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 روسياھی ديگری

  برای حاميان لشگرگاه ھای امريکا در افغانستان
 

ربات مرگبار آتش راکت دولت ارتجاعی پاکستان قرار درين اواخر نواحی سرحدی افغانستان با پاکستان در زير ض

 گزارش داد که حامد کرزی رئيس ٢٠١١ اول جوالی خبرگزاری رويتر مؤرخ.  گرفته و تلفاتی به جا گذاشته است

اينکه .  سوی افغانستان فير کرده استه  راکت ب٤٧٠دولت مستعمراتی افغانستان اعالم نمود که تا کنون پاکستان  

مستعمراتی کابل خاموشی اختيار نموده و به دفاع مردم و خاک  خود بر نمی خيزد ھم مايۀ شرمساری و چرا دولت 

.  موقف امريکا در قبال حمالت تحريک آميز  راکتی  پاکستان مبھم است.  ال برانگيزؤسرافگندگی است و ھم س

.  کا بايد به دفاع افغانستان بر می خاستھای دايمی امريکا در افغانستان، امريگاه ر أسيس لشکطبق ادعای حاميان ت

  آيا اين بی تفاوتی امريکا تداوم روسياھی اين تفاله ھای استعمار را ثابت نمی سازد؟

  

امان هللا امرخيل آمر پوليس سرحدی نسبت نداشتن صالحيت به " جنرال"بعد از حادثۀ راکت اندازی پاکستانی ھا، 

توانم کشته شدن مردم خود را توسط حمالت  من نمی" اظھار داشت که آتش مقابل، از پست خود مستعفی گرديد و

با ." ما از حکومت مرکزی امر نداريم که به جواب متقابل بپردازيم...راکتی پاکستان ببينم اما کاری انجام ندھم

آن آگاه که ھم چطور به رتبۀ جنرالی رسيده ما از  دولت مستعمراتی کابل است و اين" جنرال"که امرخيل  وجودی

ظاھری اش به مراتب بيشتر از حامد کرزی، خليلی، قسيم فھيم، رحيم " شھامت"نيستيم، باآنھم روحيۀ انسانی و 

  .  وردک  و ساير افراد ارکان دولت مزدور کابل است

  

  .اينکه دولت مزدور کابل چرا به جواب متقابل حمالت راکتی  پاکستان نمی پردازد، داليلی متعددی دارد

  .ينکه دولت مستعمراتی کابل توانائی رويائی نظامی و سياسی را با پاکستان ندارد اول ا

  . دوم اينکه زعامت در کابل از خود ھويت ملی ندارد که بتواند از مردم و خاک خويش دفاع نمايد
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ند و از  عاليرتبۀ دولت مستعمراتی کابل از اجنت ھای گذشته و حال آی اس آی بوده اأمورين  سوم اينکه اکثر م

  .ت سر بلند کردن و اعتراض را به  پاکستان ندارند  جرأترس افشای گذشتۀ کثيف خود،

شود و به مزدوران خود در کابل اجازه نمی دھد    چھارم اينکه امريکا مانع ھر گونه حرکت کابل عليه پاکستان می

  .دست به اقدامات نظامی بزنند

گستاخ  را " کرزی"امريکا به حمالت راکتی پرداخته است تا به يک نحوی   پنجم اينکه پاکستان شايد به تحريک 

  .دانيم ممکن است داليلی ديگری ھم در کار باشد که حاال ما نمی.  بيشتر ناتوان و ذليل جلوه دھد

  

عربده کشان ش آرزو می کنند؟  ان دفاع نمی کند طوريکه مزدورانمشکل من درين جاست که چرا امريکا از افغانست

سيسات نظامی امريکا، افغانستان را از أرگاه ھای امريکا شب و روز قوله سر می کشند که دايمی شدن تطرفدار لشک

چه وقت؟  .  گردد شر پاکستان و ايران نجات می بخشد و مانع فعاليت ھای نظامی اين کشور ھا در افغانستان می

چشم تان ھمه به سوی امريکاست که افغانستان را .  انظر به منطق شما بايد صرف امريکا را مالمت کرد نه کابل ر

 ھزار عسکر متجاوز خود و ١٤٠اگر امريکا با موجوديت . از شر کشور ھای ھمسايه و عمال شان محافظت نمايد

ھای گاه ر ھزار خويش که در آينده در لشک٣٠ افغانستان نيست، چطور خواھد توانست که بااز ناتو قادر به دفاع 

  خواھد ساخت، از افغانستان دفاع نمايد؟خود متمرکز 

  

بار ھا به شما گفته شده که  امريکا برای دفاع افغانستان به کشور ما تجاوز نکرده، بلکه ! احمق ھا و کودن ھا

صرف برای تسخير  سرزمين و غارت ثروت طبيعی افغانستان  و کشت و مات دادن رقبای منطقه ئی به کشور ما 

 مفکورۀ دفاع از افغانستان در برابر تجاوز کشور ھای ھمسايه در برنامۀ تجاوزکارانۀ اصالٌ .   متجاوز شده است

اگر .  بود بايد آنر در جريان تجاوز راکتی پاکستان به افغانستان ثابت می ساخت امريکا داخل نيست و اگر می

سيسات اتمی ايران خواھد بود، أامريکا  روزی به ايران حمله نمايد، آن حمله به خاطر گل روی اسرائيل و نابودی ت

داند که ايران به مخالفين دولت مستعمراتی  از ده سال بدينسو امريکا می.  نه به منظور دفاع از افغانستان عليه ايران

  کابل کمک می دھد، پس چرا دست به کدام اقدامی نمی زند؟   

  

امريکا شما ابله ھا را  به دوستی  خود اين که . تا چه وقت به تداوم حماقت خود ادامه می دھيد! احمق ھا و کودن ھا

، ممکن نيازمندی ھای استعماری وی را بدان مجبور سازد، مگر مطمئن باشيد که عمر شما نيز طوالنی پذيردب

   .نخواھد بود

  

              

 

  


