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تبريک يه مدافعان امپرياليسم:
امريکا ھرگز از افغانستان نخواھند رفت
اشتون کارتر وزير دفاع جديد امريکا حين بازديد از عساکر تجاوز کار امريکا در افغانستان ،با قطعيت گفت:
"افغانستان يک کشور مھم دنياست و ما ھرگز ازينجا نخواھيم رفت" .کارتر اظھار داشت که او با غنی و عبدﷲ
ديدار کرده و تصميم امريکا را به آنھا حالی کرده است .اين بدين معناست که ھر دو مزدور استعمار از موقف
امريکا آگاه بوده و ھر دو موافقت خود را در تداوم اشغال ابراز داشته اند .شورای نظاری ھا طوری جلوه می دھند
که صرف غنی دست نشاندۀ امريکا است ،نه عبدﷲ .مردم ھر دو مزدور را به قدر کافی می شناسند.
وزيردفاع امريکا به عساکر خود خاطر نشان ساخت که غنی رئيس جمھور افغانستان يک موضوع را به من گفت
که با شما در ميان می گذارم" .غنی به من گفت که به مردم خود بگوئيد که از فداکاری که برای کشورم کرده اند،
قدردانی می نمايم" .رئيس جمھور بی ھمت و خود فروش افغانستان حد اقل از قربانی ھای بيشمار و تلفات عظيمی
که ملت افغانستان به خاطر تجاوز امريکا به افغانستان متحمل شده اند ،يک کلمه ھم ياد نکرد .مردم نمی دانند که
غيرت ،ھمت ،وجدان و شرافت "رھبران" شان به کجا پرواز کرده که اثری از آن در اينھا ديده نمی شود .آيا اين
کثافت ھا افغان اند و شير حالل مادر را مکيده اند ،يا اين که از حرمزادگان تاريخ اند که از تمام ارزش ھای انسانی
تھی شده اند؟
بار ھا گفته ام و يک بار ديگر تکرار می نمايم که بدون يک رستاخير ملی و حرکت انقالبی ،نمی توان از شر اين
گوريال ھای وحشی نجات يافت و به سعادت رسيد.

afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

