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    کابل-کبير 
 ٢٠١٨ اپريل ١١

  

  یمشت نمونۀ خروار از افغانستان اشغال
١٠  
  
  :اتی ھلی ھای طالبان و دوئتوده ھای ولسوالی جرم واليت بدخشان، قربانی درنده خو

خلق   عبدهللا به بھانۀ جنگ عليه طالبان، خانه و کاشانۀ–طرف نيرو ھای نظامی دولت غنی   از چند روز به اين

توپخانه و سالح ھای سنگين قرار  ستمديدۀ ما در روستای فرغاميروی ولسوالی جرم واليت بدخشان را آماج حمالت

در نتيجۀ . ه ويرانه مبدل گرديده استً خانه کامال تخريب و ب٢٠٠ داده که تاکنون ده ھا تن کشته و زخمی شده و بيش از

حاضر با وضعيت   خانواده ناگذير به ترک خانه ھای شان گرديده که در حال۴٠٠جنايتکارانه، بيش از  اين عمليات

  .بسيار بد در ولسوالی بھارک اين واليت به سر می برند

 ولسوالی جرم به راه انداخته شده،که به بھانۀ جنگ عليه طالبان و پاک سازی روستا ھای  یئاين عمليات تصفيه 

ھا فاميل اين روستا سال ھای  ًنا صدئخسارات بزرگ مالی و جانی را به باشندگان اين مناطق به ھمراه داشته که مطم

که خانه و کاشانۀ توده ھای زجر کشيدۀ ما در  با آن. گردند د گرديد تا دوباره به زندگی عادی بازنسال قادر نخواھ

قومندان ھای جنگی توسط عساکراجير و قراردادی دولت پوشالی تخريب و ويران  ، به دستورروستای فرغاميرو

ترسو مناطق  اما باعث و بانی اساسی اين جنايت نابخشودنی طالبان جنايتکاری اند که ھمچون موش ھای گرديده،

  .لی تير اندازی می نماينددولت پوشا مسکونی و توده ھا را سپر قرار داده و از خانه ھای مردم به سوی لشکريان

  

  :دی نمی برئاعتراضات ھلمندی ھا برای صلح خواھی، راه به جا

 و وحشيانۀ جاری که در نتيجۀ آن روزانه صد ھا انسان به خاک و خون کشيده می شوند و  جنگ خونين، ارتجاعی

ت ھر انسان خواس رسيدن به صلح واقعی، پيشرفت، ترقی و آزادیدر نتيجه  .ستا افغانستان را به ويرانه مبدل کرده

ول ؤماست که بايد صلح کنند، آيا خلق ما مس روشنفکر و آزاديخواه است، اما آيا طرف ھای اين جنگ توده ھای بيچارۀ

  ؟که بايد به صلح برسند اين ھمه خونريزی، قتل و کشتار می باشند

 قاتل، جنايتکار،عادالنه دارد، جنگی است که انسان ھای جاسوس، مافيا، جنگساالر،  جنگ جاری، ماھيت غير

مين نموده و منابع أانسانی آن را ت وطنفروش و خاين با سوء استفاده از فقر، جھالت، بيکاری و بدبختی توده ھا، منابع

کشند، فلھذا تا  ھا، ايرانی ھا و پاکستانی ھا به دوش می روسعربھا، ی ھا، ئ و تخنيکی آن را امريکامالی، لوژستيک
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امريکا، (و در بخش خارجی ) طالب و دولت( سگ جنگی در بخش داخلی درگير اين که يکی از طرف ھای زمانی

 به اھداف شان نرسند، اين جنگ را پايانی نيست و تالش برای آوردن) ايران و پاکستان روسيه،عربستان سعودی، 

    .ی نخواھد بردئصلح از سوی توده ھا راه به جا

ده ھا  ۀ اول شھر لشکرگاه واليت ھلمند،که در نتيجۀ انفجار يک موتر بمب گذاری شده در ناحي جاری از سوم حمل سال

تا طرفين را وادار به صلح نمايند که  تن کشته و زخمی شدند، ھلمندی ھا با راه اندازی اعتراضات گسترده، تالش دارند

ًخواستی که واقعا انسانی و قابل قدر است، اما آيا چنين اعتراضاتی  بيشتر از اين خون عزيزان شان را به زمين نريزند،

چراکه  !رسيد، آيا خونريزان دست از خونريزی خواھند کشيد؟ پاسخ آن واضح و آشکار است، ھرگز ه نتيجه خواھدب

ستمديده ما دو توت ارزش ندارد و  برای طرفين داخلی و خارجی جنگ وحشيانۀ جاری، جان و مال توده ھای بيچاره و

  . نخواھد رسيدافروزان خواست ھای صلح طلبانۀ آنھا نيز به گوش ھای کر جنگ

آگاھی  که خلق اسير ما به تا زمانی. آرامش و صلح دايمی، برچيدن بساط استعمار و استبداد است يگانه راه رسيدن به

تغييرات جھشی و عميق مھيا  که نيرو ھای مترقی و روشنفکران انقالبی شرايط ذھنی را برای سياسی نرسند، تا زمانی

استبداد که متشکل از تمامی نيرو ھای استقالل طلب،  احد ضد استعمار وکه جبھۀ و نسازند و باالخره تا زمانی

  دموکراتيک ايجاد نگردند، نه– ملی ۀباالخره پاک و با وجدان برای يک جنگ عادالن آزاديخواه، چپ، انقالبی، ملی و

شتری در نتيجۀ جنگ ھای بي تنھا صلح واقعی و پايدار نصيب مردم ما نخواھد گرديد، بلکه ھر روز ما شاھد خونريزی

  .ارتجاعی و غير عادالنۀ جاری خواھيم بود

  

  :ت زخمی داش٨ کشته و ۶انفجار در ولسوالی شيندند، 

ھا  رسد، روزی نيست که ده و دلخراش از سرزمين اشغالی و جنگ زدۀ ما ھمه روزه به گوش می  خبرھای تکان دھنده

   .ک و خون کشيده نشوندای فقير و بيچارۀ ما در نتيجۀ سگ جنگی جاری به خاھتوده تن  از 

  حمل به نشر رسيده، آمده است٢٠رخ ؤشنبه مدو که از ولسوالی شيندند واليت ھرات به روز  در تازه ترين گزارشی

ھمۀ زخمی ھا و کشته ھا  که در نتيجۀ انفجاری در اين ولسوالی شش تن کشته و ھشت تن ديگر زخم برداشته اند که

  .چھار طفل نيز شامل می باشند  در ميان کشته شدگان.افراد ملکی و غير نظاميان می باشند

  

 

  


