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 Reports گزارشھا

 
   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جون ١۶

  

  "انتخابات"تلفات روز 
تقلبی " تانتخابا"طبق آخرين گزارشھا، تعداد تلفات ناشی از برخورد ھای تن به تن و عملکرد خونين طالبان در روز 

اما مردم  از تلفات بيشتری سخن می گويند که مطبوعات دولت .  تن رسيده و چند صد تن ديگر ھم زخمی شده اند۴۶به 

  .مستعمراتی آن را منعکس نمی سازد

بريزند؟ ميھن فروش ارزش آن را دارد که مردم خون خود را به خاطر اينھا  " کانديد"ين جاست که آيا دو اال درؤس

ند تا ذھن مردم ما را مصروف ساخته و کمتر متوجه خصی و قومی و مذھبی را دامن می ز رقابت شسم عمداً امپريالي

 تگاھی با تھديد و گاھی با رشو. سراسر پر از مکر و حيله و دروغ بود" انتخابات. "حالت استعماری کشور گردند

  .کردند ی دادن ترغيب میأمردم را به ر

ھمچنان . عبدهللا چند تن از طرفداران غنی احمد زی را در شھر جالل آباد به قتل رسانيدند که حاميان شنيده می شود

 بی نظمی ھا تقريباً . شود که شماری از ناظران عبدهللا در اثر انفجار يک بم زير زمينی در سمنگان کشته شدند گفته می

اقشار عامه از ھر .  تضمين صلح و امنيت نشدنددر تمام واليات وجود داشت و نيرو ھا امنيتی دولت مستعمراتی قادر به

نيرو ھای قرون . برآورده شود" انتخابات"طرف در زير فشار بودند تا خواھشات استعمارگران در به راه انداختن 

ی داده أ تن را که ر١١طالبان در ھرات کلک ھای . وسطائی طالبان ھم وحشی گری خود را بار ديگر به اثبات رسانيدند

  .مردم بدبخت ما در زير دو  سنگ آرد اند که اين ھم از پديده ھای استعمار نوين است.  قطع کردندبودند، 

 آزادیاستقالل و برای ھا راه رھائی و نجات از دست مزدوران اجنبی و وحشيان طالب، صرف مبارزه متداوم تنتنھا و 

  .   است وبس ملی و ايجاد يک جامعۀ مرفه و دموکراتيک

    

 

  

 


