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 خونین پاكستان یآزمای زور
 

، قندهار و تالش بخاطر مناطق و ولسوالي ها در مجموع كشور كه ، فراه، غزنيتروریستي در والیات پكتیا حمالت
، پیام پاكستان بي ازرم به نشست عمان تشدید یافته استان با باعث تلفات زیاد ملكي و نظامي گردیده و همزم

، به ولي انان و شهادت فرزندان فداكار وطنشتار افغ، كنمریكا میباشد كه به قیمت تباهي افغانستااستراتیژي جدید 
ماده تصفیه آنعمتان غربي ضرب شصت نشان داده و میگویند كه پاكستان و متحدان سابق و جدید و مشوقان او 

، عقب نشیني اهي و طمطراق سكانداران قصر سپیدمریكا میباشند و به این سادگي و فقط با تهدید هاي شفاحساب با 
... صفحه خونین دیگر ، داعش ون در وجود ملیشه هاي آنكشور طالب. تشدید جنگ إعالم نا شده پاكستاندنمي نمای

از كشمكش جیوپولوتیك رقباي منطقوي و بین المللي در افغانستان است و نمایانگر ان میباشد كه دور جدید بازي 
و تا كنون ، میدان رقابت انان است در جنگ هاي بزرگ خونبارتر خواهد بود و افغانستان كه از دوران جنگ سرد 

  . جاري خونین و بسیار پیچیده استخباراتي و مافیایي كماكان قرباني میدهد
توپ در گول أمریكا است تا اقاي ترامپ با گوشمالي حسابي به گستاخي پاكستان ، باید ثابت نماید كه  اكنون

  . او دا میدانببركاغذي نمي باشد و به اصطالح وطني ما : دا گز ، 
غیر ان از نام مردم به اعزا نشسته باید گفت كه قاتل اصلي ما أمریكا است و افغانستان قرباني أهداف و سیاست  در

 . كجدار و مریز إنكشور میباشد
حالیكه تروریستان و شرارت پیشه گان بدون تبعیض در مجموع افغانستان از دهدادي بلخ و تا پكتیا و از  در

قندهار ، هلمند و ... و تا قلب ان ، كابل جان دهشت و كشتار برپا میدارند ، ما نیز كه با فقدان حاكمیت بدخشان تا 
و متوجه دشمنانان مشترك و تاریخي هست و بود  هاعقل مواجه میباشم ، باید بخود اییم و یخن همدیگر را ر

 . افغانستان باشیم
  .ستم مافیایي بر زخم هاي ناسور و خونین وطن نمك مي پاشدناكارا ، فقدان حاكمیت قانون ، و تسلط سی دولت
است تا أولیایي أمور بدور از ذوق زدگي ، متوجه باشند كه مقابله با مخلوق نابكار انگریز وسیاست بازان  خوب

،  خلف الصدق انگلیس و سونامي هولناك بنیادگرایي به اصطالح إسالمي ، فقط و فقط با اتكا بر اراده واقعي مردم
 قومي و استقرارحاكمیت قانون ، ممكن میگردد .  ودولت مقتدر ملي ، قواي مسلح ملي و نیرومند غیر تنظیمي 
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