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ناتو ئيحمالت هوا  

مردم ما را به خون كشانيددر افغانستان بار ديگر  
) اپريل13دوشنبه  (   

)١۵(  
  

ار ديگر در جريان يک حمله ھو ر ب ه خون ۶ائی وحشيانۀ بمب افگنھای ناتو در واليت کن ا  ب اه م ردم بيگن ن از م  ت

ا .  تن ديگر زخمی شدند١۴کشانيده شده و شه  ادع ل ھمي راد مث شته شدن اف د ک ات نيروھای اشغالگر ضمن تأئي مقام

   که نمايندگان ادارۀ مستعمراتی اين ادعا در حالی صورت می گيرد. نمودند که گويا آنھا مربوط نيروھای طالب بودند

  .دنآنھا را از مردمان عادی جامعه قلمداد می نماي

ا  اند ام غالگر را می رس اين ادعای افراد اداره مستعمراتی کرزی، ھر چند در ظاھر امر نوعی انتقاد از نيروھای اش

انرا به قتل بر" طالب"د ندر باطن به نيروھای اشغالگر حق می دھد که گويا می توان صرف نظر از آنکه دادن . دنس

روی خارجی در داخل کشور خودش خيانتيست آشکار رای يک ني دان چنين حقی ب د ب ز باي ۀ ديگر را ني ، يک نکت

د ا آتش نماين ردم م ر روی م ا ب ام تعقيب آنھ ا . ًاضافه نمود که تجاوزگران اصوال با طالب تضادی ندارند تا زير ن آنھ

ل خ ا در داخل شھر کاب ران آنھ ا رھب ه اتًاگر واقعا با طالب اختالف دارند می توانند در گام اول مغازلۀ خويش را ب م

ا ر شوده آنھ ا آتش گ دفاع م ردم بي ر روی م ود ب ل نم ا گ ه شوق آنھ ه در ھر زمانيک ه اينک د، ن ه خاک وخون ا دھن ب

  .داننکشب

ن را ثابت نيروھای اشغالگر ھر نامی که می خواھد می توان اريخ اي د اکنون بر قربانيان تجاوز خود بگذارد، مگر ت

اخت د س رای ،خواھ ه ب ائی ک ه آ آنھ ده، بلک م القاع ه ھ د ون ه طالبن د، ن ی رزمن ردم آم م روزی م ستان وبھ زادی افغان

 .فرزندان صديق ميھن خويش اند که ننگ تسلط استعمار را بر خود نپذيرفته اند

  .اشد صفحه می ب٣در ) ١۵(گزارش 
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آنھائيکه طالب را در درافغانستان ديده اند ، با يک نگاه اجمالی به ريش تراشيده شده اين جوان می توانند خود 

 اميد است مشاھده چنين .قضاوت نمايند که ناتو حتا در ھمان ادعای آتش گشودن بر طالب ھم صادق نيست
ور قوای اشغالگر را دفاع نشخوار می نمايند اندکی تصاويری وجدان ھای خفتۀ آن عده ای را که ھنوز ھم حض

  .اگر چيزی به نام وجدان تا ھنوز در وجود شان باقی مانده باشد. بيدار نمايد
  
  
  
  
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  
 

 


