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 Reports  گزارشھا

 
    کابل-کبير 
 ٢٠١٨ جنوری ٢۴

  

  یمشت نمونۀ خروار از افغانستان اشغال

٨  

 حمله کنندۀ ۵ جدی سالجاری، ٣٠شنبه  شب ٩ ساعت حدود :لحملۀ گروھی طالبان جنايتکار بر ھوتل انترکانتيننتا

که ھوتل  که مجھز با سالح ھای سبک و سنگين بودند، در حالی انتحاری مربوط به گروه طالبان جنايتکار و مزدور

 ،ی گذشتندم کمر بند امنيتی ۵ حداقل از ستيشديد امنيتی قرار داشت و در رسيدن به آن با انترکانتيننتال تحت تدابير

 ھای سر می بردند که وحشی در زمان حمله در اين ھوتل ده ھا غير نظامی داخلی و خارجی به. وحشيانه حمله ور شدند

در . رگبار گلوله به دريدن انسان ھای غير نظامی پرداختند طالبی ھمچون کفتار با پرتاب نارنجک ھا، راکت انداز و

را به  وليت اين جنايت ضد بشریؤطالبان مس. د تن کشته و ده ھا تن ديگر زخم برداشتن۴٣ اين حملۀ وحشيانه بيش از

که قبل از آغاز حمله، سفير  حالی رياليزم امريکا عنوان کرده، دربه قتل رساندن سفير امپرا عھده گرفته و ھدف آن 

حمله، سفارت امريکا از حمله بر يکی از ھوتل ھای شھر کابل  چند روز قبل از اين. امريکا محل را ترک کرده بود

قبل آگاھی  ل ازاحتمال قوی که امپرياليست ھای جنايتگستر امريکا از حمله به ھوتل انترکانتيننتا به. ھشدار داده بود

چراکه به ھر اندازه ای که جانی ھای   برای جلوگيری از اين حمله روی دست نگرفته بودند،یبير، اما ھيچ تددنداشت

 برای ماندن دراز مدت در افغانستان ئیاندازه درنده ھای اشغالگر امريکا طالبی و داعشی بيشتر خون بريزيند، به ھمان

  .ثير بگذارندأتوانند بيشتر ت افکار عمومی جھان می اشغالی روی

 

گروه دادخواھی «سوی   در گزارشی که از:ت والي۵قتل عام صد ھا غير نظامی در جريان ھشت ماه گذشته صرف در 

ھشت ماه گذشته در واليت ھای کابل، ننگرھار،  به نشر رسيده، آمده است که در جريان» برای حفاظت از افراد ملکی

اين تعداد .  غير نظامی ديگر زخم برداشته اند٢٣۶٠نظامی کشته و بيشتر از   غير١٣٧٢غور، کندز و ھلمند بيش از 

کشته ھا و زخمی ھای  تعداد واقعی. در نتيجۀ بمباردمان ھا، حمالت انتحاری و انفجاری کشته و زخمی شده اند قربانيان

است که در اين گزارش به نشر رسيده است، از تعدادی  خلق اسير و در بند ما در تمام واليات افغانستان به مراتب بيشتر

شدت و حدت جنگ وحشيانۀ جاری در افغانستان . چند واليت محدود می باشد که آمار منتشره صرف مربوط به چرا

برابر  مپ در امريکا و افزايش چھارًاست، مخصوصا با روی کار آمدن تر غير قابل تصور ٢٠١٧ اشغالی در سال

در . ما افزايش چشمگير يافته است  تعداد کشته ھا و زخمی ھای مردم بيچاره و بی دفاع ھا،ئی امريکائیحمالت ھوا
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نيز ديده نمی شود » مدافع حقوق بشری«ھيچ نھاد به اصطالح  برابر اين ھمه ظلم و جنايت ھيچ عکس العملی از سوی

 .دھد میاين نھادھای کاذب به جنايتکاران امپرياليزم را نشان  که اين خود گويای وابستگی

  

 آوازه ھای حمايت کشور ھای پاکستان، ھااين روزدر  :داعشی در جوزجان شاخ به شاخ شدن جنايتکاران طالبی و

که درگيری ھا و اختالفاتی که بين  تا جائی. داعش از گوشه و کنار شنيده می شود ايران و روسيه از طالبان و امريکا از

  . را بيشتر به واقعيت نزديک می سازدو داعشی ھا ديده می شود، اين آوازه ھا طالبان

 بين جنايتکاران طالب و داعشی ھای خونريز در ولسوالی یطرف جنگ شديد در تازه ترين مورد، از چند روز به اين

  تن از نيروھای طالب و داعش٢١ بيش از  ھااين درگيریدر . درزآب واليت جوزجان جريان دارد ھای قوش تپه و

اين درگيری . برداشتند  تن از توده ھای بيچاره نيز زخم۵نزديک به جنگی ن سگ البته در اي. نده اکشته و زخمی شد

يکی ديگر از داليل آغاز اين سگ . ھا کشته شد زمانی آغاز شدن که برادر والی طالبان برای سرپل از طرف داعشی

درگيری ھا قريه در نتيجۀ اين . جنايتکار داعش به گروه خونريز طالبان می باشد جنگی پيوستن مال غضنفر سر دستۀ

چقمه چقور ولسوالی قوش  آقسای، آقبالق، تراغلی، افغانيه، تراغی عربيه، و قورغ ولسوالی درزآب و شمال غرب ھای

در اين ميان توده ھای بيچاره و فقير اين قريه ھا . است تپه از کنترول داعش خارج و تحت کنترول طالبان قرار گرفته

 ير خانه و کاشانۀ شان را ترک و به قريه ھای ھمجوار پناهز جنايتکار و مزدور ناگگروه به دليل شدت جنگ بين اين دو

  .برده اند

  

طالبان به سه دسته تقسيم شده اند،  :پوشالی عليه طالبان ايرانی در واليت فراه  نيرو ھای امنيتی دولتئیحملۀ ھوا

بادغيس،  ی غربی افغانستان که شامل غور، ھرات،ًاکثرا در واليت ھا. پاکستانی و طالبان ايرانی طالبان روسی، طالبان

طالبان پاکستانی، نزديکی ھای بسيار بين  نسبت به. ًفراه، نيمروز و قسما ھلمند می گردد، طالبان ايرانی فعاليت دارند

 طالبان ايرانی بيشتر از سالح ھای پيشرفته و دقيق روسی در جنگ فراه .طالبان ايرانی و طالبان روسی وجود دارد

» ويخلوپ«نام  يکی از سالح ھای بسيار پيشرفتۀ طالبان ايرانی، سالح مخصوص اسنايپر روسی به. نمايند استفاده می

. نشانه بگيرد   متر١۵٠٠بيشتر از   فاصلۀ تواند از می باشد که به دوربين ھای با ديد شب مجھز بوده و ھدف را می

 از فاصلۀ بسيار دور به احتمال قوی با چنين سالحی مورد ھدف فراه در تاريکی شب ن زنداناچندی قبل يکی از محافظ

  . گرفت و کشته شدقرار

 ايرانی، واليت فراه را به دوزخ مبدل نموده و روزی نيست که با حمله بر پوسته ھای در جريان چند ماه گذشته، طالبان

طالبان ايرانی بر ولسوالی ھا  ای تھاجمیحمله ھ. به قتل نرسانندرا امنيتی ده ھا تن از نيروی ھای امنيتی دولت پوشالی 

که از چندی به اين طرف آوازه  فراھيان ربوده است، تا جائی و قريه ھای نزديک مرکز شھر فراه، خواب را از چشم

  .دست طالبان ايرانی بسيار سر زبان ھا بود ھای سقوط واليت فراه به

 تن از نيرو ھای امنيتی در اين واليت کشته و صد ھا تن ٢٠٠ماه که بيشتر از  ولت پوشالی بعد از چندمقامات امنيتی د

سمت عليه طالبان  برداشتند، از خواب بيدار شده، با اعزام نيرو ھای تازه نفس عمليات نظامی را از چند ديگر زخم

د، بيش از  در ولسوالی خاکسفيئینتيجۀ حملۀ ھوا شنبه اول دلو، دردر تازه ترين مورد به روز يک. ندايرانی آغاز کرد

 ميل سالح به ١٣ عراده موتر و ٩گفته می شود که در اين عمليات . زخم برداشتند  تن آنھا١۶ طالب ايرانی کشته و ۴۴

  .ميل دھشکه نيز نابود گرديدند ٢شمول 
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 اطفال جزء :دھند، کوچکترين باور و اعتقادی ندارند خاطرش جان می بهادعا دارند طالبان جنايتکار به آن اسالمی که 

دوست داشتنی ترين ھديۀ طبيعت بايد با آنھا برخورد صورت  حيث رود و من ين موجودات زنده به شمار میمعصوم تر

. بشری اين است واقعيت جوامع انسانی و فرھنگ زندگی. بلند با اين نازنين ھا گپ زده شود بگيرد و نبايد حتی با صدای

نموده و شامل وحشی ترين و  ی انسانيت عبوراما نيروھای متحجر، سياه مغز و خونريز طالب از تمامی مرز ھا

   .نيستند بنديخونريز ترين کفتارھای جھان گرديده که به ھيچ اصول، پا

سازی مواد منفجره در بدن يک طفل شيرخوار می باشد ی ھمانا جا تکان دھنده ترين خبری که تاکنون به نشر رسيده، 

 يکشنبه اول دلو، پنج تن از طالبان گرگ صفت به دستورروز . طالب از آن دريغ نکردند ئیکه نيروھای قرون وسطا

که وارد شھر  در حالی يکی از قومندان ھای خود به نام خيرن با جاسازی مواد منفجره در وجود يک طفل شيرخوار

پيام آوران اسالم با اين  طالبان اين. دولت پوشالی دستگير شدند» ملی«  کندز می گرديدند، از سوی نيروی ھای امنيت

ند فجايع غير قابل تصور را ااصولی اعتقاد نداشته و حاضر عمل فجيع، نشان دادند که به ھيچ دينی باور ندارند، به ھيچ

   .نيز انجام دھند

 

  


