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  ؟گذرد در افغانستان چه می

٣٧٧ 

  :ولسوالی چھاردره» قتل عام«ی بر قريۀ ئحملۀ ھوا

سوسيال امپرياليزم شوروی به افغانستان رخ داده، خاطرات تلخ و » سرخ«ن  از جناياتی که در نتيجۀ تجاوز قشو

از جمله . کابوس ھای وحشتناک در اذھان توده ھای آسيب ديده به ثبت رسيده که تا آخر زندگی فراموش شان نمی گردند

ز می باشد که در يکی ھم جنايات نابخشودنی جنايتکاران روسی در يکی از قريه ھای ولسوالی چھاردرۀ واليت کند

درد از دست دادن عزيزان در . نتيجۀ آن ده ھا تن از مردم اين قريه به دست عساکر جنايتکار روسی قتل عام گرديدند

نام گذاری نمايد تا از اين طريق ياد و خاطرۀ عزيزان » قريۀ قتل عام«اين قريه باعث گرديد تا مردم نام قريۀ خود را 

 جنايت نابخشودنی را تکرار کردند و با آنی ئبار ديگر اما اينبار اشغالگران امريکا يک. شھيد شان را گرامی بدارند

، ده ھا طفل، زن و پير را به خاک و خون کشيدند تا در جنايت و کشتن انسان ھا دست کمی »قريۀ قتل عام«بمباردمان 

  .از رقيبان روسی خود نداشته باشند

  

  : گلبدينی باالی مردم"بشير قانت"حملۀ مسلحانۀ 

 بی کفايتی و فرسودگی دولت پوشالی کابل به حدی رسيده که کوچکترين کنترولی باالی درنده ھای جھادی خود ندارد و 

اين جنايتکاران مذھبی ھر روز با به قتل رساندن توده ھای ستمديده، کارنامه ھای خونين خود را خونين تر می سازند، 

که  کند بدون اين  داخلی ھر قومندان جھادی تا دندان مسلح ھرچه دلش خواست ھمان میھمچون دوران سگ جنگی ھای

  . ترسی از عواقب کارھای جنايتکارانۀ خود داشته باشد

 ھمراه با دار و دستۀ جنايتکارش بر يک مسجد در "گلبدين"ندان حزب منفور و خونريز قوم» قانت«چندی قبل بشير 

اين جنايت . تن ديگر را زخمی کردند) ١١(تن را کشته و ) ٣٠(شيانه حمله کرده و ولسوالی چاه آب واليت تخار وح

نابخشودنی خشم توده ھای ولسوالی چاه آب را بر انگيخته و با راه اندازی تظاھرات خشمگين خواھان کيفر سخت برای 

ران، غارتگران و از وطنفروشان، جنايتکا» ملی«اين جانی گرديدند، اما چون شيرازۀ حکومت دو سرۀ وحشت 

 حق توده ھا داده نشده و بشير قانت جنايتکار هجواسيس چھار دھۀ اخير تشکيل شده، ھيچ وقع و ارزشی به اين خواست ب

 .   در کابل به سر می برد"گلبدين"آزادانه گشت و گذار می کند و در حال حاضر با مشتی دزد و غارتگر زير سايۀ 


