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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١٠ جنوری ١٨

  
  حاميان جنايت بازهم خود

  !مي زنند» كوچة حسن چپ«را به 
  

دھشت افگن، کابل ويران و پامال  جنوری ، حدود ده صبح به وقت کابل ، حمالت شديدی ازطرف چند نفر١٨امروز

چندين تن ازافراد ملکی درزمرۀ کشته شدگان گزارش داده شده . اشغالگران استعمارگررابازھم درسوگ و ماتم نشاند

  .و حدود اضافه از شصت نفرزحمی قلمداد شده اند

درکمک رساندن  ليس ،آنچه باعث سؤال است اينکه تلويزيون ھای غربی با تبخترازسھمگيری قوای امريکائی و انگ

بدون آنکه حتی يک فرد مسلح غربی ھم (به قوای امنيتی اداره مستعمراتی دردفع حمالت دھشت افگنان يادآورشدند 

فقط نيروھای امنيتی افغان ، "، درحاليکه خبرنگاران افغان ازکابل گزارش دادند که ) در آن حمالت دفاعی ديده شود

را با تأکيد و لحن افغان يکی ازآن خبرنگاران کلمۀ ". مرگ فرستاده و کيفرنمودندبا شھامت دھشت افگنان را به کام 

وآن اينکه ھرقدرھم که دولت . مصمم با خيره نگاه کردن به کمرۀ تلويزيون ادا کرد که خود گويای واقعيتی است

 غربی ھا و متحدين مزدور، دست نشانده و خودفروخته به بيگانگان کوشش نمايد که اشغال وطن ، تعدی بيشرمانۀ

درحق مردم مظلوم مارا به اصطالح ماستمالی نمايد ، مردم درتالطم آتش و خون ، به کسب تجربه نائل شده و خود 

با قبول خطرمرگ درھرلحظه ازبام تاشام ، به شناخت دوست ازدشمن دست يافته ، شعورسياسی شان بلند می رود 

  . و به خودآگاھی بيشترمی رسند

طنان دربند ما درھرشغل و مسلکی که ھستند ، به توسل به دفاع ازمنافع مردم ستمديدۀ خود ، درتضاد با اميد که ھمو

و وارد (منافع استعمارگران و عروسک ھای کوکی آنھا ، ھمت گماشته و با به راه انداختن مقاومت آرام درظاھر 

درشرايطی که ھزاران . به حرکت افتند» خالف موج«، ) ، درصورت امکان نمودن ضربات کشنده درخفاء

... ـ  خادی ـ دوستمی ، انقيادطلب ، طالبی و» خلقی«، پرچمی ـ » جھادی«سربازمتجاوزبيگانه به اضافۀ ھمدستان 

  ،مقاومت فعال ملی و آزاديخواھانهآنھا ، فقط درپی قتل عام مردم افغانستان و انھدام کامل کشورھستند ، تمسک به 

  . درستيغ مقاومت خواھدبودآزادیيک بارديگر، نوشتن واژۀ سترگ 
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  !نقاب پوش آنها» متمدن«ننگ و نفرين برآدمكشان وحشي و حاميان 

 !    پرخروش باد مقاومت ضدامپرياليستي! زنده باد مردم

  
  
  

  ...ودراين حال کابلی که بازھم درآتش استبداد می سوزد
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