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کشتار انگليس در افغانستان
نشرات مستقل برتانيه از کشته شدن  ٢٠٠مرد ،زن و کودک ببگناه افغان در عمليات نظامی نيروھای امپرياليسم برتانيه
در افغانستان پرده برداشته ،در حالی که دولت مزدور کابل دراين مورد خاموشی اختيار نموده است .بيشتر انسان ھائی
که توسط وحشيان انگليس کشته شدند ،قربانيان جنگ نيرو ھای امپرياليسم برتانيه با طالبان بوده اند .يعنی کشته شدگان
کمترين گناھی به جز زندگی کردن در افغانستان نداشته اند.
ده ھا تن در حمالت ھوائی و آتش توپخانه نابود گرديدند و تعدادی ديگر ھم در نتيجۀ تبادلۀ آتش بين دو خصم حيات
خود را از دست دادند .تنھا در سال  ،٢٠٠٧بيش از  ۴٠غيرنظامی در حمالت وحشيان انگليس در ھلمند کشته شدند.
 ٣روز بعد ازاين حادثۀ ضد بشری ٢٩ ،نفر از اعضای يک خانواده در ناحيۀ سنگين به کلی محو شدند .بی ارزش
بودن جان افغان دراين جا ثابت شد که امپرياليسم برتانيه برای ھر کشته صرف  ٣ھزار پوند پرداخته است .نيرو ھای
امپرياليسم برتانيه بيش از  ۴ھزار منزل مردم ما را تخريب نموده و ھزار ھا فاميل را بی خانمان ساخته اند .دولت
برتانيه می گويد که بعد از شروع تجاوز ،اين کشور حدود  ۴ميليون و  ٢٠٠ھزار پوند غرامت خسارت به دارائی ھای
مردم افغان پرداخت کرده است .نظر به گزارش وزارت دفاع امپرياليسم برتانيه ،اين کشور تاکنون  ۵٧٠ھزار پوند نيز
به  ١٨۶خانوادۀ قربانيان حمالت وحشيانۀ نيروھای انگليس و حدود  ٣٠٧ھزار پوند به خانواده ھای زخميان اين حمالت
در افغانستان تأديه نموده است.
اين حوادث از نظر گاه لندن بدين معناست که حيات شما مردم افغان برای ما مھم نيست ،يعنی اگر کشتيم و تخريب
کرديم ،پولش ھم را پرداختيم .ھيچ شما و ھيچ ما .روزگار يک کشور اشغال شده چنين است.
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