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 انسان کشی ادامه خواھد يافت
  
  

  

  

  

  

  

روی اين منظور طيارات جنگندۀ . امپرياليسم امريکا تصميم گرفته است که انسان کشی را در افغانستان تشديد نمايد

ين ا ناموس فروش برای بقای خود ازعبدهللا و غنی. ل عام مردم ما به افغانستان خواھد فرستاد را غرض قت١۶اف 

 جنگنده ھای نسل ١۶طيارات اف . جنايت امريکا حسن استقبال نموده و خواستار شدت حمالت ھوائی امريکا شده اند

طيارات اف .  عوض خواھند شد٣۵اف  و ٢٢چھارم امپرياليسم امريکاست که در آينده با جنگنده ھای نسل پنجم اف 

 . ھنوز ھم در اردوی امريکا و کشور ھای عضو ناتو مورد استعمال دارد١۶

گزارش ھا حاکيست که ادارۀ ترمپ در زير فشار نظاميان مصمم شده است که جنگ را در افغانستان شدت بخشيده 

 جنگندۀ یبرای اين منظور امريکا به زودی جت ھا. فه بدھد نظامی ميليارد ھا دالر تح–و به کارخانجات صنعتی 

 تا با کشتار مردم ما وحشت را در آنجا حکمفرما ساخته  و ھمسايگان را ھم در می فرستد را به افغانستان ١۶اف 

اه شود تا حال اعالم نشده، الکن منابع آگ  که به افغانستان فرستاده می١۶تعداد طيارت اف . ترس و لرز قرار دھد

دارند که امريکا حد اقل ده طياره برای بمباران نقاط مختلف افغانستان و به منظور حمايت از نظام  اظھار می

 جا به جا دندنياين طيارات در ميدان ھای نظامی بگرام، قندھار و ش. مستعمراتی کابل و مزدورانش خواھد فرستاد

 ھزار ديگر از عساکر ۵ امريکا ھمچنان تصميم دارد که م با فرستادن طيارات نظامی، امپرياليسمأتو. خواھند شد

  . ين حالت خوشحال انداميھن فروشان سخت از. خود را برای تداوم تجاوز به افغانستان بفرستد

اين عملکرد امريکا بيشتر تروريسم را تقويت خواھد . امريکا بايد بداند که انسان کشی نمی تواند مردم ما را بترساند

 . کرد

 


