
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠١
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می

٢٨٨  

  ؟گذرد در کندز چه می

 ميزان ۶سی پاکستان ناوقت ھای روز دوشنبه طالبان جنايتکار اين نوکران دون صفت و پست فطرت سازمان جاسو

به گفتۀ شاھدان عينی در اين حمله بيش از پنج ھزار .  با حملۀ وحشيانه و گسترده به شھر کندز ھجوم آوردند١٣٩۴سال 

طالب وحشی و درنده از کشور ھای پاکستان، چچن، ازبکستان، تاجيکستان و طالبان وحشی و جاھل داخلی شرکت 

 در ظرف چند ساعت توانستند شھر کندز را به اشغال خود در آورده و ی واجه شدن با کمترين مقاومتکرده و بدون م

  . به عقب زدندئیاجيران دولت پوشالی را تا ميدان ھوا

در روز حمله مقامات بلند پايۀ دولت پوشالی از جمله والی نام نھاد و ترسوی کندز به نام صافی در کشور تاجيکستان و 

 ئیجاه که آوازه ھای جاب با آن. به سر می بردند و ھيچ مقاومتی در برابر اين اھريمن ھا صورت نگرفتدر عياشی 

طالبان جنايتکار در شھر کندز به گفتۀ مقامات امنيتی در دولت پوشالی به آن ھا گزارش گرديده بود و چند روز قبل از 

  . حمله آگاھی داشتند، اما ھيچ اقدامی صورت نگرفت

يانه و غدارانۀ طالبان جنايتکار و وابسته باعث گرديد تا در اولين ساعات روز تعداد زيادی از اھالی کندز که ھجوم وحش

 فرار را داشتند، خانه و کاشانۀ شان را به عجله ترک و راھی واليات ھمجوار يا کابل گردند و اکثريت ئیقدرت و توانا

 برای فرار نداشتند با وحشت و دلھره در خانه ھای شان ی امکانتوده ھای زحمتکش و ستمديدۀ شھر کندز که کوچکترين

  . پنھان شدند

مشتی ريشوی چتل  شد، جز در ظرف چند ساعت شھر خالی از سکنه گرديد و ھيچ گشت و گذاری در شھر ديده نمی

الم، زنده باد مجاھدين زنده باد اس«شعار آنھا . خور و خبيثی به نام طالب که نه از نظافت بوی می برند و نه از انسانيت

 ھای مردم و باالخره ئی، برنامۀ اقتصادی آنھا غارت و چپاول دارا»غنيمت«و ھدف آنھا گرفتن » امارت اسالمی

  . است» مدرسه«برنامۀ علمی آنھا ساختن 

ی، سسات دولتی و غير دولتؤھجوم به شفاخانۀ زايشگاه و به قتل رساندن چندين نرس زن، به آتش کشيدن و تاراج م

گزارش ھا (چور و چپاول طال فروشی ھا، دزدی بانک ھای خصوصی و دولتی، قتل و کشتار بيش از صد ھا انسان 

 غير نظامی ديگر زخمی شده اند و در ١٨٠ غير نظامی کشته و بيش از ١۵٠رساند که در سه روز گذشته بيش از  می

 موتر نمودن و به رگبار بستن انسان ھا به نام پوليس، و به زير) ی برای نگھداری زخمی ھا وجود نداردئشفاخانه ھا جا
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که با دولت پوشالی کار می   و پيدا نمودن کسانیئیاربکی و کارمند دولتی و باالخره تالشی خانه به خانه برای شناسا

  . ی اند که وحوش طالب به آن دست زده اندئکنند از کارھا

سسات دولتی و غير دولتی تاراج گرديده و اين اجناس را به ؤشاھدان عينی می گويند که اثاثيه و اجناس تمامی دفاتر و م

 عراده واسطۀ نقليۀ دولتی و غير دولتی نيز توسط طالبان جنايتکار جمع ٧٠٠بيش از . ولسوالی چھار دره انتقال داده اند

تسليحات فراوان سبک و سنگين نيز از واليت کندز توسط طالبان به .  است گرديدهمنتقلآوری و به ولسوالی متذکره 

 زندانی ۶٠٠ کنترول زندان محلی کندز را به دست گرفته و بيش از شیھمچنان طالبان وح. گرفته شده است» غنيمت«

  . را آزاد کردند

ای  نيز به دست نيرو ھئیھوا کندز جريان دارد و ھر لحظه احتمال دارد که ميدان ئیپيشروی به سوی ميدان ھوا

قابل يادآوريست که اکثريت کارمندان دفاتر حکومتی و نيرو ھای امنيتی دولت . فتداھريمن و جالددان پاکستانی بي

در صورت تصرف ميدان .  کندز تجمع نموده اندئیپوشالی بعد از حملۀ طالبان جنايتکار به شھر کندز، به ميدان ھوا

  . ، احتمال وقوع فاجعۀ انسانی و قتل عام انسانی متصور است کندز از سوی طالبانئیھوا

 مساعدتگذرد، اما تاکنون کمترين  که سه روز از حملۀ دد منشانۀ جنايتکاران طالبی به شھر کندز می با وصف آن

ترده تبليغات گس. دفاعی از سوی دولت پوشالی کابل برای نيرو ھای امنيتی که در آنجا محاصره گرديده، نرسيده است

 برای مقابله وجود ندارد و ھر ه ایدر شبکۀ ھای اجتماعی خاک پاشيدن به چشم مردم است و در واقعيت ھيچ انگيز

 از سوی اشغالگران ئیھرچند حمله ھای ھوا. لحظه توده ھای ستمديده و درد کشيدۀ کندز در خطر نابودی قرار دارد

بر گذرگاه ھا با کنده و ساطور خون « اما کماکان قصابان طالبی غربی به سردمداری امپرياليسم امريکا گزارش گرديده،

  . »کنند آلود مستقر اند و تبسم را بر لب ھا جراحی می

آمادگی ھا برای ريختن خون ھزاران کندزی از ھر .  از وضعيت خونبار جاری به اين زودی ھای متصور نيستئیرھا

زحمتکش و ۀ که به چه تعداد تود گرفته شده، و اين) پوشالیدرنده ھای طالبی و نيرو ھای امنيتی دولت (دو طرف 

ستمديدۀ ديگر در اين سگ جنگی خونين، جان ھای شان را از دست خواھند داد و ھست و بود زندگی شان نابود خواھند 

ک راه نجات اين است تا فرد فرد مردم ما مسؤوليت خويش را در قبال وطن و باشندگان آن در. گرديد، معلوم نيست

سه سالح "نجات کشور ھای مستعمره، نيمه مستعمره که چيزی به جز ايجاد " کليد طالئی"نموده با چنگ انداختن به 

و با تکيه برآن پوزۀ امپرياليزم و فئوداليزم را به خاک ماليدن است، نيست؛ نبرد دورانساز شان را تا پيروزی " خلق

  .ه منتظر مرگ و نابودی خويش باشندن و نا اميدی نظاره کردبايد با چشمان گريادر غير آن  .کامل ادامه دھند

 


