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  ھوادار پورتال از فراه

 ٢٠١٩ جنوری ١٩
  

 پرتگاه به  سقوطآستانۀفراه در 
سد و خود بی ھمتی و ضعف بزرگ دولت فااز ی اف مرکز شھر فراه نشانه حضور گستردۀ طالبان در چھار طر

 عبدهللا است که در چند روز گذشته بيشتر از ده ھا عسکر اجير آن کشته و ده ھا تن ديگر زخمی گرديده –فروختۀ غنی 

اين قتل و کشتار عساکر اجير که در واقع فرزندان توده ھای بيچاره و فقير ما می باشند، در ولسوالی ھای دور . اند

ف مرکز شھر و در دو سه کيلومتری قومندانی امنيه، رياست امنيت و دفتر ر طرصعب العبور نه، بلکه در چھاافتاده و 

به صورت نمونه چند مورد . والی به وقوع پيوسته که نشان دھندۀ جبن و بزدلی مقامات بی کفايت اين واليت می باشند

  :ًاز جنايات فجيع سر سپرده ھای ايران، روسيه و پاکستان را ذيال متذکر می گردم

 عسکر کشته و ۵ جدی باالی پوستۀ حيدر قلی حمله کرده  که در نتيجه ٢٣ مزدور و جنايتکار به تاريخ طالبان 

  . ًپوسته را کامال به آتش کشيدند

  جدی جنايتکاران طالبی با سالح ھای دست داشتۀ روسی و ايرانی باالی پوستۀ ريگی که جز ٢۵به تاريخ 

 عسکر را به شکل وحشيانه به قتل رسانده و ٧که در نتيجه باشد به شکل گروھی حمله کرده  مرکز شھر می

 .  البته دوعسکر ديگر الدرک می باشد. ًچندين عسکر ديگر را شديدا زخمی می کنند

  را که قصد داشتند بعد از ین ھرات در منطقۀ قريه سور و شوراب محصال-طالبان جنايتکار در شاھراه فراه 

 به نام ديوار سرخ برده و ه ای موتر ھا پائين کرده و با خود شان به منطقد ازنختم امتحانات به خانه بر گرد

 . تاکنون ھيچ اطالعی از زنده و مردۀ آنھا در دست نيست

  ولسوالی ھای گلستان، پرچمن، بکواه، خاک سفيد، باالبکوک و مناطق وسيعی از ولسوالی پشت رود به دست

 گروھی صورت ۀباالی پوسته ھای اين ولسوالی ھا از سوی طالبان حملطالبان می باشند و روزی نيست که 

 . نگيرند و ده ھا عسکر کشته و زخمی نشوند

 باعث گرديده که ھر روز ده ھا عسکر در اين واليت کشته و " عبدهللا–غنی "ۀ بی کفايتی مقامات حکومت دو سر

 ١۵ تا ١٠ينی عضو شورای واليتی روزانه بين به گفتۀ محمد يونس رسولی معاون والی و جميله ام. زخمی شوند

از چندين ماه به اين طرف شھر فراه به طور کامل در . عسکر کشته می شوند و ده ھا تن ديگر زخمی می گردند

  . دمقامات فاسد اين دولت وجود ندارمحاصرۀ طالبان قرار داشته و ھيچ عزمی برای عقب زدن آنھا نزد 
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رو شوی فقط ه ھر فراھی به وضوح ديده می شود، با ھر فراھی که در شھر فراه روبۀ ترس، دلھره و نگرانی از چھر

ت أبعد از ساعت شش شام در شھر فراه ھيچ کس جر. دارد نگرانی خود را از حملۀ گروھی طالبان به شھر اظھار می

ه و روزی نيست که خبر دزدی، قتل، اختطاف و تھديد در داخل شھر فراه افزايش بی سابقه يافت. گشت و گذار ندارد

با اين وضعيتی که شھر فراه دارد، احتمال سقوط شھر به دست طالبان . ترور يک نفر در داخل شھر به گوش نرسد

البته نبايد از ياد برد که بازی موش و پيشک بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و طالبان . جنايتکار منتفی نخواھد بود

ثيرات بسيار أکه برای طرفين تلفاتی را به ھمراه دارد، روی زندگی توده ھای فراھی ت ينجنايتکار و مزدور، جدا از ا

ی ئی در شھر فراه کاھش چشمگير يافته و ھر کسی که تواناانمندی به زندگه  گذاشته و عالقیمخرب و منفی را به جا

  .داشته، شھر را ترک گفته به نيمروز، ھرات و يا واليات ديگر کوچ نموده اند

  

  

  


