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  ٢٠١٨ سپتمبر ١٠
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴١٨ 

  : شورای نظارئی سنبله روز مرگ مسعود جنايتکار يا قدرت نما١٨

» قھرمان ملی«دادن لقب   ی کوکی امپرياليزم جنايتگستر امريکا،ُدنابخشودنی حامد کرزی اين گ يکی از خيانت ھای 

است که  مسعود يکی از مھره ھای اصلی جنگ و جنايت چھار دھۀ اخير. جنايتکار يا خاين ملی بود مد شاه مسعودبه اح

ھزاران انسان بی گناه به خاک   داشت که در اين جنگ ھا٧٠نقش کليدی و اساسی در سگ جنگی ھای داخلی سال ھای 

بيش از ده ھزار افغان به (رگز جنايات اين بز وحشی افشار ھ  مبدل گرديد؛ مردمیاو خون افتاده و کابل به ويرانه 

 .  را فراموش نخواھد کرد)افشار قتل عام گرديد دستور مسعود وحشی در ساحۀ

از مردار  که زنده بود و نه ھم حاال بعد جانی، توده ھای زجر ديده و ستم کشيدۀ ما نه در ھنگامی از دست اين خبيث و

روز مرگ او را رخصتی عمومی   سنبله١٨که دولت دست نشاندۀ امريکا،  ًشدنش آرامش ندارند، مخصوصا زمانی

روز ھزاران لچک شورای نظاری با رنگ کردن موتر ھا و  در اين. نامگذاری نمود» شھيد«اعالن کرد و به نام ھفتۀ 

 معيت و فير ھایدر داخل جاده ھای شھر کابل به راه می افتند و با بلند کردن بيرق ج موتر سايکل ھا و بستن قطار ھا

  .، مردم بيچاره و ستمديدۀ ما را به وحشت می اندازندئیبيشمار ھوا

و  خاين، جاسوس و جنايتکار جمعيت يک روز قبل در تلويزيون ھا ظاھر شده و گلو پاره کردهکه رھبران  با وجود آن

ًقعيت اين است که باطنا از اين وا ًظاھرا از اعضای خود خواستند که با دادن خون از مرگ خاين ملی تجليل کنند، اما

 نموده و به دولت پوشالی کابل ئیچراکه از اين طريق قدرت نما وحشی گری ھای اعضای شان بسيار خرسند ھم ھستند،

  .ھستيم و در معادالت سياسی و قدرت ما را از ياد نبريد د که ماھمندھ نشان می

  

  : در بغالن مرکزی پوستۀ امنيتی١۵عقب نشينی نيروھای اجير دولت پوشالی از 

عرب ھا،  امنيتی دولت پوشالی در بغالن مرکزی می گويد که پوسته ھای امنيتی در مناطق منگل ھا، ولينؤيکی از مس 

نيرو ھای وحشی و جنايتکار  ٌقيصرخيل، حدران، کوک چنار و کوالبی ھا شب گذشته بدون کوچکترين مقاومتی به

  .رسيد، عقب نشينی نمودند  پوسته می١۵تعداد آنھا به  وسته ھا کهطالب تسليم داده شد و نيروھای دولتی از پ
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وحوش طالبی بر  امنيتی اين پوسته ھا زمانی به طالبان بدون مقاومت تسليم داده شد که چند شب قبل ولؤاين مسئ ۀبه گفت

الی را کشته و زخمی  نظامی دولت پوش۶٠از  که بيش امنيتی در منطقۀ منگل ھا شبيخون زدند و پس از آن ۀسه پوست

   .ساختند، اين پوسته ھا را سقوط دادند

حمله  ی کهئ وحوش طالبی در برابر دولت پوشالی زياد شده و به ھر جائیھر زمانی، قدرت نما در سالجاری نسبت به

آن ساحات دوباره عقب نشينی  ور می شوند، مناطق وسيعی را تصرف کرده و پس از قتل عام مردم و به آتش کشيدن

از به آتش کشيدن شھر و قتل صد ھا نفر دوباره عقب   و پسدنًکه چندی قبل غزنی را کامال سقوط دا می کنند، چنان

  .نشينی کردند

 شمال موقعيت دارد، در سال جاری شاھد خونبار –مسير شاھراه کابل بغالن که در شمال شرق افغانستان و در  واليت

 .نيروی امنيتی دولت پوشالی گرديده است ١۵٠ زخمی شدن بيشتر ازبوده که سبب کشته و  ترين حمالت تروريستی

عسکر اجير را به  ۴۵ حدود يک ماه پيش، طالبان با حمله به يک مرکز بزرگ نظامی و يک پوستۀ پوليس محلی،

  .رگبار بستند

  

  :شيعه نشين  خونريز به مناطقیگسترش حمالت داعشی ھا

بيشترين حمالت اين گروه وحشی و جنايتکار بر توده ھای ھزاره و مردم شيعه  پس از ظھور داعش در افغانستان، 

ه ھای بيچاره و تود بوده و تاکنون با حمله بر اماکن مذھبی، ساحات ورزشی و مراکز آموزشی صد ھا تن از متمرکز

   . را به خاک و خون کشيدندستمديدۀ اھل تشيع

 در غرب کابل، پنجشنبۀ گذشته اين گروه اھريمنی به مرکز شيعاھل ت به سلسلۀ حمالت خونبار داعش به تجمعات

تن ديگر زخم  ١٠٠ نفر کشته و نزديک به ٣٠ در دشت برچی حمله ور شدند که در نتيجه بيش از ءاالنبيا ورزشی خاتم

 بيش از بر يک مرکز آموزشی در اين منطقه قبل از آن و نزديک به سه ھفته قبل نيز اين وحشی ھا با حمله. برداشتند

  .زخمی ساختند  تن ديگر را٧٠ تن را کشتند و نزديک به ۵٠

 و ئی در واقع دامن زدن به جنگ ھای فرقه نشين و بر توده ھای اھل تشيعحمالت ھدفمند داعش به مناطق ھزاره 

ام بدھند، نتوانستند انج باشد و کاری را که رھبران تنظيم ھای جنايتکار جھادی در جريان چھل سال گذشته مذھبی می

به سر انجام برسانند، اما توده ھای ستمديدۀ ما به خوبی  خواھند حال اين وحشی ھای جنايتکار به دستور اربابان شان می

  . باشندجنايات نابخشودنی، کشور ھای جنايتگستر امپرياليستی و کشور ھای طماع ھمسايه می دانند که در عقب اين می

 

  

  


