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  ادامۀ کشتار اطفال در افغانستان اشغال شده
  

وحشيان امريکائی بار .   رسانيدندشھادتبه  عساکر درنده خوی امريکائی يک طفل چھار ساله را در واليت ھلمند بازھم

ن ملت ھم به قاتالتکرار آن احساس غرور می کنند و دولت تجاوزگر امريکا مرتکب شده و از ھا اين نوع جنايات را 

ی القلبی درنده خويان امريکائی باعث شد که حتی بعضی مقامات خاک فروش دولت قس. ، مدال شجاعت ميدھدما

  .طور تصنعی صدای اعتراص  را بلند نمايندمستعمراتی کابل ھم 

ين گفتار  معلوم ااز". خيال کرديم که اين طفل دشمن است و ازينرو به سويش آتش گشوديم"قاتالن امريکائی گفتند که ما 

می شود که کشتار، وحشيگری و درنده خوئی عساکر و صاحب منصبان امريکائی حالت بد روانی را بر آنھا تحميل 

 را یھر بار که وحشيان امريکائی و ناتو چنين جنايات.  ک طفل را با طالب مسلح تشخيص داده نمی توانندنموده که ي

  .   دوباره تکرار می گردد به فراموشی سپرده می شود و بعداً مرتکب می شوند، صرف با اظھار تأسف حادثه

ھنان را بيشتر ساخته و بر  سال ادامه داشته است، خشم و غضب ھم مي١٢ار تلفات مردم بی گناه ملکی که بيش 

کاش حاميان تجاوز ھم اطفال خود را در ميدان جنگ .  ن و حاميان شان در داخل و خارج لعنت می فرستندمتجاوزا

  .نيز احساس نمايند طفل خود را ه شدن کشتدردبفرستند تا 

. اعتراض بلند می کند و خود را حامی مردم خويش معرفی می دارد حکومت جنايت شعار کرزی به دروغ صدای 

 نھائی را یکه چور و چپاول خود  و برادرانش روز ھا وقتيکه کرزی می داند که بقای حياتش  در شک است،  وقتی

 ساخته است، آن وقت گی مشبوعآلودرا از که بوی گند خيانت  و ميھن فروشی اش فضای کشور طی می کند و وقتی

لعنت به تو پست و تف .  بلند می نمايد" خاطر حمايت مردمش"ست که اين حرامزادۀ بی شعور صدای اعتراض را به ا

  . اميد که روزی تو و برادرانت  را ھم مانند نجيب و برادرش  سرنگون  و به دار آويخته ببينيم.  فطرت و شرف باخته

  

  

 

 


