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تلفات سرسام آور افراد ملکی
اخيرا ً نمايندۀ ملل متحد در امور افغانستان احصائيۀ تکان دھنده ای را گزارش داد که به موجب آن در سال جاری
 ٢٠١۵تا حال  ۴٢١۶انسان حيات خود را از دست داده و يا مجروح شده اند .اين تلفات زادۀ فعاليت ھای تروريستی،
حمالت متجاوزان خارجی بر مردم و برخورد ھای نظامی بين نيرو ھای دولت مستعمراتی و طالبان است.
رقم باال نشان می دھد که مردم ملکی افغانستان از چھار طرف در محاصره بوده و راه نجات برای شان باقی نمانده
است .نيروھای متجاوز امريکا و شرکاء شب و روز بر مردم بم می ريزند و خانه ھای شان را مانند دوران تجاوز
شوروی به افغانستان ويران می سازند.
بمباران کور درون ھای امريکائی فرق بين تروريست و غير تروريست نمی شناسد .اين مردم ملکی اند که ضربات
متجاوزين را بيشتر متحمل می گردند .فعاليت ھای تروريستی طالبان و داعش مردم مظلوم ما را سخت در تنگنا قرار
داده و فرصت تنفس برای شان باقی نگذاشته است .از جانب ديگر درگيری ھای نيرو ھای دولت مستعمراتی با طالبان
ھم به تعداد مقتولين و مجروحين می افزايد.
نزاع ھای قومی و منطقه ئی که از طرف اجانب ھم تشويق می گردد و گاه گاھی به نزاع ھا و جنگ گرم نيز مبدل می
شود ،تلفات از خود به جا می گذارد .خالصه اين که مردم ما روز خوش و شب آرام ندارند و  ٢۴ساعت در دلھره به
سر می برند .نيرو ھا امنيتی دولت فاسد مستعمراتی کابل ھرگز نتوانسته اند که امنيت سرتاسری را تأمين نمايند که مثال
آن را دو روز قبل در حملۀ طالبان به شورای مستعمراتی مشاھده کرديم.
ھم ميھنان! منتظر چه ھستيد که شما را ازين حالت خفت آور نجات دھد؟ کسی به داد شما نمی رسد ،مگر اين که خود
حرکت نمائيد و دولت مستعمراتی را سرنگون سازيد.
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