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  افزايش بی پيشينۀ تلفات طالبان جنايتکار
   در جنگ ارتجاعی جاری در واليت فراه

  

سيه، ايران و پاکستان از چندين ماه به اين طرف در چند تحرکات و رفت و آمد طالبان اين نوکران خودفروختۀ رو

طرف مانع کشت و کار مردم گرديده و از جانب ديگر گشت  کيلومتری اطراف مرکز شھر فراه افزايش يافته که از يک

ن دھات پشت رود اين واليت که در اکه اکثريت ساکن تا جائی. و گذار عادی مردم را نيز به مشکل مواجه ساخته است

اين فصل سال مصروف امور زراعت می باشند، ناچار به کوچ اجباری به مرکز شھر فراه و يا واليت ھرات گرديده 

  . اند

جنگ و درگيری بين نظاميان دولت مزدور و طالبان وحشی، توده ھای فراھی را با مشکالت جدی مواجه ساخته، از 

ون کشيده می شوند، از جانب ديگر باغ ھا، خانه ھا و يک طرف روزانه ده ھا ھموطن ما در اين واليت به خاک و خ

  .کشتزار ھای مردم اين واليت در نتيجۀ اين جنگ ارتجاعی ويران می شوند

 ظفر در اول ماه جدی به راه انداخت، چندين عضو برجستۀ طالبان جانی ٢٠٧ی که عساکر قول اردوی ئدر عمليات ھوا

ول نظامی، ماين گذاری ؤدر واليت ھرات، حاجی باری، مال لعل، صادق مساز جمله مال عبدالصمد معاون والی طالبان 

 عضو ٣۶و اکمال کنندۀ مواد انفجاری، بسم هللا سرگروپ طالبان، بختيار نيازی قومندان قطعۀ سرخ طالبان و نزديک به 

وی بزرگ سالح و  واسطۀ نقليه و يک ديپ١۵عالوه بر آن در اين عمليات . اين گروه جنايتکار و جاھل کشته شدند

 جدی از سوی ٧ی که روز پنجشنبه ئبه تعقيب آن در نتيجۀ حملۀ ھوا. ًمھمات طالبان کامال تخريب و از بين برده شدند

طالبان جنايتکار و  تن از ٩ در منطقۀ بين قريۀ نعل دشت و ننگ آباد ولسوالی خاک سفيد صورت گرفت،  اردواين قول

  .  تن ديگر آن زخم برداشتند۵مزدور به شمول دو پاکستانی کشته و 

رسند و ده ھا تن ديگر زخمی می  که ھر روز ده ھا تن از نيروھای جنايتکار طالبی در واليت فراه به قتل می با وجودی

بان جنايتکار و وابسته در اين گردند، اما بازھم شدت و حدت جنگ ارتجاعی جاری بين عساکر دولت مزدور و طال

  . واليت کم نگرديده و ھر روز تنور جنگ جاری داغ و داغتر می گردد

روزی نيست که در ولسوالی ھای مختلف واليت فراه تعداد زيادی از نيرو ھای وحشی طالبی که مسلح با سالح ھای 

جير دولت ساختۀ دست جان کری به قتل ی و زمينی عساکر ائساخت ايران و روسيه می باشند، در نتيجۀ حمالت ھوا

نرسند، اما بازھم ميدان ھای جنگ پر است از طالب بچه ھای که به دليل جھل، نادانی، فقر، بيچارگی و بدبختی سالح 
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ايرانی و روسی را بر شانه انداخته و به ھدايت باداران خود، توده ھای درد ديده و ستمديدۀ ما را به قتل رسانده و خانه 

  . ان را ويران می سازندھای ش

در سگ جنگی جاری بين استعمارگران و عساکر دولت مزدور از يکطرف و طالبان جنايتکار، داعشی ھای خونريز و 

 گروه تروريستی مختلف در افغانستان فعاليت ٢٠رساند که بيش از  برخی گزارش ھا می(ساير گروه ھای تروريستی 

اشانۀ شان  و ستمديدۀ ماست که بيشترين قربانی ھا را متحمل می گردند؛ خانه و کاز جانب ديگر اين مردم بيچاره) دارند

 د و عزيزان خود را در اين جنگ ارتجاعی و ساختۀ دست کشور ھای تجاوزگر از دست میبه ويرانه مبدل می گرد

  .دھند

 

 
  


