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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ٢۶
 

 سفر سگ ديوانه به کابل

 

 سگ ديوانه جيمز متيس

 وضعيت قوای متجاوز طور غير مترقبه به کابل رفت تا" سگ ديوانه" وزير دفاع امريکا معروف به جيمز متيس

 درمورد افغانستان در جريان تصميم گيری است و روی ھمين دليل سگ دونالد ترمپادارۀ . امريکا را ارزيابی نمايد

ًديوانۀ خود را به کابل فرستاد تا اوضاع را از نزديک مطالعه نموده و بعدا به قصر سفيد گزارش دھد و پيشنھادات خود 

به خاطر . از جانيان جنگ عراق و  قصاب فلوجه است که صد ھا ھزار تن را به قتل رسانيد يکی متيس. را ارائه نمايد

 .را به او نسبت دادند" سگ ديوانه"جنايات او بود که لقب 

 به افغانستان سفر ، وزير دفاع امريکا بدون اطالع قبلی به دولت مستعمراتی کابلجيمز متيسنظر به گزارشات رسمی، 

 تا يک ماه دونالد ترمپشود،  که شنيده می طوری. ومرج و کشتار و بمباران را از نزديک مشاھده نمايدنموده تا ھرج 

صالحيت ھای  تمام" بار ھا گفته است، او ترمپکه  طوری. ديگر در مورد افغانستان تصميم می گيرد که چه بکند

  ".منطقه تصميم اتخاذ نمايندھمان  تصميم گيری را به جنرال ھا  تفويظ کرده تا خود شان طبق شرايط

در شھر فلوجه آنقدر عراقی را کشت .  جيمز متيس يکی از خونخوار ترين  و وحشی ترين انسان ھای تاريخ بشر است

  .که چقری ھای را می کندند تا اجساد چند صد نفری را در يک جا زير خاک کنند

چون افغانستان در اشغال . روند  افغانستان مستعمره می بايد بدانيم که مقامات امريکائی بدون اطالع قبلی و ويزه به

امريکائی ھاست، اشغالگران ويزه نمی گيرند و ضرورت ھم ندارند که مقامات دولت مستعمراتی را از آمدن شان آگاه 

 سفر سگ ديوانه زمانی اتفاق افتاد که سه روز پيش از آن طالبان در قول اردوی شاھين در مزارشريف داخل. بسازند
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که دولت مستعمراتی و قوای امپرياليسم  ھر باری.  تن را کشته و ده ھا تن ديگر را زخمی ساختند٢٠٠شده و بيش از 

 .امريکا چند طالب را می کشند، طالبان ھم به يک نحوی انتقام می گيرند

يکائی با عمال ن امرابه حکم تاريخ گلم متجاوز.  خاک مقدس ما را ناپاک ساخته استجميز متيسقدم ھای منحوس 

  .  داخلی شان روزی جم خواھد شد

 

 

 

 


