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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٢٧
 

 افزايش بی سابقه در تلفات مردم ملکی
  

بمباران کور درون ھای . دھد گزارش ملل متحد افزايش سرسام آوری را در تلفات مردم ملکی در افغانستان نشان می

روزی . امريکائی و حمالت خود کشانۀ تروريست داعشی، طالبان و القاعده، زندگی مردم بی گناه را سياه ساخته است

دولت . نيست که چند تن از افراد ملکی زن و مرد و طفل به خاک و خود کشانيده نشوند و خانه و مال شان برباد نگردد

اين دولت آنقدر فاسد و بی . د و نه قادر است که امنيت سرتاسری را در کشور تأمين نمايدمستعمراتی کابل نه ميخواھ

  .تقاوت است که بايد منھدم شود و تار ومار گردد

 طور شرم آوری بلند رفته ٢٠١۶ملل متحد گزارش داد که رقم تلفات افراد ملکی در افغانستان در شش ماه اول سال 

ملل متحد بيان . ت درون ھای امريکائی و حمالت خود کشانۀ گروه ھای تروريستی است  ناشی از حمالتاين تلفا. است

سابقۀ  ريکارد اين اعداد .   تن زخمی شده است٣۵۶۵ تن کشته و ١۶٠١،  ٢٠١۶داشته است که در نيمۀ اول سال   

که اطفال بيشتر در معرض خشونت قرار گرفته دھد  ملل متحد گزارش می.   را شکسته است٢٠١۵ و ٢٠١۴سال ھای 

گروه داعش در افغانستان فعال .  تن ديگر زخمی گرديده اند١١٢١ تن آنھا به ھالکت رسيده و بيش از ٣٨٨که در نتيجه 

  .ل کثيف شان مردم را در ھراس دايمی قرار داده استاتر گشته و اعم

خالصه .  دوم قربانی بم ھای زير زمينی شده اندۀديگران به درج اول و ۀد که اطفال به درجندھ نشان میھا  احصائيه 

راحتی چند روزی را بشود که  سمان بم می بارد و جای امنی در افغانستان پيدا نمیآکه بر مردم ملکی از زمين و  اين

اران اجنبی اش ين به  وعده ھای دولت مستعمراتی و باد امردم بيش از. زندگی نمايند و به حيات غربيانۀ خود بسازند

صدای اعتراض ھر جا بلند . کمترين ارزشی قايل نيستند و به ھويت اصلی اين دولت ضد مردمی و ضد ملی پی برده اند

  .شده و مردم دسته دسته به مقاومت آغاز کرده اند

 ر سراغ شده میآيا راھی ديگ. بار ھا گفته ايم که اين دولت بايد  از ريشه منھدم شود و حاکميت به مردم منتقل گردد
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