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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اگست ٠٧
  

  صعود ھندسی تلفات مردم ملکی
 
 ملکی در نيمۀ اول وخورد جنگ ساالران ، تلفات مردم به اثر جنايات امپرياليسم و گسترش فعاليت ھای تروريستی و زد

دھد که تلفات مردم ملکی از برکت حضور  احصائيۀ ملل متحد نشان می.  طور سرسام آوری بلند رفته است٢٠١۵سال 

  .صد نسبت به سال گذشته بيشتر شده استدريک  امريکا و ناتو و حمالت بی امان طالبان و دسته ھای جنگ ساالر

 تن گذشته ١۶٠٠  از دست داده اند، از رقم ٢٠١۵د را در نيمۀ اول سال که حيات خو نظر به گزارش ملل متحد افرادی

 تن ٣۴٠٠که به اثر نوازش ھميشگی امريکا و ناتو و طالبان جراحت برداشته اند نزديک به  ھمچنان کسانی. است

  . کشتار مردم ملکی نتيجۀ بمباردمان  ھوائی و حمالت خودکشانه بوده است.رسيده است

بدين . نگ ھا حاال بيشتر شھری شده و تلفات ھم طور روز افزانی متوجه زنان و اطفال گرديده استکه ج بدبختی اين

صد اين در  ٧٠مقامات ملل متحد ادعا می کنند که طالبان . صد قربانی داده انددر ١۴صد و اطفال در ٢٣معنی که زنان 

شات بعضی راما گزا.  شوند صد ديگر را مرتکب میدر ٣٠جنايت را انجام داده و  ناتو و قوای دولت مستعمراتی 

  . صد تخمين نموده استدر ۵٩سازمان ھای ديگر سھم دولت را در تلفات مردم ملکی به 

مھم اين است که چرا دولت فاسد مستعمراتی  . برای مردم ما مھم نيست که کی ضربه می زند و کی بيشتر مالمت است

دولت مردان مزدور کابل غرق در . تواند آسايش مردم کشور را آماده سازد یکابل قادر به تأمين امنيت نيست و نم

البته که جای شکوه . عياشی و فساد پيشگی اند و دور دنيا چکر می زنند، اما از حالت فالکت زدۀ مردم خويش بی خبرند

ه خاک و مردم خويش نداشته که از سوی اجانب مقرر می شوند و تعذيه می گردند، بايد ھم عالقه ای ب افرادی. ھم نيست

  .باشند

  .قيام، قيام و باز ھم قيام يگانه راه برای رھائی از شر دشمنان داخلی و خارجی است

 

 
 

 

 

 

 


