
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 جوالی ١٣
 

 جنايات وحشيان انگليس در افغانستان
. اد شان را پنھانی زير خاک کردندعساکر آدمخوار برتانيه در افغانستان تعداد زياد مردم ما را به نام طالبان کشته و اجس

. دادند، پرده برداشته است ين جنايات عساکر انگليس که به ھدايت آمران شان انجام می ابک عده از خبرنگاران از

الکن عساکر . داشته اندنًخبرنگاران شريف گفته اند که قسمت زيادی از قربانيان اصال طالب نبوده و به آنھا تعلق 

دولت مستعمراتی . رساندند و از کشتن شان لذت می بردند  و تمرين آدمکشی، مردم ما را به قتل میانگليس برای تفنن

  . جريان خبر داشته، اما جنايات باداران خود را ناديده گرفته استزکابل ا

 را گزارش ھا حاکيست که عساکر امپرياليسم انگليس نسبت عقده ھای شکست در افغانستان، مردم کشور اشغال شدۀ ما

عساکر انگليس بعد از نشه کردن به .  آتش کشته شده اندلند که آنھا طالب بوده و در تبادًبدون دليل کشته و بعدا می گفت

ً و ساعت تيری آنھا را بيرحمانه می کشتند و بعدا خاموشانه در چقری ھای دسته  بردنجان مردم ما افتاده و برای لذت

عساکر انگليس از جانب آمران خود اجازه داشتند که ھر کس را که دل شان می خواھد .  زير خاک می کردندجمعی

  .بکشند و آن را به نام طالب معرفی بدارند

دولت . شود، بيشتر مسؤول اين جنايات رذيالنۀ دولت برتانيه بوده اند  قوای اختصاصی انگليس که به نام ساس ياد می

. از آغاز خبر داشت، اما نخواست که خود را بفھماند و مانع جنايات عساکر اختصاصی خود گرددبرتانيه از قضيه 

عساکر ساس از اعتبار خاص در برتانيه برخوردار بوده  و لندن ھراس دارد که مبادا افشای جنايات قوای اختصاصی 

ولت مزدور کابل از جنايات قوای گزارش ھا ھمچنان می رساند که د.  بکاھدءبرتانيه از ارزش و اھميت اين قوا

  . اختصاصی امپرياليسم انگليس آگاه بوده، الکن می گذاشت که جنايت کاران انگليس ھر کاری که بخواھند انجام دھند

  . ما جنايات استعمار انگليس را محکوم نموده و بر دولت مزدور کابل لعنت می فرستيم

  

  

 

 


