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  ٢٠١۶ جون ٣٠

  ؟گذرد در افغانستان چه می

٣٠٧  

  

  کوچ اجباری صد ھا خانواده از ولسوالی کوت واليت ننگرھار

رتجاعی و زرگری جاری در افغانستان اشغالی ھر روز فزونی گرفته و روزی ا» جنگ«درنده خوئی طرف ھای 

از چند سال به اين طرف درنده . نيست که ده ھا تن از توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما به خاک و خون کشيده نشوند

ز اين طريق بر وحشيانۀ جاری در افغانستان اشغالی اضافه گرديده و ا» جنگ«ھای جديدی به نام داعش در معادلۀ 

  .تعداد کشته ھا و زخمی ھا نيز افزوده شده است

در تازه ترين جنايت فجيع که در نتيجۀ درگيری بين داعشی ھای وحشی و جنايتکار با نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

 ديدۀ ما به در ولسوالی کوت واليت ننگرھار به وقوع پيوسته، جمع کثيری از زحمتکش ترين و فقير ترين توده ھای درد

خاک و خون کشيده شده، خانه ھا و مزارع آنھا به خاکستر مبدل گرديده و صد ھا خانواده به اجبار خانه ھای شان را 

از يک ھفته به اينطرف بر سر توده ھای درد ديدۀ ما در ولسوالی کوت واليت . ترک و راھی شھر جالل آباد گرديدند

داعشی ھای خونريز نه تنھا ده ھا تن را به رگبار بسته، بلکه ده ھا طفل، . دننگرھار از زمين و آسمان باروت می بار

 خانواده را وادار به ترک خانه ۵٠٠ًزن و مرد اين ولسوالی را با خود برده و بيش از صد خانه را عمدا به آتش کشيده و 

  .ھای شان نمودند

به خوبی آموزش ديده اند که چگونه ) موساد، سيا و ام آی شش(اين جنايتکاران تعليم يافته در آموزشگاه ھای مثلث شوم 

با ايجاد ترس و وحشت در بين مردم، چھرۀ خبيث و پليد خود را در اذھان توده ھا تداعی نموده و فضای ھولناک فلم 

  .ھای وحشتناک را به وجود آورند

 از لحاظ تجھيزات و تسليحات نظامی در ولسوالی کوت به صورت منظم به دستور مثلث شوم از داعشی ھای وحشی

اکمال گرديده و دولت پوشالی کابل با وجود راه اندازی عمليات ) آی اس آی(سوی سازمان استخبارات نظامی پاکستان 

عدم پيشروی نظامی ھای . پيشروی نمايدگستردۀ نظامی در اين ولسوالی بعد از يک ھفته فقط توانسته پانزده کيلومتر 

خود ساختۀ جاری به شکل سيستماتيک از سوی قدرت ھای امپرياليستی » جنگ«دولت پوشالی کابل بيانگر آن است که 

برای رسيدن به اھداف دراز مدت ستراتيژيک آسيائی آنھا برنامه ريزی گرديده و ھيچ روزنه ای  برای رھائی از تنور 

  . ه اين زودی ھا ديده نمی شودجاری ب» جنگ«داغ 
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برای رھائی از وضعيت ھولناک جاری، يگانه راه اتحاد و ھمبستگی گستردۀ نيرو ھای مترقی، انقالبی، آزاديخواه و 

 دموکراتيک به منظور راندن درنده ھای –وطنپرست زير چتر جبھۀ واحد ضد اشغال برای راه اندازی انقالب ملی 

تا زمانی که چنين حرکت گستردۀ توده ئی راه . شدت ارتجاعی و پوشالی کابل می باشداشغالگر و نابودی دولت به 

  . اندازی نگردد، رھائی از وضعيت جاری خواب و خيالی بيش نيست

  

  

  

  

 

 
 


