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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ سپتمبر ١٩
 

 افغانستان محل آزمايش سالح ھای امريکائی
ۀ مخرب ح نوع اسل۵٠٠ امريکگزارش داده است که دولت تجاوز کار ا" نظامی"يکی از نشريه ھای امريکائی به نام 

 رفته رکاه ًظاھرا اين سالح ھای مخرب عليه مواضع القاعده ب. خود را در آسمان و زمين افغانستان امتحان کرده است

يکی از داليل تجاوز و تداوم اشغال . شود که مردم ملکی و بيگناه اولين قربانيان اين سالح اند است، اما در عمل ديده می

اشغال ھنوز ھم ادامه دارد و . اين است که اکنون اين کشور البراتوار تجربۀ سالح ھای امريکائی شده استافغانستان ھم 

  .جنگ را در افغانستان تا چند سال ديگر ادامه خواھد داد و نظاميان اين کشور را خوشنود خواھد ساخت" ترمپ"ادارۀ 

ای خود را در کارزار افغانستان تجربه نموده و کارآئی سالح ھاز  نوع ۵٠٠امريکا از شروع تجاوز تا کنون حدل اقل 

 بم بر نطيارت بی پيلوت امريکائی و جت ھای جنگنده ھزار ھا ت. را مورد آزمايش قرار داده استھا ھای اين سالح 

مانند ماشيندار ھای خفيف و ثقيل، موتر ھای زرھی و ساير ھمچنان سالح ھای دستی . فرق مردم افغانستان ريخته اند

  .تفادۀ نظاميان بيرحم امريکا قرار می گيرداسسالح ھا برای آدم کشتن به افغانستان فرستاده شده و مورد 

ين خصوص ندارد و حتا خوش ھم است که امريکا بيشتر بمباران ا دولت فاسد و مزدور افغانستان کمترين صالحيت در

آمد ه است که جنگ در افغانستان ادامه خواھد " ترمپ"در ستراتيژی جديد .  تا ميھن فروشان در قدرت باقی بمانندنمايد

با آمدن عساکر تازه نفس، اسلحۀ جديد ھم به افغانستان خواھد آمد و کشتار تداوم . يافت عساکر بيشتر گسيل خواھد شد

 زور هک  بايد تبريک گفت  که مدتی در قدرت خواھند ماند تا اينھاانبی وجدو ساير " عبدهللا"و " غنی"به . خواھد يافت

  . دچار سازد١۶مردمی آنھا را نابود کند و بر سرنوشت لوئی 

  . روز استقالل واقعی آمدنی است، ولو صد ھا سال ديگر ھم طول بکشد

  

  

 

 

 


