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 Reports  گزارشھا

  
  ـدروش رعگزارشگر خـ 

 ٢٠٢٢  اکتوبر٠٢

  دشت برچی کابلدر  انتحاری ھدفمند انفجار 
   را ھدف گرفتر دانش آموزان دختر و پس

 
جنايتکارانۀ مسلحانه با مسلسل و مواد  در اثر يک حملۀ شاھدان عينی در محل، ظھاراتگزارش منابع خبری و اطبق 

تن  ٣۵آموز کشته و   دانش ٢٣واقع در حومۀ غربی کابل، حداقل" کاج "انفجاری بر مرکز آموزشی خصوصی به نام

ھم مکتب صنف دوزازد گفتنی است که کار اين مرکز آموزشی خصوصی آماده ساختن فارغان. ديگر زخمی شده اند

  .افغانستان است  خصوصی  دانشگاه ھای برای امتحان سراسری کنکور جھت ورود به پوھنتون ھای دولتی و

روز جمعه در حالی رخ داده است که دانش آموزان در داخل صنوف امتحان در مرکز گفته شده است که انفجار صبح 

گفته است که در اين انفجار  ه استناد از يک منبع طالبانبی بی سی به نقل از خبرگزاری فرانسه ب. فوق بوده اند آموزشی

حال  به نقل از مسؤوالن اين مرکز آموزشی گفته شده که دانش آموزان در.  اند نفر زخمی شده ٢٧ نفر کشته و ١٩ حداقل
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سل، خود به رگبار مسل  آن مرکز دادن يک امتحان در اين محل بودند که مھاجم انتحاری پس از بستن نگھبانان ورودی

-١٨  ھا دختران بين سنين اکثريت کشته و زخمی. انفجاری خود را منفجر کردو واسکت  را در کالس دختران رسانده 

 . ساله اند٢۵

 يکصد نفر بيانيه ای که ساعاتی پس از اين رويداد منتشر کرد، شمار قربانيان اين حمله را سازمان عفو بين الملل در

  .گفته است 

ش خودداری کرد، شامگاه يت روسی اسپوتنيک به نقل از اطالعات روز، اين يک منبع که از ذکر ھويتبه گزارش سابنا 

  . اند نفر رسيده ٩٧ نفر و شمار زخميان به ۴٩ ھا به گفت، که شمار کشته ) ميزان ٩ شنبه،(امروز 

ًعمدتا دختر را  روز بر دانش آموزان امريکا در افغانستان؟ در حساب توئيترش حملۀ ديۀاياالت متحد رين ديکر، سفيرک

  .رياکارانه محکوم کرده است

جنايتکارانه را بر  مسؤوليت اين انفجار" داعش " پيشۀ بی وطنتھنوز فرد يا گروه جنايھر چند در ساعات آخر روز تا 

 حمالت موج وار بار ھا اين سلسله" داعش "يا" اسالمیدولت  "عھده گرفته است، اما پيش از اين، نيز گروه موسوم به

  .تجمعات مذھبی شيعيان در کابل و ھرات و پوھنتون کابل را متقبل شده است را بر مراکز و

مستعار گروه  ، اين گروه اسم"داعش خراسان "نظامی ــ انتحاری نچندان زياد خود گروهدر گذشته، عالوه از تحرکات 

کابل با تفاھم و اشتراک نيرو ھای اشغالگر امريکا ــ دولت مزدور " امنيت ملی "خونريز و وحشی انتحارگر طالبان و

 برای پذيرفتن مسؤوليت کشتار مکرر غيرنظاميان در تجمعات و اماکن" سيا "انگليس، به ويژه جواسيس سازمان

  .عمومی به شکل حمالت انتحاری بوده است

نواحی  در برخی" داعش خراسان" موجوديت انتحاری ھا و خون آشامان گروه انتحارینفس انتقال، جا به جا شدن و 

مرتجع و توسعه طلب نواستعماری  کشور به حمايت مستقيم امپرياليسم امريکا و مساعدت اجرائی آی اس آی دولت

 بر  بيرونی، احتمال دست داشتن در حملۀ انتحاری بامداد جمعه پاکستان، بر زمينۀ تضاد و تقابل قدرت ھای توسعه طلب

ناچيز به نظر   نفی نمی کند، اما با توجه به جنبه ھای امنيتی و اجرائی مسأله، اين احتمالبرچی رادانش آموزان دشت 

  .می آيد

دست  اجرای اين حمله با مسلسل و واسکت انتحاری در روز روشن، احتمال  موانع امنيتیبا توجه به جنبه مشکالت و 

  . بيشتر می سازدرا) شبکۀ حقانی(داشتن خود گروه طالبان و يا جناح افراطی تر آن 

نامرئی آن با صدور  به شمول اميرالمؤمنينطالبان شامل ھر دو جناح متنازع " امارت اسالمی "طی سيزده ماه اخير،

زندان و ارعاب؛ با نيم نفوس کشور که ھمانا نيمۀ  فتوا ھای سراپا قرون وسطائی و ضد زن و با دره، شالق و شکنجه،

انش و فرھنگ دشمنی رسمی و آشکارا ورزيده و حقوق مسلم شان را که عبارت از د بشريت و زنان افغان باشند، و با

   .سرکوب و زندانی کرده است سلب و خود شان راتعليم، تحصيل، کار و حاکميت بر بدن و انتخاب نوع لباس است،  حق

 و جھان فزاينده بوده فشار بر طالبان بابت گشايش مکاتب دخترانه در سطح کشور مبرھن است که طی ماه ھای اخير

دانشگاه ھا دائر  قرار است در آيندۀ نزديک امتحان کنکور برای فارغان صنف دوازدھم کشور برای ورود به است و

بازگشائی مکاتب در سطوح ملی و جھانی، خيلی  گروه و امارت اسالمی طالبان برای کاستن از فشار و تقاضای. شود

رويداد ھای آموزشی ــ تحصيلی ايجاد کند و بالوسيله از حدت و شدت فشار ھا  ينبه سودش است تا موانع طبيعی برای ا

افغانستان بسوزاند و  با قربانی کردن چند دانش آموز دختر و پسر از يک قوم خاص، چشم بقيه را در سراسر بکاھد و

از نگاه امنيتی و شکل اجرائی لحاظ منطق مسأله و ھم  ھم از. به متقاضيان بازگشائی مکاتب دخترانه نيز پيام بفرستد
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غيرنظامی در روز روشن و با مسلسل، دست طالبان را بيشتر از داعش به اين جنايت و  اين حملۀ مسلحانه بر يک ھدف

  .جوانان آرزومند و بی گناه دانش آموز دخيل و رنگين می سازد خون

 تش اند که بااا شرکای جھانی و منطقه ئی جنايداعش، اين امپرياليسم جنايتکار امريکا ب تحت ھر دو سناريوی طالب يا

ھا، القاعده، طالبان، داعش  ايجاد، تقويت، حمايت و پرورش دسته ھای اجير خونريز و جنايتکار افراطی از نوع جھادی

به رغم . ايت ھولناک شده استنحاکم منطقه، مرتکب اين ج  در کشور ما به کمک ارتجاعھهدو غيره طی بيش از چھار 

دولت غدار امريکا، ھمين امپرياليسم عالوه از مسؤول بودن ايجاد و پرورش اين   اين جنايت توسط سفيرمحکوميت

و اشغالگری، در پايان ستراتيژی استعماری کشتار   سال جنگ، تجاوز، ٢٠ ھای جنايتکار اسالميست، پس از دسته

جاع و خلق مظلوم ما را با برنامه ريزی شبان، سرنوشت کشور، ملت ش شکست خورده اش، حين فرار بزدالنه در نيمه

 سپرده و در عين دست کشيدن بر سر) طالبان(دست يک گروه خون آشام نوع ھيتلری  و تمھيدات الزم، به

تکنوکرات به مثابۀ ابزار فشار،  خودفروختگان جنايتکار جھادی ــ قومی، مزدوران مدنی ــ تسليم طلب و خودفروختگان

و بال می دھد که در صورت مقتضی در خدمت ستراتيژی اش  مان در کنار اين دو گروه پرداعش را نيز به طور ھمز

 نقش آشوبگرانه و سبوتاژی اش را بازی کند، به ترويج تروريسم و افراطيت بپردازد و در افغانستان ــ آسيای ميانه

  .جھانی را به خاک و خون بکشد

ری انکشاف اوضاع وخيم افغانستان، در غياب تمثيل يک ارادۀ ارتجاعی ــ استعما تحت ھر يکی از اين سناريو ھای

توده ھای زنان   انتظار مردمی برای تعيين سرنوشت جمعی، در کوتاه مدت آيندۀ تيره و تاری در افق کشور در عمومی

  .و مردان محروم و مظلوم اين وطن خودنمائی می کند

قومی  م غرب و شرق، نه طالبان، نه سران مرتجع و مزدور جھادی ــبدانند که نه امپرياليس مردم ستمديدۀ افغانستان بايد

َزنان بـزک کرده و مردان  از جنس عطاء، محقق و دوستم و تکنوکرات ھای خودفروخته از قماش سپنتای خائن و َ
 يگانه .و مردان تحت ستم افغانستان و حقوق شان نيستند آراسته در صف مزدوران مدنی ــ تسليم طلب در انديشۀ زنان

 مشترک دردمندان کشور و برای آن که مردم در کوی و برزن اين کشور روزانه مثل گوسفند راه درمان اساسی اين درد

شرمانۀ کليت سيستم امپرياليستی،  قربانی نشوند، کسب آگاھی، اتحاد و بسيج رزمندۀ توده ھای خلق عليه دراز دستی بی

ناتو و به زير کشيدن مزدوران رنگارنگ طالبی، داعشی، جھادی،  ـامپرياليست ھای متجاوز امريکا ـ  به خصوص

  .اريکۀ قدرت پوشالی و منتظران آن، است  ــ مدنی آن در و تکنوکراتی  قومی

  

  !مرگ بر امپرياليسم و ارتجاع و نيرنگ و جنايت مشترک آنھا

  !زنده باد افغانستان و توفنده باد وحدت رزمجويانۀ خلق آن

  

  

  

  

  

  

 


