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 ن آزاد افغانستا–افغانستان آزاد 
AA-AA  
  ک تن مــــبادين بوم وبر زنده يچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد

 ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ
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  کابل-  ینيعبدهللا ام

  ٢٠١٥ فبروری ١٠

 

   افغانستانی برایکائيارمغان اشغالگران امر
  

 ینيسنگمصارف   سال ١٣ش از يل مدت بخال در افغانستان در  اشغالگر ناتویرو ھايت نيموجود ،یگزارشات رسمنطر به 

 ن کشور به باالي در ایکاري بسطح . رسد یاھده نممش به یر بارزيي افغانستان کدام تغیدر وضع اقتصاد الکن . استداشته 

 ایھتعداد گروه .  اوج خود قرار داردۀکا و ناتو، فساد ھم در نقطيرات سر امريو از خده ير رسي اخۀن حد خود در دھيتر

  .  مفھوم خود را از دست داده استت در افغانستان اصالً ين امنيمأت ش بوده و ين رو به افزاين به مھيخا

ن ياما ا. ند کرده امصرفر به افغانستان لاارد ديلي م١٠٤ش از ي ب و ناتویکائيگران امر، اشغال تاکنونیالدي م٢٠٠٢از سال 

 یاردو یروھاي ن در حال حاضر. ه استشد و کشتار مردم ما یجنگات يرف عمل افغانستان صی بازسازیپول ھنگفت به جا

.  با مخالفان دارندیاروئيف در روي الزم برخوردار نبوده و مورال ضعیاز توانائ جنگند، ی که مقابل طالبان م" یمل"

 یدولت مستعمراتر لان دويلي م٨٠٠ارد و يليک ميز يناچ ديبا عا. شود یه ميياز خارج تھ" یمل "یمعاشات عساکر اردو

کمتر از پول حاصل از تجارت به مراتب ن رقم يا. ستاده کردي خود ایم را به پاي عظیک اردويتوان  یافغانستان چطور م

دن به مقصد يقبل از رس" یمل "ی به اردوی خارجیقسمت اعظم کمک ھا. ورندآ یدست مه طالبان ب که ه است مواد مخدر

 ه مواد مخدرۀکنند دين تولي بزرگترث يھمچنان به حافغانستان .  ھم در آن دست دارندیجشود که معامله گران خار ی میدزد

  . شود ین نظام در جھان شمرده ميو فاسد تر

 یت ھايکه فعال ی نموده در حالیسم به افغانستان لشکر کشيکند که به خاطر مبارزه با ترور یکا ادعا ميسم امرياليامپر

ن يما اه ک ،سم اندي ترورۀکا و ناتو پرورش دھنديخود امر. شتر شده استي بیھر زمان در افغانستان نسبت به یستيترور

 با ثبات ساختن افغانستان دروغ یکا براي امری ھا ادعاۀھم. مي کنی مشاھده میقا به آسانيانه و افريحالت را در شرق م

.  البدل در قدرت نگھداردین را علي در اشغال خود داشته و چند تن خاهشيخواھد که کشور ما را ھم یمحض است و فقط م
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 اھداف ی نگھداشتن افغانستان است برای حاکم و افغانستان محکوم صرف برایکاين امري بیتيمان به اصطالح امنيانعقاد پ

  . کا در منطقهيک امريستراتژ

 مردم یه روزين حاکم سناي خایاه خواھد بود و با گروه ھاي، روزگار افغانستان ھمچنان سیتا زمان حصول استقالل و آزاد

 . افتيش خواھد يما افزا

  

  

 


