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    کابل-  ینيعبدهللا ام

 ٢٠١۵ فبروری ٢۴

  :سميالين امپراه مدافعيک يتبر

  ھرگز از افغانستان نخواھند رفت کايامر
: ت گفتيکا در افغانستان، با قطعيد از عساکر تجاوز کار امرين بازديکا حيد امرير دفاع جديشتون کارتر وزا

 و عبدهللا یکارتر اظھار داشت که او با غن".  م رفتينجا نخواھياست و ما ھرگز ازيک کشور مھم دنيافغانستان "

ن معناست که ھر دو مزدور استعمار از موقف ين بديا.  کرده استیکا را به آنھا حاليم امريدار کرده و تصميد

دھند  ی جلوه می ھا طوری نظاریشورا.  اشغال  ابراز داشته اندکا آگاه بوده و ھر دو موافقت خود را در تداوميامر

  .شناسند ی میقدر کافه مردم ھر دو مزدور را ب. کا است، نه عبدهللاي امرۀ  دست نشاندیکه صرف غن

ک موضوع را به من گفت يس جمھور افغانستان ي رئیکا به عساکر خود خاطر نشان ساخت که غنيردفاع امريوز

 کشورم کرده اند، ی که براید که از فداکاري به من گفت که به مردم خود بگوئیغن. "گذارم ی مانيکه با شما در م

 یميشمار و تلفات عظي بی ھای افغانستان حد اقل از قربانود فروشخ ھمت و یس جمھور بيرئ".  مي نمای میقدردان

دانند که  یمردم نم. اد نکردي ھم ک کلمهيکا به افغانستان متحمل شده اند، يکه ملت افغانستان به خاطر تجاوز امر

ن يا ايآ. شود  یده نمينھا ديدر ااز آن  یشان به کجا پرواز کرده که اثر" رھبران"رت، ھمت، وجدان و شرافت يغ

 ی انسانیخ اند که از تمام  ارزش ھايکه از حرمزادگان تار نيا ايده اند، ير حالل مادر را مکيکثافت ھا افغان اند و ش

   شده اند؟  یتھ

ن يتوان از شر ا ی، نمی و حرکت انقالبیر مليک رستاخيم که بدون ي نمایگر تکرار ميبار د کيفته ام و بار ھا گ

  . ديافت و به سعادت رسي نجات ی وحشیال ھايگور

 


