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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٠۶
 

   به ارتباط افغانستان"مکين"دھن کجی 
 

ً از نزديک مشاھده کرده و بعدا به ًاخيرا يک ھيأت از سناتوران امريکائی به افغانستان سفر کردند تا وضع اين کشور را

 رئيس کميتۀ قوای مسلح در سنای امريکا قرار دارد که "جان مکين"ت سناتور أدر رأس اين ھي. واشنگتن گزارش بدھند

که  در جريان تجاوز امريکا در ويتنام، بيرحمانه کشتار نمود تا اين. مکين حياء ندارد. يک جنگ طلب معروف است

اکنون مکين . ارزان ويتنامی سقوط داده شد ومدت پنج سال در زندان ويتنام شمالی محبوس گرديدطياره اش ذريعۀ مب

  .سفارش می کند که تجاوز امريکا ادامه يافته و شدت  يابد

گزارش ھا حاکيست که يک ھيأت از سناتوران امريکائی غرض مالحظه از وضع افغانستان اشغال شده و موقف نيرو 

اعضای دولت مزدور کابل از ھيأت امريکائی به خوشی استقبال نموده . ھای متجاوز امريکائی به اين کشور سفر نمودند

. طلب معروف به نام جان مکين جمھوريخواه قرار دارددررأس ھيأت يک جنگ . و آنھا را بر فرق سر خود شانده اند

 تن در ويتنام، حامی ادامۀ تجاوز امريکا در افغانستان بوده و می کوشد که ادارۀ ترمپ اناين انسانکش و قاتل ھزار

ژی نظامی جديد نياز داريم که يما به يک سترات"مک کين گفت که .  بيشتر به کشور اشغال شدۀ ما بفرستدینيرو

از يک سو امريکا می گويد  که بايد در افغانستان صلح بيايد و از سو ديگر در مورد پيروزی ". وزی در جنگ استپير

مک کين يکی از کثيف ترين انسان ھای روی زمين است که دستش تا شانه از خون مردم ويتنام . نظامی پافشاری دارد

  . سرخ است

به يقين که مردم ما ھم از مبارزت عليه متجاوزين دست .  ا نداردشود که امريکا خيال ترک افغانستان ر معلوم می

 . نخواھند کشيد

 

 


