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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ١٩

 صعود ھندسی تلفات مردم ملکی
  

  

  

  

  

  

  

  

الف دولت مستعمراتی کابل، به اثر حمالت بيرحمانۀ قوای ھوائی امپرياليسم امريکا و ضربات گروه ھای تروريستی مخ

کشتار از ھوا و زمين مردم ما را در وحشت . شود شامل زنان و کودکان میبيشتر تلفات مردم ملکی افرايش يافته که 

گاھی دارند که به آنجا فرار کنند و نه در آسمان خدا پناھنه در زمين و . انداخته که کجا بروند و به کی پناه بياورند

 و ويران می نمايد تا به عقيدۀ خود شان برای افغانستان اشغال شده دغرب متمدن می کش. راه اندازندبه " راحتی"زندگی 

جوی  و در جست" سپتنا"و " عبدهللا"، "غنی"، "کرزی"اين است تحفۀ غرب که افرادی مانند . بياورند" دموکراسی"

 .آنند

رقم ملل . احصائيۀ ملل متحد تعداد تلفات افراد ملکی در افغانستان رو به افزايش استگزارش ھا حاکيست که نظر به 

ملل متحد اظھار نا اميدی .  تا کنون به ھالکت رسيده اند٢٠١٧ تن از آغاز سال ١۶۶٢دھد که حد اقل  متحد نشان می

 ٢٣ًنان که اکثرا در منزل ھستند در مجموع تلفات ز.  ندارد٢٠١۶ و ٢٠١۵کرد که رقم  اين تلفات فرقی با سال ھای 

تنھا در يک حملۀ قوای ھوائی وحشيان امريکائی بر ناحيۀ سنگين در . صد افزايش يافته استدر ٩صد و از کودکان در

ھم امريکا و ھم گروه ھای تروريستی مسؤول .  تن از مردم ملکی بدون دليل کشته شدند٢۶روری سال جاری، بماه ف

ن امريکائی بعد از کشتار، معذرت می خواھند  و امتجاوز. د که دوست و دشمن را نمی شناسندکشتار ھای مردم ملکی ان

  . چند دالری ميان فاميل قربانيان توزيع می کنند تا خاموش شوند

  .امريکا بر مبنای کشتار بنيان گذاری شده است. اين خصلت ذاتی حيوان صفتان امريکائی است که بکشند و نابود نمايند

 


