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  ؟دگذر در افغانستان چه می

۴۶٧ 

پوشالی بر   نيرو ھای امنيتی دولتئی در نتيجۀ حملۀ ھوا:نامنيتی دولت پوشالی بر غير نظاميا  نيرو ھایئیحملۀ ھوا

 به اجساد کشته شده ھا. زخمی شدند  غير نظامی به شمول کودکان و زنان کشته و١۵ولسوالی پشترود واليت فراه 

ن اين  و خواھان به کيفر رساندن عامالنتقلممرکز شھر فراه   از طرف باشنده ھای محل به١٣٩٨تاريخ سوم قوس 

 رفتند، به وقوع که مردم از مسجد به طرف خانه ھای شان می فجيع شام دوم قوس زمانی اين جنايت. جنايت شدند

 غير ٨ طالب کشته و ۵شمول   تن به٨ ئیين حملۀ ھواکند که در ا ھرچند معاون شورای واليتی فراه ادعا می. پيوست

کرده و می گويد که تمامی کشته ھا و زخمی ھا غير نظاميان  نظامی ديگر زخم برداشتند، اما مردم محل اين ادعا را رد

  .می باشند

ای مختلف طرف ھای جنگ وحشيانه و ارتجاعی جاری به بھانه ھ توده ھای زجر ديده و ستم کشيدۀ ما ھمواره از سوی

بيچارۀ   تاکنون، صد ھا ھزار تن از توده ھایءآغاز يلغار امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکا قتل عام می گردند و از

به دليل شدت سگ جنگی ھا خانه و  ليون ھا تنيما يا قتل عام گرديده و يا معلول و معيوب شده اند؛ عالوه بر آن م

  .شدندکاشانۀ شان را به اجبار ترک و مھاجر 

   

پوشالی با  در نتيجۀ جنگ شديد بين نيرو ھای امنيتی دولت :خانوادۀ ولسوالی درزاب واليت جوزجانآواره شدن صد ھا 

ولسوالی درزاب واليت جوزجان ناگزير  وحوش جنايتکار و مزدور طالبی، بيش از يک ھزار خانوادۀ بيچاره و ستمديدۀ

. بخش ھای از ولسوالی ھای قوش تپه و شھر شبرغان گرديده اند راھیبه ترک اجباری خانه و کاشانۀ شان گرديده و 

شان  ھا با وضعيت بسيار ناھنجار و غير انسانی در زير خيمه ھای کھنه و فرسوده شب و روز بسياری از اين خانواده

دست دادن خانواده ھا داغ از  ھمچنان بسياری از اين. را سپری می کنند و کوچکترين امکانات زندگی را ندارند

اين در حاليست که شمار زيادی . شده نيز به ھمراه دارند عزيزان شان را که در نتيجۀ جنگ وحشيانه و ارتجاعی کشته

  .برفباری ھای اخير در کوه ھای اين ولسوالی نيز گير مانده اند از اين خانواده ھا در نتيجۀ

ی فصلنامۀ غم انگيزی از بدبختی ھا و تيره روزی ھای نيمه فيودال –ۀ افغانستان مستعمره دتوده ھای زحمتکش و ستمدي

 سال گذشته ورق زده و در اين مدت روزی نيست که گزارش ھای قتل و کشتار و آوارگی مردم شان را در جريان چھل

روزنۀ اميدی برای بھبود  خورد و ھيچ سف اين فصل نامۀ غم انگيز کماکان ورق میأبا ت. بيچارۀ ما شنيده نشود
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 مگر اين که توده ھای ميليونی افغانستان عزم شان ؛خورد  از اين ھمه ظلم و تعدی به چشم نمیئیری و رھاوضعيت جا

يان و اساس  بن،ليدهمار و ارتجاع ھار مذھبی را به خاک ماعتاسخون آلود را جزم نموده، با پيکار ظفر آفرين شان پوزۀ 

  !به اميد چنان روزی - .يک افغانستان آزاد، آباد و مرفه را بگذارند

  
  
  
 

  


