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  !خبر خوش برای مزدوران امپرياليسم
 نقش امريکا در افغانستان پايان نيافته است

 

کستان اظھار داشت که نقش کشورش در افغانستان پايان نيافته و برای کری وزير خارجۀ امريکا حين بازديدش از پا

کری در کنفرانس مطبوعاتی با سرتاج عزيز مشاور صدراعظم  .  ين کشور و منطقه باقی خواھيم ماندامدت مديدی در

مريکا افغانستان کيد کرد که اأپاكستان در امور خارجی و امنيت ملی با اشاره به حضور نظاميان خارجی در افغانستان ت

کری . اين عين خواست و آرزوی غنی و عبدهللا است که بر ماندگار شدن امريکا اصرار دارند. را تنھا نخواھد گذاشت

اين گفتار ". ما به نيروھای امنيتی اين كشور کمک می کنيم تا بتوانند امنيت كشور شان را تأمين کنند"ھمچنان گفت که 

  . ی خاينان ملی باشد که مشتاق تداوم اشغال افغانستان اندتواند خبر جانانه برا کری می

دھيم  نمیاجازه "کمپبل قومندان نيرو ھای  ناتو  با تکميل صحبت امپرياليستی کری متذکر شد که از جانب ديگر  

ی نظاری  رئيس اجرائی حکومت با عبدهللا شورا کمپبل حين ديدار   ".افغانستان بار ديگر به النه تروريسم تبديل شود

 جھانی، در مبارزه عليه تروريسم  به ھمکاری خود با  افغانستان  ادامه داده و ۀوحشت ملی افغانستان گفت که جامع

تواند برای  اين گفتار می.  ھا تبديل شود د که  افغانستان بار ديگر به النۀ تروريستکيد ورزيد که ما اجازه نخواھيم داأت

دولت مستعمراتی کابل بسيار خوش آيند ھم باشد زيرا موجوديت قوای اشغالگر خارجی برای بقای نظام مستعمراتی 

پاس نموده و وعدۀ ھر نوع عبدهللا ھم از حرف ھای قومندان نيرو ھای تجاوز کار ناتو اظھار س. کابل حتمی است

 سال ١٣اگر ھدف مجادله با تروريسم باشد، چرا نيرو ھای اشغالگر در خالل .  را در فروش افغانستان دادیھمکار

چور و چپاول ثروت طبيعی افغانستان و تحت : پس ھدف چيزی ديگر است. نتواستند کاری عليه تروريسم انجام دھند

  . نظر گرفتن ھمسايگان کشور

  .به ھمۀ شما ناموس فروشان تبريک! فروشان و خاينان ملیميھن 

  

 

  


