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   کابل- عبدهللا امينی 

  ٢٠١۶ مارچ ٠٢
  

  را کشت"انگريز"پوليس افغان دو : خبر خوش
 

ياليسم برتانيه را به جھنم گزارش ھا حاکيست ک يک پوليس ميھن دوست، شجاع و از سر تير افغان، دو عسکر امپر

اين بار اول . اين عمل قھرمانانۀ پوليس افغان در واليت ھلمند اتفاق افتاد  . فرستاد و باعث افتخار خود و ھم ميھنانش شد

نيست و بار آخر ھم نخواھد بود که نيرو ھای نظامی و پوليس افغان متجاوزين را به ھالکت می رسانند تا  رسالت 

   .  با دالوری کم نظير انجام داده باشندتاريخی خود را 

نظر به گزارش ھای تائيد شده، يکی از پوليسان با وجدان افغان دو عسکر انگليسی را در منطقۀ نھر سراج واليت ھلمند 

منابع مختلف . با شھامت زايد الوصف به قتل رسانيد و بدين نحو وجيبۀ تاريخی خود را در قبال ملت و کشور انجام داد

بودند که مورد حمله قرار " يور کشاير"ی اظھار نظر کردند که اين دو عسکر اجير انگليس از گروه متجاوزين خبر

 کشور گارد انگليس را فريب داد و به بھانۀ زخمی شدن داخل مرکز نظاميان آدمخوار برتانيه شد و شجاعپوليس . گرفتند

  .وظيفۀ ملی خود را با رشادت کامل انجام داد

قوای خود را در افغانستان از دست داده که در آينده ھم ادامه از  نيرو ھای متجاوز برتانيه تا حال بيش از يک صد تن 

که شنيده شد دليل عمدۀ اقدام شرافتمندانۀ پوليس افغان روش ھا و گفتار ھای توھين آميز عساکر  طوری.   خواھد يافت

  .بوده استبرتانيه در مقابل پوليس و مردم افغانستان 

عساکر مزدور امريکائی .  نيرو ھای متجاوزامريکا و برتاينه بار ھا مرتکب جنايات غير قابل بيان در افغانستان شده اند

اين روش ضد انسانی . لگد مال کرده اندرا  بار ھا به اجساد مردۀ مردم ما ادار خود را پاشيده و آنھا و انگليس

  .رای افراد با وجدان نظامی و ملکی ما قابل تحمل نيستب" متمدن"امريکائيان و انگليس ھای 

 .ئيد اين عمل دالورانۀ پوليس افغان، مردم متوقع اند که ديگران ھم به پا خيزند و تجاوزگران را به دوزخ بفرستندأبا ت

 

 


