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سر سپردگی دولت مستعمراتی کابل
روز گذشته در مورد تداوم اشغال افغانستان توسط امريکا صحبت کردم .حال معلوم شد که امريکا واقعا ً تصميم دارد که
به اشغال کشور ما ادامه دھد .امريکا می خواھد که يک تعداد از عساکر خود را به افغانستان فرستاده و آنھا را در
واليت ھلمند يعنی مرکز مواد مخدره و فعاليت طالبان جايگزين سازد .دولت مستعمراتی کابل از اين اقدام امريکا از
خوشی دست و پای نمی شناسد .مقامات دولت مستعمراتی به يک ديگر تبريک گفتند که امريکا چند روز ديگر آنھا را
در اريکۀ قدرت نگه خواھد داشت.
وزارت دفاع امريکا تصميم گرفته است که بين  ٣٠٠الی  ۴٠٠تن از عساکر خود را به افغانستان فرستاده تا به عقيدۀ
آنھا امنيت واليت ھلمند را که دراين اواخر مورد تھديد طالبان قرار گفته ،تأمين نمايند .واليت ھلمند يک منطقۀ
ستراتيژيک است که ھم طالبان در آنجا فعاليت دارند و ھم دادو ستد مواد مخدره به شدت افزايش يافته است .يکی از
داليل اعزام عساکر امريکائی دراين واليت ،استفاده از عايد مواد مخدره است که قوای امريکا سخت به آن ضرورت
دارد .بعد ازاين که دولت متجاوز امريکا تصميم خود را در مورد اعزام عساکر خود به افغانستان اعالم کرد ،دولت
مستعمراتی و دست نشاندۀ کابل از خوشی در پوست نمی گنجد .غنی به عبدﷲ تبريکی گفت و عبدﷲ ھم به ساير
دوستان خبر خوش آمدن عساکر بيشتر متجاوز امريکائی را رساند.
دولت مستعمراتی کابل از دست نشاندگان امريکاست که مجبور است حلقۀ بردگی را با بسيار بی حيائی در گردن خود
آويزان کند و به آن فخر بفروشد .واقعا ً اگر امريکا افغانستان را ترک گويد که روزی به ھمين عقيده رسانيده خواھد
شد ،دولت مستعمراتی کابل در ظرف کمتر از يک ماه سقوط خواھد کرد .اين دولت پايگاه مردمی ندارد و يک نظام
ضد ملی و ضد مردمی است.
مردم ما وجيبه دارند که در مقابل ھر دولت ضد ملی و ضد ميھنی قيام کنند و سرنوشت خود در دست گيرند.
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