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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ سپتمبر ٢٩
 

 اگر اين اشغال نيست، پس چه است؟
 تجاوز کار ناتو سرمنشی پيمان" رودينس ستولتنبرگ"وزير دفاع امريکا معروف به سگ ديوانه  و " جيمز ماتيس"

اين دو نمايندۀ امپرياليسم توسط مقامات . بدون آگاھی مقامات دولت مستعمراتی افغانستان اشغال شده به کابل رفتند

نظامی و سياسی امريکا در افغانستان در ميدان ھوائی کابل  پذيرائی شدند و از جانب دولت مستعمراتی کابل ھيچ کسی 

.  شد که امريکا نخواست از دولت دست نشانده اش کسی در ميدان ھوائی کابل  بيايدشايد موضوع امنيت باعث.  نبود

افغانستان . دھد که امريکا حتا به دست نشاندگانش ھم نه اعتماد دارد و نه ارزش قايل است اين حرکت ھمچنان نشان می

  .روند در اشغال شان است و بدون ويزه و يا اجازه می آيند و می

سرمنشی ناتو به کابل " ستولتنبرگ" وزير دفاع امريکا و قاتل مردم عراق و "جيمز ماتيس" که گزارش ھا حاکيست

گزارش بدھند تا امريکا برعالوۀ کشتن و ويران کردن، ديگر " ترمپ"رفتند تا اوضاع کشور را ارزيابی نمايند و بعد به 

ًت مستعمراتی کابل اصال از سفر اين دو نمايندۀ امپرياليسم آگاھی نداشت و امريکا دول. چه بايد در افغانستان انجام دھد

اين خود بی ارزش بودن دولت مستعمراتی کابل و بی اعتمادی بادار را بر . ھم نخواست که کابل از سفر شان خبر شود

  .رساند غالم به اثبات می

کت مخالفان، ميدان ھوائی کابل را درھم کوبيد، اما به  يک ساعت بعد از ورود اين دو کثافت به کابل، چندين را

ملکی را در نواحی ميدان افراد قوای متجاوز امريکا ھم با حملۀ انتقامی يک تعداد از . نمايندگان تجاوز آسيبی نرسيد

 رند، معلوم میآيا مدافعان استعمار و تجاوز ھنوز ھم معتقدند که افغانستان در اشغال نيست؟ اگر چنين اعتقاد دا. کشتتد

  . انسان زاده نشده اند،نان  به خاک و کشوريا اين پست فطرتان و خۀشود که ھم

  . ميھن فروشان و ھمکاران امپرياليسمۀ خاينان و مدافعان استعمار و مرگ بر ھمۀمرگ بر ھم

  

  

 

 

 


