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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اپريل ١۴

  

 تلفات رو به افزايش افراد ملکی
از زمين و آسمان بر . يکی از شاخص ھای دولت مستعمراتی کابل، بی کفايتی اش در حفظ جان اتباع کشور است

طالبان بی وجدان و ميليشيا . و ھای متجاوز خارجی شب  و روز مردم ما را می کشندنير. فرق مردم آتش می بارد

پس مردم بيگناه به کجا بروند تا از شر اين دژخيمان آسوده . ھای دولتی و جنگ ساالران درقتل و ويرانی سھيم اند

  . باشند

گ از صدمه رساندن به افراد ملکی ملل متحد که تابع امريکاست متواتر تقاضا می نمايد که جانبين درگير در جن

آيا ملل متحد صالحيت دارد که امريکا و ناتو و عمال شان را در افغانستان از کشتار مردم بيگناه ما . خوداری نمايند

شورای امنيت ملل متحد که در دست قدرت ھای بزرگ است، خود تصميم گيرنده و عمل ! مانع گردد؟ ھرگز نه

 کشته و ١٣۶ تن رسيده که ۵٢١گزارش سه ماه اخير ملل متحد، تعداد تلفات مردم ملکی به نظر به .  ندکننده ا

 اين احصائيۀ  ھشت فيصد افزايش را در تلفات مردم نسبت به سال گذشته نشان می. زخمی را در بر داشته است

نوعيت جنگ . اھند داشت ادامه يابد، مردم ملکی افغانستان سال وحشتناکی را در انتظار خویاگر چنين روش. دھد

درين اواخر تغيير نموده و از بم گذاری کنار سرک ھا و جاده ھا به جنگ مستقيم و تن به تن طالبان با اردوی دولت 

ھمچنان، حمالت طيارات بی پيلوت سی آی ای  ھنوز ادامه دارد که اين ھم تلفات مردم را . پوشالی مبدل شده است

  .دھد افزايش می

دولت . در شھر ھا و قصبات در فکر اند که چطور يک شب را به آسودگی و بدون تلفات بخوابندمردم شب و روز 

مردم کشور به جز نابودی اين نظام فاسد، . مستعمراتی و آلت دست اجانب خود قاتل است و نبايد به آن متکی شد

  . ندارندچاره ای ديگر 

  

 

 


