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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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
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 )نوشته از سير(انجمن اجتماعی زحمتشکان افغانستان 

  ٢٠١۴ جنوری ١٩

   پايگاه نظامی نيروھای ستمگر خارجی٨٠٠

   برای کشتار زحمتکشان افغانستان
ندازيم مردم اين کشورھا ھميشه به ضد پايگاه ھای نظر بي... بی، فليپين، اکوادور و، کوريای جنواگر به کشورھای جاپان

 در اين کشورھا اعتراض می کنند و آنھا را تروريست ھای جنسی و جنايتکار خوانده خواھان برچيدن پايگاه ئیامريکا

 سربازان شاشوک آنھا را با پوست و ۀد روزمر ھا و تھديئیاين مردم جنايت و قساوت امريکا.  می شوندئیھای امريکا

 در کشورھای فوق الذکر به مراتب ئیولی چيزی که عيان است،  سطح جنايت سربازان امريکا. گوشت لمس می کنند

  .در اين جا می کشند و بعد ھم بر اجساد مرده ھا می شاشند. کمتر از کشورماست

ه در حال حاضر فرمان کشتار مردم را در افغانستان صادر می کند  ک»جوزف دانفورد«نام ه يکتن از جنراالن ستمگر ب

 ھزار سرباز داشتند که ١۴٠در اين اواخر گفته است که نيروھای خارجی در افغانستان ھشتصد پايگاه نظامی با بيش از 

او گفت در . فته است ھزار تن کاھش يا۶٠ و تعداد سربازان مستقر در آن نيز به ۵٠حال تعداد اين پايگاه ھا به کمتر از 

  .عوض در دوازده سال گذشته بر پوليس و اردوی دولت فعلی بيش از شصت ميليارد دالر مصرف کرده اند

 در ھر يکی از کشورھای ديگر سبب اعتراض مردم آن ئیوقتی جنايات و تجاوز جنسی سربازان يکی دو پايگاه امريکا

ستند تا بساط اين پايگاه ھا را برچينند، در کشور ما ھشتصد پايگاه کشورھا شده و مردم ستمديده آن کشور ھا در تالش ھ

.  جناياتی را انجام داده که در تاريخ کشور ما بی سابقه بوده است،اين ستمگران با بيش از يک و نيم صد ھزار سرباز

 بزرگترين تروريست ۀوسيله ب» تروريزم«جنگ دروغين ضد . تمام اين پايگاه ھا برای کشتار مردم ما ايجاد شده اند

تنھا سرمايه داران، فيودال ھا، تاجران، اينجو داران و .  بھانه ای است برای اھداف درازمدت استعماری امريکا،جھان

روشنفکران بزدل، اين ستمگران را دوستان صميمی خود می خوانند و ھر صدای مخالف واقعی ضد ستمگری ارباب 

 که به ضد ئیولی بايد بدانند آنھا. نشان دھند» منافع ملی«ن اد را مدافعمی زنند تا خو» جاسوسی«شان را برچسب 

 ھا ھستند، در عين زمان ضد تمام جواسيسی ھستند که در خدمت پاکستان، ايران وساير ئی ھا و ناتوئیستمگری امريکا

مبارزه عليه ستمگری ن واقعی استقالل کشور باور دارند که ازيرا مدافع. فغانستان قرار دارندکشورھای ضد مردم ا

 ھا بايد از معبر مبارزه عليه تمام جواسيس کشورھای منطقه نيز بگذرد، در غير آن زحمتکشان ئیکنونی امريکا

  .افغانستان روی خوشبختی را نخواھند ديد

است دوازده سال گذشته نشان داده . ھيچ نوع پايگاه خارجی ھای ستمگر به ملت ھا آزادی و بھروزی آورده نمی تواند

عام دسته جمعی چيزی برای افغان ھا ھای ، کشتار و قتل د آن به جز بمبارئی ھا و متحدان ناتوئیکه پايگاه ھای امريکا
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 باقيمانده آن  نيز ۵٠اگر ھشتصد پايگاه نظامی خارجی ھا برای کشتار افغان ھا بود، . نداده است و داده ھم نمی تواند

  .ک پايگاه اين ستمگران ھم باقی بماند، جنايت اين ستمگران ادامه دارد کشتار مردم را دارد وحتی اگر يۀوظيف

   

  

  

 


