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  :افغانستان

  آزمايشگاه تجھيزات جنگی امريکا
  

  متجاوزين می آيند، می کشند، ويران می. سال است که افغانستان ميدان نبرد قدرت ھای جھنمی جھانی است٣۶بيش از 

سازد، آزمايش  که وجه مشترک متجاوزين را می اما چيزی. کنند و سر انجام با عمال داخلی شان فرار می نمايند

سوسيال امپرياليسم شوروی و امپرياليسم امريکا ھر دو افغانستان را به .  جديد آنھا در افغانستان استھایسالح

بعد از تکميل ارزيابی مفيديت و نواقص سالح ھای خود و مقاومت ضد استعماری . ۀ خود تبديل کردندالبراتوار زرادخان

  . مردم افغانستان، سر انجام با سرافگندگی سرزمين لگد مال شدۀ ما را ترک کرده و خواھند کرد

رياليسم جھانخوار امريکا از روز اول تجاوز به افغانستان و تحميل چند مزدور ناموس فروش بر خاک و مردم ما، امپ

وحشيان . جديد ترين سالح خود را وارد کازار افغانستان ساخت تا توانائی کشتار آن سالح را در سرزمين ما بجويد

امريکائی در تعين نشانه گيری مشکل نداشتند زيرا تعداد اطفال، زنان، ريش سفيدان و معلولين جنبنده در افغانستان زياد 

ھای جديد االختراع ضرورت به آزمايش دارد تا آدمخواران امريکائی بتوانند به کيفيت انسان کشی سالح سالح . است

گردد، ھمه در تياتر  نام درون ياد میه ماشين دار خفيف گرفته تا طيارات بی پيلوت که ب  از .مورد نظر پی ببرند

راتی يد از آزمايش و نتيجه گيری مثبت و يا منفی تغيافغانستان مورد آزمايش انسان خواران امريکائی قرار گرفته و بع

افراد بی . افغانستان بی سرپرست و فاقد حاکميت بھترين شکارگاه  آدم کشی متجاوزين است.  در آنھا وارد آمده است

ھويت و ناموس فروشی که در رأس ھرم سياسی کشور نصب شده اند، کمترين شرافت انسانی ندارند تا صدای اعتراض 

 . داشت، فرومايه و مادر خطاء نمی شدند  کمترين عزت بشری وجود میواقعاً ين بی عزتان ااگردر. بلند نمايندرا 

امپرياليسم امريکا بعد از استعمال تجھيزات جنگی خود در افغانستان، تجارب زيادی در انسان کشی و استعمال سالح 

 تجارب را در سرزمين ھای ديگری مورد استفاده قرار دست آورده است که به زودی اينه ھای جديد االختراع خود ب

  .  خواھد داد

  

 

  


