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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ٢٩

 

 دولت مستعمراتی خود ستون پنجم است
ت رخنه نموده و يک ستون يک عده ازمقامات دولت مستعمراتی کابل قيل و قال به راه انداخته که گويا جواسيس در دول

اند غافل خود از اين  وجود ندارد، اما یدر ادعای مقامات دولتی کمترين ترديد. پنجم را برای بيگانگان تشکيل داده اند

 .  عمل می کنندیکه خود شان ھم جزء ھمان ستون پنجم اند که در حلقات  ديگر

ھاد بن رقم زده شد، دولت مستعمراتی منحيث ستون پنجم از زمان تشکيل دولت مستعمراتی کابل که در کنفرانس نام ن

در داخل يک ستون پنجم بزرگ  چندين ستون ھای پنجم ديگر وجود دارد که ميان . امپرياليسم روی صحنه آمده است

  .خود در کشمکش اند

اری ھای سياسی شود که مخفيانه و يا زير پوشش ھمک ستون پنجم به افراد و گروه ھای خاين در يک کشور  اطالق می

شود که دولت مستعمراتی  کابل را ازين   با اين تعريف آيا می. و اقتصادی  به نفع يک کشور خارجی فعاليت می نمايند

 مقامات دولت یحالت مجزا ساخت؟ اگر ھدف مقامات دولتی صرف طالبان وابسته به پاکستان است، اين ادعا

نيست زيرا خود دولت مستعمراتی و گروه ھای متعلق به ساير کشور ھا را در مستعمراتی درست است، اما ھمه جانبه  

  .بر نمی گيرد

ستون پنجم ايران در .  اول امريکا افغانستان را در اشغال خود دارد و يک ستون پنجم بسيار وسيع برپا کرده است

با  را در افغانستان دارند که در رقابت ھند، روسيه، برتانيه و فرانسه ستون ھای پنجم خود. سراسر افغانستان فعال است

که ھر  ستون ھای پنجم يک ديگر را خاين و ميھن فروش خطاب می کنند، به دليل اين. يک ديگر جانفشانی می کنند

  . کند که تعلق اجنبی بودن شان مبرا از خيانت و ميھن فروشی است ستون پنجم فکر می

سرنوشت مردم ما باشد و افراد و گروه ھای ضد ملی در اريکۀ قدرت  حاکم به یکه چنين دولت مستعمراتي تا زمانی

  . قرار داشته باشند، ستون ھای پنجم بيگانگان در افغانستان آزادانه و افتخارانه در خدمت اجانب  خواھند بود

 

 

 


