
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ مارچ ٠٣
 

 الف و پتاق دولت مستعمراتی کابل
در . مرگ او را بگيرند در قندوز دست به حمالت ھمه جانبه زده تا انتقام عبدالسالمتحريک طالبان بعد از کشته مال 

ند و انيرو ھای دولتی برای ھر نوع دفاع ار مردم حاضر"ُعين حال، دولت مانند گذشته با غر و فش اعالم کرد که 

". دشمنان توانائی مبارزه با نيروھای امنيتی را ندارند"مقامات دولت مستعمراتی می گويند که ". شجاعانه می جنگند

ن امريکائی اقرار کرده اند که اخود متجاوز. که مردم معنی اين ياوه گوئی  را نمی فھمنددولت مزدور کابل فکر می کند 

 . نيرو ھای امنيتی افغانستان توان مقاومت را با مخالفان ندارند

ی حکومت و ملت افغانستان است ونيروھای امنيتی افغان قوت و باز"يکی از مقامات دولت مستعمراتی کابل گفت که 

نظاميان افغان از . جنگند ای داخلی و خارجی مبارزه کرده و قھرمانانه میھ راس افگنان، ترويستھکه در برابر 

ھای اسالمی و نواميس ملی در برابر دشمنان صلح و ثبات کشور دليرانه  استقالل، تماميت ارضی، حاکميت ملی، ارزش

که خود اين نيرو ھا  اول اين. اتی کابل واقعيت نداردين حرف ھای دولت مستعمر اھيچ يک از". اند و مخلصانه رزميده

برفک واليت بغالن را متصرف شده و ھنوز ھم به و که، ھمين حاال طالبان منطقۀ تاال  دوم اين. مزدوران امپرياليسم اند

ا و ناتو اين چه نوع شجاعت است که قوای دولتی با حمايت متجاوزين امريک. دھند پيشروی خود به ساير نقاط ادامه می

که دولت  يا اين:  استألهنمی توانند جلو يک گروه کوچک سياه انديش را بگيرند و آنھا را منھدم نمايند؟ درين جا دو مس

که مخالفان در داخل رخنه کرده و توان  مستعمراتی کابل فقط الف می زند و نيرو ھايش شجاعت الزم را ندارند و يا اين

بغالن يکی از مناطق مھم و ستراتيژيک شمال افغانستان است که سقوط آن . کسته اندرزمی نيرو ھای دولتی را درھم ش

  .به نفع طالبان پيامد ھای ناگواری برای مردم ما خواھند داشت

که افغانستان از سلطۀ اجانب رھائی نيابد و نيرو ھايش حس ميھن دوستی نداشته باشند، مخالفان ھمچنان به   تا زمانی

  . دامه خواھند داد خود ازتاخت و تا
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