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  ؟دگذر در افغانستان چه می

۴٧١ 

 جنايتکاران مزدور ١٣٩٨ جدی ٢٨ به تاريخ :یيک خانواده توسط وحوش جنايتکار طالب عضو ۶به رگبار بستن 

جنايتکار، سرکردگی بيدار   ولسوالی اندخوی واليت فارياب بههشب ھنگام با حمله بر يک خانواده در قريۀ خانقا طالبی

در اين حملۀ جنايتکارانه .  قتل عام کردند بودند،هروز  پسر و يک طفل چھل٢ دختر، ٣اعضای اين خانواده را که شامل 

  جناتکارهًد که قبال يک عضو اين خانواده عضو گرونمردم محل می گوي. زخم برداشتند ً عضو ديگر خانواده شديدا٢

گيری بر خانوادۀ اين عضو سابق  طالبان ھم برای انتقال.  گروه را ترک کرده بود اينطالب بود که به دليل اختالفات

  .خود حمله کردند

کنند و تا  ی با آنھا برخورد میئنداشته و ھمچون گروه ھای مافيا طالبان جنايتکار ھيچ ترحمی حتی بر اعضای خود

نکنند،  قتل و کشتار افغان ھا کوتاھیگروه وحشی بر سياست ھای آنھا وفادار باشند و در  که اعضای اين زمانی

.  مرگ ندارندجدا شوند، سرنوشتی جز استه و يا از از آنھاکه در مخالفت با آنھا برخ نورچشمی ھای شان بوده و ھمين

ًو غدار ھمسايه مخصوصا پاکستان و امپرياليست ھای جنايتکار  بدون شک طالبان دست پرورده ھای دولت ھای مستبد

چون و چرا آن  امپرياليزم جنايتگستر امريکا بوده و ھر دستوری که باداران آنھا صادر کنند، بدون اریغربی به سردمد

   .دھند را انجام می

  

 نيمه فيودالی – افغانستان مستعمره :د کام مرگ کشان ما را بهۀبرفباری ھای اخير، ده ھا تن از توده ھای بيچار

دھد  ی نشان میئابتدا برآورد ھای. مين می گرددأطريق برف و باران تمحاط به خشکه که منابع آبی آن از  کشوريست

برفباری ھا و بارندگی ھا به افغانستان سرازير می گردد   ميليارد متر مکعب آب شيرين در نتيجۀ٨٠که ساالنه بيش از 

  ميليارد متر۵٠سردمداران بی کفايت، مزدور و خود فروخته از اين مقدار، نزديک به  که به دليل مديريت ضعيف

آن به شکل بسيار غير   ميليارد متر مکعب ديگر٣٠مکعب آن به کشور ھای ھمسايه سرازير می گردد و اضافه از 

  .معياری مورد استفاده قرار ميگيرد

و ستمديدۀ ماست که ھمه ساله چشم به راه برفباری ھا   مھم توده ھای زحمتکشھرچند آب يکی از نياز ھای اوليه و بس

و وضعيت رقتبار توده ھا، در   دليل فقر گسترده، بيکاری، امکانات ضعيف زندگی، ناداری دگی می باشند، اما بهو بارن

 چنان بارندگی ھا، جمع وسيعی از توده ھای زجر ديدۀ ما با صد ھا مشکل جدی مواجه می شوند، فصل برفباری ھا و
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صد ھا تن زخمی و صد ھا    ده ھا تن کشته،مستانکه ھمه ساله در نتيجۀ سرازير شدن سيالب ھا و سرمای شديد ز

  .ھزار تن ديگر ناگزير به ترک خانه و کاشانۀ شان می گردند

 تن زخمی و اضافه از ۶٠ تن کشته، بيش از ۴٠بيش از  در زمستان امسال تاکنون در نتيجۀ برفباری ھا و بارندگی ھا

 با وضعيت رقتباری که توده ھای ستمديدۀ ما. د انهک نمودھزاران تن خانه ھای شان را تر صد ھا خانه ويران گرديده و

جنايتکار طالبی و غير  ی، دولت پوشالی و وحوشئی و غير امريکائ از جانب درنده ھای اشغالگر امريکاهھمه روز

د، ھزاران تن صد ھا تن ديگر را به کام مرگ نکش رو می گردند، به دور از امکان نيست که اين زمستانه طالبی روب

امپرياليسم و ارتجاع با تکيه بر که  تا زمانی. درا وادار به کوچ اجباری ننماي را زخمی و صد ھا ھزار تن ديگرديگر 

 نديشند، خود نيوکرانن به منافع خود و بر گرده ھای مردم ما سوار باشند و جز  اراذل و اوباش به نام سياستمداریمشت

  .وضعيت توده ھای تحت ستم ما بھتر از اين نخواھد گرديد

  
  


