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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ٠٧
 

 ٢٠١۶ امريکا در اشغالگرآغاز تلفات قوای 
 

حسب گزارش ھا، يک عسکر بر .   آغاز گرديد٢٠١۶ امريکا درافغانستان در سال  و اشغالگرتلفات قوای متجاوز

کشته شدن عسکر امريکائی نشان دھنده ای .  امريکائی در واليت ھلمند کشته شده و  دو تن ديگر آنھا مجروح گرديدند

  . خواھند داشت٢٠١۶اين واقعيت است  که مھاجمين امريکائی روز ھای  بدی را در افغانستان در سال 

طبق .  واليت ھلمند مورد حمله قرار گرفته و متحمل تلفات گرديدندۀجنيرو ھای متجاوز امريکائی در ولسوالی مار

گزارش اردوی امريکا، مربيان نظامی امريکا حين تعليم دادن به نيرو ھای دولت مستعمراتی کابل بودند که بر ايشان 

  .تعداد زيادی از عساکر دولت مستعمراتی نيز کشته و زخمی شدنددر جريان اين حادثه . حمله صورت گرفت

که بار ھا اتفاق افتاده، امکان دارد که نيرو  الکن طوری.   تا حال کسی و يا گروھی ادعای چنين حمله را نکرده است

ملکرد رت از عفدر گذشته ھا ھم يک عده از عساکر افغان نسبت ن. ھای امريکائی  از داخل ضربه خورده باشند

  .متجاوزين، عساکر متجاوز را در قرار گاه ھای عسکری کشته و يا زخمی ساختند

ی نايل ئ بايد يادآور شد که وضع امنيتی افغانستان در چند ماه اخير رو به وخامت گرائيده و مخالفان دولت به موفقيت ھا

 اند و ھنوز ھم به تاخت وتاز ادامه میشود که طالبان بر قسمت زيادی از خاک کشور تسلط يافته  گفته می. شده اند

  . دھند

بی کفايتی دولت مستعمراتی و فساد گسترده درين کشور ھمراه با حضور متجاوزين بيگانه و فعاليت ھای تروريستی  

  .   باعث شده است که صلح و امنيت از افغانستان رخت بر بسته و مردم ستمديدۀ ما پی در پی قربانی شوند

 

 

 
 


