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 ٢٠١٧ جون ١٣
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
٣۶۵  

  
 تباھی و بربادی مردم فقير و نيروھای جنايتکار و اشغالگر امريکائی در طول شانزده سال گذشته در افغانستان به جز

جنايات و قساوت بی نظير اين نيروھا در گوشه و کنار افغانستان نشاندھندۀ ماھيت . تھيدست افغانستان کاری نکرده اند

در جريان بيش از يک و نيم دھه حضور اين نيروھا در افغانستان، با بمباران . جنايتکارانه و اشغالگرانۀ اين نيروھاست

 و راکتباران مناطق ھای وحشيانه

مسکونی و بعد به رگبار بستن 

توده ھای فقير، ھزاران تن از 

افراد ملکی کشته و يا زخمی شده 

سلسلۀ اين جنايت ھا از ھمان . اند

نخستين روز اشغال افغانستان 

توسط اين نيروھا آغاز گرديده و 

 . تا ھنوز ادامه دارد

دولت پوشالی و زير ادارۀ 

 علت وابستگی مالی، تسليحاتی و سياسی نمی تواند صدای خود را بلند نمايد و يا الاقل حمله بر نيروھای اشغالگر به

نيروھای اشغالگر خارجی که در رأس آنھا اياالت متحده قرار دارد، . غيرنظاميان و به رگبار بستن آنان را محکوم کند

ملکی، بی دفاع و بی گناه تيراندازی کرده اند و يا ھا موردی که اينان بر افراد  در صد. به ھيچ مرجعی پاسخگو نيستند

تنھا در يک . خانه ھای شان را با خاک يکی ساخته اند، ھيچ فردی از اينان آنطوری که بايد و شايد محکوم نشده است

زندان محکوم شد؛ اما بر اساس بيش از يازده تن را در کندھار به رگبار بست، به ) عسکر امريکائی(مورد که بلز 

  .گزارش ھا چندی قبل از زندان رھا گرديد

در تازه ترين رخداد حملۀ نيروھای امريکائی بر افراد ملکی در ولسوالی غنی خيل واليت ننگرھار، يک پدر زحمتکش 

ب قبل پس از سخنگوی والی ننگرھار گفته است که نيروھای خارجی ش. با دو فرزند ھشت و ده ساله اش کشته شدند
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انفجار يک ماين بر کاروان شان، به محل رويداد واقعه رفته و سه غيرنظامی را که مصروف کار بودند، گلوله باران 

  .کرده و از بين بردند

چنين وقايع جنايتبار ھمه روزه در . اين اولين واقعه از اين نوع توسط سربازان جنايتکار امريکائی در افغانستان نيست

طالبان . اق می افتند، اما ھيچ کس نه صدايش را بلند می کند و نه می تواند عليه آنھا اقدامی نمايدفاشغالی اتافغانستان 

جنايتکار نيز که خود عامل بيگانگان ھستند، مردم به آنان اعتماد ندارند و جنگ شان با امريکائی ھا و خارجی ھا را 

مردم در خالء رھبری به سر می برند و نمی دانند چگونه خود را از سناريوی از قبل تھيه شده می دانند؛ به اين خاطر 

  . اين وضعيت نابسامان و ضد انسانی نجات دھند

 

 


