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 Political  سياسی

 
  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر

۴/٢٠/٢٠١٠  
 
 
 

اسالمی و شورای نظار به آستان پاکستانميھن فروشان جمعيت   
بوسه می زنندباز ھم   

 
 

جان شورای و عبدهللا رھبر منافقين جمعيت اسالمی دو خاک فروش، دو ويرانگر و دو قاتل ملت يعنی ربانی 

که حيثيت  استاد و شاگرد را با ھم دارند، بار ديگر به ياد دھه ھای نظاری وزير خارجۀ اول نظام مزدور کابل 

به درگاه پنجابی را  ء سر زاری و التجااين دو کثافت.  ھفتاد و ھشتاد نزد اربابان پاکستانی خو قشقه تازه می کنند

وقت آن رسيده که حاميان .  ايشان را به غالمی خود بپذيرد و بار ديگر تا اسالم آباد آنھا را ببخشد نموده  خم ھا

 .بر خود و رھبران خويش لعنت بگوينداين دو گروه نابکار تاريخ 

 

پاکستان ديپلماتيکی اخير  موفقيت  ،تشنج سطحی يا واقعی بين کرزی  و اوباما، نزديکی واشنگتن و اسالم آباد

 آن ر ربانی و عبدهللا را ب و بازداشت چند تن از رھبران طالبان در کنار زدن ھند از صحنۀ سياسی افغانستان

و بی غيرت حاضرند که خود را به اسالم آباد اين دو تن بی ھويت .  داشت که خود را به اسالم آباد نزديک نمايند

   . وش نمايندرا فرامو تحقير بفروشند و گذشته ھای پر از ننگ 

  

گفتگو ھای ستراتژيک بين رھبران پاکستان و امريکا در واشنگتن در اواخر ماه مارچ سال جاری برای اسالم 

سازد که پاکستان ميتواند متحد ب دقاعتتن را مگواشن تااسالم آباد با روباه بازی توانست .  آباد يک نويد خوبی بود

   Media Monitors Network  طبق گزارش .  وريزم باشدقابل  اعتماد برای امريکا در جنگ عليه تر

پاکستان موفق شد که کمک ھای عظيم نظامی و اقتصادی را از امريکا دريافت نموده  و ھم " اپريل، ٨مورخۀ 

ی در ئربانی و عبدهللا به اصطالح بوی کشيدند که چيز ھا " .نقش اساسی در تياتر افغانستان داشته باشد
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پذيرش حالت به ھر نحو ممکنه برای  خود را می بايددر حال تکوين است و به نفع پاکستان قه افغانستان و منط

   .زندجديد آماده سا

  

  :گفتچنين ربانی رھبر منافقين جمعيت اسالمی متملقانه ،  اپريل  ۶  مؤرخ   PNSبر حسب گزارش  

  

در اثنای تجاوز شوروی مردم افغانستان نميتوانند حمايت پاکستان را 

شور مسلمان و برادر ادامه دوستی و ھمکاری بين اين دو ک...فراموش کنند

در زمان حکومت پاکستان ...ر استقرار منطقه کمک خواھد کرديافته که د

ما مھمان نوازی  . پيشکش نمودآزمايش حمايت کامل خود را به مردم افغان 

افغانستان و   روا بط ...مردم پاکستان را در جريان جھاد فراموش نمی توانيم

  .پاکستان با ھر روزيکه ميگذرد، بيشتر تحکيم خواھد يافت
  .ربانی ھمچنان از به راه انداختن پروژه ھای انکشافی به خاطر رفاه مردم افغان از حکومت پاکستان تشکر نمود

  

از استاد منافق برای اينکه دولت مستعمراتی کابل اولين وزير خارجۀ و فاسد االخالق  شورای نظاری  عبدهللا 

اسوشيت پرس به .  خود در پای بوسی پنجابی ھا عقب نماند، کرنش کنان سر به آستان پاکستانی ھا می سايد

  : اپريل سخنان چاپلوسانۀ عبدهللا را چنين گزارش داد۶تاريخ 

  

حمايت حکومت و مردم پاکستان از مردم افغان در جنگ افغان و شوروی در 

ما با احترام زياد از کمک حکومت ...اھد ماندقلب و دماغ مردم باقی خو

  .  قدردانی می کنيم) ؟ (پاکستان در اعمار مجدد کشور ما
  

 اين استاد و شاگرد خاين به کشور حال می خواھند که دوباره به سوی اربابان کاسه ليسانه،با چنين اظھارات 

 تملق و عذر ،با نيرنگ.  را بارديگر بپذيرندھا  و غالمی پنجابی دھه ھای ھفتاد و ھشتاد خود برگردندپاکستانی 

الکن  ايندو نظر به سوابق .   پنجابی ھا کاله بگذارندو زاری، اين دو اعجوبۀ خيانت و رذالت سعی می کنند تا سر

بدون ترديد .  کار و اطاعت شان از  آی اس آی خوب ميدانند که فريب دادن پنجابی ھا يک امر ساده نخواھد بود

 به  عمق و معنی دلقک بازی ربانی و عبدهللا آگاه بوده و ميداند که چرا ايندو از روش قبلی ضد که پاکستان

ممکن ايندو به اين نتيجه رسيده باشند که  .   خود دست می کشند و پاکستان را با آغوش باز می پذيرندپاکستانی

پاکستان با پشتيبانی .   خواھد آمدعمده در رھبری  سياسی افغانستان پديدرات يافول کرزی نزديک است و تغي

امريکا دست باال در آيندۀ افغانستان خواھد داشت و ھند حامی عنعنوی جمعيت اسالمی و شورای نظار وزن 

 ايران حامی ديگر اين دو گروه ضد ملی زير فشار سياسی و  .سياسی خود را در کابل از دست خواھد داد
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روسيه ھم نظر به .   نظامی اسرائيل و امريکا خرد و خمير خواھد شدحمالتزيرات اقتصادی امريکا و احتمال عت

لذا ربانی و .  دگرديوقعی به عمال سابق خويش قايل نخواھد گرفتاری ھای داخلی و بحران در آسيای مرکزی 

آباد سوی اسالم ه عبدهللا خود را بی يار و ياور اجنبی می يابند و سعی می ورزند تا دوباره با اظھار عبوديت ب

 .  برگردند

 

در جريان حاکميت طالبان، حاميان منافقين جمعيت اسالمی ربانی و خاک فروشان شورای نظار احمدشاه مسعود 

در واقعيت اين احساسات ضد پشتون بود .  ًدر کوچه ھای واشنگتن ظاھرا شعار ھای ضد پاکستانی قلقله ميکردند

ضد پاکستان اند، زمان آن ًپس اگر اين ميھن فروشان واقعا .  ندکه در زير لفافۀ ضد پاکستان آن را تبارز ميداد

ندازند و يا اينکه خود در صف رھبران خاين خويش با افتخار وی رھبران خود تف لعنت بيفرا رسيده که به ر

  . استاده شوند

  

   

        

  


