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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٩ سپتمبر ٢٨
 

  ؟دگذر در افغانستان چه می
٢۵۴ 

ارتجاعی جاری به   در روز ھای اخير طرف ھای جنگ وحشيانه و:نافزايش قتل و کشتار توده ھای ستمديدۀ افغا 

از  و زمينی اقدام به قتل عام ده ھا تن ئیھای ھوا ی با راه اندازی حمالت انتحاری، انفجاری، عملياتاشکل بی سابقه 

 ملل دفتر نمايندگی ١٣٩٨ ميزان سال ۴در گزارش روز پنجشنبه . ما نموده اند ۀتوده ھای زجر ديده و ستم کشيد

 غير نظامی را کشته و ۵۵از  در افغانستان آمده که حمالت وحشيانۀ طالبان در واليت ھای پروان و زابل بيش» متحد«

 تن ديگر در ١٢ و زخمی شدن ١۶از کشته شدن  ان در اين گزارشھمچن. زخمی ساختندرا  تن ديگر ١۴۴اضافه از 

در اين گزارش از کشته و زخمی شدن ده . واليت ننگرھار ذکر گرديده است ای اشغالگر درھ وحشيانۀ اخير درنده ۀحمل

ر واليت د ئی و زمينی مشترک نيروھای نظامی دولت پوشالی و اشغالگران امريکائیدر حمله ھای ھوا ھا غير نظامی

  .ھلمند و ساير مناطق نيز گزارش شده است

داعشی، نيرو ھای امنيتی دولت فرسوده و پوسيدۀ کابل و درنده ھای  طالبی و ۀوحوش جنايتکار، مزدور و سرسپرد

ی  ھمگانن اصلی فجايع جاری در کشور ما می باشند و تا زمانی که قيام ھای عامالئیمريکااغير   وئیاشغالگر امريکا

که نيرو ھای انقالبی، ملی،  تا زمانی د وفتبخشودنی در سراسر کشور به راه نين جنايات ناردمی در برابر عامالو م

رھبری اين قيام ھا را به دست نگيرند، جنگ ارتجاعی جاری را  مردمی، روشنفکران، استقالل طلبان، آزاديخوان

  .ين جنگ وحشيانه بسوزندنامراد ما کماکان بايد در آتش ا پايانی نبوده و توده ھای

  

 ی قبول کردن حلقۀ اسارت،ااشتراک در ھر نوع انتخابات زير سايۀ اشغال به معن : و جفاستآزموده ھا را آموزدن خطا

و باالخره کثيف ترين انسان  ئيد رھبری متعفن ترين، فاسد ترين، جنايتکار ترين، مزدور ترينأتداوم وحشت و دھشت، ت

عزيز ترين ھای ماست که ھر روز ھر لحظه در گوشه  االخره کوبيدن ميخ بر تابوت ھایھا بر سرنوشت مردم و ب

  .  شوندگوشۀ کشور به خاک و خون کشيده می

درصد  ۵٠درصد مردم زير خط فقر به سر می برند، بيش از  ۵۵که بيش از  ی در حالیأرفتن به پای صندوق ھای ر

 برند، موج مھاجرت ھا و کوچ ھای اجباری افغانستان را به يک بيکاری به سر می نيروی فعال کار در بالتکليفی و

افغانستان در صدر فاسدترين  ليون تن به مواد مخدر روی آورده،ين مبدل ساخته، بيش از سه مابزرگ از مھاجر کمپ

 از روند و باالخره ھر روز ده ھا تن می و مردم آن نا اميد ترين مردم جھان به شمار  کشور ھای جھان قرار دارد
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 ظلم، جفا و بی احترامی به خود و مردم چيز ديگری بوده نمی شوند، جز عزيز ترين ھای ما به خاک و خون کشيده می

کثيف فعلی که با  بايد به اين آگاھی برسند که اشتراک در انتخابات و انتخاب چھره ھای شناخته شده و توده ھا. تواند

د آورد و راه ننخواھنمی توانند و سرنوشت آنھا  ر مثبتی برييگرفته، ھيچ تغکانديدا شدن شان شعور مردم ما را به سخره 

رد به خواست و تقاضای تمامی سرسپرده ھای خارجی   و دست»نه«حل بيرون رفت از وضعيت بحرانی کنونی فقط 

 تباھی، که در طول چھل سال گذشته جز تنکوکرات ھای مفسد و تمامی کسانی در قالب رھبران جنايتکار جھادی،

   .ويرانی، فقر، بيچارگی، قتل و کشتار چيز ديگری به ارمغان نياورده، می باشد بربادی،

ًکه توده ھا واقعا به اين باور رسيده باشند که  ندارد و در صورتی ھيچ قدرتی تاب و تحمل نيروی اليزال توده ھا را

و تصميم  ی به باور آوردهبدبختی را مشتی وطنفروش، جنايتکار، دزد، غارتگر، خود فروخته و وحش تمامی مصائب و

تواند به سوی  توان گفت که افغانستان می می  کنند، به يقينبگيرند که از ھر نوع حمايت از اين وحشی ھا خودداری

 ِافغانستان عاری از موجوديت سرسپرده ھا و جنايتکاران چھار دھۀ اخير قدم می ترقی و تعالی قدم گذاشته و ما به سوی

ی بروند، أپای صندوق ھای ر  ميزان به۶توده ھا بايد اين باشد که تحت ھيچ شرايطی نبايد به تاريخ اولين اقدام  .گذاريم

   . و جفاستچراکه آزموده را آزمودن خطا

 

 

  


