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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٠٧

 

 "شورای حراست و ثبات افغانستان"به اصطالح 
شورای "که سازمانی  را به نام عده ای از رھبران جھادی و افراد وابسته به غرب در يک گردھمائی، تصميم گرفتند 

 يکی از سران جھادی قرار دارد که رسول سياف" شورا"در رأس اين . بنيان گذاری نمايند" حراست و ثبات افغانستان

 ھمچنان يکی از متعصب ترين رھبران جھادی ساخت پاکستان است سياف. دستش در خون مردم افغانستان سرخ است

 . دکه دشمن تمدن و پيشرفت می باش

 و رھبران سابق جھادی تشنج خلق گرديده که به موجب آن سران  عبدهللا–غنی درين اواخر بين حکومت وحشت ملی 

ًاين گروه معتقد است که دولت مستعمراتی کابل عمدا سعی دارد . سابق جھادی خود را در دولت فعلی بيگانه می پندارند

 رھبران جھادی سابق تشنۀ قدرت  .نھا سازدآرا جانشين "ب زدهغر"را از صحنه خارج ساخته و افراد " مجاھدين"که 

، دست به تاراج کابل زدند و سرانجام اين شھر ١٩٩٢روی ھمين دليل بود که حين آمدن به کابل در سال . و ثروت اند

مسلميار، زلمی رسول، وحيدهللا رحيم وردک، فضل ھادی عالوۀ يک عده از سران جھادی، ه ب. را ويران ساختند

 خان جزء ھمين شورا شده اسماعيل و قانونی. د ملی اين شورا حضور دارندضھم در ترکيب شھرانی و عمر داوودزی 

 انسان ھا درين شورا جمع شده اند تا تريندر مجموع خونخوارترين افراد و فاسد. اند که ھم به ميخ می زنند و ھم به نعل

 اينھا تشنۀ چوکی و وابسته به اجانب اند، وگرنه انسان ھائی مانند ۀھم.  چانه بزنندغنی و عبدهللابا دست پستی ه برای ب

اگر به ھر يک آنھا مقامی پيشنھاد شود، .  نه شعور انسانی دارند و نه احساس ميھن دوستیزلمی رسول و رحيم وردک

 که از عملکرد دولت مستعمراتی انتقاد نمايد، اما ًظاھرا اين شورا می خواھد. از ھمه ادعا ھای خويش دست می کشند

  .ھدف غائی نه آرامش مردم بلکه قرار گرفتن در موضع قدرت و ثروت است

  .  ما  در دام فريب اين خفاشان نيفتندانناميد که ھم ميھ

 

 
 


