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 23/08/2018         عبدالرحیم عزیز میر

 به افغانستان اعزام خواهد شد ئیهیوال
 

 

 "بلک واتر"رهبران موسسۀ امنیتی خصوصی یکی از  Erik Price))  "ارک پرنس"ت که فردی به نام ارش ها حاکیسگز

((Blackwater  ا وزارت دفاع امریکعوض به که در بیرحمی و انسانکشی رقیب ندارد به افغانستان اعزام خواهد شد تا

ارۀ اروپائی به ق تاریخی در جریان مهاجران سفید ریشۀسات خصوصی امریکا سؤ. مجنگ را در افغانستان رهبری نماید

به سر نیست کردند. سرخ پوست را ون ها تن مردم یمیلجدید دارند که 

میلیون سرخ پوست  14امریکا، بیش از تحقیقی سسات ؤطبق احصائیۀ م

مظلوم قتل عام شدند. سفیدان مهاجر برای نابودی سرخ پوستان، دسته 

سرخ پوستان سر کندن پوست  برای دادند و می های اجیر را تشکیل 

سرخ هر که بیشتر می کشت و پوست سر . توزیع می کردندجایزه 

 د.بلند خوانده میش و نامش به آواز بخشش می گرفت پوستان را می کند، 

زی تکامل وبه شکل امرامریکائی دسته های اجیران همان باالخره، 

دنیا برای  ور  که به د   ندسسات امنیتی را به خود گرفته اؤم نامنموده و 

 مخالفان دول تابع غرب اعزام می شوند. نابودی 

 

سال ها در شاخۀ اختصاصی قوای نظامی امریکا ایفای " ارک پرنس"

این حیوان صفت بیشماری شده است. های باعث کشتار که  میکردوظیفه 

که  در عراق، افغانستان و سایر جا های دیگر خون فراوان ریخته است، اکنون سعی می ورزد که جنگ افغانستان 

تحویل دهد. در گذشته،  "بلک واتر"خصوصی و آن را به  موسسۀ ساخته خارج  ا کیامررا از دست وزارت دفاع 

ً کانگرس را متقاعد سازد که سازمان های امنیتی  "سارک پرن" چندین بار سعی نمود که دولت امریکا خصوصا

افغانستان به پیش ببرند. الکن در موریت دهند که جنگ را أرا م DynCorp)) "کورپ داین"و  "بلک واتر" یخصوص

امریکا هم پیشنهاد او را در وزارت دفاع ل نشده است. یتا امروز، کانگرس امریکا به تقاضای این وحشی وقعی قا
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سسه، از وحشی ترین و بی تعلیم ترین مردم ؤاجیران این دو من رد کرده است. نستاسازی جنگ در افغا یخصوص

 انتخاب میشوند که فقط و فقط بکشند و ویران نمایند.  امریکا

که خود غرق در  کایجمهور امر سیخواهد به شخص "دونالد ترمپ" رئ یاکنون "ارک پرنس" م ت،یوسیو مأ یبا درماندگ

 700که با مصرف  ندینما یسؤال م کای. مردم امردیکمک نما یتقاضا  یاست، رو آورده و از و یبحران و منجالب بدبخت

مبارزات  انیجنگ افغانستان چه خواهد بود؟  در جر یساز یوصخص ۀجیدالر، نت ونیلیب 15.5شدن  عیضادالر و  ونیلیب

 کیلب "ارک پرنس" یجنگ افغانستان را وعده داده بود. اگر "دونالد ترمپ" به تقاضا دنیبخش انی" دونالد ترمپ" پا ،یانتخابات

جنگ ساالران افغانستان  بااست که "ارک پرنس"  یآور ادیدوام خواهد کرد. قابل  یطوالن انیجنگ در افغانستان سال د،یبگو

  .کنند یبقاء و متمول شدن آرزو م یتنگاتنگ دارد که هر دو تداوم جنگ را برا ۀرابط

ت دول یآنها حت یو انسانکش یرحمیرساندند. ب یبه قتل م رحمانهیکردند و ب ی"بلک واتر" در عراق مردم را شکار م رانیاج

 تیرا در وال نیزم ابیکه ثروت نا افتندی تی"بلک واتر" مأمور یها ستیولوچیدر بغداد را تکان داد. ج کایامر ۀدست نشاند

 یرف پول مص ست،یجوابگو ن یمؤسسه به کس نیشود به تاراج ببرند. ا یدالر م نیلیک تریاز  شیهلمند افغانستان که بالغ به ب

  .دینما یم یرا عمل یرانیو دستور کشتار و و ردیگ

جنگ در افغانستان، باز هم در  یساز یمانند "ارک پرنس" و خصوص ی   بداند که با استخدام و اعزام افراد  وحش دیبا کایامر

ت الکن با در نظر داش ند،ینما رانیبکشند و و شتریقادر خواهند شد که ب یکائیامر رانینخواهد شد. البته اج روزیکشور ما پ

 .افغانستان به شکست مواجه خواهند شد ریدر کشور فق خ،یتجاوزگران و به حکم تار ریبار سا بتیسرنوشت مص

 پایان

 

 

 


