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   کابل-  عبدهللا امينی
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 تخريب  تأسيسات نيروھای اشغالگر در بگرام
 نظامی  خود در  سرتاسر افغانستان سيسات روبنائی و زير زمينی ھای متعددی در مراکزأنيرو ھای امپرياليسم امريکا ت

خواھد  امريکا ھمچنان نمی. اعمار کرده اند که حاال قسمت اعظم آنھا را منھدم نموده تا مورد استفاده قرار گرفته نتوانند

 در بگرام و قندھار افشاء  گردد و رسوائی شان يان خصوصاً  زندانناسرار شان به ارتباط نگھداری و شکنجه کرد

    .وسعت يابد

اين . سيسات خود در بگرام استأبا خروج نيروھای خارجی از کشور، قوای متجاوز امريکا در حال ويران کردن ت

اما امريکائيان نمی گذارند که . تواند با اندک تغيير و يا بدون تغيير مورد استفادۀ افغانستان قرار گيرد سيسات میأت

با ويران . خاک ما و به قيمت خون مردم ما ساخته اند، به مردم ما سالمت تحويل دھندسيسات وتعميراتی را که در أت

سيسات خود در بگرام و ساير جا ھا، عالم ھای ويرانی و گرد و خاک نصيب مملکت و مردم ھمان مناطق أکردن ت

  .    خواھد شد و کی خواھد توانست که آن تعميرات معدوم را از سر آباد کند

 ھزار قوای متجاوز امريکا  و ساير ھم پيمانان امريکا ۴٠  بدينسو  مرکز ھجوم  ٢٠٠١ی  بگرام  از سال ميدان ھوائ 

سيسات و تعميرات بگرام در زمانی  نابود می شوند که نيروھای امنيتی کشور اشغال شدۀ افغانستان نياز أت.  بوده است

 امريکا حتا به دست نشاندگان خود ترحم و اعتماد ندارد چه جای تعجب است که امپرياليسم. سيسات دارندأمبرم به اين  ت

دولت دست نشانده و مستعمراتی کابل کمترين صالحيت ندارد تا صدای اعتراض خود را بلند نمايد، .  رسا به ساير مردم

  . داند که ھرگونه اعتراض نابودی شان را در پی خواھد داشت زيرا می

  .  خورد  و مردم آن به ھمين نحو رقم می، سرنوشت خاکاشغال شدهدر يک کشور 

 

 

 

  


