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 کاسۀ لبریز صبر سیاسیون افغان
 

 :شته در افغانستان لبریز شده استکاسۀ صبر سیاسیون غارتگر سه دهه گذ
او همچنین اشرف غنی را به کرد. تر از این تحمل نخواهند رفتارهای اشرف غنی را بیش"  عبدهللا عبدهللا میگوید

برخوردهای غیر قانونی در قبال جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری متهم کرد و گفت در صورتی 
  کند."که آقای دوستم بخواهد بر سر کار خود در کابل برگردد، از وی حمایت می

 

 
 ن دیشب و تغیرات ملسل در پست هایاین شکست خورده چهار مرتبۀ بعد از پندانه خواب دید

 انه شده است.یوعالرتبه در وزارت امور خارجه افغانستان که آنرا انحصار خویش میداند یکدم د
 

میالدی را خوانده  1992تاریخ جنتری  میالدی، 2020از صرف ناشتا صبح بجای تاریخ جنتری عبدهللا عبدهللا بعد 
 1992 حرج و مرج سال است. عبدهللا عبدهللا حسب عقاید انارشیستی خویش میخواهند دوباره توسط عبدالرشید دوستم

اقوام شریف افغانستان  میالدی است، 2020مگر بیچاره نا خبر از آنست که امسال  میالدی را در افغانستان برپا کند،
 بیشتر آگاه هستند و دیگر فریب تفرقه اندازان توطیه گر "جهادی" را نخواهند خورد. 

 

میالدی هنگامیکه عبدالرشید دوستم و منصور نادری درۀ کیان توانستند به کمک عده از جنراالن  1992در سال 
کشوهای غربی، روسیه، پاکستان، ایران، ترکیه و عربستان سعودی خائین داخل نظام جمهوری افغانستان با حمایت 

علیه حکومت داکتر نجیب هللا بغاوت عبدالرشید دوستم و منصور نادری درۀ کیان را غرض کمک مستقیم به شورای 
 آنزمان دیگربود و به نظار جمعیت "اسالمی" و حزب وحدت "اسالمی" خدمتگذاران ایران را سازمان داده بودند،

 گذشته سپرده شده است.
 

موضع اشرف غنی در قبال صلح و مذاکرات با طالبان این اجیران جنگی پاکستان، ایران و روسیه در دفاع از منافع 
  ملی و تآمین صلح از طریق برقراری آتش بس درافغانستان است.

 

اشرف محدود است. این چانس این غارتگران که میخواهند آب را برای ماهیگیری خویش خت نمایند در برابر 
لط ناتو در افغانستان را غ کنونی کشور را با حضور قوای نظامی سیاسیون غارتگر سه دهه نباید قید زمان و اوضاع

محاسبه کنند، این سیاسیون غارتگر سه دهه باید بدانند که اگثریت مردم و کشور های غربی اکنون درعقب اشرف 
 غنی ایستاده هستند. 

 

مد ریاست جمهوری آشکست خورده چهار مرتبۀ با گروه چهار کاله غارتگر وی برای چوکی پردرپریشانی این 
 افغانستان اینبار با مشکالت جدی روبرو گردیده است. 
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به دادش میرسیدند، مگر اینبار نسبت  یدر شکستهای سه دورۀ گذشته وی کمک کنندگان اجنبی بسیار بزود
کشورهای غربی امکانات کمک عاجل  ر لشکر قاسم سلیمانی و مصرفیتهایمصروفیتهای ایرنیها در فاتحۀ داری س

 به این غارتگران زود مسیر نخواهد بود.
 

مانند  پریشانی این نوکران اجنبی برای هزاران حوادث دلخراش هر روز که زنان و کودکان ملکی در افغانستان
دلو( در نتیجه  ۵شام دیروز ) ۶حوالی ساعت قریۀ بوکه والیت بلخ ساکنین ملکی  ساکنین قریۀ بوکه والیت بلخ نیست.

  اند نیست.حمالت هوایی در این منطقه هفت نفر از اعضای یک خانواده شامل شش زن و یک کودک کشته شده
 

 
 

 1996و  1995اکستان طالبان را در سالهای مردم مظلوم و بی دفاع افغانستان خوب بخاطر دارند، هنگامیکه پ
خویش در داخل خاک افغانستان مینمودند هم  میالدی در زمان حکومت بینظیر بوتو توسط کرنیالن آی. اس. آی.

 تبلیغات جعلی را براه انداخته بودند.
 

 تصرف ان هستند و بعد ازمحمد ظاهر شاه پادشاه فقید افغانست مبلغین پاکستان تبلیغ می نمودند که طالبان "عساکر"
قدرت را به مردم می سپارند. مگر مردم مظلوم و بی دفاع افغانستان و جهانیان دیدند که طالبان فقط "عساکر" آی. 

 پاکستان و تروریستان جنایتکار اعراب بشمول القاعده بودند که هست و بود کشور را نابود نمودند. اس. آی.
 

پاکستان و تروریستان جنایتکار اعراب بشمول القاعده بعد از  آی. اس. آی. سپردۀ "عساکر" سر اعمال طالبان این
میالدی، قوای  2001فروریختن آسمان خراشان شهر نیویارک ایاالت متحده امریکا توسط القاعده در یازدهم سپتمبر 

 نظامی ناتو حکومت وحشت طالبان را در افغانستان سقود دادند.
 

مردم افغانستان برای جلوگیری از قطع جنگ و تأمین صلح پایدار در افغانستان بیش پیش به بهانۀ توطیه های دشمنان 
 صلح با طالبان تشدید کرده اند. 

 ایانپ
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