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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ مارچ ٢٧
 

 وحشيان امريکائی برای تفنن می کشند
 کشند و اعضای بدن آنھا نظاميان وحشی امريکائی برای ساعت تيری و رفع خستگی افراد بيگناه را در افغانستان می  

دھد که نظاميان امريکائی طبق دستور چقدر وحشی  اين عمل نشان می. حيث سوغات به دوستان خودمی فرستند منرا 

ال شود که چرا ؤين خصوص س اکه از امريکائيان در وقتی. ان می کشند و به آن فخر می فروشندنساند و با چه شقاوت ا

که يک مسلمان مشابه به  اما وقتی". اين يک عمل انفرادی است" جواب می دھند که اين عمل صورت گرفته است، آنھا

  .خطاب می کنند" تروريست اسالمی"آن عملی انجام دھد، آن را 

ًوتنيک، عساکر آدمخوار امريکائی افغان ھا را به خاطر تفنن می کشند و بعدا اعضای بدن سپطبق گزرش خبر گزاری 

 ميک عسکر وحشی امريکائی به نا. حيث سوغات به فاميل و دوستان خود می فرستند نآنھا را قطعه قطعه کرده م

آمر اين شخص به اسم ". ما برای سرگرمی و لذت بردن افغان را به قتل می رسانيديم" اعتراف کرد که جيرمی مورلوک

گفته ". ما تروريست ھا را کشتيم" گروه قاتالن را رھنمائی می کرد و بعد از ارتکاب جنايت، می گفتند که کالوين گيس

آيا پست .  شود که اين عسکر امريکائی شايد به چند سال زندان محکوم شود، اما بعد از مدتی مخفيانه آزاد خواھد شد می

دھد؟   و حشتناکی رخ میند که در زير زنخ شان چه اتفاقات خبر دارعبدهللا و غنیفطرتان و ناموس فروشانی  مانند 

آيا . ھستند اما از ترس قھر و غضب باداران شان، اين ناموس فروشان صدای خود را کشيده نمی تواننديقين که آگاه 

مطبوعات به اصطالح آزاد جرأت دارد که چنين موضوعات ضد بشری را انعکاس دھد و مردم عامه را آگاه سازد؟ 

 انتقاد عليه زاخت وتاز کنيد، اما امطبوعات ھم حد خود را می شناسد و برای شان گفته شده که عليه يک ديگر  ت

دھند که  اگر انتقادی ھم صورت می گيرد، آنھم ضعيف و بی اثر است و صرف نشان می. امريکائيان متجاوز بپرھيزيد

  . ما ھم دموکراسی داريم

  . دھد اين است طبيعت امپرياليسم امريکا که برای ديگران درس انسانيت می

  

 

 


