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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٢٨
 

  مزدورھای»  پرچمی–خلقی «بی حيائی 
  

ميھن فروشان مسلکی قد  آسوده نشده اند که بار ديگر اين ھای مزدور»  پرچمی–خلقی «ھنوز مردم ما از درد و غم 

 با اين ناموس فروشان روياروئیًاين واقعا ضعف مردم ما را در . بلند می کنند که گويا ھيچ کار بدی را انجام داده اند

بی حيائی اين بزدالن تاريخ آنقدر زياد شده که حاال از کارنامه ھای سياه، خاک فروشی ھا، کشتار . دھد وطن نشان می

 خاينان جمع شده و با ھم ۀًواقعا درين نظام مزدور امريکائی، ھم. ای خود به افتخار ياد می نمايندھا و ناموس فروشی ھ

  .تشريک مساعی می نمايند

و وزير دفاع نظام مزدور مسکو به ميھن فروشان خلقی و " جالد نجيب" يکی از معاونان رفيع" جنرال"چند روز قبل 

برای احيای جايگاه حزب وطن و بسيج ھمفکران به صحنۀ "فت که او گ". بسيج شويد: "پرچمی خطاب می کند که

 در کشتار ھای غير قابل حساب دست داشته و ھزار ھا تن را زنده به گور رفيعشخص ". گردد سياسی کشور بر می

ھای   گذارد و برای تحقق آرمان  گيری موقت و ناخواست را کنار می  گوشه" بی رفعت متذکر شد که رفيع. کرده بود

او می . ً حتما از جائی دستور گرفته که وقت آن رسيده تا بجنبدرفيع".  گمارد رئيس جمھور پيشين افغانستان ھمت می

 بنيان گذاری شده بود، احياء نموده و دوباره به فعاليت سياسی نجيبرا که توسط " وطن"خواھد که حزب خون آشام 

. يير نام چھرۀ ضد انسانی خود را با آن بپوشاندغت خواست با نجيبحزب وطن يک شاخۀ گروه پرچم است که . آغاز کند

 پرچمی بعد از سقوط نظام مزدور روس و اضمحالل شوروی به –ميھن فروش خلقی " رھبران" کثيری از ۀعد

 یدستگير پنجشيرطور مثال ه ب. امپرياليسم غرب پيوستند و خدمات ميھن فروشانۀ شان را در خدمت امپرياليسم گذاشتند

 ديگر  به لندن رفتند و در ۀ و يک عد ظاھر طنين، کشتمند.کند به امريکا پناھنده شد و حاال برای سی آی ای کار می

شود  تصور می. لمان قرار دارنداجم کثير اينھا ھمين اکنون در خدمت سازمان جاسوسی . ند قرار گرفت۶خدمت ام آی 

  .  يک کشور اجنبی دوباره قد بلندک می نمايد ھم بعد از سال ھا کناری گيری به ھدايت رفيعکه 

  . شود که بيدار شوند و بار ديگر در دام اين مزدوران و قاتالن ملت نيفتند از ھم مينھان با درد تمنا می 

 

 

 
 


