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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ١٢
 

  عبدهللا به پاکستان–اخطار ھای پوچ غنی 
 

نج ونارامی ھا در افغانستان دھند که از خلق تش ھر دو مزدور يعنی غنی و عبدهللا پيوسته به پاکستان اخطار می

 ،اين دو. شود و از گوش ديگرش می برايد اما اين اخطار ھای طفالنه از يک گوش پاکستان داخل می. خوداری نمايد

داند که که اين دو  زيرا پاکستان می. د و نه توان نظامی رانمانند مزدور کرزی نه توان دماغی مقابله با پاکستان را دار

  .  ھا ھستند و چطور به قدرت رسيده انداعجوبۀ خيانت کی

 یبمب گذاری و حمالت خود کشانۀ طالبان و گروه ھای  مخالف در کابل در چند روز اخير که تلفات زيادی به جا

فش وعده دادند که اعمال  قاتالن و ويرانگران  گذاشت، باعث شد که غنی و عبدهللا عقب ميکروفون رفته و با غر و

  .خواھند ماندبدون تالفی باقی ن

 ھمچنان ھم غنی و ھم عبدهللا به پاکستان اخطار دادند که دست از حمايت طالبان بردارد و به آنھا پناه ندھد و کمک 

 ھزار عساکر ١٢۴ً سال است که تقريبا ھر روز دولت مستعمراتی کابل با حمايت ١۴مدت بيش از . لوژستيکی نکند

 ًمخالفان را تار ومار خواھد کرد، اما بعدا معلوم می" عنقريب"خارجی الف می زند و به مردم می گويد که متجاوز 

  .تواند  کاری از بيش برده نمیًشود که اصال

 طالبان وساير گروه ھای مخالف دولت مستعمراتی به اين تھديد ھای بی معنی عادت کرده و وقعی به اخطار ھای 

. ضعف دولت مستعمراتی در کجاست؟ اين ضعف در خود دولت مزدور کابل نھفته است.  يستندل نيمزدوران دولت قا

در سطح ھم که يک دولت دست نشاندۀ خارجی بوده و از خود اراده نداشته باشد، آن دولت نه در سطح ملی و نه  زمانی

.  و نه عمالش در داخل افغانستانازينرو نه پاکستان اخطار ھای غنی و عبدهللا را جدی می گيرد. جھانی ارزش دارد

چون نظام مستعمراتی کابل زادۀ ارادۀ آزاد مردم افغانستان نيست، نه دشمنان خارجی و نه دشمنان داخلی  ازين نظام 

 .    داردنھراسی ھيچ يک مزدور 

 را بجويند که ھمان مردم کشور ما خوب آگاھند که با اين نظام روی سعادت و خوشبختی را نخواھند ديد و بايد راه عالج

 .انقالب مردمی است

 


