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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ٠٢

   مقابل رھبران جھادیجنگساالرايستادگی يک 

  
 را محکوم انرخاست و اعمال آنمقابل زورگوئی رھبران جھادی ب، دولت مستعمراتی کابل در  جنگساالرسرانجام يک 

 به عبدالرازق.  نام دارد و به حيث قومندان امنيۀ واليت قندھار ايفای وظيفه می نمايد"عبدالرازق"اين شخص . کرد

او از مدت ھا بدينسو، از عملکرد گروه ھای جھادی انتقاد . شجاعت شھرت يافته و عيله طالبان ھم خوب جنگيده است

 نموده و آن را ھرزه م را محکو"سياف"ً خصوصا گفتار عبدالرازق. را استفاده جو خوانده استنموده و رھبران آنھا 

  .گوئی خوانده است

ھر " جھاد" قومندان امنيۀ واليت قندھار يکی ازمنتقدان رھبران و گروه ھای جھادی است که به نام عبدالرازقجنرال 

باالخره از ميان اين  ھمه افراد وابسته به . خالفت آنھا برخيزدعمل بد را نجام داده و کسی ھم جرأت  نمی توانند به م

 از اعتماد خاص اشغالگران امريکائی برخوردار است و عبدالرازق. اجانب، يک نفر پيدا شد که عليه آنھا چيزی بگويد

جھادی ": فت در يک صحبت خود گعبدالرازق. توانند روی ھمين دليل است که رھبران جھادی او را تھديد کرده نمی

که در برابر روس ھا صورت گرفته امتياز آن بر ساحه ای خاص بستگی ندارد و نيز پس از اين ھيچ فردی نمی تواند 

ھيچ فردی حق ندارد " بيان کرد و متذکر شد که سيافاو اين حرف را مقابل اظھارات ". با نام جھاد امتياز به دست آورد

پس از اين مدالی تحت نام سران مجاھدين به جنراالن کشور " پيشنھاد کرد که افسي". دزد را با نام قھرمان ستايش کند

ندانان فقط نام شان جھادی است و می خواھند که مدال به نام قاتلين زرداد، قوم" جواب داد که عبدالرازق".  شودءاھدا

کارنامه جھاد شمال و جنوب ھيچ ... طوفان، قلم و ديگر جنگ ساالران بسازد، افرادی که به سر مردم ميخ کوبيده اند

  . تفاوتی از ھم ندارد، اما امتياز جھاد را تنھا يک بخش از افراد به انحصار گرفته است

 در دولت دستگاه دولت مستعمراتی کابل خدمت می کند و از نزديک با اشغالگران عبدالرازقکه قومندان  باوجودی

 . پسنديم و گفتارش را به ارتباط رھبران جھادی تأئيد می نمائيماو را می " جرأت"امريکائی در تماس است، ما اين 


