
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠٧

  

  ؟شود ستون پنجم چه وقت افشاء می
. د نظر افشاء گردندکند که بايد افراد مور شورای دولت مستعمراتی پيھم از ستون پنجم در دستگاه دولت ياد می

ورزند که اشخاص مظنون بايد افشاء  زنند  و تأکيد می مطبوعات دولتی و غير دولتی کماکان از ستون پنجم حرف می

 متواتر از موجوديت ستون پنجم در دستگاه دولت مستعمراتی "عبدهللا"يک عده از مقامات دولتی به شمول . شوند

اما با ھمه الف و پتاق ھا، ھيچ .  ما به زودی ستون پنجم را افشاء خواھيم کردگويند که کنند و پی در پی می صحبت می

  دليل چيست؟ . يک تا حال حاضر نشده اند که ستون پنجم را معرفی بدارند

آيا ستون پنجمی ھا مربوط به يک کشور . دانند که ستون پنجمی ھا کی ھا اند و در کجای دولت خزيده اند مردم نمی

مردم . ًباشند؟ ھدف از استعمال اصطالح ستون پنجم کامال روشن نيست که به چند کشور متعلق می نخاص اند، يا اي

واقعيت اين . چنين توجيه می نمايند که يک گروه متعلق به يک کشور گروه متعلق به کشور ديگر را ستون پنجم می نامد

  .تواند در مجموع ستون پنجم ناميده شود  در معاھدۀ مستعمراتی بن میآناست که دولت مستعمراتی از زمان نصب 

شورای .  در تشکيل دولت مستعمراتی کابل جواسيس ھمه کشور ھا شامل شده اند  که تا حال اين ترکيب  ادامه دارد

حتا ممکن است يک فرد به دو يا چندين سازمان استخباراتی متعلق . مستعمراتی پر از افراد مربوط به ستون پنجم است

که جرأت افشای  دم اينطور استنباط می کنند که جواسيس يک ديگر را ستون پنجم می نامند بدون اينباشد، پس مر

  .ھای يک ديگر  را داشته باشندنام

که ھويت ستون پنجم يک کشور خارجی را علنی بسازد، جناح ديگر ھم ھويت جانب  داند به مجردی  يک جناح می

که منافع يک  زمانی. شود  مربوط به ستون پنچم از حرف به عمل پياده نمی تبليغاتًءبنا.  افشاء خواھد کردمقابل را

شود، سر و صدای آن ستون بلند شده و ستون پنجم رقيب را زير   و يا به خطر مواجه میگرددستون پنجم تضعيف می 

بنابران با . ه مشترک ستون پنجمی ھا خيانت به کشور وھراس از مردم استجو. کند ضربه می گيرد و غوغا برپا می

  . ئی با مردم حافظ منافع يک ديگر اندرووجود خصومت عليه يک ديگر، در رويا

که با ارادۀ قوی دست به انقالب بزنند و دولت  مردم ما سال ھا با ستون پنجمی ھا سر و کار خواھند داشت، مگر اين

  .  پوشالی را از بيخ برکنند

 

 


