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  کابل-  ینيعبدهللا ام

 ٢٠١٥ جنوری ١٩

 

  : و عبدهللای غنید نظاميف جديوظا

  یاردو و اربک
  

ث ي منحی که غنین معنيبد. م کرده اندين شان تقسي را بیف نظامي و عبدهللا وظایرساند که غن ی میر رسمي غیخبر ھا

ف ي خلق وحشت ومقابله با طالبان توظی برای اربکی افغانستان و عبدهللا سرپرست قوای دولت پوشالی اردویقومندان اعال

  .دنن کرده ايي شان تعی برایکائيد را اربابان امريف جدين وظايا. شده اند

ز شده و يل و تجھي تموی کابل و تجاوز گران خارجید که از جانب دولت مستعمرات انی دولتیا ھايشيلي می اربکیرو ھاين

 به افغانستان رخنه یکائي داعش ھم که با کمک تجاوزگران امریرو ھايشود که ن یگفته م.  نندي بیتوسط آنھا آموزش م

ن بود که يھم"  یحکومت وحشت مل"کا در ساختن يل فشار امري از دالیکي. ت خواھد کردير نظر عبدهللا فعاليکرده اند، ز

 و طالبان ین غني بی و نژادیتشابھات قوم. دي دستگاه دولت استفاده نمازرخارج ا نظار دیبتواند از عبدهللا و گروه شورا

 یت ھاي فعالۀ و طالبان کاسته و نگذارد که ھمین غني بی  احتمالیکا را وادار ساخت تا از سازش ھا و کنار آمدن ھايامر

 و آوردن داعش در افغانستان مقابله با ی  اربکیرو ھايل نيھدف از تشک.  متمرکز شودی  در دست غنی و نظامیاسيس

ب شاھد ي قرۀنديد در آيشا. ر قابل انکار اسالم آباد در افغانستان به ارتباط طالبان و القاعده استيطالبان سرکش و نفوذ غ

رو ي نی رھنمائیکا براي متجاوز امریرو ھايرعقب ھم نم که دينستان باش متخاصم در افغایرو ھاين نين بي خونیبرخورد ھا

  .  اخذ موضع خواھند کردی دولت مستعمراتی و اردویاربک یھا

  .    خواھد بودیشماري  بی و کشتار ھای ما، ناظر بربادۀگر ملت در خون غرقيبار د


