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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ١١
  

 توحش امريکا ادامه دارد
  

 افغانستان، نيرو ھای متجاوز اين کشور، زمينی و يا ھوائی، بار ھا ھموطنان راز زمان تجاوز امپرياليسم امريکا ب

چرا اينقدر اشتباه؟ از يک طرف . موده و بعداً معذرت خواسته و آن را زادۀ اشتباه دانسته اندما را بی دليل بمباران ن

امپرياليسم امريکا ادعا می کند که بھترين تکنولوژی را در دست دارد که ھيج تروريست نمی تواند از نزد آنھا پنھان 

با اين . ند و بھانه  می آورند که اشتباه بودن پی در در پی مردم بی گناه را می کشابماند، از جانب ديگر متجاوز

تکرار جنايات، امريکا می خواھد که وحشت و ارعاب را در مردم ما خلق کند که کسی صدای اعتراض خود را بلند 

  . کرده نتواند

ت گزارش ھای حاکيست که به اثر حملۀ ھوائی امريکا در منطقۀ نادعلی واليت ھلمند، ده ھا تن از نيرو نظامی دول

اين بار اول نيست و بار آخر ھم نخواھد بود که .  ديگر زخمی شدند تنمستعمراتی کابل به ھالکت رسيدند و ده ھا

 سال تجاوز، کدام ماه و سال ١۶در طول . ن امريکائی صورت می گيرداچنين جنايت و خونريزی از جانب متجاوز

مردم ما در مراسم عروسی، فاتحه و . باشدن امريکائی مردم ملکی ما را به خاک و خود نکشانيده انبوده که متجاوز

تجمع صلح آميز در روز ھای عيد و رمضان بار ھا مورد حملۀ نيرو ھای زمينی و ھوائی امريکا قرار گرفته و 

  .دولت مستعمراتی کابل ھم جز خاموشی و تسليمی راه ديگر نداشته است

اين يک "شتار  در ھلمند، طبق معمول قومندان قوای متجاوز امريکا درافغانستان اشغال شده اعالم کرد که  بعد از ک

به يقين می توان گفت که ھيچ گونه تحقيقاتی در زمينه صورت ". اشتباه بود و تحقيقات درين مورد آغاز شده است

کدام يک از  اعضای .  زودی خاموش می سازدامپرياليسم امريکا با اعطای چند دالری، موضوع را به. نمی گيرد

  دولت فاسد و مزدور کابل جرأت خواھد کرد که صدای اعتراض خود را بلند نمايد؟

  به بی وجدانان بايد گفت که اگر اين اشغال نيست، پس چه است؟. ما شاھد چنين قصابی ھا بوده ايم

  

 

 

 

 


