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  حياء ندارندتجاوزگران
نۀ عمال غرور جاھال. نيرو ھای متجاوز امريکا ھر روز کشته و يا زخمی می دھند، الکن از تجاوز دست بر نمی دارند

قوت سرمايه آنقدر .  نيرو ھای متجاوز اين کشور از کشتن و کشته شدن توبه نمايندتاين است اامپرياليسم مانع از

سھمگين است که حتا رئيس جمھور اين کشور را مجبور به پذيرش خواست جنگ طلبان امريکا و کارخانه جات صنايع 

  .ين سرپيچی از اوامر سرمايه، به قيمت حياتش تمام خواھد شدداند که کمتر ترمپ می. نظامی اين کشور کرده است

گزارش ھا حاکيست که نيرو ھای متجاوز امپرياليسم امريکا در شمال افغانستان متحمل يک ضربه از داخل شده و چند 

يک عسکر با شھامت با انگيزۀ ميھن دوستی در مرکز نظامی شاھين در . تن از عساکر متجاوز زخمی گرديده اند

ين برخورد اھيچ گروه مخالف در. ی از آنھا را زخمی نموده استامزارشريف به چند عسکر متجاوز فير نموده و عده 

  .تنھا يک عسکر با غيرت دست به اين اقدام ميھن دوستانه زده است دست نداشته و تنھا و

ن امتجاوز. فردی ضد استعماری ھمان فرد استحمالتی که از داخل صورت می گيرد، زادۀ احساس ھمچو  اکثر 

ھيچ کس نمی تواند توھين بر . امريکائی کماکان عساکر و صاحب منصبان افغان را بی موجب توھين و توبيخ می نمايند

يک روز احساس انسانی و ضد اجنبی توھين شدگان تحريک شده و در صدد . خود را برای مدت طوالنی تحمل نمايد

 عسکر متجاوز ٧در حادثۀ مرکز نظامی شاھين، ھمين عسکر با شھامت افغان کشته شد و . می خيزندانتقام جوئی بر 

شود که نشانه ای از تنفر و  ياد می" حملۀ سبز بر آبی"حملۀ عساکر افغان بر امريکائی به نام . امريکائی زخمی گرديد

  .ن استاًانزجار مردم خاصتا عساکر با شرف افغان از متجاوز

رکز نظامی شاھين به اثبات می رساند که نيرو ھای متجاوز امريکائی تا چه اندازه مورد تنفر مردم قرار دارند، واقعۀ م

  . د بودنمتجاوزين بعد ازين در افغانستان اشغال شده آسوده نخواھ. دھند اما با کمال بی حيائی به تجاوز ادامه می

  

 

 


