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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ١٠
 

 اعزام خونخواران امريکائی به افغانستان
 تن از عساکر ١۵٠٠ اقل امپرياليسم امريکا تحت رياست جمھوری دونالد ترمپ قمار باز تصميم گرفته است که حد

تجاوزکار و خون آشام خود را به افغانستان بفرستد تا منافع امپرياليستی اين کشو را تأمين نموده و حکومت مزدور خود 

ت بھويت امپرياليستی ترمپ بعد از حمالت راکتی اين کشور به سوريه بيشتر آشکار شد و ثا. را در کابل حفاظت نمايد

فرق . وجود ندارد" دموکرات"و يک رئيس جمھور " خواهجمھوري"بين يک رئيس جمھور ساخت که فرقی ماھيتی 

  .ين است که کدام يک بيشتر انسان می کشند و کدام يک بيشتر به صاحبان سرمايه بيشتر وفادار اندادر

انسان  تن از جناوران وحشی خود را به منظور ١۵٠٠گزارش ھا حاکيست که امريکا مصمم شده است که به تعداد 

 به مجرد شنيدن اين خبر ضد غنیکند برايم گفت که  يکی از دوستانم که با دولت کار می. کشی به افغانستان بفرستد

ين روز ھا احمالت مخالفان دولت مستعمراتی کابل در.  تبريک گفتعبدهللابشری، از خوشحالی قرتک می زد و به 

که پنتاگون  باوجودی.  مواجه نشودنجيبداکترھراس دارد که به سرنوشت شدت پيدا کرده و دولت مستعمراتی کابل 

کن لدھد،  ی افزايش عساکر تشنه به خون امريکائی را نمیااعالم نمود که اعزام اين عده از نيرو ھای امريکائی معن

کر تجاوز کار در  عس٨۴٠٠در حال حاضر امريکا . کی است که نيات اصلی امپرياليسم امريکا را در افغانستان نداند

يکی از جنراالن خوان آشام . يا سه چند گردد افغانستان دارد و دور از تصور ھم نخواھد بود که اين تعداد دو چند و

". ه نرم نمايندجند که با ھر نوع مشکل دست و پنااين عساکر در شرايط مختلف تربيه شده اند و قادر"امريکائی گفت که 

  . دھند يعنی اين عساکر به ھر پستی و بی ناموسی تن در می. ارت گری استمعنای اين جمله آدم کشی و غ

  . وجيبۀ فرد فرد اين کشور مظلوم و اشغال شده است که به پا خيزند و عليه تجاوز و امپرياليسم مبارزه نمايند

 

 

 

 


