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  ک تن مــــبادين بوم وبر زنده يـــاد       بدچو کشور نباشـد تن من مبــــ
 ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ
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زيم عزيرعبدالرحيمداکتر   
٢٠١٣ می ١٣  

 
،رانگران کابليو  

!!ف مبارکتان بادي برگشت نواز شر  
 

 انتخابات اعالم ۀب کابل را برندي تخرۀت دھنديھداف صدراعظم سابق و يب پاکستان، نواز شريله و فريانتخابات پر از ح

 کابل مملو از ی زند که دستگاه نظام مستعمراتیه مي صدارت پاکستان تکیگر بر کرسي بار دیف در زمانيشر.  کرد

  .ن اقامت در پاکستان معاش خوار پاکستان بودي ھم حیشخص حامد کرز.  س پاکستان استيجواس

  

ف و يت نواز شرين چھار سال، کابل به ھدايدر طول ا.  اد دارندي را ھموطنان ما به ١٩٩۶-١٩٩٢ان ياه ساليخاطرات س

ف با غرور از طرح ينواز شر.  ران نمودندي وداً  پاکستان شھر کابل را عم».ی آ. اس.یآ« ۀديم دي تعلیعملکرد رھبران جھاد

ار، احمد ين حکمتيگلبد: ا قابل تذکار استنجيا دری جھادینام چند وحش.   زدی کابل توسط عمال خود الف میراني ویو اجرا

 د رجناح ی و مزاری، محقق، اکبریليخل.   بودند».ی آ. اس.یآ« بوس ی ھمه پای در جناح سنیاف و ربانيشاه مسعود، س

ت ين مردان نامرد و مزدور به ھدايا.   در انھدام کابل داشتندیران بودند که سھم مساوي واواک ایعه دست پرورده ھايش

ن وزارت خارجه بود که نسبت ي در آن وقت معیحامد کرز.  ران کابل را به خاک برابر کردندي پاکستان و ااستخبارات

 در مقام وزارت دفاع بود و یت مدتي ھوی بیقانون.   اش قرار گرفتیم معاون فعليم فھيبرخورد منافع مورد لت و کوب قس

  .   کردند ی میک عمليک به يرا ف يات نواز شريار ھداين حکمتيشخص احمد شاه مسعود و گلبد

  

سسات حقوق ؤم.  م بودنديب شھر کابل سھيران که امروز در قدرت اند، در تخري پاکستان و اۀديم دي تعلیه رھبران جھاديکل

ن جناوران آگاه اند، اما ي اۀاني از اعمال وحش کامالً یکائي و امری اروپائی متجاوز استعماری و کشور ھایبشر در سطح جھان

اه ي سی از آن ھا ببرد و گذشته ھایت ندارد نامأ جریم گذاشته اند، کسي سر تسلیوان صفتان به استعمار جھانين حي اچون

 حقوق بشر ی توسط خود به اصطالح مدافعان غربی انسانیب ھاين جاست که ھمه پرنسيا.  ال قراد دھدؤآنھا را  مورد س

  . ردي گی قرار مید سردمداران تمدن جھانيئأت مورد تيت و جاھلي عوض بربرردشود و  یر پا ميز
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 نجات یافغانستان از شر پاکستان به آسان.   عمال پاکستان در افغانستان استیدوار کننده برايف خبر اميبرگشت نواز شر

  .    کشور استارج خه استعمار و عمال آنھا در داخل و ي ھمه جانبه علی و مبارزه ایگانه راه، وحدت ملي.  ابدي ینم

  

  


