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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اگست ١١
  

  حذف کلمۀ افغان از تذکره: خيانت عظيم ملی
 فيصلۀ خاينانۀ خود را صادر ًاخيرا شورای وزيران دولت مستعمراتی و مزدور کابل که کانون خيانت و رذالت است،

اين . کرد که به موجب آن کلمۀ افغان از تذکره برقی مردم ما حذف گردد و ملت ما را در جھان بی ھويت سازد

بزرگترين موفقيت مشترک دو دشمن افغانستان يعنی ايران و پاکستان  و امپرياليسم غرب است که برای چنين روزی ده 

حال مردم  افغانستان اولين ملتی اند که ھويت ملی . لی به ھمين منظور تربيه نمودندفشانی کردند و عمانھا سال جا

  . نخواھند داشت

حذف کلمۀ افغان از تذکره ھای برقی بر مبنای تعصبات شديد قومی و زبانی صورت گرفته و عمال تربيه شدۀ اجانب 

دگی شان را منحيث برده به باداران خود تثبيت نقش خاينانۀ خود را به نفع دشمنان افغانستان بازی نمودند و سرسپر

جا دارد که اين موفقيت ضد ملی  را به چند تن از خاينان معروف مانند لطيف پدرام، سيد مخدوم رھين، اعظم . کردند

تبريک گفت و برای "  ستم ملی"رھنورد، عبدهللا عبدهللا و گروه شورای نظار، منافقين جمعيت اسالمی و ميھن فروشان 

  . ن آرزوی تباھی  نمودشا

بعد از فيصلۀ ضد ملی شورای وزيران دولت مزدور کابل، پدرام ورھين جام ھای پيروزی  را در راه خيانت يه ميھن  

دستگاه ھای استخباراتی ايران و پاکستان و فشار امپرياليسم . سر کشيدند و به ريش دلقک غنی و ھمراھانش خنديدند

يکی از آرزو ھای .  و دامنۀ بغض و تعصب را در کشور ما بيشتر وسعت دادند کردیامريکا اين توطئه را در عمل

. ايران و پاکستان اين بود که افغانستان فاقد ھويت ملی شود تا بتوانند اين کشور را  تجزيه نموده و به خود ملحق سازند

پدرام، رھنورد، سيد مخدوم . افته است تحقق يًقسمااين آرزوی استعماری با موجوديت خاينان بی شماری در افغانستان  

.  رھين و صد ھا جرثومۀ ديگر به ھمين منظور تربيه شده اند که به نفع ايران عربده بکشند و ميھن را به ايران بفروشند

گروه ھای  جھادی قرون وسطائی  در پاکستان به ھمين منظور تربيه شده اند که ھويت ملی افغانستان را نابود سازند و 

کرزی، غنی و جاللی و اتمر  و ده ھا سگ  ديگر به ھمين منظور تربيه شده اند که .  را به پاکستان بفروشندوطن 

  .اری ھای خود را تا کنون موفقانه می چيندذامپرياليسم ثمر سرمايه گ.  افغانستان را تسليم امپرياليسم نمايند

خواھند ماند و با ايمان و ارادۀ خلل ناپذير اين طرح توان گفت مردم با شھامت و مبارز ما بی تفاوت ن به يقين می

  .                                                           استعماری را عقيم خواھند ساخت و عمال اجانب را از پايه ھای برق آويزان خواھند کرد

 

 


