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  عبدهللا امينی ـ کابل

  ٢٠١٧ جون ١٢
 
 

  دھد امريکا می کشد و کشته می
  

ون شد، از کشته شدن عساکر خود ھم مصقوای متجاوز امريکا که از آغاز تجاوز تا امروز مردم ما را پيوسته می ک

متجاوز امريکائی، کشته شدن شان ھم باال  بيشترعساکر  تن گذشته و با ورود ٣٠٠٠ريکا از تا حال تلفات ام. نيست

تاحال چندين بار عساکر متجاوز امريکائی از داخل مراکز نظامی و از جانب عساکر دلير کشور مورد . خواھد رفت

 کريدت کشتن عساکر امريکائی را که طالبان باوجودی. حمله قرار گرفته و به حيات تجاوزکارانۀ شان خاتمه داده اند

  .دھند، اما تصور می شود که عکس العمل عساکر دلير کشور دليل نابودی عساکر امريکائی است به خود نسبت می

نظر به گزارشات خارجی و داخلی، يک عسکر ميھن خواه کشور در اچين واليت ننگرھار، سه عسکر امريکائی را 

دولت مستعمراتی و مقامات امريکائی بعد از وقوع ھمچو حوادث می . ستکشته و يک تن ديگر را زخمی ساخته ا

يک عده از عساکر با .  آن خوب معلوم استۀانگيز".  حمله معلوم نيست و تحقيقات جريان داردۀانگيز"گويند که 

 به استخوان شان رسيده، دست به اين نوع اقدام ميھن دوستانه می را ندارند و کاردوجدان که تحمل تحقير و تعجيز 

ادارۀ ترمپ که تا حال در مشکالت داخلی غرق است، تصميم دارد .  باشدد که درس عبرت برای ساير متجاوزانزنن

اھد د که خواھی نخواھی تلفات بيشتر قوای متجاوز را در بر خوری به افغانستان اشغال شده بفرستکه عساکر بيشت

 نظامی دھند که آنھا توانسته اند در مرکز طالبان کشته شدن سه عسکر امريکائی را به فعاليت خود نسبت می. داشت

بر متجاوزين امريکائی زادۀ روحيۀ آزاد منشانۀ  ان معتقدند که حمالت عساکر افغان نظرصاحب. امريکا رخنه نمايند

  . جان رسيده اندعساکر کشور بوده که از اشغال و توھين دوامدار به

اگر مخالفان حمالت خود را به مراکز نظامی متجاوزين محدود بسازند و از آسيب رساندن به مردم ملکی و بی گناه 

  .دادبپرھيزند، کار بھتری انجام خواھند 


