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  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
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 AA - AA  افغانستان ازاد ــ آزاد افغانستان

  
 AA-AAپورتال   اعالميۀينومسبيست و 

 "افغانستان آزادـ ـ آزاد افغانستان"
 ٢٠٠٩ فبروری ١٢

  
  

 بدسترا  کابل  شھرقتل بيگناھان
  

  !محکوم می کنيمو دولت دست نشانده طالبان 
  

جی به و تلويزيونھای داخلی و خارجھان سرويس دری راديوی بی بی سی و ساير مطبوعات   ديروزقرار اطالعات
در کابل  حمله کنندۀ انتحاری و گروھی از مردان مسلح ساختمانھای دولتی را  عده ای٢٠٠٩ فبروری ١١تاريخ 
يکی از اين ساختمانھا رياست زندانھا و آن دگری وزارت عدليه . ساخته اند را منفجر چند بمقرار داده و يورش مورد 
در نتيجۀ اين . ورود به آن خود را منفجر کرد قبل ازفرد انتحار کننده ۀ سومی وزارت معارف بود که ھدف حمل. بود

 نيرو انداختر اثر دگر ب نا معلوم ه ایعد. ندبود نفر دگر زخم برداشته ٥٢ نفر جان باخته و ٢٦حمالت تا شام ديروز 
ند، مدعی اند که اين عمليات را  بخاطر ليت اين حمله را بدوش گرفتو مسؤطالبان که. ھای دولتی به ھالکت رسيده اند

  .برخورد زشت نيرو ھای امنيتی با افراد زندانی طالب اجرا کرده اند
دو جانب قتل   که ھدف اصلی ھر،داز عمليات انتحاری و برخورد نيروی ھای دولت دست نشانده واضح می گرد

ونشن المان بار يو اگر نه دو روز قبل آقای کرزی در کنفرانس امنيت جھانی در شھر م. مردم مظلوم افغانستان است
 به عمل آورده که با وی به ءدگر به اربابان امريکايی و اروپايی خود  ياد آوری کرد که از سران طالبان تقاضا

از جانب دگر کته سران طالب چون مال عبدالوکيل متوکل، مال عبدالسالم . منيت آنھا را می گيردمذاکره بنشينند و او ا
روابط دوستانه و برادرانه داشته و در ترکيب  با آقای کرزی  که در کابل اقامت دارندضعيف و صد ھا طالب دگر
 نيرو ھای متجاوز انگليس و امريکا بار ھا به طالبان پول، اسلحه و مھمات عالوه بر اين .دولت دست نشانده سھيم اند

 ١٩٩٠ دھۀ  اواسطفتاب روشن است که اين انگليس ھا و امريکايی ھا بودند که دراين حقيقت مانند آ. کمک کرده اند
 و امريکا در نظر دولت ھای منافق انگلستان اينک بار دگر.  بر اريکۀ قدرت در افغانستان نصب کردند راطالبان

از پادشاه عربستان سعودی تقاضای دليل آقای کرزی به ھمين . دارند که طالبان را در قدرت دولت سھيم سازند
  .ميانجيگری نموده است

  نشانده را به دست دارند، رسن طالبان و دولت دست که دولت ھای متجاوز غربیبه اين ترتيب ديده می شود که
  . گونه حمالت را دامن می زنند تا سندی برای حضور خود در افغانستان بدست داشته باشندآگاھانه در کشور ما اين

داغ  و کابلزخمی شدگان  و ء ھمدردی عميق خود را با خانواده ھای شھدا"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 
و انگلستان و امريکا  ی متجاوز که با ھمکاری دولت ھا راطالبان اين جنايتکرده،  سراسر کشور اعالمديدگان 

 مثلث شوم متجاوزين پورتال معتقد است که تا زمانيکه. می کندبه شدت محکوم می گيرد صورت نشانده  دولت دست
تأمين امنيت محال ،  و آزادی مملکت حاصل نگرددشته باشدبا ايادی آن وجود دا دولت دست نشانده  طالبان وخارجی،

   . استقالل جھد کرداستردادبنا بران برای تأمين امنيت اولتر از ھمه بايد برای . ھم اندا امنيت و آزادی ب، زيرااست
  

  !کابل خشنود باد روان پاک شھدای
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  !اعم از طالب و متجاوزينمرگ بر قاتالن و جنايتکاران 
  


