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 در ده واليت می جنگند" مخالفان"
فان دولت حد اقل در ده واليت  بی کفايتی نيرو ھای امنيتی، طالبان و ساير مخالنسبت. را نديده اندمردم ما  روی آرامش 

با وجود حمايت نيرو ھای اشغالگر . کابل نارامی را خلق کرده و دولت را در حالت بی سرو سامانی قرار داده اند

شود و روحيۀ  خارجی از نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کابل، توانائی رزمی قوای دولتی روز به روز کمتر می

اگر جريان امور . ای نامرئی وجود دارد که مخالفان را از داخل و خارج تقويت می کنددست ھ. آنھا تضعيف می گردد

ھم خواھند ه ھمينطور ادامه يابد، دير نخواھد بود که مخالفان در ساير واليات کشور رخنه کرده و نظم عامه را به کلی ب

  . زد

الف و . با دولت مستعمراتی در حال جنگندگزارش ھا حاکيست که طالبان و شايد ھم داعش در ده واليت افغانستان 

واليات ننگرھار، قندوز، فارياب، بادغيس، فراه، . گزاف دولت مستعمراتی در از بين بردن مخالفان فريبی بيش نيست

ين روزھا، واليت  اباالخص در. مالت طالبان قرار داشته استحھلمند، ارزگان، سرپل، بغالن و لوگر در زير آماج 

مردم جوقه جوقه از خانه  . شرايط امنيتی در قندور بسيار بد است. شوند ھلمند و قندور بيشترين ضربات را متحمل می

گرسنگی و فقرواليات . ھای خود فرار می کنند و قوای دولت مستعمراتی ھم قادر به تأمين امنيت برای مردم نيست

از قراين . نه قادر ھستند و نه مايل که به مردم کمک برسانند" امداد رسانی" ات سسؤقندور و ھلمند را فرا گرفته و م

مندی به نبرد ندارند و نيرو ھای دولت مستعمراتی را به حالت خود شان ه شود که متجاوزين خارجی ھم عالق معلوم می

.  دولتی است تا مخالفانیرو ھايگان حمالت ھوائی قوای امريکا صورت می گيرد که نتايج آن کشتار ني. رھا کرده اند

ده ھا تن از مخالفان را به قتل رسانيده اند، اما "  امنيتیینيرو ھا"دولت مستعمراتی کابل ھر روز اعالن می کند که 

 . اين حرف  تبليغات دروغين است که مردم را اغفال نمايندۀ شود که ھم ًبعدا معلوم می

توطئه و يا .  ھد تصرف تعداد ديگر واليات توسط طالبان و داعش خواھيم بوداگر اين جريان ادامه يابد، ما به زودی شا

  . دھد توطئه ھائی در حال تکوين است که کشور را به سوی انھدام سوق می

  

  

 

 


