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 معذرت بعد از کشتار
 معذرت اول می کشند و بعد: ثير ضد بشری  خود را گذاشته استأفرھنگ نظامی امريکائی در افغانستان اشغال شده ت

دولت مستعمراتی گذاشت که . را تعقيب می کنندھا مقامات دولت مستعمراتی کابل عين روش امريکائی . می خواھند

طالبان قندوز را متصرف شوند و صد ھا تن را بکشند و محالت را ويران کنند، سپس فريبکارانه از مردم معذرت 

شخص .  غفلت دولت از مردم قندوز معذرت خواسته است رئيس سازمان امنيت ملی نسبتمعصوم استانکزی. بخواھند

  . استانکزی يک انسان فاسد و ضد ملی است که از کمترين پرنسيب ھای انسانی برخوردار نيست

شھر قندوز بار . دھند غايلۀ قندوز ھنوز به پايان نرسيده و طالبان ھمچنان به تاخت و تاز خود در اطراف شھر ادامه می

دولت مستعمراتی کابل بار ديگر بی کفايتی خود را به . شود اجساد مردم در کوچه ھا مشاھده میديگر ويران شده و 

معرض نمايش گذاشت و نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی خواه عمدی و يا روی غفلت نتوانستند کاری در جلوگيری 

  .از يورش طالبان انجام دھند

 از مردم قندوز معذرت خواست و به استانکزیرھائی نيافته اند، خبيث که مردم از زير ضربات طالبان   در آوانی

 بود که دولت ضد مردمی و مزدور کابل ه ایاين عين وعد.دروغ وعده داد که اين حادثه بار ديگر تکرار نخواھد شد

الی و اعضای اختالف بين و" بی شخصيت گفت که دليل سقوط قندوز استانکزی. سال گذشته ھم به مردم قندوز داده بود

تالف بين والی و خ ديگر ھم نتيجۀ ایآيا حمالت طالبان در ھلمند، اورزگان، ننگرھار و ده ھا جا". شورای واليتی بود

تواند مردم را  کند که با اين گفتار احمقانه می اعضای شورای واليتی آن مناطق بوده است؟ استانکزی احمق فکر می

ًحادثۀ قندوز دقيقا زمانی اتفاق افتاد که گردھمائی بروکسل در حال تشکيل بود . ندفريب دھد و توطئۀ جھانی را پنھان ک

دولت افغانستان می خواھد که با پيش کش . تا به جھان بفھمانند افغانستان اشغال شده ھنوز ھم به کمک ضرورت دارد

  .ندازدمعذرت، بر توطئه جھانی پرده بيکردن 

به پا خيز و . فاسد و زعامت کثيف اعتماد نمايند؟ خاموش نشستن گناه استچطور ممکن است که مردم به اين دولت 

  . انقالب کن

 

 

 


