  . ين قاعده مستثنی استادولت مستعمراتی افغانستان از. مردم خويش  در داخل و خارج دست به ابتکار بزند

 

 

 


