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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٢٩
 

 امريکا و کشتار بی گناھان در افغانستان
  

. ه و صد ھا تن را زخمی ساخته استامريکا با بمباران کور خود بر سر مرم افغانستان، ده ھا تن را به قتل رسانيد

به خاطر يک شپش، پوستين را در "ضرب المثل . امريکا به خاطر يک طالب، مردم ملکی را می کشد و لذت می برد

اوباما در ماه ھای اخير رياست جمھوری خود می خواھد که نزد جمھوری خواھان . ھمينجا صدق می کند" می دھند

بنابران کشتار مردم بی گناه در افغانستان، . لری کلنتن را به موفقيت برسانديواند ھضعيف و ترسو معلوم نشود تا بت

  .عراق و سوريه بھترين وسيله برای اوباما است تا نزد رقبای خود يک سياستمدار قوی و با عزم ظاھر گردد

بر طالبان در قندوز که ھدف ئيد کردند که در يک حملۀ ھوائی قوای امريکا أمقامات وزارت د فاع امپرياليسم امريکا ت

يکا اوباما به قوای متجاوز امر. يدندگروگان ھا ھم به ھالکت رساز آن نابودی يکی از قومندانان طالبان بود، شش نفر 

 متواتر اين گروه در تسخير یھدايت داده است که تا حمالت ھوائی را عليه طالبان از سر گيرند و مانع موفقيت ھا

بدبختی درين جاست که طالبان افراد نظامی و غير نظامی را گروگان گرفته و با خود به ھر سو . مناطق بيشتر شوند

در حملۀ اخير ھوائی قوای . دھند تا اگر بتوانند امريکا و دولت مستعمراتی کابل را از حمالت باز دارند انتقال می

اوباما از خوشی در .  ھم در آن شامل بود  تن کشته شدند که يک قومندان طالب١٢ًمتجاوز  امريکا در قندوز، جمعا 

 کشته شدگان عساکر دولت مستعمراتی بودند که طالبان آنھا را ازپوست نمی گنجيد که اين خبر برايش رسيد که شش تن 

بعد از قتل مال اختر منصور، يورش طالبان ده ھا مرتبه بيشتر شده و امريکا ھم مصمم شده . به گروگان گرفته بودند

به تعقيب کشته شدن قومندان طالبان در قندوز به اسم مال جنت . با حمالت ھوائی جلو پيشرفت مخالفان را بگيرداست که 

امريکا می خواھد که با .  گل عثمانی، تحريک طالبان قسم خورده اند که انتقام خون او را از امريکا خواھند گرفت

ر به مذاکره نموده تا صلح نوع امريکائی در افغانستان حاکم وادارا آوردن فشار ھای سياسی و نظامی بر طالبان آنھا 

  . شود و دولت مستعمراتی اش در  کابل بدون دغدغۀ خاطر به حيات ذلت بارش ادامه دھد

رھائی ازين جھنم مبارزۀ ھمه . مردم ما در دوسنگ آسيا آرد اند. سسه شده استؤکشتار و خشونت در افغانستان يک م

  . ندجانبه را ايجاب می ک

 

 
 


