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  کابل- عبدهللا امينی

٢٠١۶ اگست ٢٨  

  توسط امريکاافغان  عسکر٢٢کشته شدن 

 
قوای متجاوز امريکا . انيدند تن از عساکر دولت مستعمراتی را به قتل رس٢٢ ھای  قوای متجاوز امريکا به تعداد درون

 جانی برای اين عساکر تدانست که اين عساکر در دست طالبان اسير می باشند و حمله بر مواضع طالبان، خطرا می

اين بار اول نيست و بار آخر ھم نخواھد بود که . خواھد داشت، اما بی باکانه به اين عمل جنايت کارانۀ خود اقدام کردند

اين تحفه ای است که امپرياليسم . بی موجب در افغانستان و جا ھای ديگر می کشند و ويران می کنندامپرياليسم امريکا 

 .امريکا به تمام سرزمين ھای اشغال شده آورده است

لمند در دست طالبان اسير بودند، ھ تن از عساکر اردوی دولت مستعمراتی که در منطقۀ نادعلی واليت ٢٢به تعداد 

که امريکا از موجوديت اسيران آگاھی   باوجودی،گزارش ھا حاکيست. مريکائی به ھالکت رسيدند ادرونتوسط حمالت 

بعضی ھا . معلوم نيست که چرا امريکا به اين قتل عام دست زده است. داشت، باز ھم به اين عمل ضد بشری اقدام کرد

 تن عسکر را به قتل ٢٢ً کافی در مورد محل اسارت اين اسيران نداشت و اشتباھا اتمی گويند که قوای  امريکا معلوم

  در  .ًتعداد ديگر اظھار می کنند که امريکا قصدا به اين قتل عام اقدام کرد که آن را تقصير طالبان بداند. رسانيده است

درين مورد سکوت کرده، اما گفته اند که قوای امريکا تا حال . حملۀ درون امريکائی، سه تن از طالبان نيز کشته شدند

از زمان تجاوز امر يکا و اشغال افغانستان، قوای زمينی . شايد معلومات نادرست استخباراتی باعث اين حادثه شده باشد

ھزار ھا انسان بی گناه را به ھالکت رسانيده اند و کسی ھم قادرنبوده " سھوی"و ھوائی اين کشور بار ھا عمدی و يا 

  . ال ببردؤن امريکائی را زير ساه عملکرد جنايت کارانۀ  متجاوزاست ک

ن قرار دارد، ھمچو جنايات ضد بشری صد آکه افغانستان ا در اشغال است و يک دولت دست نشانده در رأس  تا زمانی

 .ھا بار ديگر اتفاق خواھد افتاد


