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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

   ٢٠١۴ جنوری ١٧

 

  نمک حاللی می کند،»  مدنیۀجامع«

  امريکا کشتار می کند
، فرانسه و ساير کشورھای غارتگر جھان و دولت ھای مرتجع  افغانستان که با پول امريکا، انگلستان» مدنیۀجامع«

منطقه مثل ايران و پاکستان در خدمت دشمنان زحمتکشان قرار دارد، دوازده سال است که از نمکدان سفارت خانه ھای 

  .جنايتکاران خارجی می خورد و صادقانه نمک حاللی می کند

فتن در کنار جنايتکارترين انسان ھای جھان مثل اوباما و ھيلری کلنتن  و نمايندگان آن با قرار گر» مدنیۀجامع« فعاالن 

 به خوبی نشان می دھند که چگونه دالرھا و يوروھای غربی وجدان و ضمير اين گدی گک ھای سفارت خانه ھا را می

فقير را به  شش کودک و يک زن واليت پروان سياه گرد دھانۀ غوربندکه ستمگران خارجی در ولسوالی  در حالی. خرد

 ۀپروژه گيران سفارت خانه ھا بر جاده می برآيند و خواھان امضای عاجل موافقتنامچنين وضعيتی رگبار می بندند، در 

  .ی می شوندئ با ستمگران امريکاامنيتی

 مدنی بايد چقدراز وجدان و شرافت ۀ اما فعاالن جامعشش کودک و يک زن به وسيله ناتوئی ھای کشته می شوند،

ی تھی باشند که بر خون اين شھدای عزيز پا گذاشته و به جنايتکارترين انسان جھان نامه ارسال می کنند تا انسان

 به رگبار  ناتو-  سربازان ستمگر امريکاۀوسيله  انسان مظلوم بھفت .  برساندء اسارت افغانستان را به امضاۀموافقتنام

  .بسته شد، اما بازيچه ھای سفارت ھا بر جاده ھا ريختند و قلم باال کردند و خواھان امضای پيمان با اين ستمگران شدند

ه  کنونی افغانستان را به ھيچ صورت مدافع منافع ملی کشور و ب» مدنیۀجامع«انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان، 

را مزدبگيران سفارت خانه ھا و اربابان دونر دانسته که   فعاالن دست اول آنخصوص زحمتکشان ستمديده نمی داند و

  امروز ما به شدت به مزدوران » مدنیۀجامع«.  ديگر ندارندۀمين منافع خارجی ھا وظيفأبه جز عرق ريزی برای ت

سارت و مزدوری به  اروپا، ايران و پاکستان تبديل شده است و تا دالر است در خدمت اۀدالرگير امريکا، اتحادي

 اکت  امنيتی وۀبرای امضای موافقتنام»  مدنیۀجامع« چيغ ھای اسارتبار ما ضمن نفرين. داردکشورھای ھمسايه قرار 

 امنيتی با امريکا، از ديد استقالل کشور و منافع ۀھای دروغين جواسيس ايرانی و پاکستانی در اعتراض با موافقتنام

  .را ادامه کشتار زحمتکشان فقير و نادار می دانيم  را ننگين دانسته و آنهزحمتکشان تھيدست اين موافقتنام
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نند و زحمتکشان وقتی از کشتار نجات پيدا می کنند، وقتی به رفاه و آزادی واقعی می رسند که بر بازوان خود حساب ک

اين يگانه راھی است . ينندی را در اتحاد و ھمبستگی خود ببراه نجات و رھائی از ستمگران تف ريخته، بر کاسۀ گدائ

  .که زحمتکشان بايد انتخاب کنند

    ١٣٩٢ جدی ٢۵ –

 


