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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ سپتمبر ٠٨
 

 جواب بی حرمتی  به امريکائيان داده  شد
ۀ خودکشانه در بيرون از در يک حمل. متجاوزين امريکائی جواب بی حرمتی خود به عرف و رسوم مذھبی را گرفتند

امريکا بايد . در ميان تلف شدگان اتباع خارجی ھم ديده شده است. دروازۀ درآمد در بگرام، چند تن کشته و زخمی شدند

اعمال ناشايستۀ متجاوزين امريکائی باعث خلق . بداند که ھر گونه اھانت شان به مقدسات افغان ھا بی پاسخ نخواھد ماند

اين بھترين درسی است که امريکا بايد بياموزد و تجربۀ . تر به گروه ھای سياه انديش قوت می بخشدتروريسم شده و بيش

  .ناکام خود را در افغانستان اشغال شده دوباره تکرار نکند

گزارش ھا حاکيست که يک حملۀ خودکشانه در محل در ورودی پايگاه متجاوزين امريکائی در بگرام صورت گرفته 

بگرام يکی از محالتی است که امريکا از آنجا حمالت ھوائی خود را . نفر تلف شده و يا زخمی گرديدندودر نتيجه چند 

چند روز قبل، عساکر متجاوز امريکائی به فرھنگ و رسوم مذھبی مردم افغانستان توھين نموده که . دھد انجام می

و اعالم کردند که اين دوش گرفته ه طالبان مسؤوليت اين حملۀ خودکشانه را ب. انزجار مردم را در کشور باعث گرديد

که امرکائيان ھم به خاک ما  جب اينعجای ت. ور انتقام گفتار و کردار توھين آمير امريکائی بوده استظحمله به من

اين احمق ھا آب در آسياب افراطيون می ريزند و زمينه را بيشتر . تجاوز می کنند و ھم به مقدسات ما توھين می نمايند

اين بار اول نيست و به يقين که بار آخر ھم نخواھد بود که امريکائيان مغرور . برای حوادث تروريستی مھيا می سازند

ر افغانستان باقی به اين نوع عمل زشت خود ادامه دھند تا زمنيۀ برای جنگ وستيز آماده شود و در نتيجه خود شان د

  .امريکا خود تروريسم را خلق کرده و خود آن را پرورش ميدھد. بمانند

  . ھم ميھنان ما آگاه باشند که در دام فريب امپرياليسم نيافتند

  

  

 

 


