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   کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١۵ مارچ ٠۶
  

  کابلی دولت مستعمراتۀي روحی بیاردو
  
 شجاعت فاقد و نداشته اراده خود از عراق و افغانستان مانند شده اشغال کشور کي یاردو که است شده تباث ھا بار

 توسط شده اشغال افغانستان و عراق پرچم، و خلق ۀدور افغانستان ،یجنوب تناميو یاردو. باشند یم یجنگ ۀيروح و

 عسکر کي ۀيترب یبرا یحتم جزء کي که یستدو ھنيم احساس. باشند عمده یھا مثال تواند یم کايامر سمياليامپر

 یب بلکه جنگند، ینم خود کشور یبرا که دانند یم عساکر رايز ندارد، وجود افغانستان یاردو در است، رتيغ با

 یم حيترج قرار بر را فرار وجدان با عساکر نجاست،يا. کنند یم فدا  یاجنب باداران منافع یبرا را خود جان جھت

  . ندينما یم رکت را فهيوظ و دھند

 با که خواست کابل یمستعمرات دولت اجانب، به وابسته نظام کي ليتحم و ٢٠٠١ سال در افغانستان اشغال از بعد

 اما. آورد وجود به ینظام بزرگ قوت کي و دھد سروسامان نو از را اردو ناتو، و یکائيامر اشغالگران کمک

 گزارشات. است شده نيتخم شدگان استخدام تعداد از شتريب انيرارف تعداد که یمعن نيبد بود، معکوس آغاز از جهينت

 دوباره اي گفته ترک را نظام ۀفيوظ تن ١٥٠٠٠ تعداد به ،٢٠١٤ سال نومبر ماه تا یروربف ماه از که دھد یم نشان

 و ريقتح اول،: دارد وجود خصوص نيادر عمده ليدل سه. اند وستهيپ طالبان به که نيا اي و برگشته شانيھا خانه به

 و ضيتبع اعمال دوم،. است ساخته دار حهيجر را فيشر عساکر احساس که اشغالگران جانب از متداوم نيتوھ

. اند آورده ستوه به را عساکر که اشغالگران تيحما مورد افغان منصبان صاحب جانب از یقوم و یمذھب تعصب

 کرده تصور ما ھنانيم ھم. آزارد یم را نوجدا با عساکر وجدان که شان مردم هيعل جنگ به عساکر قيتشو سوم،

 نهيزم که یوقت آنھم با بروند، جنگ در تا شود یم پرداخت یکاف ۀغل و پول عساکر به که یوجود با توانند، یم

 نآبنابر. ندارد را یون داندربرگ توان ھم یکس چيھ و ديگو یم ترک را یعسکر خود سالح با عسکر شد، مساعد

 را آن ینگھدار یآرزو که را عسکر ھزار صد سه بتواند که است مشکل درجه تينھا کابل یمستعمرات دولت یبرا

  .است افتاده اتفاق یکنون عراق و یجنوب تناميو در قصه نيع.  کند ستادهيا پا  به یطوالن مدت یبرا دارد،

 ھنيم ۀيروح با توانست نخواھد ھرگز افغانستان یاردو دارند، اشغال در را افغانستان اشغالگران که یزمان تا

  . است شرف با و شھامت با یاردو کي تيموجود یاصل شرط یزادآ و ستقاللا. دينما عمل یدوست

 

 


