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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جوالی ٢۴

  

  توسعۀ جنايات امريکا در افغانستان
  

تجاوز امريکا به افغانستان که به بھانۀ مبارزه با تروريسم آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد، با جنايات بی شماری 

از تحميل شرير ترين عناصر گرفته تا ھمکاری با قاچاقچيان مواد مخدره، جزء طرح ھای . ستھمراه بوده ا

سوختاندن کثافات و : حال يک جنايت ديگری بر ساير جنايات امريکا عالوه شده است. امپرياليستی امريکا بوده است

  .آلوده ساختن محيط زيست

ثيرات منفی أدر افغانستان اشغال شده بدون در نظرداشت تگزارش ھا حاکی است که امريکا کثافات صنعتی خود را 

 مبرھن است که قوای اشغالگر امريکا در افغانستان  ميليونھا کيلوگرام کامالً . آن بر محيط زيست می سوزاند

شود، اما  کثافات، ضايعات زھری و راديو اکتيو توليد می کند که برای صحت عامه بسيار خطرناک شمرده می

  . را بگيردیوجدان سالم و ارادۀ آزاد و آھنين که بتواند جلو چنين جنايتکجاست آن 

انواع کثافات ھمۀ  ساعت فعال بوده و ٢۴مريكا، جا ھای دفع سر باز کثافات  به صورت  ا در تمام مراکز نظامی 

تا اعضای قطع  غير قابل استفاده و ح از  زمره اشيای پالستيكی، رنگ، محصوالت  نفتی و صنعتی،  مواد منفجرۀ

نظر به خبری که به بيرون درز کرده، امريکا کثافات را ھم . شود سوختانده میدر آن شدۀ بدن انسان ھا و حيوانات 

ن اشغال کشور، امريکا دارای آيا برای مدافعا. شوداز امريکا به افغانستان فرستاده تا در محالت سرباز سوختانده 

دود ناشی از سوختاندن کثافات فضاء را پر کرده و .  ستعمار جواب بدھنديک نوع اخالق انسانی است؟ مزدوران ا

  .ثر می گرداندأمحيط زيست را آلوده می سازد و جسم و روح انسان را مت

الکن چون مزدور است . ين عملکرد ضد بشری امريکا در افغانستان خوب آگاه استادولت مستعمراتی کابل از

  .   صدای خود را بلند کرده نمی تواند

 

 


